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Referat fra møte i temagruppe økologi den 09.01.20 
 

Sted: Lillestrøm rådhus, møterom Solberg 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Liv Dervo, Nannestad 

Guro Haug, Nittedal kommune  

Pernille Kvernland, Ullensaker 

Kjersti E. Dybendal, Ullensaker  

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Toril Giske, Oslo  

Estrella Fernandez, AFK 

Hedvig Sterri, FMOV 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
 

Forfall:   

Gjerdrum kommune 

 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/20 Godkjenning av referat fra 5. desember 2019 
 
Vedtak:  Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

03/20 Gjennomgang av referater 
 
- Referater fra de siste møte i styringsgruppa ble gjennomgått 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

04/20 Orienteringer 
 
- Prosjekter 2019: 
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o Utbedring av biotopforbedrende tiltak Nittedal 
▪ 2020 vil bli benyttet til å få på plass 

grunneieravtaler ol. slik at det forhåpentligvis kan 
søkes midler til å gjennomføre tiltak i 2021. 

o Problemkartlegging kraftverk 
▪ Utkast til rapport er levert og det viser seg at 

både overføringen av vann til Oslo og 
kraftverkene har en effekt på det biologiske 
mangfoldet i elva. Endelig sluttrapport leveres 
om noen dager. 

o Tilstandsvurdering av kroksjøer:  
▪ Endelig rapport forelå før jul, og det vil bli tatt 

kontakt med Fylkesmannen for å vurdere 
oppfølging av kroksjøene. 

- Daglig leder er gravid og skal ut i mammapermisjon i juni. Hun vil 
jobbe 20% fra ca. 1. september 2020 og frem til august 2021. Det 
vil bli ansatt en vikar i 100% stilling, men daglig leder skal fortsatt 
ha hovedansvaret for arbeidet inkludert økonomi. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

05/20 Prosjekter 2020 
 
05/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 
- Prosjektplanen ble gjennomgått og godkjent av gruppa. Bra at 

metodikk som skal benyttes er tatt med. Vi sender søknad til 
Miljødirektoratet om midler innen fristen 15. januar.  

05/20-2 Tilstandsvurdering av kjemisk tilstand i Nedre Nitelva 
- Prosjektplanen ble gjennomgått og godkjent av gruppa. Hvilke 

stoffer som er aktuelle for undersøkelse bør sees i sammenheng 
med tidligere og nåværende bedrifter. Søkand om midler sendes 
til Miljødirektoratet 

05/20-3 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 
- Dette prosjektet ble foreslått for gruppa og gruppa stilte seg 

positive til at det blir søkt midler til dette. Det er viktig at det 
velges ut baner ved både store og små resipienter og med og 
uten vinterdrift. 

05/20-4 Oppfølging av edelkrepsprosjekter 
- Prosjektplanen var ikke klart til møtet. Det ble diskutert at vi bør 

følge opp edelkreps i Leira og i Gjermåa – Gjerne undersøke 
Gjerdrumsgjermenningen for om det finnes en bestand her som 
kan fungere som kildepopulasjon. For Østmarka er det ønskelig å 
gjennomføre en ny undersøkelse i Mønevannet for å være sikker 
på at det ikke lengre er edelkreps her. Samtidig så bør andre 
lokaliteter mellom Mønevannet og Nordre Krokvann undersøkes 
og andre lokaliteter der det har vært registrert edelkreps 
tidligere. Det er et vandringshinder mellom Fløyta og Mønevann 
som kan være en barriere – denne bør undersøkes samtidig. 

05/20-5 Tilstandvurdering av kroksjøer i Nannestad 
- Vi fikk 40 000 kr av fylkesmannen til dette prosjektet, og har satt 

av 70 000 i egenkapital. Vi har derfor 110 000 kr til gjennomføring 
som bør være nok. 

05/20-6 Anlegge overvåkingsstasjon for elvemusling i Nitelva 
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- Guro og Nittedal kommune søker midler til dette. Kan sette at det 
er i samarbeid med vannområdet. 

05/20-7 Kartlegge skyttebaner 
- Line har gjort en kartlegging av skytebaner i vannområdet. Vi 

legger inn disse i Vann-Nett og vurderer om vi skal gjennomføre 
noen undersøkelser knyttet til disse. 

05/20-8 Kartlegging av fiskevandringshindre 
- Vi må fortsette å kartlegge fiskevandringshindrene i 2020.  
05/20 Kartlegging av villfyllinger 
- Kartlegging av villfyllinger må også videreføres nå i 2020. 
 
Vedtak: Vannområdet sender søknader om midler for prosjektene 
«Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva», «Tilstandsvurdering 
av kjemisk tilstand i Nedre Nitelva», «Oppfølging av 
edelkrepsprosjekter», og «Kartlegging av sinkavrenning fra 
kunstgressbaner». 

06/20 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
Vi har kommet godt i gang, men det mangler fortsatt noe data. 
Fristen er 31. januar 2020. Daglig leder vil ta kontakt med alle 
fremover slik at vi får på plass påvirkninger og tiltak. 
 
Vedtak: Alle må gå igjennom sine vannforekomster og vurdere 
påvirkninger og tiltak. 

 

07/20 Faktaark for vannforekomster 
 
Det er fortsatt ikke alle som har valgt seg ut en vannforekomst å 
skrive om – disse må ta ett valg snarest. For de som er i gang med 
faktaarkene bør det være mål om å få disse ut nå i løpet av våren. 
 
Vedtak: Det jobbes videre med faktaarkene, og de som ikke har valgt 
vannforekomst må velge. 

 
 
 

08/20 Tilskuddsordning for rydding av søppel langs vassdrag 
 
Forslaget til tildelingskriterier og retningslinjer ble gjennomgått i 
møtet. Følgende merknader kom inn: 
- Avsnitt 1, linje 3. Tilføyer «… med høy risiko» etter fremmede 

planter 
- Ta med at de som søker skal være registret i enhetsregisteret 
- Hver søknad vil bli vurdert individuelt, i enkelte tilfeller kan lavere 

sum en omsøkt bli tildelt. 
- Legger til: Halve summen gis før og resten etter levert rapport. 
- Legger til: Man er selv ansvarlig for sikkerhet og avklare 

eventuelle ting med kommunen. Grunneier bør informeres om en 
ryddeaksjon/kartlegging/fjerning av planter. 

- Skoler blir ikke en del av tilskuddsordningen i år 
- Maks sum settes til 10 000 kr. 
- Legger til under tildelingskriterinene for å fjerne planter at Fagus-

faktaark skal benyttes som grunnlag. 
- Stryker artskart, det holder med artsobservasjoner 
- Aksjonen skal registeres i ryddeportalen 
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- Søknaden må vise hvordan tildelingskriteriene følges. 
- Søker må beskrive hvordan de skal behandle søppel/planter. 
- Line sjekker ryddeportalen om hvilke krav de setter. 

 
Vedtak: Tildelingskriterier og retningslinjer godkjennes med de 
endringer som fremkom i møtet, og legges frem for prosjektgruppa. 

09/20 Fiskevandringshindre 
 
Det lages en plan i etterkant av møtet og daglig leder kontakter hver 
og en kommune. 
 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med hver enkelt av kommunene. 

 

10/20 Anskaffelse av konsulentfirma til vassdragsovervåking 2021-2024 
 
Kontrakten vi har med Norconsult utgår ved nyttår, vi må derfor ha ut 
overvåkingsprogrammet vårt på anbud. Planen er å ha dokumentene 
klare før sommeren og invitere til konkurranse i løpet av høsten. 
Daglig leder trenger noen til å inngå i en overvåkingsgruppe i 
forbindelse med dette arbeidet. 
 
Ingen meldte seg frivillige i løpet av møtet. 
 
Vedtak: Daglig leder tar et møte med Fylkesmannen for å få innspill 
til nåværende prøveprogram, og hver kommue rapporterer inn om de 
ønsker endringer. 

 

11/20 Biologisk overvåking 2020 
 
Vi skal gjennomføre biologisk overvåking igjen i 2020. Det var enighet 
om at vi også i år deler opp i tre ulike tilbudsinnbydelser, en for 
vannplanter, en for begroingsalger og en for bunndyr. Daglig leder vil 
utforme utkast til dokumenter som sendes ut til kommunene. Alle må 
melde i fra om de ønsker endringer fra tidligere års undersøkelser. 
Det vil også være behov for bistand til å vurdere innkomne tilbud. 
 
Vedtak: Det gjennomføres tre tilbudsforespørsler i løpet av våren 
2020. 

 

12/20 Faktaark med faglig tema 
 
Det ble ikke tid til denne saken på møtet. 
 

 

13/20 Runde rundt bordet 
 
Det ble ikke tid til denne saken på møtet 
 

 

 Forslag til møteplan 2020 
 
Vedtak: Møteplan bestemmes i etterkant av møtet 

 
 
 

 Eventuelt 
 
- Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 


