
 
 
 
  
 
Referat fra møte i temagruppe økologi den 24.09.20 
 
Sted: Teams-møte 
Tid: 12:00-14:00 
 
Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Liv Dervo, Nannestad 
Guro Haug, Nittedal  
Marie Homann, Ullensaker  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Tove Haugland Udon, Lørenskog 
Rannveig Berge, Lillestrøm 
Heidi Nyland, Lillestrøm (til 13:40) 
Toril Giske, Oslo (fra 12:35) 
Hedvig Sterri, FMOV 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 
 

Forfall: 
 

Estrella Fernandez, FK 
Veronica Koster, Gjerdrum 

 
Ved behov: 
  Trygve Rognstad, Gran 
   

Sak   Innhold  Ansvar/frist 

24/20  
  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
  

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

 Presentasjonsrunde 
 
Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde 

 

25/20  
  

Gjennomgang av aktuelle referater  
  

• Kommunalteknikk 

 
  



• Landbruk 

  
Vedtak: Gjennomgangen av referatet tas til orientering.  

26/20  
  

Orienteringer  
  
26/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 
 

- Prøvefiske har blitt gjort. Det var mest fisk på nedre stasjon 

med mest brasme, flire og gjørs i garnene. Ferdig rapport 

har frist 15. desember.  

26/20-2 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 
 

- Prøvetaking pågår. Ved behov vil det også prøvetas i 

november. 

26/20-3 Oppfølging av edelkrepsprosjekter  
 

- Kartleggingen av edelkreps ga ingen funn på de fleste 

lokalitetene i Østmarka, men funn i 

Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa. Det var både store 

og små individer i teinene. 

26/20-4 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad 
 

- NINA har vært på befaring. 

- Grunneier opplyser at Leira ble senket ved tidligere 

veibygging. Dette førte til at vannet som tidvis forsynte 

kroksjøen Breen Bru vest med nytt vann ikke gjør det lenger, 

terskelen er for høy.  

- Breen bru øst er helt igjengrodd og tilnærmet uten 

vannspeil. Tiltak for å restaurere denne kroksjøen anses som 

for store til å gjennomføres. 

26/20-5 Anlegge overvåkingsstasjon for elvemusling i Nitelva og 
edelkreps i Nittedal 
 

- 7 stasjoner undersøkt. 

- Ble brukt 2 metoder, graving og telling. 

- Det ble funnet overraskende mye slam på bunnen av 

Nitelva, også langt oppe i vassdraget, men noen gode funn 

av elvemusling ble registrert. 

- Det finnes per i dag ingen god forklaring på hvorfor Nitelva 

er nedslammet på de undersøkte lokalitetene, og det 

oppfordres til å undersøke årsakene til nedslammingen 

videre.  

- Videre undersøkelser på fisk anbefalt 

- Det skal kartlegges mer kreps med utmarksforvaltningen  

 

26/20-6 Biologisk overvåking  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- Kartleggingen av begroingsalger, bunndyr og vannplanter 

gjennomføres hvert 3. år. 

- Norconsult har kartlagt begroingsalger tidlig i september, og 

skal videre kartlegge bunndyr på høsten. Resultatene for 

begroingsalger kommer 10. desember, og 10. januar for 

bunndyr. 

- NIVA har kartlagt vannplanter. Resultatene kommer 20. 

november. 

26/20-7 Søknadsordning for lag og foreninger  
- Søknadsordningen venter til neste år. Det lages en utlysning 

på nyåret hvor lag og foreninger kan søke.  

26/20-8 Sporing av e.coli-bakterier 
- Runde to av sporing av e.coli-bakterier ble gjennomført før 

sommeren. 

- Prøvene avdekket at mesteparten av E. coli-bakteriene 

funnet stammer fra annet, noe som vil si naturlige årsaker 

(fugler, elg, hund, katt o.l) 

- Generelt lite bakterier fra mennesker  

- Bølerbekken hadde høye verdier fra mennesker i november, 

men dette var veldig redusert nå før sommeren. Det har 

blitt jobbet på en pumpestasjon i dette området. 

- Solbergbekken hadde høye verdier fra drøvtyggere før 

sommeren. Dette følges opp med landbruksgruppa. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

27/20  Oppdatering på vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
Utarbeiding av ny vannforvaltningsplan er i fase 1 av 5. Det har 

kommet en utsettelse i utarbeidingen av planen og tiltaksprogram. 

Høring av utkastet er satt opp fra 1. februar – 31. mai. 2021, hvor 

dere kan gi innspill.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

28/20 Faktaark om ørekyt 
 

- Råsjøen har mye ørekyt. Nannestad jeger og fisk jobber med 

bekjempelse av arten. 

- Informasjonsplakater ønskes på relevante språk.  

- Liv sjekker opp med jeger og fisk.  

Vedtak: Innkomne innspill tas inn i det videre arbeidet med 
faktaarket.  

 
 
 
 
 
Liv/1. november 
 
 
  

29/20 Faktaark om vannforekomster 
 
Målet før neste møte i november er å utvikle faktaark for en ny 
vannforekomst. Vi gikk igjennom hvilke dette kunne være for 
enkelte kommuner.  
 

 



Vedtak: Arbeid med et nytt faktaark frem mot neste møte. 

30/20 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 
 
Arbeidet med ny kontrakt for overvåkingsprogrammet ble gått 
igjennom med følgende innspill: 
 

- Ullensaker: Det ønskes prøvetaking av sedimentet i 

sedimentasjonsbassenget på Måsabekken rensepark én 

gang i året før bassenget tømmes.  

- Nittedal: Sink-analyser kan være aktuelt avhengig av 

resultatene fra kunstgressoppfølgingen.  

- Oppklarende svar: utprøving (én prøve) av en ny stasjon 

koster rundt 1500 kr, men vil være avhengig av hvilke 

analyser som ønskes, hvilket laboratorium som benyttes og 

hvilken konsulent som får oppdraget.  

 
Kommunene kan fremdeles komme med forslag til nye 
prøvestasjoner samt andre innspill til hva kontrakten burde 
inneholde. Viktig å ta en runde i kommunen om det er ønskelig med 
endringer i forhold til det prøveprogrammet vi har per i dag.  
 
Vedtak: Innkomne innspill tas inn i det videre arbeidet med 
kontrakten til overvåkingsprogrammet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nittedal, Lillestrøm, Gjerdrum, 
Ullensaker, Nannestad, 
Rælingen / 9. oktober. 

31/20 Oppdatering tiltak i Vann-Nett 
 

- Det er fortsatt ting som gjenstår i Vann-Nett før det er 

ferdig oppdatert. Det var opprinnelig 92 vannforekomster i 

vannområdet, nå har vi 227.  

- Tiltak på vannforekomstene må ordnes, der det er aktuelt 

må miljømål oppdateres slik at de gjelder for neste 

planperiode. 

- Det er stor usikkerhet knyttet til leirvassdrag som vil ha en 

generelt høyere total fosfor-verdi enn andre vassdrag. Det 

er derfor sannsynlig at disse må ha en utsettelse til 2033 

- Det finnes ingen god metode for klassifisering av kroksjøer. 

Det kan være aktuelt med mindre strengt miljømål eller 

utsettelse. Miljødirektoratet tar dette opp internt og 

kommer tilbake til vannområdet med en anbefaling. 

- Det er lagt inn tiltak på vannforekomster med demninger 

om å utrede om det er fiskevandringshindre. For mange av 

demningene vil dette være mulig å undersøke uten en 

konsulent – eksempelvis ser man med en gang at 

demningen i Mønevannet ikke er mulig å passere for fisk.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

32/20 Aktiviteter 2021  
 

- Utarbeide to tema-faktaark.  

 
 
 



o Bestem tema på neste møte – aktuelt tema på 

første ark kan være kjempespringfrø 

- Utarbeide faktaark for vannforekomster.  

o Pågående 

- Oppsummeringsrapport om edelkreps i vannområdet 

o Undersøkelsene gjort i Østmarka påviste få funn av 

kreps, til tross for tidligere funn i dette området. 

Etter samtale med Terje Wivestad ble det foreslått 

en forvaltningsplan for Østmarka og edelkreps. 

Dataene i dag indikerer at kalsiumnivåene er for 

lave. Fylkesmannen kan søkes om midler under 

truede arter. Da Østmarka også inngår i VO Øyeren 

kan dette bli et samarbeid mellom de to 

vannområdene.  

o Gjerdrum NJFF er veldig interesserte i årets 

undersøkelser og ønsker å gjennomføre tiltak. Det 

blir et møte med dem når rapporten foreligger for å 

se om vi kan samarbeide. 

o Det ønskes videre kartlegging av kreps på 

Romeriksåsen, da det ble funnet kreps i 

Gjerdrumsgjermenningen. Det var ingen kunnskap 

om at det fantes kreps her tidligere, hvilket gjør det 

interessant å kartlegge flere av de nærliggende 

vannene i området. Terje Wivestad hos FM er 

positiv til en søknad om kartlegging på 

Romeriksåsen. 

- Temakveld om edelkreps i Lørenskog/Rælingen 

o Foreslås å utsettes til den overnevnte eventuelle 

forvaltningsplan er klar, og smittesituasjonen tillater 

fysisk oppmøte. 

- Utbedring av vandringshinder Store-Vikka 

o Det foreslås å søke sammen med Huvo, da dette vil 

spare kostnader for de ulike prosjektene. Mest 

sannsynlig søkes det hver for oss men at vi linker 

søknadene på en måte slik at det kommer frem at 

det er et samarbeidsprosjekt. Det vil være et møte 

om dette sammen med Huvo hvor Mathias og Line 

stiller. 

- Utredning om gjedde kan spre seg til Rotua 

o Det er kjent at det finnes gjedde i Fiskeløysa. Gjedda 

skal ikke ut i Leira. Kartleggingen haster.   

- Kjemisk klassifisering av vannforekomsten Nedre Nitelva 

o Fikk ikke midler i år, så søker igjen til neste år. 

Oppdaterer søknaden fra i år med resultatene fra 

miljøgifter i fisk-undersøkelsen i år for å søke 

midler. 

 

- Biotopforbedrende tiltak i Nitelva – Elvetangen 



o En av grunneierne er negativ til at det skal 

gjennomføres tiltak, men har sagt ja til å stille på et 

møte for å få mer informasjon om prosjektet. Dette 

håper vi på å få gjennomført i løpet av høsten. Det 

gjenstår å se om vi kan søke midler til 

gjennomføring av tiltakene i 2021. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

33/20  Villfyllinger og fiskevandringshindre 
 
Mathias blir oppdatert på dette, så tar vi kontakt med kommunene.  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

34/20  Runde rundt bordet  
  
Nittedal 

- Det er opprettet et elveforum, hvor kjempespringfrø langs 

elvekanten i Nitelva har blitt kartlagt via kano. Det ble 

registrert store bestander 

- Det er et ønske om bekjempelse av denne fremmedarten 

for å hindre erosjon i elvekanten samt videre spredning 

- Lions, elveforum og kommunen vil samarbeide om et slikt 

prosjekt 

- Det jobbes med forurensing i fra Nittedals Krudtværk. Det 

mangler dokumentasjon om massene på land, og hvorvidt 

de er de innenfor grensene 

- Parkprosjekt ved Nitelva 

- Det er vedtatt å lage et forprosjekt for en sti langs Nitelva 

Nannestad 
- Problematikk med kjempespringfrø, men har ikke fått 

midler til bekjempelse. Foreslår å ta prosjektet opp til 

vannområdet. 

- Kommentar fra daglig leder: Kjempespringfrø er i dag ikke 

mulig å registrere som en påvirkning i vann-nett, kun 

vasspest som plante på fremmedarts-lista. Fylkesmannen 

har tatt opp med Miljødirektoratet vannområdets ønske om 

å kunne registrere kjempespringfrø som en påvirkning. 

- Foreslått å søke midler til bekjempelse av kjempespringfrø 

via sparebankstiftelser og Lions 

- Vandringshinderarbeid 

- Beverkartlegging 

Lørenskog 
- Mangler arbeidskraft innen vann og natur 

- Norconsult tar vannprøver for kommunen i år 

- Lørenskog skal overta to dammer fra NRV 

- Lyst ut kildesporestilling for andre gang 

Lunner 

 



- Opplever lokal interesse for undersøkelsene på 

gummigranulat 

- Jobber med arealdel, spesielt forurenset. En god plan for 

overvann skal utredes 

- Nytt sentrum ved Harestua, blir gangvei og stier langs 

vannkanten. 

Fylkesmannen 
- Rydder i vann-nett. Flytting av vannforekomster  

- Fikk en utsettelse  

- Miljømål med unntak må gå gjennomgås, dialog med Line 

 
Rælingen 

- Gangvei bygges ved Nitelva 

- Jobber med årshjul med info ut til innbyggerne for hva som 

skjer i kommunen. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

35/20 Møteplan 2020  
 
 November  
  
Vedtak: Doodle blir sendt ut for møte i november 

 

  Eventuelt    
 


