
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 07.09.21 

Tid: Tirsdag 7. september 2021, 12:00 – 14:00.   

Sted: Teams-møte  

Til stede:   
Tove Haugland Udon, Lørenskog (leder) 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Guro Haug, Nittedal  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Toril Giske, Oslo  
Hilde Birkeland, Lillestrøm 
Liv Dervo, Nannestad 
Rita, Ullensaker  
Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
Forfall:  Veronica Koster, Gjerdrum 

Jonas Torp, SFOV 
Estrella Fernandez, VFK 

 
Ved behov: 
  Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

20/21  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

21/21  Orienteringer 

 

21/21-1 Kartlegging av demninger 

- Mathias K. Jerpseth orienterte om arbeidet med å kartlegge 

demninger og andre potensielle vandringshindre i 

vannområdet. Foreløpig rapportutkast ble vist frem, og alle kan 

komme med innspill til rapporten og arbeidet. 

21/21-2 Etablering av tømmestasjon for båtseptik 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Arbeidet er godt i gang. Venter nå på at Lillestrøm kommune 

skal komme med kostnadsestimater slik at de ulike 

alternativene kan vurderes opp mot hverandre. 

21/21-3 Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

- Hovedkartleggingen er ferdig. Det ble kun funnet edelkreps i 

Råsjøen, og da en svak bestand. Det skal nå tas miljøDNA prøver 

fra alle vannlokalitetene samt fra Råbjørn som ikke har blitt 

kartlagt. Når dette er gjennomført har vi sjekket alle de største 

vannene på Romeriksåsen. 

21/21-4 Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

- Statsforvalteren har gitt oss utsatt rapporteringsfrist. Ny frist er 
1. desember 2021.  

- På grunn av mye feltarbeid i august/september var det bra for 
konsulenten å kunne ha en måned ekstra på forvaltningsplanen. 

21/21-5 Utbedring av vandringshinder ved Store Vikka 

- Bjerke allmenning har fått tillatelse fra Fylkeskommunen til å 

gjennomføre tiltaket.  

21/21-6 Biotopforbedrende tiltak i Gjerdrumsgjermenningen 

- Gjerdrum JFF og Romeriksåsen fiskeadministrasjon fikk godt 

med midler til å gjennomføre tiltak. 

- De mottar pH loggere i løpet av uke 36, og skal nå etter hvert 

bestille inn kalkstein 

21/21-7 Tiltak av frivillige 

- Nittedal JFF og Romeriksåsen fiskeadministrasjon har 

gjennomfør biotopforbedrende tiltak langs 

Steinsortungsbekken. Denne bekken var snorrett og uten 

kulper. Ørreten gyter i bekken, men yngelen har problemer 

med å overleve den første vinteren. Høsten 2020 ble det gravd 

ut tre kulper. I juni 2021 ble det lagt ut 2500 kg gytegrus og 

plantet ut 150 vier langs bekken. 

- Råsjøen – her har det pågått et prosjekt over mange år som går 

ut på å PIT-tagge ørret for å se om de kommer tilbake for å 

gyte. I 2021 har det blitt merket 500 ørret i fire bekker. 

21/21-8 Overvåkingsprogrammet på anbud 

- Kontrakten med Norconsult gikk ut ved nyttår, og da skulle det 

egentlig alt ha vært på plass en ny avtale. På grunn av at 

Lillestrøm innkjøpskontor har hatt veldig mange oppgaver så ble 

prosessen veldig forsinket. Ytterligere forsinkelser kom av at 

noen kommuner ikke leverte tilslutningserklæring. Nå er alt 

dette på plass, og konkurransen vil bli utlyst innen kort tid. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatet fra møte i styringsgruppa 25.05.2021 ble gjennomgått 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

22/21 Aktiviteter  2022  



 

Det ble diskutert rundt hvilke prosjekter vi skal gå for i 2022 og hvilke 

som vi setter på vent til 2023. Følgende aktiviteter vil bli gjennomført i 

2022: 

- Faktaark om kantsoner og vandringshindre 

- Faktaark om vannforekomster 

- Temakveld om edelkreps i Lørenskog/Rælingen 

- Kjemisk tilstandsvurdering knyttet til påvirkninger fra 

skytterbaner og golfbaner. 

For oppfølging av tilstandsvurdering av kroksjøer vil det bli et møte med 

Statsforvalteren før videre arbeid bestemmes. 

Oppfølging av utredning av biotopforbedrende tiltak i Nitelva vil trenge 

at noen andre enn vannområdet står som søker for å få gjennomført 

tiltakene. 

Kartlegging av fremmede fiskearter utsettes til 2023. 

 

Vedtak: Kjemisk tilstand prioriteres og kartlegging av fremmede 

fiskeslag utsettes til 2023. 

16/21 Nedlagte deponier i Gjerdrum, Nittedal og Lørenskog 

 

Det ville være nyttig for vannområdet å få mer informasjon om 

situasjonen og å få se handlingsplan. Et første skritt kan være å opprette 

kontakt med ROAF og informere om vårt prøveprogram, be om 

handlingsplan og mer informasjon. 

 

Vedtak: Daglig leder tar kontakt med ROAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Line 1.10.2021 

17/21 Faktaark om vannforekomster 

 

For kommunene Lørenskog, Gran, Rælingen, Lillestrøm og Oslo er det 

levert inn tekst.  Line bearbeider teksten og sender ut til kommunene. 

Lunner har tidligere valgt seg ut Mylla som neste vannforekomst, og 

Nittedal har valgt seg Nitelva. 

 

De som har valgt seg ut vannforekomst men ikke levert tekst jobber 

videre med teksten. 

 

De som ikke har bestemt vannforekomst melder tilbake til daglig leder 

innen 17. september om hvilken vannforekomst de velger. 

 

Vedtak: Ønsket vannforekomst meldes til daglig leder innen 17. 

september  

 

 

Line 1.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021 

25/21 Faktaark om elvemusling 

 

Liv og Guro meldte seg til redaksjonsgruppa.  

Fremdriftsplanen ble godkjent. 

Arbeidet start opp med mål om å ha faktaarket ferdig til midten av 

desember 2021. 

 

 



Vedtak: Fremdriftsplanen godkjennes og redaksjonsgruppa består av 

Liv, Guro og Line. 

26/21 Runde rundt bordet  

 

Nannestad 

- Rassikring i Leirbekken ved Nordbytoppen. Det har vært 

befaring med NVE. De har ikke klart å få bekken helt opp, så det 

må gjøres ytterligere tiltak. Det er viktig med sikring, men 

ravinedalen har blitt ødelagt som ravinesystem. NVE skal 

kartlegge kvikkleire på Romerike med tanke på sikringstiltak. 

Dette vil muligens føre til at 20-30% av ravinedalene går tapt. 

Dette er bekymringsfullt! 

- Har jobbet med bekjempelse av kjempespringfrø fra Maura til 

Tøla. Bygdeservice har hatt oppdraget. Midlene fra 

Statsforvalteren strekker dessverre ikke til å få ryddet alle 

områdene. Statsforvalteren har vært på befaring, og det kan 

være at det blir et større prosjekt i området for å bekjempe 

kjempespringfrø. Flere av kommunene bør mase på 

Statsforvalteren. 

- Kjøpt inn minkfeller og skal ha samarbeid med Bjerke JFF. 

Oppføling av krepsekartlegging. 

- Mye landbruksplast langs Leira og det mangler mye 

kantvegetasjon 

 

Nittedal 

- Det har vært en stor dugnad for å fjerne kjempespringfrø. 

Elveforumet har vært primus motor. Alle lokaliteter har vært 

besøkt en gang og blitt slått. 7. september skal alle ut igjen for å 

gå over alle områdene. De har også vært nedover i Lillestrøm 

kommune langs Nitelva, men har funnet lite. 

- Undersøkelsene av edelkreps fortsetter. Det har blitt funnet 

svake tegn på signalkreps ved Slattum (miljøDNA). 

Vetrinærinstituttet tar nye prøver og det skal settes ut noen 

teiner i området. 

- Det har vært møte med Engadalen deponi (NOAH). Det er mulig 

at de blir med på å undersøke edelkreps og elvemusling. 

- Det skal være et internt møte i september om biotopforbedring 

på elvetangen. 

- Har vært i dialog angående vanntilførsel og rehabiliteringen av 

Gjerdingen. Skal ha møte med Kari-Anne og Line for å diskutere 

dette videre. 

 

Lunner 

- Det har vært et utslipp av jordpartikler (erosjon) i forbindelse 

med hogst. Dette er svært alvorlig da det er ved Øvre Karlstjern 

som er en kalksjø (utvalgt naturtype). Det har vært mye regn, og 

de klarte ikke å stoppe arbeidet i tide, noe som førte til mye 

avrenning av partikler. Gyteplasser har blitt ødelagt. Det jobbes 

 



nå med å stoppe tilførslene. Det som gjør situasjonen verre er 

at dette er øverst i vassdraget, og det er mange unike kalksjøer i 

området som også inneholder kransalger. Det er aktuelt med 

prøvetaking og oppfølging i flere år fremover.  

- Gjerdingen er tappet for vann. Det er mye edelkreps i 

Gjerdingen, for å ta vare på dem har det blitt satt ut 

krepsehotell. Foreløpig er det ikke så positive resultater, men 

det følges opp videre. 

- Det er en demning ved et sagbruk ved Skjelbreia/Skjerva. Denne 

demningen har rast sammen.  

 

Oslo 

- Det er mest fokus på Oslofjorden for tiden som følge av blant 

annet rapporten som kom om tilstanden i Oslofjorden. 

 

Lørenskog 

- Norconsult har fått i oppgave å lage handlingsplanen for 

vannmiljø. Den skal være klar i løpet av året. 

- Det er endelig ansatt to kildesporere som skal jobbe med å 

finne utslipp fra kloakk. De skal hospitere i Oslo i en uke for å 

lære av dem. 

- Det har vært en omorganisering på kommunalteknikk hvor det 

har blitt opprettet en egen miljøgruppe. Det har blitt ansatt en 

ny person som kun skal jobbe med pålegg. 

- Har vært borti fremmede planter i forbindelse med 

anleggsvirksomhet. Hvor mye «rengjøring» av utstyr skal til 

etter arbeid i et område med fremmede planter? 

- Eiendom ved Ellingsrudelva ønsker å lage en flomvoll.  

 

Rælingen 

- Det er stort press på utbygging og et stort ønske om å legge 

bekker i rør. NVE har kommet med innsigelse. 

 

Lillestrøm 

- Vedtatt plan for vern av raviner for gamle Skedsmo kommune 

- Opprettet et ravinefond (engangssum) som skal benyttes til 

forvaltning. Prøve å få med privatpersoner – grunneiere og 

frivillige organisasjoner. Det blir to søknadsfrister i året, første 

frist er 8. oktober. Fondet skal benyttes til for eksempel gjerder, 

fremmede arter, artskartlegging osv. De som søker må bidra 

med egenandel og rapportere på tiltaket. 

- Vedtak om å utarbeide en naturmangfoldplan og ravineplan for 

hele kommunen. Dette vil forhåpentligvis starte opp på nyåret. 

Før jul er det kommuneplanen som har full fokus da det per nå 

ikke finnes en kommuneplan for Lillestrøm kommune. 

- Strandveien er et stort utbyggingsprosjekt hvor det er planlagt å 

bygge 800 boliger på land og 800 boliger i Nitelva. For å få til 

dette må det fylles ut et stort område i Nitelva. Det skal bli en 



helt ny bydel. Statsforvalteren har kommet med innsigelse. 

Nitelva er et vernet vassdrag. Det blir en ny politisk sak i høst. 

Det må bli mekling med Statsforvalteren. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

19/21 Møteplan 2021  

 

Møtedato for november blir bestemt ved avstemming per e-post.  

 

Vedtak: Møteplan godkjennes  

  

 Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

 

 


