
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 16.11.21 

Tid: Tirsdag 16. november 2021, 10:00 – 12:10.   

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 Romsås Fjeldberg, Ullensaker  
Veronica Koster, Gjerdrum 
Jonas Dahl Torp, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 
Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
Forfall:   
 
Ved behov: Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

28/21  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

29/21 Orientering om undersøkelser på signalkreps i Nitelva 

 

Elin Kollerud fra Utmarksforvaltningen orienterte om årets 

undersøkelser i Nitelva som gikk ut på å undersøke om det finnes 

signalkreps/krepsepest i vassdraget. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

30/21  Orienteringer  



 

30/21-1 Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

Kartleggingen er fullført. Teinefangst og eDNA undersøkelser 

resulterte ikke til funn av edelkreps noen steder med unntak av 

Råsjøen. 

30/21-2 Overvåkingsprogrammet 

Det vil snarlig ligge en avklaring på hvilket firma som får 

oppdraget for perioden 2022-2023 med mulighet for 1-1  i 

opsjon. 

30/21-3 Bekkerestaureringer i Lunner 

Jeger og fisk i Lunner ønsker å restaurere Korstjernsbekken og 

Snellingsbekken. De har gjennomført befaringer blant annet 

med Dønnum som skal lage en rapport over mulige tiltak. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

  

31/21 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møte i administrativ gruppe (16.09.21) og styringsgruppa 

(27.09.21) ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

32/21 Kartlegging av vandringshindre 

 

Mathias K. Jerpseth har fullført kartleggingen sin av dammer og 

kulverter i kommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Nannestad og 

Lunner. Av 26 demninger som ble vurdert er 18 vandringshindre, mens 

4 er uproblematiske. 

Det er behov for å gå grundig gjennom rapporten for å vurdere 

oppfølging.  Dette gjøres enklest ved at daglig leder setter seg ned med 

hver enkelt kommune. Daglig leder tar kontakt for å fastsette dato for 

gjennomgang. 

 

Vedtak: Hver kommune går igjennom sine resultater sammen med 

daglig leder og vurderer oppfølging. 

 

 

 

 

 

 

 

Line/1.12.2021 

33/21 Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

 

Forvaltningsplanen har kommet langt, og vi er fornøyde med oppsettet.  

Lørenskog elveforum har fått tilsendt utkastet og har kommet med 

forslag til at klimaendringer bør tas inn i forvaltningsplanen. 

Økologigruppa ønsker at det skrives noe om hvordan frivillige 

organisasjoner kan bidra inn i arbeidet. 

 

Vedtak: Daglig leder videreformidler innspillene til 

Utmarksforvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

Line 19.11.2021 

34/21 Edelkreps i vannområdet – veien videre 

 

 

 

Line 1.10.2021 



Det kan være aktuelt å følge opp forvaltningsplanen i 2022. Aktuelle 

oppfølgingspunkter er: 

- Kartlegge resterende vann med tidligere bestand av edelkreps 

- Vannovervåking ved hjelp av vannprøver og pH-loggere. 

Endelig avgjørelse tas når ferdig forvaltningsplan foreligger. 

 

Det er tidligere foreslått å lage et notat for hvor i vannområdet det 

finnes edelkreps. Per i dag er det gjennomført mange ulike 

kartlegginger i regi av vannområdet og av andre. Det er derfor praktisk å 

samle alle disse undersøkelsene inn i et notat. Økologigruppa støtter at 

arbeidet med dette notatet starter i 2022 og fullføres i 2023 når 

resultatet fra eventuelle videre kartlegginger foreligger. 

 

Vedtak:  

1. Arbeidet med et notat over edelkreps i vannområdet starter i 

2022 og fullføres i 2023. 

2. Eventuell oppfølging av forvaltningsplanen i 2022 avgjøres når 

ferdig forvaltningsplan foreligger i desember 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/21 Fellestiltak i Vann-Nett for planperioden 2016-2021 

 

Det er to fellestiltak i Vann-Nett som er relevante for økologigruppa: 

1. Problemkartlegging flomverk og forbygninger 

2. Avrenning fra søppelfyllinger 

 

Det ble besluttet at disse tiltakene avsluttes nå i 2021, og at de erstattes 

av nye tiltak der det er behov. Daglig leder tar kontakt med den enkelte 

kommune. 

 

Vedtak: Tiltakene avsluttes og erstattes av nye tiltak der det er behov. 

 

 

 

 

 

 

Line/15.12.21 

36/21 Faktaark om elvemusling 

 

Utkastene til faktaark om elvemusling ble gått igjennom. Økologigruppa 

støtter det alternative formatet. 

 

Vedtak: Alternativt format på faktaarkene godkjennes. 

 

37/21 Runde rundt bordet  

 

Rælingen: 

- Bekkelukkinger i fokus 

- Fortsetter med reguleringsplan for Brudalsveien og demningen 

som de ønsker å bygge inn mot Ramstadsjøen. Lov å fylle på 

med masser i Marikollen i 5 år, og trenger vann raskt for å 

snølegge slalåmbakken. Men myra som de ønsker å demme opp 

har økt fra B til A verdi, noe som gjør saken litt vanskeligere. 

- Skogsbilvei inn til Ramstadsjøen. 

- Jobbes med ny kommuneplan hvor det håpes at kantsoner vil 

bli bedre hensyntatt i ny plan.  

 



- Skogwebinaret var veldig bra. 

Innspill rundt kantsoner: 

- Nittedal: 

1. Diskusjon om kantsoner i nye arealplaner hadde vært 

nyttig 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

1. Kantsoner og skogbruk – SF følger opp alle typer hogst 

uansett hvem. Har strammet inn med hogst i 

kantsonen. Søknad og må ha dispensasjon. Direktoratet 

blitt koblet til på noen saker i forbindelse med kjørespor 

og store skader. Er veldig i vinden dette med kantsoner 

i skogbruket nå etter å ha gått litt under radaren i 

mange år. 

- En diskusjon støttes av alle – daglig leder finner en dato som 

passer for de fleste for å gjennomføre en diskusjon. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

- Romeriksåsen fiskeadministrasjon – lagt ut kalkgrus som hjelper 

på vannkjemien men også gir skjul. Beskyttelse mot surstøt og i 

tillegg beskyttelse mot predasjon. Typiske ting som SF ønsker 

med midler inn mot. 

- Fisk/ørret: Valgt ut 20 vann på Romeriksåsen som har vært med 

på kalkingsprosjekt tidligere hvor man har undersøkt effekten 

av kalkingsstopp. Sett på bunnfauna. Jeger og fisk har søkt om 

midlene sammen med UMBU 

- Råsjøen: Pit tag – Ruben sitt prosjekt. Undersøkte eggstørrelse 

med ultralyd – se masteroppgave. 2015-2020 oppsummert i 

oppgaven. Spørsmålet nå er om prosjektet skal få fortsette eller 

ikke få støtte mer. 

Lillestrøm: 

- NRA har søknad om ny utslippstillatelse. 

- NRA ønsker en trykkøkningsstasjon – plassering av den nært 

opptil Tomtestilla og viktige naturområder. Viktig kantsone og 

spredningskorridor, jordvern. 

- Badeplass i Sagelva – Strategi og analyse ikke tatt med på saken 

1. Innspill fra daglig leder – Vannområdet har blitt rådført i 

saken.  

- Oppfølging av ravinefond  

1. 5 aktuelle søknader som blant annet går på forsøpling. 

Noen går på innføring av beite 

Viken fylkeskommune: 

- Oktober ble plandokumentene behandlet i utvalget 

- Høringsinnspillene ble sammenfattet i et Excel-ark. Skal komme 

en høringsrapport. 



- Veien videre: Politisk behandling i fylkeskommunene i 

vannregionen. Viken FK 16. desember i fylkestinget. Så sendes 

til Miljødirektoratet innen 31. desember. 

- Neste uke vannområdeforum. Vannområdene har kommet med 

forslag til temaer som skal tas opp. 

- Fylkeskommunalemidler har blitt avgjort hvilken 

fordelingsnøkkel som skal gjelde, og hvor mye som skal tildeles 

hvert vannområde. 

Lunner: 

- Sak om avrenning fra hogst og utkjøring av tømmer – følger 

fortsatt opp. Prøvd å stoppe utslippsløpene slik at det ikke 

kommer mer ut i vassdragene. Får se utover vinteren hvordan 

dette fungerer og om bekkeløpene blir spylt rene. 

- Hytteområde rundt Mylla – politikerne har bestilt en utredning 

om tilkobling til offentlig avløp. Saken kommer på nyåret 

Ullensaker: 

- Ikke så mye nytt. Ønsker å se på utbredelse av kjempespringfrø 

i 2022. 

Oslo: 

- Arbeides med ny arealdel i kommuneplanen 

- VO Oslo har jobbet med en helhetlig overvåkingsplan – se på 

biologiske parametere og fisk skal ikke lengre ha like stort fokus. 

- Ny vannområdekoordinator – Justyna har fått jobben, og starter 

i februar. 

Nannestad: 

- Det er under etablering et selskap som ønsker utbygging av 

mikrokraftverk i Låkefoss og Kråkfoss. Kommunestyret i 

Nannestad vedtok i 2017 at interesserte utbyggere kunne søke 

konsesjon om utbygging av mikrokraftverk i Leira til Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE), som treffer vedtak for 

vannkraftverk i vernede vassdrag. 

- Beverkartlegging. 

Nittedal: 

- Søkt om støtte fra SF om midler til å engasjere studenter for å 

bekjempe kjempespringfrø. 

- Parkslirekne på Ås gård, sett på sammen med elvelaget. 

- Bestilt utreding for forurensning fra Sagerud skytebane. 

Rapport skal foreligge for jul. Vil være av interesse for arbeidet 

som vannområdet ønsker å gjennomføre. 

- Kommuneplan 

- Oppstart av planarbeid for VA på langs. Videre traseer for 

avløpsledning fra Slattum og nordover. 2 traseer er aktuelle 



1. Langs riksveien,  

2. I elva, men dette alternativet er minst aktuelt. 

- Møte med elveforumet. De ønsker å se på muligheten for 

automatisk søppelplukker i Ørfiskebekken. Restaurere 

våtmarksområde ved Rulse ønskes restaurert. 

- Biotopforbedrende tiltak ved Elvetangen – vil kreve en god del 

forarbeid før man kan søke midler om å gjennomføre de 

biotopforbedrende tiltak. 

- Restaurering av dam i Storøyungen. Dessverre blir det ikke 

fiskepassasje her. SF og FK oppfordrer til utredning. 

Gjerdrum: 

- Intet nytt siden sist. 

Lørenskog: 

- Tove skal slutte i Lørenskog og begynne i VAV i januar. Stilling 

blir gjort om til en ren vassdragsstilling og er lyst ut nå. 

- Det er opprettet en egen liten miljøavdeling i kommunen hvor 

det blir et eget miljø for vannmiljø. 

- Snart workshop for forvaltningsplanen for kommunens 

vassdrag. 

- Skal ha møte med elveforumet til torsdag. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

38/21 Møteplan 2021  

 

- Januar (før 15) 

- Mai 

- September 

- November 

 

Vedtak: Møteplan godkjennes. Dato for møte i januar fastsettes etter 

møtet. 

  

39/21 Eventuelt 

 

En sak til eventuelt: 

 

Vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma ønsker i samarbeid med 

Fylkeskommunen og NIBIO å søke om midler til et prosjekt for å se på 

miljøvennlig erosjonssikring av elvebredder. De ønsker støtte fra flere 

vannområder, og ønsker også forslag til lokaliteter som kan være 

aktuelle inn i prosjektet. Det bør være arealer hvor det er stor 

sannsynlighet at grunneier er positiv. Daglig leder har sagt at 

vannområdet kan stille seg støttende til prosjektet. Ønsker at alle 

tenker gjennom om det er lokaliteter i kommunene som kan passe inn i 

prosjektet. Mer informasjon vil komme. 

 

 

 

 


