
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 06.01.22 

Tid: Torsdag 6. januar 2022, 10:00 – 12:27.   

Sted: Teams-møte  

Til stede:   
Tove Haugland Udon, Lørenskog 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Guro Haug, Nittedal  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Mathias Kvernmo Jerpseth, Oslo  
Hilde Birkeland, Lillestrøm 
Liv Dervo, Nannestad 
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker  
Veronica Koster, Gjerdrum 
Hilde Birkeland, Lillestrøm 
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   

01/22  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

02/22 Orientering om kantsoner 

 

Håvard Hornæs fra Statsforvalteren i Oslo og Viken orienterte om 

kantsoner og regelverket rundt kantsoner.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

03/22 Orienteringer 

 

 

 



- 03/22-1 Tidligere seminarer/fagtreff av interesse: 

- 23.08.21 Algevekst. Er det alltid fosfor i ferskvann og nitrogen i 

sjø? 

- 15.09.21 Vannprisseminaret 

- 20.09.21 Nytt vann i gamle byer 

- 10-11.11.21 Forskningskonferansen: Ny kunnskap om kyst- og 

ferskvann 

- 15.11.21 Utfordringer med avløp fra mobile turister 

03/22-2 Kommende seminarer/fagtreff av interesse: 

- 19.01.22 Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges 

kyst 

- 14.02.22 Spredt avløp 

- 09.05.22 Cyanobakterier i norske drikkevannskilder 

- 06.06.22 Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet i 

overflatevannkilder. 

03/22-3 Vassdragsovervåking 2022-2023 

- Det er nå avgjort at Norconsult fortsetter oppdraget med 

vannovervåking i vannområdet. Det skal være et oppstartsmøte 

fredag 14. januar 2022. 

03/22-4 Status for biotopforbedrende tiltak i Gjerdrumsgjermenningen. 

- Det kom dessverre ikke inn informasjon om dette tiltaket i tide 

til møtet. 

03/22-5 Oppfølging av kartlegging av demninger og vandringshindre. 

- Det er satt av dato med de fleste kommunene for å gå igjennom 

kommunens dammer og vandringshindre. 

- Møte med Lørenskog ble gjennomført 5. januar. Rapporten er 

bra og gir mye god informasjon og er et godt grunnlag for 

videre arbeid.  

03/22-6 Søknad til Nordisk Ministerråd om pilotprosjekt på 

naturbaserte erosjonssikring 

- Det ble sendt inn en søknad innen fristen 17. desember, og det 

er ventet svar innen februar.  

- Mange kommuner har meldt seg som interessenter, fra Leira-

Nitelva er kommunene Rælingen, Lillestrøm, Gjerdrum, 

Nittedal, Ullensaker og Nannestad med. 

 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

 

 

 

  

04/22 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møte i landbruksgruppa (6.12.21), administrativ gruppe 

(7.12.21) og styringsgruppa (9.12.21) ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

05/22 Valg av ny leder i temagruppe økologi 

 

Kari-Anne S. Gorset fra Lunner ble valgt som ny leder av temagruppe 

økologi for 2022. 

 

 

 

 

https://vannforeningen.no/foredrag/23-08-21-fagtreff-algevekst-er-det-alltid-fosfor-i-ferskvann-og-nitrogen-i-sjo/
https://vannforeningen.no/foredrag/15-09-21-vannprisseminaret-2021/
https://vannforeningen.no/foredrag/fagtreff-20-15-21-nytt-vann-i-gamle-byer/
https://www.youtube.com/channel/UCB6y0_dD3-onJ8ghoVZiDFQ
https://vannforeningen.no/foredrag/15-11-21-fagtreff-utfordringer-med-avlop-fra-mobile-turister/
https://www.tekna.no/kurs/sedimenter-og-miljogifter-42806/
https://www.tekna.no/kurs/spredt-avlop-42823/
https://www.tekna.no/kurs/cyanobakterier-i-norske-drikkevannskilder-42824/
https://www.tekna.no/kurs/klimaendringenes-betydning-for-ravannskvalitet-i-overflatevannkilder-42825/


 

Vedtak: Kari-Anne S. Gorset velges som leder for temagruppe økologi i 

2022. 

 

 

 

06/22 Søknader om midler til oppfølging av forvaltningsplan for edelkreps i 

Østmarka 

 

Det foreslås å sende inn to søknader som gjelder oppfølging av 

forvaltningsplanen for edelkreps, en som går på å kartlegge gjenstående 

lokaliteter og en som går på vannkjemi. Vannområde Øyeren er positiv 

til å delta inn i begge prosjektene. 

Begge forslag til søknader ble gjennomgått og gruppa er enige i at de 

skal sendes inn. Kommentarer i møtet vil bli innarbeidet i forslagene, og 

ferdige søknader sendes til gruppa for gjennomsyn før de sendes inn. 

Etter innspill fra Statsforvalteren vil begge søknadene søke om midler 

fra potten til trua arter. 

 

Vedtak: Forslagene til søknader fullføres og sendes inn innen fristen 15. 

januar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Line 15.01.2022 

07/22 Søknad om midler til kartlegging av avrenning fra golf-, skyte- og 

motorkrossbaner 

 

Tanken var at vi skulle søke om et stort prosjekt som tok for seg golf-, 

skyte- og motorkrossbaner, men dette er veldig omfattende og ikke 

mulig å få til med den korte tiden som er igjen til søknadsfristen. Det ble 

derfor valgt å fokusere på skytebaner i 2022 da 

Hurdalvassdraget/Vorma har gjennomført tilsvarende undersøkelse og 

vi har mye godt grunnlagsmateriale å lage en søknad ut ifra. Om vi ikke 

får midler i år begynner gruppa å jobbe med en større søknad høsten 

2022 som sendes inn til Miljødirektoratet i januar 2023. 

 

Vedtak: Det søkes kun om midler til å få kartlagt avrenning fra 

skytebaner i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line/15.01.22 

08/22 Faktaark om kantsoner 

 

Tidsplanen ble gjennomgått og redaksjonsgruppe ble valgt. Det vil bli 

oppstartsmøte i redaksjonsgruppen i løpet av januar, Line kaller inn. 

Redaksjonsgruppen består av Hilde (Leira), Guro (Nitelva) og Line. 

Mathias kan bidra inn med oppgaver. 

 

Vedtak:  

1. Tidsplanen godkjennes 

2. Redaksjonsgruppa består av Hilde, Guro og Line 

 

 

 

Line/15.01.22 

 

 

 

09/22 Biologisk- og fysisk- kjemisk overvåking i Ulvedalsbekken og Gjermåa i 

2022 

 

Det ble diskutert om det bør tas utvidede vannprøver og biologiske 

prøver på stasjon Ulvedalsbekken for å se om skredet i Gjerdrum i 

romjula 2020 har påvirket økologisk tilstand. Gruppa støttet dette og at 

 

 

 

 

 

 



vi forespør Norconsult som har vassdragsovervåkingen i vannområdet 

om dette. 

 

Vedtak: Det vil bli gjennomført biologisk prøvetagning i Ulvedalsbekken 

i 2022, og det vil bli tatt utvidede vannprøver ved første anledning. 

 

 

 

Line/14.01.22 

10/22 Bekymringsmelding om elven Klemma i Lunner kommune 

 

Daglig leder orienterte om bekymringsmeldingen. Lunner orienterte om 

saken fra kommunens side. Det gjennomføres nå biotopforbedrende 

tiltak høyere opp i vassdraget. Det kan være aktuelt å gjennomføre en 

fiskeundersøkelse i Klemma. 

 

Vedtak: Lunner kommune følger opp, og det gjøres ikke noe fra 

vannområdets side i denne omgang. 

 

11/22 Runde rundt bordet 

 

Nittedal: 

- Undersøkelsen av skytebanen på Sagerud skal snart være 

ferdig. 

- Har søkt støtte til videreføring av bekjempelse av 

kjempespringfrø – ønsker å ansette studenter til sommeren 

- Skal søke om midler til oppfølging av edelkrepsprosjektene 

- Undersøker mulighetene for å søke midler til biotoptiltak ved 

Elvetangen. 

Lillestrøm 

- Har som målsetning i 2022 å komme i gang med 

naturmangfoldsplan. Kommuneplan vært prioritert så 

naturmangfoldsplanen har vært på vent. 

- Det skal lages en ravineplan for hele kommunen.  

- Ser på ressursbruk på avdelingen, hvor mye tid skal for 

eksempel benyttes på rådgivning. 

- Har fått en henvendelse fra SF om fjerning av kjempespringfrø. 

Det er blant annet mye kjempespringfrø langs Leira. 

Rælingen 

- Jobbes fortsatt med kommuneplan, ellers er det ikke så mye 

nytt siden sist. 

Nannestad 

- Har søkt om midler til å bekjempe kjempespringfrø og venter 

spent på svar på søknaden. 

- Har utviklet en kartdatabase over beverhytter og 

beverdemniger: 

https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kartdatabase-

over-beverdemninger-og/ 

 

https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kartdatabase-over-beverdemninger-og/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kartdatabase-over-beverdemninger-og/


Ullensaker: 

- Skal i 2022 kartlegge lukkede bekker for å se om det er noen 

som det kan gjøres noe med. 

- Skal se på tiltak for edelkreps i Kverndalsbekken. 

Oslo 

- Mathias er vikar for Toril, som igjen er vikar for sin sjef. 

VFK: 

- Skogseminar som ble holdt mot slutten av 2021 var veldig bra 

og anbefales. 

- Høsten 2022 skal det være en nasjonal vannområdesamling på 

Hvaler. Helene Gabestad fra vannregionmyndigheten er med i 

planleggingsgruppa.  

- Det er mulig å søke midler til restaureringsprosjekter som er 

klare for å gjennomføres. Fristen er 18. januar. 

SFOV: 

Ikke så mye nytt. Er i dialog med NFF Akershus om tidligere prosjekter 

skal fortsettes og eventuelle nye prosjekter. 

Lunner 

- Det gjennomføres en vurdering av Harestuvatnet i forbindelse 

med utvidelse av renseanlegget. 

- Jobbes med kommuneplan. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

12/22 Møteplan 2022  

 

- Mai 

- September 

- November 

 

Vedtak: Møteplan godkjennes. Det sendes ut doodel i etterkant av 

møtet for å fastsette datoer. 

  

13/22 Eventuelt 

 

Eventuelt: 

Kari-Anne: Jeger og fisk ønsker å sette ut en storruse for å fange sik. Sik 

skal fanges for å bedre forholdene for andre fiskearter. Har fått en 

henvendelse om det er søknadspliktig.  

Svar: Det er ikke søknadspliktig så sant det er tillat å fiske i vannet. Opp 

til grunneier. 

 

 

 



Guro: Det hadde vært kjekt med et eget rom i Teams hvor blant annet 

gode setninger til kommuneplaner og tilsvarende kan deles. 

Svar: Vannområdet har et Team som ikke benyttes. Oppretter kanal for 

økologigruppa der og inviterer alle inn i Teamet. 

Linda: I et møte med Håvard Hornæs kom det frem at mindre vannverk 

kan slippe ut for eksempel fellingskjemikalier når de har renset vann. 

Dette kan være problematisk. Ønsker å ta opp dette på et møte i 

gruppa. 

Svar: Vi setter det opp som sak på maimøtet. 

 


