
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 05.05.22 

Tid: Torsdag 5. mai 2022, 10:00 – 13:00.   

Sted: Møterom Bjanes, Fetsund kommunehus/Teams-møte  

Til stede:   
Norun Reppe Bell, Lørenskog  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Hilde Birkeland, Lillestrøm 
Liv Dervo, Nannestad 
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker  
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
Deltok digitalt: 

Guro Haug, Nittedal 
Veronica Koster, Gjerdrum (til 11:05) 
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 
Jonas Dahl Torp, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

  Toril Giske, Oslo 
Mathias K. Jerpseth, Oslo 

   
Ved behov: Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

13/22  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

14/22 Orienteringer 

 

- 14/22-01 Pilotprosjekt på naturbaserte erosjonssikringsmetoder 

- Det ble orientert kort om prosjektet og befaring til Våler for å se 

på NVEs forsøksfelt langs Svinna. For 7 år siden ble det prøvd ut 

ulike naturbaserte erosjonssikringsmetoder, og på befaringen 

fikk vi se de ulike metodene og hvordan de har holdt seg i 7 år. 

- 14/22-02 Faktaark om kantsoner 

  



- Redaksjonsgruppa er i gang med å skaffe innhold til faktaarket.  

- Det er ikke avholdt kartleggingsmøter med alle 

landbrukskontorene enda, dette må gjøres for å fullføre 

faktaarkene. 

- Vannteam Øst har laget en video om skjøtsel og pleie av 

vegetasjon langs bekkekanter: 

https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU 

- 14/22-03 Teams for økologigruppa – innhold 

- Foreløpig legges referater og rapporter som alle skal kunne 

kommentere på i Teamsgruppa. Det er også opprettet en 

mappe med informasjon om kantsoner og en mappe for 

presentasjoner fra ulike seminarer. 

- Alle kan melde inn ting de ønsker skal ligge i Teamsgruppa. 

- 14/22-04 Båtseptik 

- Det har blitt avholdt et felles møte for styringsgruppene i 

vannområde Øyeren og vannområde Leira-Nitelva. 

- Nå er det opp til kommunene å ha en politisk sak for å vedta 

etablering. 

- Målet er at septikanlegget skal stå klart til båtsesongen 2023. 

- 14/22-05 Vannområdets årsmelding 

- Vannområdets årsmelding er så å si ferdig, det mangler bare 

noen små detaljer før den sendes ut.  

- Styringsgruppa har godkjent årsmeldingen. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

15/22 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møte i administrativ gruppe (21.03.22), og 

styringsgruppa (08.04.22) ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

16/22 Anbudsdokumenter «Oppfølging av forvaltningsplan – vannkjemi» 

 

Dokumentene ble gjennomgått. Det kom ingen innspill. 

 

Vedtak: Dokumentene godkjennes 

 

 

 

 

17/22 Anbudsdokumenter «Oppfølging av forvaltningsplan – kartlegging» 

 

Dokumentene ble gjennomgått. Det ble vedtatt å ta med Skålsjøen og 

Morterudvann, men at disse for en lavere prioritet enn de andre 

lokalitetene. Så om ikke alle områdene kan kartlegges er det disse som 

går ut først. 

 

Vedtak: Dokumentene godkjennes med innkomne innspill. 

 

 

 

18/22 Anbudsdokumenter «Avrenning fra skytebaner» 

 

Dokumentene ble gjennomgått og følgende innspill kom i møtet: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU


- Det bør spesifiseres at en av rundene skal være etter nedbør.  

- Det er interessant med en prøverunde etter en 

tørrværsperiode. 

- Daglig leder fører inn at prøverundene skal være etter ulike 

nedbørsforhold. 

 

Det var en diskusjon om det også bør tas prøver oppstrøms 

skytebanene. Ble enige om at det skrives inn i dokumentene følgende 

«Om det påvises høye verdier skal det gjennomføres en vurdering om 

det kan være andre kilder oppstrøms skytebanen som kan være 

årsak/medvirkende til verdiene». 

 

Vi må sende brev til skytebaneeierne – Line har kontaktinfo. Brevet må 

gå fra kommunene. 

 

Liv sjekker om de har brevet som ble sendt ut i forbindelse med HUVO 

sin undersøkelse i 2020. 

 

Kommunene vil kunne være med ut på første prøvetagningsrunde for å 

vurdere prøvepunkt. Kari-Anne ønsker å delta på Varpet selv om banen 

ligger i Nittedal. 

 

Så fort vi har hørt fra Lillestrøms innkjøpskontor sendes konkurransen 

ut. 

 

Vedtak: Dokumentene godkjennes med innkomne innspill. 

19/22 Oppfølging av rapport om kartlegging av demninger og 

vandringshindre 

 

Daglig leder har hatt møte med alle kommunene som har fått 

demninger/vandringshindre vurdert. Det var mye oppfølgingspunkter i 

enkelte kommuner, mindre i andre. 

 

Daglig leder har vært i kontakt med Lørenskog Jeger- og fiskerforening 

og fått masse innspill. Rapporten oppdateres med denne 

informasjonen. 

 

Det har også kommet inn litt informasjon fra Kjell Sandaas angående 

Nittedal. 

 

På neste møtet blir det en større sak om dette hvor gruppa gjør en 

prioritering av hva som skal følges opp først. Demningene som er 

vurdert tidligere i Nittedal tas med i denne saken. 

 

Vedtak:  

1. Det jobbes videre med å innhente informasjon 

2. Det blir en større sak på neste møte i temagruppa hvor planen 

fremover legges. 

 

 

 

 

 



20/22 Vassdragsovervåkingsrapporten for 2021 

 

De større linjene savnes litt i rapporten.  

Øyeren har en ny versjon i år, vi tar en titt på denne. 

Nytt utkast til overvåkingsrapport legges ut på Teams etter møtet. 

 

Vedtak:  

1. Nytt utkast til overvåkingsrapporten for 2021 tas til orientering 

2. Vannområdet forhører seg med Norconsult om det bør 

gjennomføres en ny vurdering av leirevassdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/22 Runde rundt bordet 

 

Nittedal: 

- Revisjon av kommuneplan. Samfunnsdelen skal legges frem i 

juni. Arealdelen blir utsatt – legges frem i løpet av høsten. 

- VA på langs – skal legges frem sak i juni på politisk behandling 

om hovedtrase vest eller øst. 

- Sagerud – anskaffer en supplerende utredning om å få mer 

kunnskap om omfanget av avrenning fra de gamle skytebanene 

til Ørfiskebekken. 

- Sakte med biotopforbedrende tiltak langs Elvetangen.  

- Kommunen har fått støtte til å restaurere et våtmarksområde 

på Rulse 

- Venter på svar fra SF om støtte til undersøkelser etter 

signalkreps. 

- Fått midler til å bekjempe kjempespringfrø. Skal ansette 2 

studenter i sommer. Studentene kommer til å bli ansatt av 

elveforumet. 

- Skal skrive høringssvar på regionalt miljøprogram. 

Lillestrøm: 

- Kommuneplan – arealdelen jobbes med nå. Skal til 

førstegangsbehandling i juni. Kan gå inn å se på dokumentene. 

Kommer på høring før sommeren muligens.  

- Temaplan for naturmangfold – hatt oppstartsmøte med 

miljødirektoratet sammen med ca. 20 andre kommuner som 

også skal lage slik temaplan. 

o Viltkartlegging. Liten konkurranse på denne nå.  

o Rapport på restaurering av natur 

o Arealregnskap – skal utarbeide et arealregnskap og 

dette er gjort nå. Vil trekkes inn i arbeidet med 

naturmangfoldsplanen. Politikerne vil at de skal styre 

mot arealnøytralitet. 

- Ravinefond – kun en frist 9. mai i år. Fått inn mange 

henvendelser, og virker som om det blir en god del søknader 

om å gjenåpne gamle beiteområder. Starte med geit og så sau 

senere. 

 



- Bekjempelse av kjempespringfrø i Leira. SF tungt inne og bidratt 

med midler. Nannestad og Indre Østfold har delt sine 

erfaringer. Håper å komme i gang før sommeren.  

Rælingen: 

- Vedtatt ny kommuneplan for klima og sirkulær økonomi. 

- Det kommer en egen plan for miljø senere. 

- Kommuneplanens arealdel er på høring nå. 

Nannestad: 

- Er i full gang med kommuneplanen – det er et stort arbeid som 

skal gjennomføres. 

- NVE har hatt møte med Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum om 

sikring av kvikkleiresoner. 88 områder som skal vurderes for 

sikring. Viktig med sikring, men stor fare for at mange 

umistelige raviner vil forsvinne. 

- NVE har gjennomført erosjonssikring på Nydalstoppen og skal 

nå bekoste en kartlegging for å se om ravinen fortsatt har verdi 

eller må tas ut av ravineklassifiseringen. 

- Kommunen har i år fått mye penger til bekjempelse av 

kjempespringfrø og har et stort håp om å klare å stanse 

spredningen nedover Leira. 

- Miljørådgiver i kommunen har sagt opp, stillingen har vært 

utlyst og det kom inn 12 søknader. Intervjuer blir gjennomført i 

neste uke. 

- Kommunen har gitt tilskudd til Bjerke jeger- og fiskerforening. 

De skal kjøpe inn utstyr og prøve å bekjempe mink for å 

forbedre forholdene for edelkreps. 

Ullensaker: 

- Kjempespringfrø – prøver å få en oversikt over om det er mye i 

kommunen. Lite registrert i databaser. 

- Har sett på om det er mulig å gjennomføre noen 

biotopforbedrende tiltak for edelkreps i Kverndalsbekken. Må 

ha bistand fra konsulent. 

Oslo: 

- Rehabilitering på dammen i Fri Elvåga. Vil ha konsekvenser for 

vanntilstanden i Lørenskog kommune. 

- Lav vannstand i Fri Elvåga 

- Tatt ut Skullerud vannbehandlingsanlegg i 10 dager, for det skal 

kobles på en ny ledning som går fra Enebakk. Så ikke noe uttak 

av vann fra Elvåga i denne perioden. 

- Gjerdingen: 

o I ferd med å ferdigstille arbeidet på Gjerdingen. 

Vannmangel i Oslo, Oslo er ekstra sårbare da 

Gjerdingen har vært under rehabilitering. 



 

Lørenskog: 

- Kommuneplanens arealdel er under arbeid, det skal i denne 

omgang kun være mindre endringer. 

o Det er tatt inn punkt om bekkeåpninger. 

- Lager handlingsplan for vannmiljø. 

o Norconsult har anbefalt å utvide 

overvåkingsprogrammet til å også gjelde tungmetaller 

og PAH. Hovedsakelig for å se om det er påvirkning fra 

vei. 

- Kommunen skal kjøpe inn utstyr for å prøveta Langvannet. 

VFK: 

- Møte med KLD om tilrådningsdokumentet. Hatt et formøte i 

Vannregionnettverket. Hver vannregion har fått ett dokument 

og i vår region foreslått endringer til nedlagte gruver – må 

endres til utsatt frist §9 i stedet for §10. Også knyttet til 

vannkraft – anbefalinger der. Og et par ting til 

tiltaksprogrammet. 

- Møter med Sverige i forhold til felles dokument som ikke er 

bindene i Norge, men som er viktig for samarbeidet. 

Dokumentet er ikke ferdig. 

- Oslofjorden – midler til en prosjektstilling.  

- Mye snakk om oppløsning  - hvordan forberede seg internt til 

oppløsningen som kommer. 

SFOV: 

- Prosjekter på Romeriksåsen 

o Utsetting av fisk 

o Sammenstilling av vann og bunndyrdata. Data fra 2014 

– 2021. 

o Jeger og fisk sammen med NIBIO – kartlegging av 

brunørret i 4 forskjellige tilførselsbekker. Dette blir det 

8 året i prosjektet så det begynner å bli mye gode data. 

- Noen tilskuddsbrev er sendt ut, og det jobbes med nå. Bør få 

svar snart. Overvåking – Håvard, edelkreps – Terje. 

- Ringdalsbekken fått midler. 

Lunner: 

- Det er utbygging på gang og det jobbes derfor med en 

reguleringsplan. Det er her utfordringer med overvann. 

Vanligvis ønsker man at vannet skal infiltreres, men på grunn av 

forurensede masser fra gammel gruvevirksomhet er dette 

utfordrende. Massene ligger langs elvekanten, så overvannet 

må gå i rør over disse områdene. 



- Lunner jeger- og fiskeforening skal restaurere Korsvannsbekken. 

Det skal være oppstartsmøte i slutten av mai.  

- Prosjekt VA Mylla. Ønsker å koble til et hytteområde på Mylla til 

offentlig kloakk.  

- Jobber også med kommuneplanens arealdel. Kommer på høring 

etter hvert. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

22/22 Møteplan 2022  

 

- September 

- November 

 

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

møtet for å fastsette datoer. 

  

 


