
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 29.09.22 

Tid: Torsdag 29. september 2022, 10:00 – 14:00.   

Sted: Møterom Bjanes, Fetsund kommunehus/Teams-møte  

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

 
Deltok digitalt: 

Guro Haug, Nittedal 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen (til 12:50) 
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 

  Toril Giske, Oslo 
  Therese Børseth, Nannestad 
   
Forfall:  Veronica Koster, Gjerdrum 
  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 
Ved behov: Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

23/22  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

24/22 Orienteringer 

 

- 24/22-01 Pilotprosjekt på naturbaserte erosjonssikringsmetoder 

- Det har vært gjennomført befaringer i Vannområde Øyeren, og 

skal gjennomføres befaring i Vannområde Leira-Nitelva 30. 

september. Befaringer i vannområde HUVO vil bli gjennomført 

14. oktober. 

  



- I Leira-Nitelva ble det spilt inn mange aktuelle områder, men 

dessverre er det kun 2 stk. som vil bli befart. Grunnen til dette 

er at de andre områdene ligger i kvikkleireområder, eller i 

nærheten av slike områder, samt i tettbebygde strøk. Prosjektet 

ønsker ikke områder med fare for kvikkleire i denne omgang. 

- 24/22-02 Faktaark om kantsoner 

- Det har dessverre ikke blitt gjort så mye på dette faktaarket per 

nå. Det er tatt kontakt med ulike ressurspersoner, men de har 

ikke svart på henvendelsene. 

- 24/22-03 Avrenning fra skytebaner 

- 2 prøvetagningsrunder er gjennomført, det gjenstår en runde. 
Foreløpige resultater fra vannprøvene viser greie verdier fra alle 
skytebanene med unntak av Varpet. Sedimentprøvene er noe 
høyere. 

- Ferdig rapport vil foreligge før jul med konklusjoner 
- 24/22-04 Kartlegging av edelkreps i Lørenskog og Rælingen 

- Det har dessverre ikke blitt fanget noen kreps i år i Vannområde 

Leira-Nitelva, og det var kun kreps på en lokalitet i Vannområde 

Øyeren. 

- 24/22-05 Nasjonal vannområdesamling 

- 13-15. september ble det arrangert nasjonal 

vannområdesamling på Hvaler. 

- 24/22-06 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 

- 20 og 21. september ble det arrangert nasjonalt seminar om 

restaurering av vassdrag og våtmarker for 13. gang.  

- Presentasjonene/link til opptak vil legges ut i økologigruppas 

Teamsgruppe når dette er tilgjengelig. 

- 24/22-07 Dialog mellom Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og VO om     

prøvestasjonene F3, N6 og N8. 

- Dialogen har gått ut på hvordan overvåkingen skal være 

fremover. Per nå så har kommunene vært ansvarlig og blitt 

fakturert av NRA for 3 prøvetagninger i måneden, mens NRA 

har stått for en prøvetagning.  

- Bør NRA ta over mer av ansvaret? Skal vannområdet ta en 

større rolle? Dette er punkter som har vært diskutert. 

- Vannområdet har også vært i dialog med NRA og det ser ut til at 

de på bakgrunn av krav fra Statsforvalteren vil ta over 

overvåkingen. De kan også være interesserte i å bidra inn med 

midler for overvåkingsrapporten som vannområdet utarbeider 

hvert år. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

25/22 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møter i temagruppe kommunalteknikk (19.09.22) og 

temagruppe landbruk (26.09.22) ble gjennomgått. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

26/22 Kommunenes beredskap i tilknytning til krepsepest/signalkreps  



 

Det ble diskutert rundt temaet, ingen av kommunene har per i dag noen 

beredskapsplan.  Det ble poengtert at det er viktig å varsle 

nedstrømskommuner, og at en beredskapsplan må komme inn i 

kommunens systemer slik at den blir lett tilgjengelig og at den følges 

opp ved hendelser. 

 

Vedtak: Et utkast til beredskapsplan skal være klart til temagruppas 

møte i desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line / 30. november 22 

 

27/22 Kjempespringfrø 

 

Det er flere kommuner som har hatt og ønsker å ha prosjekter fremover 

på kjempespringfrø. Nittedal, Nannestad og Lillestrøm har søkt og 

mottatt midler fra Statsforvalteren. 

Det kommer et brev fra Statsforvalteren i oktober om at man kan søke 

midler.  

Nittedal  

- Har søkt om støtte i samarbeid med elveforumet og 

elveforumet ansatt 3 studenter som har jobbet med å fjerne 

kjempespringfrø. Det har også vært et samarbeid med Lions. 

Det at studentene ble ansatt av elveforumet gjorde at man ikke 

trengte å være så formelle som om det var kommunen som 

skulle ha ansatt dem. 

- De ønsker å søke igjen for 2023 sesongen, og da søke om det 

dobbelte av det de mottok i 2022. Fikk da 85 000 kr som var full 

pott. Kommunen bidro med 10 000 kr. Elveforumet har også 

sjekket en del av Nitelva i Lillestrøm kommune.  

- Nittedal har sendt ut informasjon til alle grunneierne og har 

hatt informasjonsmøte. 

Lillestrøm  

- Har fått 150 000 kr, og her var det Statsforvalteren som tok 

kontakt med kommunen.  Statsforvalteren har en annen pott 

for midler som går på verneområdene, og der er de ganske 

gavemilde.  

- Lillestrøm har ikke lykkes med å få med seg frivilligheten.  

- I første omgang kartlegger de, og bekjempelsen er utsatt til 

2023. De har vært ute med båt og sjekket oppstrøms Leirsund 

og ned mot Fetveien til Svellet. Det er veldig mye 

kjempespringfrø her. I alle innersvinger er det veldig mye. 

Kolonier på begge sider som er ganske store. Fra Fetveien og 

ned mot jernbanebrua er det ingen ting som de har sett. Det er 

ett så stort omfang at både kommunen og SNO er litt satt ut. 

Selv om man setter inn 10 mann så vil de ha for mye å gjøre. 

 

Det ble besluttet at hver kommune søker for seg, men at vannområdet 

kan lage en «helhetlig plan» for vannområdet. Denne planen kan 

vedlegges slik at Statsforvalteren ser at det er et samarbeid på tvers av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line / 10.11.22 



kommunene til tross for at kommunene søker hver for seg, samt at 

vannområdet også jobber med temaet.  

 

Vedtak:  

1. Hver kommune søker selv om midler fra Statsforvalteren. 

2. Vannområdet utarbeider en helhetlig plan som kan benyttes i 

søknadene. 

3. Vannområdet setter sammen en «informasjonspakke» som 

kommunene kan benytte opp mot grunneiere og andre. 

28/22 Prosjekter 2023 

 

Kartlegge fremmede fiskeslag i vannområdet: 

- Det ble besluttet at det i 2023 blir en skrivebordskartlegging 

hvor vannområdet tar kontakt med lokale foreninger 

allmennheten for å få inn kunnskap om fremmede fiskearter. 

- På bakgrunn av informasjonen som kommer inn vil vi vurdere å 

søke om midler til en kartlegging i 2024. 

Kartlegge edelkreps: 

- Det ble besluttet å søke om å kartlegge edelkreps på de 

lokalitetene i vannområdet som gjenstår.  

 

Prosjekter i 2023 vil også være tema på neste møte i temagruppa. 

 

Vedtak:  

- I 2023 vil vi jobbe videre med kjempespringfrø, edelkreps og 

fremmede fiskeslag. 

- Temaet tas opp igjen på neste møte. 

 

 

29/22 Biologisk overvåking 2023 

 

I 2023 skal det være biologisk overvåking i vannområdet. Daglig leder vil 

ha møter med hver kommune samt med Statsforvalteren for å få 

fastsatt prøveprogram. Ønsket er å få ut prosjektet på anbud i første 

kvartal slik at vi kan få inn flest mulige tilbud. 

Hver kommune må vurdere hvor de ønsker å kartlegge i 2023. 

Rapporten fra biologisk overvåking i 2020 er et godt utgangspunkt. 

 

Vedtak: Hver kommune går igjennom prøveprogrammet fra 2020 og 

vurderer hva som skal kartlegges i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle/ utgangen av 2022 

 

30/22 Faktaark – kantvegetasjon og fiskevandringshindre 

 

Det har ikke blitt gjort mye arbeid på faktaarket om kantvegetasjon, det 

er tatt kontakt med en del fagpersoner, men de har dessverre ikke svart 

på henvendelsene.  

 

Vi kan parallelt jobbe med et faktaark om fiskevandringshinder. Norun 

og Rita velges til redaksjonsgruppa.  

 

Vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Informasjonen tas til orientering 

2. Rita og Norun velges til redaksjonsgruppa for faktaarket om 

fiskevandringshindre. 

31/22 Runde rundt bordet 

 

Nittedal: 

- Ser på mulighet for å bekjempe parkslirekne. Vokser nedover 

Åsbekken og nedover Nitelva. Skal invitere grunneiere og 

elveforum. Kommunen har fått tips av Oslo kommune om 

hvordan arten kan bekjempes. 

- Det har nylig kommet en ny rapport fra Sagerud. Mer info 

kommer senere. 

- Det er forurensning av Vågedam – utfordringer her i forhold til 

hvem som er ansvarlig osv.  

- Signalkreps – hatt nye undersøkelse nå i år hvor det har blitt 

tatt 3 prøver. Det gjenstår en prøvetagningsrunde. Resultat 

etter de 2 første rundene viser ingen spor av signalkreps. 

- Ønsker å restaurere et våtmarksområde på Rulse – og det vil 

komme forslag til restaurering nå i oktober. 

- Natursti langs Nitelva – forprosjekt skal leveres til politisk 

behandling. Det er kun foreslått noen få områder som aktuelle 

for natursti. 

- Jobber med revisjon av kommuneplanens arealdel – prøver å få 

inn litt formuleringer. 

- Møte med Løvenskiold i sommer da elveforumet har kommet 

med en bekymringsmelding angående dammene i Nitelva. 

Løvenskiold har montert en luke som forhåpentligvis skal bidra 

med å redusere konsekvensene av vannuttaket.  

- Har hatt utslipp ved næringsvirksomhet ved energibrønner. 

Statsforvalteren anmeldte firmaet. 

- VA-på langs. Startet planprogram for reguleringsarbeid for VA-

på langs. Trase er valgt, blir på vestsiden av Nitelva, noe som 

fører til mye mindre grad av påvirkning av elva. 

 

Oslo: 

- Lunner kommune og VAV har hatt møte angående 

rehabiliteringen av demningen i Gjerdingen. 

- Det er lav fyllingsgrad i magasinene. Nedbøren de siste 2-3 

dagene har ført til at de har kommet over den første 

aksjonsgrensa. 

- Skal rehabilitere dam Fri Elvåga i 2023 – har blitt utsatt fra 2022.  

 

Nannestad: 

- Fått flere bekymringsmeldinger om kjempespringfrø og erosjon 

ved Breen bru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Utslipp av boreslam i forbindelse av et boligbyggeprosjekt. 

Samarbeider med Statsforvalteren som skal anmelde saken. Det 

er en sidebekk til Tøla og en viktig gytebekk. Det ble tatt 

vannprøver noen dager etter utslippet. Det har blitt boret etter 

en ny vannledning eller energibrønn. Utslipp av boreslam er 

ikke en vanlig forurensing i slike prosjekter. 

Lillestrøm: 

- Kommuneplanens arealdel har vært ute på høring. En del nye 

bestemmelser, blir spennende å se på mottakelsen. Dette blir 

første planen for ny kommune.  

- Temaplan for naturmangfold. Inngått avtale med 

konsulentfirma som skal bistå med selve tekstdelen. Er i 

kunnskapsinnhentingsfasen nå, og jobber med å planlegge 

medvirkningsdelen. Det skal testes ut nye kartløsninger som kan 

benyttes for å komme med innspill direkte i kartet. 

- Ravineplan for Lillestrøm er utsatt. 

- Kommunen har fått en avtale med et lite firma bestående av 2 

studenter – Tiny workers. De skal etablerer en pollinatorpark i 

rådhusparken. Dette blir et pilotområde for å etablere eng. 

Firmaet ønsker seg nye prosjekter som går på etablering og 

drift. De lager en plan om etablering av eng, skjøtselsplan og 

insektshoteller. 

- Kjellerflyplass: Politisk behandling i november, viktig prinsippsak 

som går på om det skal kunne flys på flystripa i fremtiden. Ser 

på mulig bekkeåpning på området. 

- Varåa – byggesak. Dette er i vannområde Øyeren. Her er det 

fjernet mye kantsone, slengt ut mye pukk og erosjonssikret. Det 

ble registrert edelkreps i elva i 2020. Utbygger ikke enig med 

kommunen, og mener at alt er gjort etter boka, og at det er 

mye bedre nå enn det var før. De forstår ikke hva kommunen 

sier og vil ikke rett seg, så saken er oversendt til 

Statsforvalteren. Mediesak i RB. 

- Det er mange som ønsker å ta ut ved, og kommunen har fått 

mange henvendelser å dette. Det gjelder både innenfor marka, 

kommuneskogen og i naturvernområder. 

 

Lunner: 

- Detaljregulering på Harestua – Det skal bygges øverst oppe i 

vassdraget, og der er det levert inn plandokumenter som 

kommunen ikke synes er bra nok. Kommunen mener at det ikke 

er kartlagt godt nok, men utbygger er ikke enig. Utbygger har en 

plan for vassdraget der de ønsker å gjøre endringer i selve 

vassdraget, lage kulper, legge om vassdraget osv. De må ha en 

vassdragsteknisk plan som kan vise om dette faktisk er mulig å 

gjennomføre. Det har de ikke gjort. Kommunen mener at det 

ikke er bra nok og derfor ikke kan legges ut på høring. NVE og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statsforvalter er enige med kommunen. Dette har tidligere vært 

et campingsted med litt spredte hytter, og området skal 

benyttes mer nå enn tidligere. Det er også flomproblematikk 

her. 

- Fiskevandringshindre som skal se på med vannområdet. Bruer 

over elver som ikke har tenkt på fisk. 

 

Ullensaker: 

- Det har vist seg at kjempespringfrø er et kjempeproblem i 

kommunen. Det har vært gjennomført flere befaringer, og store 

bestander har blitt oppdaget. 

- Edelkreps – sett på tiltak langs Kverndalsbekken. Pål Sindre Svae 

skal lage en lite plan med beskrivelse av ulike tiltak som kan 

gjennomføres. Forhåpentligvis gjennomføres i 2023. 

- Befaring langs Dølibekken – mye erosjon. Ansatt ny 

geoteknikker som mener at det må gjøres noe nå! Har vært i 

kontakt med NVE. Det er snakk om et 2 km langt strekke. Det 

ble også funnet kjempespringfrø langs Dølibekken. 

- Restaurering av myr utenfor vannområdet – ligger halveis i Nes 

kommune. Det har vært befaring med Statsforvalter, SNO og 

grunneier. SNO og statsforvalter er veldig positive, men det har 

ikke vært noen så store områder i Norge tidligere, og det 

mangler kompetanse i Norge. Politikerne i Ullensaker er veldig 

positive, men Nes kommune er ikke fult så enige. 

 

Lørenskog: 

- Kjempespringfrø. Det har også her blitt oppdaget flere 

bestander med kjempespringfrø, og det er uklart hvem som har 

ansvaret. Park har laget en handlingsplan uten å involvere 

kom.tek, så kom.tek mener at park har ansvaret. Men park 

mener på sin side at det er kom.tek da det er langs vassdrag. 

- Arealplan er nå på høring. Store bygningsområder som er litt 

nær vassdragene. Norun har ikke vært involvert. 

- Henvendelser om hogst i kantvegetasjonene. Er noe uklart når 

plan spørres om hva som er lov uten å få dispensasjon fra 

planen om differensiert vassdragsforvaltning. 

- Flere saker med manglende sedimentasjonsbasseng på 

anleggsplasser. Vannet blir bare pumpet rett ut i vassdrag eller 

overvannsledninger. Innspill fra Lillestrøm om at det kan være 

kommunen har noen bestemmelser som går på krav til 

påslipp/utslipp av vann til overvannsnett/vassdrag. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde / 1. november 22 

32/22 Møteplan 2022  

 

  



- Desember 

 

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

møtet for å fastsette datoer. 

 Eventuelt 

 

Lillestrøm kommune har i det siste fått mange henvendelser om mink, 

og hva man kan gjøre. Arten er ikke tatt med i handlingsplanen for 

fremmede arter, og kommunen ønsker innspill til hva man kan gjøre. Vi 

setter opp dette som en sak i neste møte. 

 

 


