
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 05.12.22 

Tid: Mandag 05. desember 2022, 10:00 – 14:00.   

Sted: Møterom Kongsrud, Lillestrøm Rådhus/Teams-møte  

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

 
Deltok digitalt: 
  Toril Giske, Oslo 
  Therese Børseth, Nannestad 
   
Forfall:  Veronica Koster, Gjerdrum 
  Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 
 
 
Ved behov: Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

33/22  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

34/22 Orienteringer 

 

- 34/22-01 Pilotprosjekt på naturbaserte erosjonsrisikometoder 

- Pilotområdene har nå blitt valgt ut, og det er valgt ut ett 

område i hvert av de tre deltagende vannområdene. I Leira-

Nitelva er det et område ved Ulvedalsbekken i Lillestrøm 

kommune som er valgt ut. 

  



- 34/22-02 Vannområdets budsjett for 2023 

- Vannområdets budsjett for 2023 er noe strammere enn 

tidligere, noe som betyr at det er mindre rom til å få 

gjennomført ulike prosjekter der vi ikke får støtte fra for 

eksempel Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. 

- 34/22-03 Tiltakslister til kommunenes rapportering for 2022 

- Tiltakslistene vil i 2023 bli av et enklere format, mer ett uttrekk 

fra Vann-Nett. Dette fordi vi venter på en rapporteringsmal fra 

vannregionmyndigheten samt endringer i Vann-Nett.  

- 34/22-04 Spørsmål rundt vannområdets mandat og styringsgruppas 

vedtaksmuligheter 

- En av vannområdets kommuner har stilt spørsmål vedrørende 

vannområdets mandat, og ønsker at mandatet tas opp til ny 

behandling. Det vil bli en sak for styringsgruppa på dette i 2023 

hvor de må bestemme om det skal tas en ny runde med 

mandatet eller om det beholdes slik det er nå. 

- 34/22-05 Landbruksgruppas kartlegging av kantsoner 

- Landbruksgruppa har kartlagt manglende kantsoner i 

vannområdet ved å se på ortofoto. Det ser heldigvis mye bedre 

ut enn fryktet, men det er strekninger hvor det er 

mangelfull/manglende kantsoner. Det vil bli laget et kart i 

Google for å vise hvilke strekninger dette gjelder. Økologigruppa 

vil få tilgang til dette kartet. 

- 24/22-06 Presentasjoner fra nasjonal vannmiljøkonferanse 

- Presentasjonene ligger nå ute på nett, og de vil også lastes opp 

i vannområdets Teams. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

35/22 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møter i administrativ gruppe (10.10.2022) og 

styringsgruppa (17.10.2022) ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

36/22 Beredskapsplan for krepsepest/signalkreps 

 

Det grove utkastet til beredskapsplan for krepsepest/signalkreps ble 

godkjent av gruppa. Hvem som skal ha ansvaret i de ulike kommunene 

må bestemmes av hver enkelt kommune.  

Gruppa ønsker innspill fra landbrukskontorene om hva de tenker om 

dette. 

Informasjon som skal henges opp ute må i tillegg til norsk være på 

engelsk, polsk, russisk og tysk. Daglig leder kan høre med Jan 

Wesenberg som er biolog og tolk for russisk om han har anledning til å 

ta oversettelsesoppdrag for vannområdet. 

 

Kommunene må diskuterer beredskapsplanen internt, frist for å gjøre 

dette settes til 15. mars 2023 

 

 

 

 

 

Line/20.12.2022 

 

 

Line/1.02.2022 

 

 

 

Alle/15.03.2022 



 

Vedtak: Innspill fra møtet tas med og jobbes videre med. 

37/22 Kartlegging av avrenning fra skytebaner 

 

Utkast til rapport har kommet. Det er ikke så ille som fryktet, men det 

er spesielt to/tre baner som trenger ekstra tiltak. Dette er Varpet i 

Nittedal, Stilla i Lillestrøm og Ulvedalen i Gjerdrum. 

 

Kommunene sender ut ferdig rapport til skytterlagene når den er klar, 

og starter en dialog med dem. Kan for eksempel høre om de har en 

miljørisikoplan.  

Vannområdet tar kontakt med Statsforvalteren for å høre om hvordan 

vi bør gå frem videre, og hva Statsforvalteren kan gjøre. 

 

For Varpet prøver Nittedal og Lunner i samarbeid å følge opp for å finne 

ut om forurensningen kommer fra skytterbanen eller motorkrossbanen 

(eller begge). 

 

Vi gjennomfører per nå ingen flere undersøkelser 

 

Vedtak:  

1. Daglig leder tar kontakt med Statforvalteren 

2. Kommunene sender ut ferdig rapport og starter en dialog med 

skytterlagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line/31.01.23 

Kommunene/15.01.23 

28/22 Prosjekter 2023 

 

- Rapporten om vandringshindre må gås grundig igjennom hvor vi 

plukker ut aktuelle vandringshindre vi kan søke midler om i 2024.  

- Myr bør være et tema – hvilke myrer er aktuelle for restaurering? 

- Golfbaner og avrenning. Vi søker om midler i 2023 til å få kartlagt 

avrenning fra golfbaner. Nevner i søknaden Oslofjorden. 

- Snødeponi – dette temaet har vært oppe i kommunalteknikk 

gruppa, men det passer fint å også ta en runde på dette i 

økologigruppa 

- phytophthora– Dette er en fremmed art som spesielt går på 

oretrær. Den ødelegger trærne. Den er observert langs vassdrag 

langs Nitelva. Det er viktig å få kartlagt denne arten, også i 

forbindelse med at landbruksgruppa vurderer treplantingsprosjekt 

hvor nettopp oretrær er den mest aktuelle arten. 

 

Vedtak: De overnevnte temaene blir temaer i 2023 i tillegg til de som er 

blitt bestemt tidligere. 

 

 

39/22 Kjempespringfrø og parkslirekne – oppfølging fra kommunene og 

vannområdet 

 

Følgende kommuner har sendt inn søknader: 

- Rælingen (Joakim) 

- Lørenskog 

 

 

 

 

 



o Ønsker å ansette sommervikarer. Har søkt om 470 000 kr og 

ønsker at prosjektet skal gå fra juni-oktober. Planen er å både 

kartlegge og bekjempe. 

- Nittedal 

o Har søkt om 170 000 kr. Ønsker å ansette 4 studenter i 4 uker. 

Har også sendt inn søknad på Parkslirekne. Har hatt møte med 

to grunneiere som har arten på sine eiendommer, og disse er 

interesserte i å ta ansvar. Har søkt om 70 000 kr og 

grunneierne bidrar med 50%. Ønsker å gjennomføre slått på 

forsommeren, og så komme tilbake 3-4 uker senere for å 

sprøyte. Sprøyter da bladverket. Studenter kan slå, og så kan 

man enten leie inn folk til å sprøyte, eller grunneierne som har 

sprøytesertifikat kan gjøre det. Må følge opp områdene i 5 år. 

- Lillestrøm: 

o Har ikke søkt da de har fått overført midlene de fikk i 2022 til 

2023. Midlene skal gå til bekjempelse. 

- Ullensaker: 

o Har søkt om midler til kartlegging og bekjempelse. Ønsker å 

ansette to studenter, og har kontaktet frivillige organisasjoner 

for å prøve å få til en dugnad. 

- Nannestad: 

o Har søkt om 200 000 kr. Ønsker å videreføre prosjektet som 

de hadde i 2022 til 2023. 

- Lunner:  

o Har ikke søkt for 2023, men kan være aktuelt senere. 

 

- Vannområdet ønsker å jobbe for å få oppført kjempespringfrø og 

parkslirekne som påvirkning i Vann-Nett. Nyere studier viser at 

kjempespringfrø kan ha flere konsekvenser for vannmiljø enn «kun» 

erosjon. Vannområdet ønsker også å ha en informasjonskampanje 

våren 2023 for å opplyse om kjempespringfrø. I dette er det 

inkludert informasjonsmateriell som kan sendes blant annet 

grunneiere. 

 

Vedtak:  

1. Informasjonen tas til orientering 

2. Økologigruppa støtter at vannområdet jobber for å få oppført 

kjempespringfrø og parkslirekne som påvirkere i Vann-Nett. 

40/22 Mink – hvordan håndtere denne fremmede arten? 

 

Det er få av kommunene som har gjort noe i forbindelse med mink. 

Nannestad kommune har hatt ett samarbeid med Bjerke jeger- og fisk. 

Kan være mulig å høste noen erfaringer herfra. 

 

Knut Magnus Wold NJFF holdt kurs for Lunner Jeger- og fisk i september 

om fellefangst av mink, og det kan være aktuelt å få Knut Magnus til å 

holde ett foredrag for oss. Det er aktuelt på maimøtet, varighet ca. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



minutter + 15 min til spørsmål. Andre aktuelle i kommunene kan 

inviteres til å følge foredraget via Teams. 

 

Norun spiller inn minkfangst til arbeidet som skal gjøres med Fri-Elvåga. 

Viktig at edelkrepsen beskyttes når vannet tappes ned for rehabilitering 

av demningen.  

 

Vedtak: Daglig leder tar kontakt med Knut Magnus Wold i NJFF om et 

mulig foredrag for gruppa i mai. 

 

 

 

 

 

 

Line/10.01.2023 

41/22 Runde rundt bordet 

 

Nittedal:  

- Samfunnsdel utsatt til januar. Mer fokus på klima og miljø. Arealdel 

førstegangsbehandlet – skal ut på høring.  

- Sluttprogrammet for VA på langs avsluttes på mandag – jobber med 

reguleringsplan. Frist i løpet av 2024 på å legge ned Rotnes og 

Åneby. Ønsker å se så mye som mulig på styrt borring. Valgt 

alternativet som ikke går i Nitelva, men det vil måtte bli krysninger 

av elva. Forhåpentligvis under elva ved styrt borring.  

- Edelkreps – ikke funnet spor av signalkreps i 2022. 

- Sagerud – får laget et overvåkingsprogram og tiltaksutredning. Noe 

avrenning fra skytebanen, men ikke så mye at det påvirker 

vannkvaliteten i nevneverdig grad.  

- Akuttutslipp fra Rignes av diesel. Samlet opp mesteparten.  

- Elveforum fått støtte fra handelens miljøfond til automatisk 

søppeloppsamler til Nitelva. Prosjektet skal finne aktuelle områder 

for dette. Ønsker å få finansiert en oppsamler. 

- Natursti langs Nitelva – saken blir lagt frem i Desember. Forslaget 

var på langs hele elva, nå er det forslag om 3 korte strekninger langs 

sentrum. Foreslår at videre arbeid skal tas opp samtidig med ny 

planstrategi.  

Nannestad:  

- Intet nytt. 

Lillestrøm:  

- Naturmangfoldsplan under arbeid. Innspillsløsning hvor man kan 

komme med innspill. Høring på vårparten, før sommeren. 

- Lupiner dukket opp på et nybygd område – på et kulturhistorisk 

vakkert område hvor det ikke har vært lupiner før. Ser i 

reguleringssak, plansak osv. Står ingen ting om fremmede 

arter/masseforvaltning. 

- NRA etablere en ny trykkøkningsstasjon – ønsker å flytt matjorda til 

nært Tomtestilla. 

- Kjeller flyplass – forsvarsbygg skal begynne med opprydding. 

Punktvis sterk forurensning, noen deponiområder. Sogna er et av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



områdene med mest forurensning samtidig som det er et av 

områdene med høyest naturverdier. Hva kan de rydde opp i?  

Lunner:  

- Høring av arealdel i løpet av neste 6 måneder.  

- Skogsdrift. Sliter med dette – og entreprenørene som er ute i felt. 

Fører til trøbbel for vassdragene. Mye tid på slike saker. Kjører over 

innløpsbekker, mye partikler føres ut i vassdragene. Fysiske tiltak i 

vassdrag – entreprenørene i felt forstår ikke hva kommunen og FK 

sier. 

Ullensaker:  

- Skal søke om midler for tiltak for edelkreps i Kverndalsbekken.  

- Jobber med erosjonstiltak langs Dølibekken.  

- Kommunestyremøtet i september gjorde vedtak om at 

vannområdene skal utrede hvordan det kan rehabilitere naturlig 

kantvegetasjon langs vassdragene.  

Lørenskog: 

- Arealplan på høring, kommet innsigelse på snødeponi. 

Statsforvalterne har kommet med mange gode innspill på 

vannmiljø.  

- Opprydding i rensedammen i Rådhusparken. Hadde midler igjen på 

budsjettet. Kildesporerne skal inn og undersøke, for det kommer 

mye vann på overvannsledningen. Funnet et sted hvor det har blitt 

ulovlig pumpet inn vann. 

- Landbrukskontoret ønsker at de skal se på fangdammene. 

- Tungmetaller og PAH analyser på 9 stasjoner. Flere plasser hvor det 

har vært alt for høye verdier. Skal kontakte Statens Vegvesen for å 

høre hvordan de jobber med sine veier der hvor det har vært høye 

verdier. 

- Innspill i budsjett at det skulle settes av 30 millioner til 

kunstgresstiltak. Vet ikke hvordan det har gått. 

Rælingen:  

- Kommunens arealdel –2 gangsbehandling har blitt utsatt. 

- Jobber med hvordan skaffe vann til alpinanlegget i Marikollen.  

- Ønsker å fylle på traseen til Ramstadsjøen 

- Fått ny utslippstillatelse til avløp – krav om koordinert overvåking 

med vannområdet. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

42/22 Møteplan 2023 

 

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

møtet for å fastsette datoer i januar og mai. 

  



 Eventuelt 

 

 

 

 


