
   

 

   

 

  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 13.01.23 

Tid: Fredag 13. januar 2023, 10:00 – 13:11.   

Sted: Møterom Bjanes, Fetsund kommunehus/Teams-møte  

Til stede:   
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker  
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 
Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
Deltok digitalt: 

Norun Reppe Bell, Lørenskog  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Hilde Birkeland, Lillestrøm 
Guro Haug, Nittedal 

  Therese Børseth, Nannestad 
  Mathias K. Jerpseth, Oslo (vara) 
   
Forfall:  Veronica Koster, Gjerdrum 
  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 
 
Ved behov: Trygve Rognstad, Gran 
 
 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

01/23  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

02/23 Godkjenning av referatet fra 05.12.2022 

 

Referatet fra møtet 5. desember 2022 ble gjennomgått 

 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

03/23 Orienteringer 

 

  



   

 

   

 

- 03/23-01 Foredrag om minkfangst på maimøtet 

- Daglig leder har vært i kontakt med Knut Magnus Wold hos 

NJFF Akershus, og han har sagt seg villig til å holde en 

presentasjon for gruppa i mai om minkfangst. 

- Han er forespeilet ca. 40-45 minutter pluss 15 minutters tid til 

spørsmål. 

- 03/23-02 Oppfølging av avrenning fra skytebaner 

- Daglig leder har vært i kontakt med statsforvalteren som 

takket for rapporten og skal legge inn resultatene i 

grunnforurensningsdatabasen. 

- Statsforvalteren ser på leirduerester som forsøpling og at 

dette ligger under kommunenes jurisdiksjon.  

- I enkelte tilfeller ved høy forurensning kan Statsforvalteren 

pålegge et skyttelag å etablere en rensedam. Vår kontakt tar 

kontakt med sin sjef for en vurdering av Varpet skytebane. 

- 03/23-03 Status prosjekt naturbaserte erosjonssikringsmetoder 

- 9. januar var det et møte hos NIBIO hvor det ble diskutert 

hvilke fremgangsmåter som er best å benytte på de tre ulike 

lokalitetene. Planene har kommet lengst på lokaliteten som 

ligger i HUVO da dette området må tas på våren når 

vannstanden er lav. 

- Det vil bli søkt om midler fra Miljødirektoratet innen fristen 15. 

januar. 

- I løpet av februar vil det bli et møte mellom NIBIO, 

vannområdene, landbrukskontorene og grunneiere for å få på 

plass en SMIL søknad innen fristen som er 1. mars i Lillestrøm.  

- 03/23-04 Tidligere semiarer 

- Det ble orientert kort om tidligere seminarer. Det er nå mulig å 

se opptak fra seminarene. Linker og informasjon vil også legges 

ut på Teams. 

- 03/23-05 Kommende seminarer 

- Det er mange spennende og interessante seminarer fremover, 

og det ble kort orientert om disse. Det oppfordres til å ta en titt 

og prøve å få med seg det som er relevant for den enkelte. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

04/23 Gjennomgang av aktuelle referater 

 

Referatene fra møter i administrativ gruppe (13.12.2022) og 

styringsgruppa (19.12.2022) ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

05/23 Valg av leder av temagruppe økologi 

 

Ullensaker kommune hadde før møtet sagt ja til å ta på seg vervet for 

2023, og Rita Romsås Fjeldberg (Ullensaker kommune) ble valgt ved 

akklamasjon.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Vedtak: Rita Romsås Fjeldberg (Ullensaker kommune) velges til leder av 

temagruppe økologi i 2023. 

 

06/23 Beredskapsplan for edelkreps 

 

Daglig leder hadde saken om beredskapsplan for edelkreps oppe i 

temagruppe landbruk før jul. Landbruksgruppa syntes beredskapsplan 

var uheldig ordbruk. Regionkontor landbruk tok en prat i etterkant av 

møtet og har foreslått «Rutine for varsling og oppfølging».  

 

Daglig leder tok kontakt med Mattilsynet før jul, men har ikke fått noen 

respons. Det vil purres på Mattilsynet, og det er også aktuelt å ta 

kontakt med Sarita Winsevik som var Mattilsynets representant i 

administrativ gruppe før Mattilsynet trakk seg ut av vannområdet. 

 

Vedtak:  

1. Beredskapsplanen omdøpes til «Rutine for varsling og 

oppfølging av krepsepest og signalkreps.» 

2. Daglig leder følger opp Mattilsynet og prøver å få svar på hvilke 

rutinger de har i forbindelse med krepsepest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line/30.01.23 

07/23 Søknader 2023 

 

Kartlegging av edelkreps: 

- Gjerdingen tas ut av lista over lokaliteter da det der er gitt 

pålegg om undersøkelser både før og etter 

damrehabiliteringen. Krepsehotellene har ikke fungert godt. 

- Ørfiske bør føres opp på lista. Det har vært to undersøkelser i 

nyere tid. Utmarksforvaltningen mente det var god bestand her, 

mens Kjell Sandaas mente bestanden var liten. En helhetlig 

kartlegging av innsjøen er derfor ønskelig. 

- Kari-Anne har sendt forespørsel om informasjon om flere vann i 

Lunner som per nå står på lista. De blir stående, men går 

eventuelt ut når vi skriver anbudsdokumentene om det kommer 

informasjon som tilsier at kartlegging er unødvendig. 

 

Avrenning fra golfbaner: 

- Må sjekke opp om det er rett at det skal være kg på utslipp av 

nitrogen.*  

- Enighet rundt prioriteringen av golfbaner, og at det er Losby det 

gås videre med om vi ikke får midler. 

- Litt usikkerhet om det søkes om nok midler da det nok er 

kostbart å analysere vannprøver for plantevern-/soppmidler. 

 

Kartlegging av phytopthora: 

- Bra at det blir satt fokus på denne arten. 

- Tanken er en ren kartlegging, ikke nødvendigvis prøvetagning, 

for å se hvor stor utbredelsen er. 

 

Vedtak: Søknadene godkjennes med innkomne innspill 

 

 



   

 

   

 

08/23 Temaplan for møtene i økologigruppa 2023 

 

Det er satt opp en temaplan for hvilke temaer som skal tas opp på 

hvilket møte i økologigruppa. Det var ingen innvendinger til 

temaplanen. 

 

Vedtak: Temaplan for 2023 godkjennes 

 

 

 

 

 

09/23 Forespørsel fra Nittedal elveforum om el-fiske i Tøyenbekken 

 

Guro Haug informerer om at det var høy tetthet av ørret i Tøyenbekken 

i 2018. Kjell Sandaas undersøkte bekken da i etterkant av en utbygging 

hvor kommunen hadde satt som krav oppfølgende undersøkelser i 

bekken. Utbygger betalte for el-fiske. Ørreten skal ikke ha tatt skade av 

utbyggingen. Kjell Sandaas foreslo derimot at det kunne gjøres 

biotopforbedrende tiltak som å legge ut gytegrus.  

Daglig leder bør høre mer om hvorfor elveforumet ønsker å el-fiske her 

når det var god bestand i bekken i 2018.  

 

Temagruppa mener også at det er mer naturlig at kommunen følger 

opp dette, og at det er en litt for lokal sak for vannområdet. Hadde vi 

hatt eget utstyr og daglig leder kunne el-fiske hadde det stilt seg litt 

annerledes.  

 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med Nittedal elveforum og ber om mer 

informasjon, samt sier at det er mer naturlig at kommunen følger opp 

saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line/20.01.2023 

10/23 Runde rundt bordet 

 

Nittedal:  

- Statsforvalteren hadde penger til overs i 2022 og har gitt Nittedal 
107 000 kr til kjempespringfrøprosjektet. Kommunen er fortsatt 
med på søknadsrunden i 2023, da de har ønsket mer midler enn det 
de nå har fått tildelt. 

- Fått utvidet rapport fra forurensningen av Sagerud. Sterk 
forurensning også på østsiden av Ørfiskebekken. Får snart 
overvåkingsprogram samt tiltaksanalyse skal lages for hele området. 
Skiskytterne har laget et utkast til tiltaksplan.  

- Uttak av vann til alpinanlegg. Det starter nå opp et planprogram for 
utvidelse av Varingskollen. Ønsker å ta ut en god del mer vann enn 
det de gjør nå. På vinter er det lite vann her fra før. I 
planprogrammet står det at det skal utredes.  

- Skal søke om støtte til oppfølging av edelkrepskartlegging. Anbefalt 
å fortsette undersøkelsene.  

- Fikk mail før jul fra Hold Norge rent som ønsker et 
oppryddingsprosjekt langs Nitelva. 

- Forskrift for regionale miljøkrav trer nå i kraft. Ønsker å høre litt fra 
landbruk om hvordan de skal jobbe fremover med det.  

Lillestrøm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

- Innspurt av kommuneplan - arealdel. Klargjøring for meklingsmøter 
og andregangsbehandling.  

- Forslag om snødeponi oppe på Lindeberg. Kommunalgrunn. 
Myndighetene er kritiske til valg av lokalitet. Konsulent sier at 
bekken vil bli forurenset om det ikke settes inn tilstrekkelig med 
tiltak.  

- Prosesser internt som går på overvann og klimatilpasninger. Blir 
arrangert en fagdag om overvann, der NVE og Oslo kommune skal 
komme og holde innlegg.  

- Oslofjordplanen - tiltakskort - kantsoner langs vassdrag. Usikker på 
hvem som har ansvaret. Resten av gruppa kommenterer med at det 
er landbruk da det har sammenheng med å redusere avrenning fra 
jordbruksarealer. 

- Restaurering av myr - statsforvalteren har tatt kontakt og ønsker å 
få en case hos Lillestrøm kommune. Kommunen har sagt seg 
positive.  

- Fått kommentar fra mattilsynet at drikkevannskilder bør få en 
hensynssone og bli mer båndlagt.  

- Skal ha møte til uka med Line angående kroksjøene og oppfølgning 
av dem. 

Oslo: 
- Kommunen har nå fått den første tunnelborremaskin. Den settes nå 

i gang. Det kommer en til senere.  
Lørenskog: 
- Arealplan - diskusjoner om hva som kan tas inn i planen.  
- Kort dialog med Statens vegvesen, i forbindelse med at kommunen 

har tatt prøver av tungmetaller og PAH. Fått enkelte høye verdier, 
der ett av prøvestedene er påvirket av E6 og riksveien 
(Ellingsrudelva). Statens vegvesen sier at de ikke gjør noen ting om 
de ikke får pålegg fra Statsforvalteren. Kun 40% av rensedammene 
til SVV fungerer som rensedammer. Statens vegvesen sjekker også 
opp om en annen prøve med høye verdier kan ha sammenheng 
med tunnelvask. Kommer til å be Statsforvalteren om rådgivning. 

- Snødeponi - har ett ulovlig deponi. Det er også ett snødeponi ved 
Ellingsrudelva som tilhører Oslo kommune. Oslo kommune skal ha 
midlertidig tillatelse til dette, men Lørenskog har sendt inn 
bekymringsmelding til Statsforvalteren, da det er direkte avrenning 
til Ellingsrudelva som alt er påvirket av en god del. 

Ullensaker: 
- Har sendt inn søknad om biotopforbedrende tiltak i 

Kverndalsbekken.  
- Har hatt ekstra prøvetagning i renseparken. Var ikke så mye 

informasjon å hente, så fortsetter ikke med prøvetagningen i 2023.  
- Erosjonssikring i Dølibekken – det er gjennomført strakstiltak i de 

øvre delene.  
- Vannområde Øyeren skal søke om tilskuddsmidler for å kartlegge 

edelkreps i Rømua.  
Rælingen: 
- Kommet et planinitiativ bygge omsorgsbolig i et veldig bratt 

terreng. Er en naturlig flomvei, noe kommunen har påpekt. Om 
prosjektet gjennomføres vil det bli en type bekkelukking. Saken er 



   

 

   

 

ikke ferdig. Skal være den eneste mulige lokaliteten for disse 
boligene. 

Viken Fylkeskommune: 
- Omplassering – I forbindelse med fylkesoppløsningen vil de ansatte 

bli omplassert. De får vite mer i mars om hvilke fylker de blir 
plassert i. 

- Vannregionmyndigheten jobber med årsplan for aktiviteter.  
- Vannområdene har fått forslag til mal for årsrapport, med forslag 

om at den skal leveres i midten av april.  
- Ansatt egen Oslofjordkoordinator. Dette er en midlertidig stilling 

som varer i ett år. Følger opp alt i Fylkeskommunen om Oslofjorden. 
Lunner: 
- Det har kommet ett nytt tiltakskort om sandfang.  
- Møte neste uke med Statsforvalteren miljø og landbruk om 

avrenning fra skogbruk. Det er stadig utfordringer med skogsdrift 
- Rapport fra VO Randsfjorden som omhandler eutrofiering. Ble satt i 

gang siden det var så dårlige resultater i vannovervåkingen. 
Rapporten konkluderer med separat avløp og landbruk som 
hovedkildene på Hadeland 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

12/23 Møteplan 2023 

 

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

møtet for å fastsette datoer i mai. 

  

 Eventuelt 

 

Fysisk/digital oppmøte på møter i økologigruppa: 

- Det var en diskusjon rund hvor mange som må komme fysisk fra 

kommunene for at vi skal gjennomføre et fysisk møte. På dette 

møtet var det kun 2 kommuner som stilte fysisk, samt 

fylkeskommunen. 

- Det ble enighet om at minst 3 kommuner må stille fysisk. 

- Alle ble også bedt om å svare så raskt som mulig om man stiller 

fysisk eller digitalt. Dette med tanke på både matbestilling, men 

også om vi skal gjennomføre et fysisk møte. 

- Er man usikker på om man kan stille fysisk får man svare digital 

deltagelse. 

 

 

 


