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                                                                            Referat 

 

Faggruppe Økologi 

Møte nr. 1-2016 

 

Dato: 31.03.2016 

Tid: 12 – 14:30 

Sted: 
Fet kommunalteknikk, 
Fet 

Møte innkalt av: Kristian Moseby 

Dokumenter 
gjennomgått i 
møtet: 

Utkast til rapport overvåkning 2015 Norconsult 

Utkast til årsmelding VO Øyeren 2015 + vedlegg 1 

Møtedeltakere: Annette Åkerstrøm (Ullensaker kommune), Stein Rosten (Enebakk kommune), Linda 
Grimsgaard (Rælingen kommune), Thomas L. Sørby (Nes kommune), Karl Alfred Bjølgerud (Fet 
kommune) Bjørn Viken (Sørum kommune), Terje M. Wivestad (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), 
Kristian Moseby (prosjektleder). 

 

Forfall: Trøgstad, Eidsberg, Eidsvoll, Spydeberg, Nord-Odal, Sør-Odal, Aurskog-Høland, Norges 
Vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hedmark. 
 

Referent: Kristian Moseby 

Møteagenda 

 

1/16 - Velkommen 

2/16 – Runde rundt bordet 

3/16 – Orienteringssaker 

4/16 – Handlingsplan økologi VO Øyeren 

5/16 – Utkast til overvåkningsrapport VO Øyeren 2015 

6/16 – Mulige VO Ø prosjekter 2016 

7/16 – Neste møte 

8/16 – Eventuelt 

 

 
1/16 - Velkommen  
 

Ansvar 
/ Frist 

 

Det var ingen merknader til referat fra møte 23.09.2015, dagsorden ble godkjent.   

 

 

2/16 – Runde rundt bordet  

 
Det ble ikke satt av tid i møtet til saken. 

 

 

3/16 – Orienteringssaker  

1. Faktaark for overvåkning VO Øyeren 
 
I sist økologigruppemøte var det enighet om at vannområdet bør utarbeide ett forenklet  
faktaark med resultater fra vassdragsovervåkningen. Det ble i møtet konkludert med at  
det kun lages i pdf versjoner og at dette gjøres høsten 2016. Kristian lager forslag til  
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faktaarktekst og tar utgangspunkt i sammendrag i Norconsultrapporten. 
 
 

4/16 – Handlingsplan økologi VO Øyeren   

Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å lage en handlingsplan for tiltak som er relevante for 
faggruppe økologi, eksempelvis overvåkning, kunnskapsinnhenting, problemkartlegging med 
mer. Det var enighet om at det lages en handlingsplan som tar utgangspunkt i mal for 
kommunalteknisk handlingsplan. Kristian lager utkast og sender til faggruppa innen 14.4, med 
frist for tilbakemelding 15.4.2016 
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5/16 – Utkast til overvåkningsrapport VO Øyeren 2015  

 
Kristian gjennomgikk de viktigste resultatene i Norconsults utkast for rapport for overvåkning  
2015. Faggruppa var positiv til rapportutkastet.  Gruppa hadde noen innspill til forbedringer av 
rapporten;  
 

 For enkelte stasjoner er det store avvik på økologisk tilstand 2015 og tidligere år. Dette 
bør Norconsult kommentere i rapporten.  
 

 I figur 3.1. må kolonnetekst endres til at tilstand ikke gjelder 2014, men tilstand for 
perioden 2012-2014. Dette må også rettes i figur i sammendrag. 
 

 Figur 1.1. Vannforekomstgrenser settes inn i kartet istedenfor stasjonenes nedbørsfelter. 
 

 Det skal i rapporten inn en generell setning som forklarer at påvirkning fra husdyr og 
lekkasje fra avløpsnett (pumpestasjoner) ikke er omfattet i de ulike stasjonenes 
påvirkningsbeskrivelse. 
 

 Norconsult oppfordres til å gjennomføre trendanalyse også av RØM2 for å se nærmere 
på eventuelle trender ved denne stasjonen.  
 

 Det bør i rapporten inn tydeligere anbefalinger om behov for eventuelle endringer av 
overvåkningsopplegg, frekvens og stasjonsvalg.  
 

Alle sender eventuelle innspill til rapporten til Kristian innen 4.4.2016. Kristian ivaretar innspillene 
og gir Norconsult tilbakemeldinger om hva som skal rettes og forbedres i rapporten. 
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6/16 – Mulige VO Ø prosjekter 2016  

 
Det ble diskutert hvorvidt vannområdet skal utløse opsjon med COWI for 2016.  
Terje sjekker opp mulighet for om Fylkesmannen kan bidra økonomisk. Kristian vurderer 
mulighetene for å utløse opsjon. 
 
I vannområdets budsjett for 2016 er det avsatt midler som enten kan benyttes til en 
paleolimnologisk undersøkelse eller ett forprosjekt der behov for vannføringsmålestasjoner 
vurderes. Faggruppa var enige om å gå videre med ett prosjekt der det gjennomføres en 
paleolimnologisk undersøkelse av sedimenter i Øyeren. Kristian lager forslag til 
prosjektbeskrivelse og sender på innspillsrunde til økologigruppa.  
 
Kristian orienterte om at Statens vegvesen ønsker innspill til mulige steder der det kan 
forekomme vandringshindre for fisk i tilknytning til riksveier og fylkesveier. Det ble diskutert om 
ett vandringshinderprosjekt kan være aktuelt for vannområdet i 2017. Det tas stilling til eventuelt 
prosjektgjennomføring senere.  
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7/16 – Neste møte  

Kristian kaller inn til neste møte ved behov. 
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8/16 – Eventuelt  

Terje orienterte om kultiveringsplan for anadrom fisk i Oslo og Akershus. Tidligere plan ble 
vedtatt i 1995, og er å anse som foreldet. Det er derfor igangsatt ett prosjekt for å revidere 
planen. Oslo og Akershus er i nytt planforslag delt opp i kultiveringssoner. Nytt utkast skal etter 
planen foreligge i løpet av 2017, der det også skal gjennomføres en høring. Planen vil kunne 
påvirke kommuners fisketiltaksplaner, for de kommuner som har slike. Anja Winger forespørres 
om å orientere ytterligere om revisjonsprosessen i neste økologigruppemøte.  

 

 


