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                                                                       Referat 

Faggruppe økologi - møte nr. 2-2017 

Dato/ tid: 12.12.2017 / kl. 10-13 

Møtested: Fet rådhus, Fetsund 

  Møte innkalt av/ referent: Kristian Moseby 

 Møte-

deltakere: 

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune), Eli Tangen Eggum (Sørum kommune), Henrik 

Langbråten (Nes kommune), Stein Rosten (Enebakk kommune), Karl Alfred Bjølgerud (Fet 
kommune), Ruben Pettersen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Linda Grimsgaard 

(Rælingen kommune), Kristian Moseby (prosjektleder) 

Forfall: Trøgstad kommune, Eidsberg kommune, Aurskog-Høland kommune, Nord-Odal kommune, 
Spydeberg kommune, Sør-Odal kommune, Fylkesmannen i Østfold , Fylkesmannen i 

Hedmark, Eidsvoll kommune, Statens vegvesen 

Spesielt 
inviterte: 

  

Møteagenda 

Saksnr Sak 

8/17 Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  

9/17 Orienteringssaker 

10/17 Bestilling til Norconsult - rapport for overvåkning 2017 

11/17 Bestilling til Norconsult - Overvåkningsopplegg 2018 

12/17 Anbud biologisk prøvetaking 2018 

13/17 Rapport paleolimnologisk undersøkelse av Øyeren 

14/17 Neste møte 

15/17 Eventuelt 

8/17 - Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  Ansvar/frist 

Kristian ønsket velkommen. Dagsorden for dagens møte og referat fra møte i 
styringsgruppa 29.03.2017 ble foreslått godkjent. Ingen hadde saker til eventuelt.  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Dagsorden godkjennes 
2. Referat fra sist møte i faggruppe økologi 29.03.2017 godkjennes. 

  

9/17 - Orienteringssaker Ansvar/frist 

Kristian orienterte om sak 9/17-1. 
  

1. Status for prosjekt effekter av veisalting i VO Øyeren. Det må jobbes våren 2018 videre 
med forslag til prosjektbeskrivelse og forslag til lokaliteter som kan være aktuelle å 

undersøke. Statens vegvesen og aktuelle jeger- og fiskerforeninger involveres ved behov.  LG, KM 

    

Konklusjon: 1. Sak 9/17-1 tas til orientering. 
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10/17 - Bestilling til Norconsult - rapport for overvåkning 2017 Ansvar/frist 

Utkast til bestilling til Norconsult for rapport for overvåkning 2017 (versjon per 12.12.17) 
ble gjennomgått. I forkant av møtet hadde Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt innspill til 

bestillingen. Det kom i møtet flere innspill til endringer og presiseringer.  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Kristian innarbeider innspillene og ferdigstiller bestillingen, og sender denne til  
Norconsult før jul.  

KM 

11/17 - Bestilling til Norconsult - Overvåkningsopplegg 2018 Ansvar/frist 

Det ble ikke prioritert tid til saken i møtet.  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Kristian tar kontakt med hver enkelt kommunerepresentant i faggruppe økologi 
(kommuner som har overvåkningslokaliteter i vannområdet) for en gjennomgang av 
forslag til  overvåkniningsprogram for 2018 (versjon 11.12.2017).                                                                  
2. Kristian vurderer nærmere behov for en godkjenningsrunde med hele faggruppen i 
etterkant av kontakten med hver kommune. 

KM 

12/17 - Anbud biologisk prøvetaking 2018 Ansvar/frist 

Det ble ikke prioritert tid til saken i møtet.  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                      
1. Kristian tar kontakt med de aktuelle kommunerepresentantene for en gjennomgang av 
forslag til prøvetakingslokaliteter for biologisk prøvetaking i 2018. 
2. Kristian vurderer nærmere behov for en godkjenningsrunde med hele faggruppen i 
etterkant av kontakten med hver kommune. 

KM 

13/17 - Rapport paleolimnologisk undersøkelse av Øyeren Ansvar/frist 

Kristian hadde sendt ut rapporten (masteroppgaven) og notat på forhånd. Det ble ikke 
prioritert tid til å orientere utførlig om rapporten i møtet.  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                  
1. Det orienteres nærmere om rapporten i neste møte, der eventuell videre oppfølging 
også vurderes.                                                                                                                                                                                                                     KM 

14/17 - Neste møte Ansvar/frist 

  

  

Konklusjon:                                                                                                                                                                                          

1. Det  kalles inn til neste møte ved behov                                                                                                                                                      
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15/17 - Eventuelt Ansvar/frist 

1. Kristian orienterte om at Vannområde indre Oslofjord Vest har laget fått gjennomført en 

undersøkelse av tap av gummigranulat fra kunstgressbaner i regi av vannområde indre 
Oslofjord Vest.                                                                                                                                                                                                                                      

2. Stein foreslo en sak til neste møte; undersøkelser av mikroplast. Hvilke muligheter for 
problemkartlegging finnes det, hvordan kan det gjennomføres og hva koster det?  

  
Konklusjon:                                                                                                                                                                                      

1. Kristian sender utkast til rapport til gruppa.                                                                                      
2. Kristian setter opp saken agenda for neste møte. 

KM 

 


