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Høringsinnspill til ”Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige 

endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltningen for vannregion Glomma 

(2016-2021)»       
 

Vi viser til epost fra Vannregionmyndighet for Glomma 16.06.2015, med invitasjon til å komme med 

innspill på de temaer som nå er lagt ut til andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan 

og tiltaksprogram. 

 

For å overholde tidsfristene og samtidig gi eierkommunene en støtte til høringsdokumentene har 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma valgt å avgi en uttalelse, men slik at de enkelte kommuner får 

anledning til å gi utdypende høringsuttalelser på egenhånd dersom det er ønskelig. Innspillet er derfor 

kun diskutert administrativt med kommunenes representanter i prosjektgruppa og lederen for 

styringsgruppa, etter mandat gitt på styringsgruppemøtet 19.03.15. 

 

Når det først ble besluttet å legge dokumentene ut på annen gangs høring, vil vi gi Vannregion-

myndigheten ros for å begrense omfanget og tydeliggjøre hva det nå høres på. Det er viktig i en så 

omfattende prosess. 

 

Følgende temaer er gjenstand for andre gangs høring og offentlig ettersyn: 

a) Forvaltningsplanenes kapittel 7 om miljømål og unntak. 

b) Endelig utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og konkretisering av miljømål for disse. 

c) Vannregionens prioriteringer av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon. 

 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo) har følgende innspill til høringsdokumentene: 

a) For HuVo er miljømålene i høringsdokumentene de samme som i første høringsperioden, og likt 

det som ligger i den lokale, omforente tiltaksanalysen. HuVo mener at de er satt riktig, med det 

kunnskapsgrunnlaget som per nå er tilgjengelig. Når det gjelder «beskytta områder» oppfatter vi at 

kap. 7.2.1 (figur 7.2) er noe mangelfull og ikke helt i samsvar med vedlegg 4. Vi anbefaler at det 

tydeliggjøres i kap. 7.2.1 hva som er å anse som beskytta områder. Vi legger til grunn at det 

innholdsmessig er vedlegg 4 (tabell 4.6) som er riktig for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.  

Videre anbefaler vi at det tydeliggjøres i kap. 7.2.1. hva som er konsekvensen i 

vannforvaltningssammenheng at områdene er «beskytta» i denne sammenheng. Til tabell 4.6 

(vedlegg 4) ber vi om at det legges inn et tillegg i kolonnen: «Berører vannforekomst Id.nr», der 

Elstad og Aurmoen også inkluderer grytehullsjøer, som under karakteriseringsprosessen ble 

særskilt behandlet og delt inn etter type grytehullsjø, med bruk av representativitetsprinsippet.   
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b) HuVo har ingen kSMVF innmeldt i denne planperioden, og har ingen innspill til 

høringsdokumentene på dette. 

c) Vi registrerer med tilfredshet at vannregionmyndigheten har satt opp Hurdalssjøen med høy 

prioritet blant vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon. Det er i tråd med HuVo sine 

ønsker og lokal tiltaksanalyse. 

 

 

 

Med hilsen 

Runar Bålsrud/s 

Ordfører, Hurdal kommune     Helge B. Pedersen 

Leder av styringsgruppa     Prosjektleder 

 

 

Kopi: Prosjektgruppa og styringsgruppa i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma, samt kommunene 

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Østre Toten, Gran, Nord-Odal og Stange. 


