
 

 

Referat fra økologigruppemøte 22.9.2020,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Stig Nordli (Hurdal, leder for gruppa), Pernille Aker (Hurdal), Liv Dervo (Nannestad), Åse 

Marit Skjølås (vara: Østre Toten), Tor Fodstad (Eidsvoll), Hedvig Sterri (Fylkesmannen i Oslo og 

Viken), Henrik Langbråten (Nes) og Helge B. Pedersen (daglig leder).    

 

Forfall: Estrella Fernandez (Viken fylkeskommune) og Marie Homan (Ullensaker). 

 

Merknader: Som vedlegg til innkallingen fulgte: Div. lenker som også er i dette referatet samt uttrekk 

fra Vann-Nett per 15.9.20.  Overvåkingsrapporten for 2019 sendt før. 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (21.1.20) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Diverse orienteringer   

Helge orienterte om: 

 Styringsgruppemøtet 13.5.20.   

 Høringsmøtet til GLB 27.2.20 om manøvreringsreglement for Hurdalssjøen, og 

videre oppfølging i kommunene. 

 Referansegruppemøtet og andre lokale møter ble i våres/sommer avlyst pga. 

smittetiltak mot covid-19. 

 Stange Almenning fikk dessverre avslag på sin søknad om fiskeomløp forbi 

demningen i Lysjøen, begrunnet i for stort søknadsvolum ift. disponible midler. 

De har signalisert ønske om å søke på nytt, med JFF som lokal «primus motor». 

Huvo kan bistå videre (jf. sak 4).   

 Det ble vist bilder fra hogst/utbedring av skogsbilvei, der kommunen følger opp 

videre for å vurdere om det er innenfor regelverket. Dette ble diskutert i møtet. 

 Huvo gir innspill til høringen av «Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 

2020-2024» (lenke). Innspillene går på vannbeskyttelse, både systemisk og 

faglig. Det har vært drøftet hos gruppeledere i forkant, og ble dels drøftet i møtet 

og dels i etterkant for de som ønsket å delta. Oversendes videre til styreleder for 

godkjenning før det sendes til fylkesmannen. 

 Huvo fikk «full pott» fra Miljødirektoratet på søknaden om utredning av 

Hurdalselva (jf. sak 4). 

 Risautvalget fikk «full pott» fra Miljødirektoratet på søknaden om 

biotopjustering i Risa. De har fått tillatelser og er nå godt i gang.    

 GLB/E-CO Energi har fått utarbeidet en rapport fra NORCE om Svanfossen, 

både funksjonalitet på fisketrappa og forslag til biotopjusterende tiltak (lenke). E-

CO Energi har opplyst at de nå vurderer å følge opp med tiltak som å legge ut 

grus og rippe elvebunnen. Det er også store erosjonsproblemer som bør tas fatt i, 

men det er i hovedsak fra land/jordbruk. 

 GLB/E-CO Energi har fått kontrollfisket elver til Hurdalssjøen, også i år. Som 

tidligere er det UiO/LFI som utfører det. Gjødingelva nedre stasjon ble også 

kontrollert, iflg. ECO-Energi.  

 NVE har nå lagt inn % leirdekning også i Nevina (lenke). 

 Kort informasjon om samlingen mellom VO/FK/FM 5. – 6. mars 2020. 

 Kurs i grunnforurensingsdatabasen 3. mars 2020. Arrangert av FM i Oslo og 

Viken og Miljødirektoratet.  Hedvig var en av kursholderne. Helge deltok (men 

har ikke innloggingsrett). I tillegg deltok flere av kommunene via video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/21_1_20_Okologigruppemote_referat.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/protokoll_13_5_20_styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/98b48cdb2f844d7e850ee7a8f7767cd6/handlingsplan-for-skogbruk-i-oslo-og-viken-2020-2024---horingsutkast.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/eksterne/fiskeundersokelser/Norce_LFI_04_2020_Vorma_kartlegging.pdf
https://nevina.nve.no/


 Seminar om vassdragsrestaurering 10. og 11.9. Ingen i økologigruppa deltok. 

Kan ses i etterkant her (lenke).  

 Kommende seminar om vegutbygging og vannmiljø 21.10, lenke.  

 Kommende nasjonal vannmiljøkonferanse og forskningsdag - Oslo 25. - 27. 

januar 2021: (lenke). Deltagelse anbefales. Påmelding ikke klar pt. 

 Informasjon om befaring av Huvo og Viken FK samferdsel den 17.9, for å se på 

alle problematiske krysningspunkter mellom vei og vassdrag. 

 Bekymringsmeldingen fra Risautvalget og befaringen 18.8. av kulvertene i 

Gudmundsbekken, der også Ullensaker kommune deltok. 

 Bekymringsmelding pga. veikrysning i planlagt ny E16 og vassdrag. 

 Møtet 8.9. mellom Huvo og Avinor/OSL om grunnvannsforekomsten på 

Gardermoen og overvåkingen, særlig overflatevannforekomster. 

 ØRAS bedt om møte med Huvo og Ullensaker kommune 29.9, om overvåking.  

 Huvo har kjøpt inn pH-meter og konduktivitetsmåler. Ta kontakt om det ønskes 

benyttet. 

 Når forkortelse benyttes for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, er den 

formelt korrekte skriveformen: Huvo. 

 Estrella har oversendt veldig interessante lenker/rapport om hvordan 

erosjonssikrende tiltak kan gjennomføres på en naturvennlig måte, uten betong 

eller utlegging av store stein der det ikke er naturlig. Bilder ble vist, og temaet 

drøftet. Lenker her, her og her, samt vedlagt rapport. 

Konklusjoner/videre oppfølging: 

1. Følgende kommuner har avgitt høringsinnspill til GLB på 

manøvreringsreglementet: Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker.  

2. For videre oppfølging av prosjektene i Huvo, se sak 4. 

3. I de kommunene der erosjon er et stort problem for vassdragsmiljøet, bør 

tiltakene om miljøvennlig erosjonssikring tas inn som mulige forslag i rett 

avdeling (plan, byggesak, landbruk) som tips til krav/vilkår og funksjonell 

utforming. Dette tas også inn i de andre faggruppene. 

4. Ønskes mer detaljinformasjon, referater el.l. fra punktene over, så kontakt Helge. 

Etterord: I møtet med VRM 23.9 ble det opplyst om at KLD har gitt aksept for å 

utsette planprosessen med de regionale vannforvaltingsplanene. Detaljer om det ble 

oversendt i egen epost til økologigruppa 25.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik, Tor, 

Liv, Marie, 

Ada/Åse 

Marit, Stig, 

Estrella, 

Hedvig, Helge. 

  

 

3 Vann-Nett endringer  

Helge orienterte om:  

 Badeplasser lagt inn i Vann-nett. Alle kommunene har lagt inn.  

 Drikkevann lagt inn i Vann-nett. Alle kommunene har lagt inn.  

 Primærdata fra badevannsovervåkingen 2018 og 2019 er lagt inn i Vannmiljø.   

 NVE splittet antall VF fra 61 til 127 i jan/febr., men nå er det 112 VF.  Data 

«hang» på tidligere VF. Stor ryddejobb gjennomført sammen med FM.  Men 

muligens fortsatt noe feil.   

 Purret, men ikke fått svar fra Miljødirektoratet på tiltakene (utsjekk 

krigsetterlatenskaper). 

 Ikke endret for NVE; Hurdalssjøen § 66 og St. Svartungen § 41 (ligger fortsatt på 

kommunen!). 

 VRM henter i disse dager ut opplysninger fra Vann-Nett til forvaltningsplanen/ 

tiltaksprogrammet. 

 FM og Huvo «ryddet» i miljømålene i Vann-Nett den 17.9. Alle miljømål skal nå 

være lagt inn riktig som forslag, basert på tidligere konklusjoner i økologigruppa.    

 Fint om alle sjekker Vann-Nett, slik at det blir så riktig som mulig.   

Konklusjoner/videre oppfølging: 

 Alle ble anmodet om å sjekke Vann-Nett for «sin» kommune, slik at det blir så 

riktig som mulig, med henvisning til uttrekk i excel-arkene som fulgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik, Tor, 

Liv, Marie, 

https://vannforeningen.no/foredrag/10-11-september-det-11-nasjonale-seminar-om-restaurering-av-vassdrag-og-vatmarker/
https://www.tekna.no/kurs/vegutbygging-og-vannmiljoet--utfordringer-og-losninger-39623/
http://www.vannportalen.no/kalender/2016-1.halvar/nasjonal-vannmiljokonferanse-og-forskningsdag---oslo-3.---5.-nov3mber-2020/
https://www.naturalea.eu/en/an-effective-tool/
https://www.naturalea.eu/en/techniques/
https://www.naturalea.eu/en/projects-river-areas/


innkallingen. For økologigruppa er det: påvirkninger, miljøtilstand, (miljømål) 

og tiltak som skal følges opp av økologigruppa som det bes om å være med å 

kvalitetssikre. Endringer meldes til Helge, som kan rette direkte på kommunale 

tiltak, og for øvrig videresender han til Hedvig for vurdering/oppretting av 

fylkesmannen.  Frist: 9. oktober. 

Etterord: Se også epost sendt ut 25.9 om «kommune-koder» som etter hvert legges 

inn på tiltakene. 

Ada/Åse 

Marit, Stig, 

Estrella, 

Hedvig, Helge. 

 

4 Huvo – problemkartlegginger/prosjekter 

Helge orienterte om:  

Miljøgifter: 

 Status for problemkartleggingen av miljøgifter ble gitt for utsjekken av: 

Stensbyelva, Andelva, Tilløpsbekker n.f. sundet, Hæra, Gjødingelva og Andelva, 

jf. COWI-rapp. (lenke). COWI har lagt inn i Grunnforurensingsdatabasen og 

Vannmiljø. Fylkesmannen har vurdert og godkjent resultatene i Andelva, både i 

Grunnforurensingsdatabasen og Vann-Nett (kjemisk tilstand). Resten må 

kommunene følge opp. 

 Status for problemkartleggingen av skytebaner ble avgitt. Prosjektet er «i rute». 

 Status for problemkartleggingen: Intensivmålinger av jern og ammonium i Risa 

ble avgitt. Prosjektet er «i rute». Fant ingen problematiske verdier. 

 Masteroppgaven til Stine Hagen ble ferdig i mai (lenke). Kort orientering ble 

gitt. Fant ingen klare dødsårsaker, men det er bekreftet mye jern i området. 

 Ny bekymringsmelding om tønner i Transjøen. Ullensaker kommune følger opp. 

 Saltproblematikken ble også tatt inn i møtet med Viken FK, samferdsel den 17.9. 

 Forsvarsbygg viderefører overvåkingen av skyte- og øvingsfeltet ved Steinsjøen, 

som nå er bedre tilpasset vannforskriftens krav (lenke). 

 Ikke mottatt svar fra Miljødirektoratet på krigsetterlatenskaper. 

 Helge har ikke hatt kapasitet til å lage internt notat om alt som er problemkartlagt 

mht. miljøgifter enda. Tas senere. 

HyMo: 

 Status for oppfølging av hydromorfologiske undersøkelser/restaureringstiltak 

(NaturRestaurering AS, lenke) ble gitt. Gjelder Lysjøen, Honsjøen, Andelva, 

Hegga og Gjødingelva. 

 Status for prosjektet i Høverelva-Hurdalselva ble gitt, og videre oppfølging 

diskutert. 

 Informasjon ble gitt om biotoptiltaket i regi av Risautvalget, i Risa. 

 Kulvertene i Gudmundsbekken ble diskutert. 

 Status for de 4 øvrige uheldige krysningspunkter mellom vei og vassdrag ble gitt, 

følges opp av FK og SVV. 

 Videre oppfølging av bekkene til Lysjøen ble diskutert. 

Annen problemkartlegging: 

 Har fått veiledning og utstyr fra NMBU, og Hurdalssjøen FA er i gang med å 

samle inn data/prøver fra storørreten. Men pt. er ikke noe «prosjekt» definert. 

Avventer muligheter i regi av NMBU. 

 Elfiskerapporten fra fisket i aug/sept 2019 er ferdig (lenke). Innlegging i 

artsdatabanken må tas senere. Er brukt av FM for å sette miljøtilstand i Vann-

Nett, der fisk er kvalitetselement. 

Tiltaksoppfølging i Huvo-regi: 

 Veileder krysning skogsbilvei/bekk er ferdig (lenke), kun illustrasjon (lenke). 

 Veileder drikkeplass for beitedyr er ferdig (lenke).   

 To båtseptikanlegg er åpnet i Hurdalssjøen (lenke), og anlegget i Glomma/ 

Vorma er nå også ferdig, men «åpnes» neppe bør starten av neste sesong. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://huvo.no/rapporter/vare-rapporter.html
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NMBU_2020_M_Sc_Risa_Hagen.pdf
https://forsvarsbygg.no/contentassets/ce9d42c81e8245f8a99d4b9002cd4afd/overvakingsprogram-for-aktive-sof-fra-og-med-2019.pdf
https://huvo.no/rapporter/vare-rapporter.html
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat_1_20_Kartlegging_av_gytebekker_2019.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder_krysning_skogsbilvei.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Illustrasjon_veg_bekk.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder-etablering-av-egnede-drikkeplasser-for-beitedyr.pdf
https://www.huvo.no/aktuelt/152-batseptikanlegg-er-na-ferdig-etablert.html


Stig orienterte om: 

Hurdal Verk folkehøgskole har søkt om å bygge opp igjen demningen. Den er satt i 

klasse 0, og det er Hurdal kommune som da behandler søknaden. De er innforstått 

med krav om funksjonell opp- (og ned-) vandring av fisk, også for småørret og andre 

fiskearter. 

Konklusjoner/videre oppfølginger: 

1. Miljøgifter – videre oppfølging: 

a) Der det ikke er gjort, må kommunene inn i Grunnforurensingsdatabasen og 

godkjenne det som COWI har lagt inn før det synes offentlig. Videre må 

kommunene følge opp villfyllinger/opprydding senere. 

b) Soferudtjern samt krigsetterlatenskaper i Hersjøen, Sandtjern og evt. flere tas 

fortsatt opp videre med Miljødirektoratet/VRM. 

c) Transjøen: Ullensaker kommune følger opp videre. 

d) Risa: Resultatene fra intensivmålingene i mai-juni tas til etterretning. Den 

videre problemkartleggingen av fiskedøden i Risa må nå termineres, men 

Rambøll gis først i oppdrag å utarbeide et notat som oppsummerer alle funn 

hittil og hva som evt. kan gjenstå av hypoteser/videre tilnærminger. Basert 

på tidligere tilbud, bør det gjennomføres innen en ramme på ca. kr. 60.000,-. 

Huvo bør ikke delta aktivt (som ekstern veileder eller finansielt) til flere 

mastergradsstudenter på dette temaet, selv om all ny kunnskap ønskes 

velkommen. 

2. Hydromorfologi (HyMo) – videre oppfølging: 

a) Lysjøen: Huvo bistår Stange Almenning og Stange JFF med ny søknad/ 

videre oppfølging dersom de ønsker det. 

b) Bekker til Lysjøen/Granerudsjøen: Huvo kan bistå med å lage et enkelt notat 

for restaurering/biotoptiltak, men ikke før tidligst 2021. Bør også el-fiskes på 

nytt. 

c) Gjødingelva: Dersom det ikke kommer lokalt initiativ, utsettes videre 

oppfølging i regi av Huvo. 

d) Hegga: Det tas direkte kontakt med MEV for å høre hva de mener om videre 

oppfølging. 

e) Honsjøen: Huvo bør ta initiativ til møte/oppfølging nå i høst. Bør gjøres 

sammen med VO Leira-Nitelva og Store Vikka. 

f) Avklaring av hvem som er kulverteier i Gudmundsbekken tas inn i 

kommunalteknikkgruppa. Legges foreløpig ikke inn i Vann-nett som eget 

tiltak. 

g) Høverelva-Hurdalselva: Det innkalles til møte, og følges opp så snart som 

mulig. 

h) Huvo bør gjennomføre et nytt kontrollfiske i utvalgte bekker ettersommeren 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Stig, Liv, 

Tor/Solveig 

 

Helge, Hedvig 
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Helge, (Stig) 

 

Helge, Liv 

 

 

 

 

Helge, Stig 

 

Alle 

5 Status tiltaksrettet overvåking 

Overvåkingsrapporten for 2019 ble ferdig i mai 2020 (lenke), og er oversendt 

tidligere. Data ligger i Vannmiljø. Status for vassdragsovervåkingen for 2020 ble 

kort referert. Prøvene for planteplankton for mai og juni ble borte i Posten. Rambøll 

har endret rutiner, inkl. sporing. Fratrekk på kostnadene. Mulig feil for noen stasjoner 

i juli. Avventer nytt svar. Feil i analysedata for Tot-P i august. Analysert på nytt, med 

nye verdier. Planteplankton for juli er ok, eget notat. Bekymringsmelding mottatt for 

Hersjøen, taksonomisk bestemmelse ble bestilt. Det var grønnalgen Spirogyra spp. 

Som blomstret kraftig opp. 

Konklusjon: 

1. Den taksonomiske bestemmelsen belastes Huvo-budsjettet «problem-

kartlegging», dvs. uten overvåkingen. 

2. Ta vare på feilmålingene i august. 

3. Viktig at det sjekkes hvilke verdier som importeres i Vann-Nett, der kun 

kvalitetssikrede verdier anbefales lagt inn. Fylkesmannen bestemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

Helge 

 

Helge, Hedvig. 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Rapport_overvaking_i_2019_HUVO_Norconsult.pdf


6 Sektorvis/kommunevis gjennomgang av egne tiltak 

Hurdal kommune. Stig orienterte: 

• Ikke skjedd noe siden forrige møte.  De store tiltakene er på VA-sektoren og i 

landbruket.    

• For øvrig er kommunens oppfølginger belyst i sak 4.   

Eidsvoll kommune. Tor orienterte: 

• Ikke skjedd noe siden forrige møte. De fleste tiltakene er på VA-sektoren og i 

jordbruket.    

• For øvrig er kommunens oppfølginger belyst i sak 4.    

Nannestad kommune. Liv orienterte: 

• Ikke skjedd noe siden forrige møte. De fleste tiltakene er på VA-sektoren og i 

jordbruket.    

• For øvrig er kommunens oppfølginger belyst i sak 4. Tiltaket i Honsjøen kan 

gjerne starte opp nå i høst. 

Nes kommune. Henrik orienterte: 

• Båtseptikanlegget, inkl. for bobiler, er ferdig. Bare «overleveringen» og avtalen 

med båtforeningen gjenstår. Det er gjort tiltak på overvannsløsninger i 

nedbørfeltet i bekken ved Fosserud som sannsynligvis innebærer bedre 

vannkvalitet. Også her er de fleste tiltakene innen VA-sektoren og i jordbruket.  

Østre Toten kommune. Åse Marit orienterte: 

• Kommunal tiltaksoppfølging er i hovedsak knyttet til opprydding av spredt 

avløp, inkl. hyttefelt. Arbeidet er startet opp. I tillegg følges det med hva som 

skjer videre med Store Svartungen og Steinsjøen øvings- og skytefelt fra annen 

sektormyndighet.     

Fylkesmannen i Oslo og Viken (FmOV). Hedvig orienterte: 

• FM bistår nå hele regionen med å oppdatere/legge inn data i Vann-Nett, i tillegg 

legges inn for egne tiltak når det blir ledig tid til det. 

Helge påpekte at det er viktig at alle bistår internt i kommunene med å løfte inn 

vannforskriftens krav inn i saksbehandlingene. Særlig gjelder det planavdelingen, 

byggesak, jordbruk og skogbruk. Oppfordringen tas inn i alle gruppemøtene. 

Regional vannforvaltingsplan skal inn som overordnet plan, vannforskriftens 

miljømål skal overholdes og tiltakene i tiltaksprogrammet/Vann-Nett skal følges opp. 

Vurderes bruk av § 12 i vannforskriften, må det redegjøres særskilt, og jeg bør få 

beskjed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Status revidert vannforvaltingsplan        

Helge orienterte kort om: 

 Teamsmøte i vannområdeforum/regional arbeidsgruppe 28.8 om miljømålene. 

Planlagt nytt møte 23.9 om forvaltningsplanarbeidet. 

 Innspill på KU avgitt til VRM. Levert av gruppeledere. 

 Miljømålene er nå oppdatert i Vann-Nett. Er fulgt opp av Hedvig og Helge, og 

skal nå være riktig alle steder (bortsett fra Gardermoen).  

 Drikkevann og badevann ligger som det skal i Vann-Nett. Vernede områder 

synes å være mangelfullt. 

 I Vann-nett er det nå et begrep «Utgåtte kostnader». Det må sjekkes opp hva er. 

Konklusjoner/videre oppfølginger:  

1. Hva som er lagt inn av vernede områder og kriterier sjekkes opp. 

2. Begrep «Utgåtte kostnader» på tiltakene må sjekkes opp. 

3. Hvordan «gamle» tiltak som skal videreføres inn i neste planperiode rent teknisk 

videreføres i Vann-Nett må sjekkes opp. 

Etterskrift: Noe ble avklart, og nye frister/framdriftsplan ble avklart i møtet med 

VRM den 23.9. Se epost sendt ut 25.9.20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedvig, Helge 

Estrella, Helge 

 

Estrella, Helge 

 

 

8 Prioritering/oppgaver neste år     

Arbeidsplanen for Huvo må oppdateres av prosjektgruppa i høst, og forelegges 

styringsgruppa. Økologigruppa ga følgende innspill som forslag: 

 

 

 



 Oppstartede/planlagte prosjekter videreføres, jf. sak 4. 

 Huvo tar ikke noen aktiv rolle ifm. en evt. tiltaksoppfølging av skytebanene. 

 Huvo tar ikke noen aktiv rolle ifm. en evt. tiltaksoppfølging av kunstgressbaner. 

 Kulvertene i Gudmunnsbekken: Først må juridisk eier avklares, og deretter 

roller. 

 Evt. rådgivning om miljøvennlige båthavner/bunnstoff etc. avventes (etter 2021). 

 Oppfølging av div. prosjekt i Nessa avventes (etter 2021). 

 Oppfølging av evt. bekjempelse av kjempespringfrø i Huvo-regi avventes (etter 

2021). Men det er viktig at plantene bekjempes så raskt og effektivt som mulig 

likevel. Flest lokaliteter er imidlertid ikke i nærheten av vassdrag, slik at det må 

avklares om det er riktig at det skjer i Huvo-regi, i stedet for direkte i kommunal 

regi. Per nå ligger ikke kjempespringfrø inne i Vann-Nett som art. 

 Nytt elektrofiske planlegges/tilbys ettersommeren 2021. 

 Bistand til å kartlegge/foreslå tiltak i bekkene til Lysjøen bør gjennomføres. 

Andre forslag bes sendt til Helge innen: 9. oktober. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

9 Eventuelt  

Ingen saker, men forslaget til høringsinnspill på Handlingsplan for skogbruk ble 

diskutert etter at møtet formelt var avsluttet.   

 

Neste møte 
Tid: Onsdag 20. januar 2021. kl. 09.00 – 15.00.   

Sted: Hurdal kommune. 

 

Stig/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 
 

Vedlegg:  

 Huvo notat 1/2020: Supplerende kartlegging av fiskestatus i bekker og mindre elver i 

Hurdalsvassdraget/Vorma i 2018 og 2019. 

 Veileder krysning skogsbilvei/bekk.  

 Veileder drikkeplass for beitedyr.  

 Veileder om miljøvennlig erosjonssikring. (Guide_design_construction_cribwalls_en). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 


