Referat fra økologigruppemøte 20.05.2014,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Liv Dervo (gruppeleder, Nannestad), Nina Verøy (Ullensaker), Stig Nordli (Hurdal), Leif
Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Ada Engødegård (Østre Toten), Tor Fodstad (Eidsvoll) og
Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Mona Ellingsen (Nes).
Sak Innhold
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Referat fra forrige møte (14.01.14)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Kort status over arbeidet pt
Helge orienterte om:
a) Alle møter avholdt i vannområdeutvalget siden forrige økologigruppemøte.
b) Tyra Risnes er ny kontaktperson hos VRM.
c) VO Øyeren og FMOA er i gang med et lokalt forankret prosjekt om leirelvene,
for å støtte opp under og «sette fart i» det nasjonale FOU-arbeidet på leirelver.
HuVo støtter opp ved behov/ønske.
d) Ny klassifiseringsveileder ble lansert 28.01.04:
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31769&amid=3645351 Skal
revideres allerede høsten 2014.
e) Kurset i økologisk klassifisering den 26. og 27.03.14
f) Kurset «Fiskepassasjer i Norge» den 02.04.14.
g) Erfaringsutvekslingsmøte mellom FMOA og prosjektlederne 04.04.14.
h) Arbeidsmøtet mellom VRM, fylkeskommuner og prosjektledere 05.05.14.
i) Vannregionutvalgsmøtet 25.05.14
j) Danmark til domstolene på grunn av manglende vannforvaltningsplaner.
k) Nytt utvalg om overvannshåndtering
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31769&amid=3649504
l) Styringsgruppa har tatt initiativ til at ordførerne sender et brev om behov for økt
statlig medfinansiering. Sendes til finansminister og klima- og miljøminister.
m) Hva som pt. ligger inne i forvaltningsplanen på «Beskyttede områder». Er lagt
inn direkte fra direktoratet. Fortsatt mangler ift. drikkevann, fra Mattilsynet.
n) Ny plattform på Vannportalen, varslet oktober 2014.
o) Diskusjoner om hvem og hvordan Vann-nett bør oppdateres og holdes løpende
oppdatert pågår.
Behovet for avklaringer i forhold til «mindre» inngrep i leirelver ble diskutert, i
forhold til innspill gitt av Nannestad kommune til VO Leira-Nitelva.
Konklusjoner/oppfølging:
 Ønskes mer detaljer, kontaktes prosjektleder.
 Kopi av innspillet til kap. 11 i LTTA om behovet for en veileder for søknader om
terrenginngrep i ras- og erosjonsutsatt områder sendes deltagerne sammen med
referatet, til orientering.
Status over arbeidet med tiltaksanalysen/ forvaltningsplan/tiltaksprogram
En oversikt over prosess, status og hva som skjer videre ble gitt. Det ble også
diskutert i hvor stor grad deltagerne i gruppa som ikke også sitter i prosjektgruppa
ønsker å involvere seg når dette kommer på høring.

Oppfølging/
ansvar
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Konklusjoner/oppfølging:
 Det viktigste for HuVo er å påse at tiltak som overordnet myndighet må
involveres i, blir tatt inn i forvaltningsplanen. Eksempler er: Hurdalssjøen § 66,
landbrukstiltak, «Behov for nye virkemidler».
 De fleste i økologigruppa deltar også i prosjektgruppa og skal dermed bidra med
forslaget til høringsinnspill. Øvrige deltagere kontakter Liv og Helge for evt.
aktiv medvirkning.
Kilderegnskap/produksjon av miljøgifter
Resultatene fra rapporten utarbeidet av Cowi ble gjennomgått. Den fulgte med
innkallingen. Dette er finansiert/koordinert via Akershus FK.
Konklusjoner
1. Det viktigste er å jobbe videre med dette som utgangspunkt i forhold til
forebyggende og beskyttende tiltak. Veileder i lokal overvannshåndtering:
http://www.miljodirektoratet.no/Global/klimatilpasning/COWI_Veileder%20ove
rvann%20overvannsh%C3%A5ndtering%20J%C3%A6ren_2013.pdf
2. Følges opp videre av økologigruppa på de tiltakspunkter som evt. er naturlig.
3. Presenteres også for faggruppe kommunalteknisk, som det antas vil ha
mesteparten av virkemidlene for tiltaksoppfølging.
Forsterket klassifisering 2014
Det ble gitt en orientering over hele anbudsprosessen, inkl. endringene ift. STS-GGR og filtret ortofosfat i leirelver. Alle stasjoner og hele prøvetakingsprogrammet
ble gjennomgått. Innspill ble gitt til nøyaktig plassering av stasjoner.
Konklusjon
1. I utgangspunktet tar Helge alle vannprøvene. Prøvetakingstider er satt, men vil
måtte justeres ved flom/tørke.
2. Ved behov for «vikar», kan evt. Liv og gruppas repr. for kommunene også
forespørres. I så fall må det varsles og avtales i god tid.
3. Det var ikke behov for å endre/supplere parametervalg, eller lokaliteter i forhold
til det som ble sendt ut i anbudet – med de siste endringene fra NIVA.
Status problemkartleggingen i Øyangen og Hersjøen
Tidligere konklusjoner ble oppsummert. Det har ikke vært tid enda til å konkretisere
noe forslag til anbud. Tas i juni, ut fra tidligere konklusjoner i økologigruppa.
Konklusjon
1. Ullensaker kommune sjekker ut hva som finnes av informasjon om Hersjøen
mht. evt. kloakkledning fra Sessvollmoen (tidligere tider) og den gamle
«limfabrikken» ved Mogreina.
2. Det kan senere vurderes å bruke studenter for å sammenstille all informasjon om
Hersjøen, mht. klassifisering.
3. Fylkesmannen vurderer om det er mulig for dem å gi direkte økonomisk støtte til
prosjektet i Øyangen. Kalkingsmidler eller andre poster, ut fra at innsjøen delvis
ligger i Akershus fylke. Evt. om det må søkes særskilt.
Prosjekt forbedret statuskartlegging fisk og barriereeffekt
Tidligere konklusjoner ble oppsummert. Det har ikke vært tid enda til å konkretisere
dette i et notat, og det er fortsatt en del utfordringer i forhold til å vurdere det etter
foreliggende klassifiseringsveileder. Den foreløpige oversikten over innkomne og
egne VF/bekker som bør sjekkes opp ble gjennomgått.
Konklusjon
1. Følges opp videre iht. tidligere konklusjoner og den oversikten som ble
presentert.
2. Referansegruppa tilskrives, med tilbud om elfiske i aug.- sept. Det påpekes at
steder som tidligere ikke er elfisket vil bli prioritert opp, og det som ligger inne i
kalkingsovervåkingen vil bli nedprioritert i år. Det vil være en intensjon å
gjennomføre tilsvarende neste år, dersom behov.
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3. Deltagere i økologigruppa ønsker å bli med ut i «sine» respektive bekker, såfremt
mulig. De kan også være «bakvakter» for evt. å assistere under feltarbeidet
dersom det mangler «assistent».
4. Navn på grunneier(e) for Bjørtomtbekken i Ullensaker kommune innhentes.
5. Navn på grunneiere og helst også tillatelse, for bekkene som «mangler» forening
o.l. dvs. fiskerettshaver/forvaltere av fisket, i Eidsvoll kommune innhentes. Evt.
klargjøring på om det ligger inne i avtalene med Eidsvoll FS og/eller Vorma
elveeierlag.
6. Holsjøvassdraget er stort med ca. 5 barrierer. Primært tas kun en befaring i
sommer, og evt.oppfølging med strategisk elfiske tas til neste år.
7. Den foreløpige oversikten inkl. kommentarer gitt i møtet, sendes deltagerne
sammen med referatet, og evt. endringer/nye forslag meddeles Helge med kopi
til Liv så snart som mulig.
8. Følges forøvrig opp videre av prosjektleder og leder for gruppa.
9. Det undersøkes hvilke avtaler som er nødvendig for å låne elfiskeapparatet som
eies av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tentativ ønsket utlånsperiode er
medio august-september. Det hentes/leveres i Oslo av Helge.
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Videre arbeidsoppgaver for økologigruppa
Mandatet til økologigruppa ble gjennomgått, og vurdert mht. hva som er fulgt opp og
hvilke type oppgaver som bør ha fokus videre.
Konklusjoner
1. Det tas sikte på ett møte hver vår og ett hver høst, for å få jevnlig oppdatering, og
regelmessig mulighet for å diskutere/løfte inn relevante problemstillinger videre.
2. På neste møte vil oppfølgingen av problemkartleggingen i sak 5, 6 og 7 være
aktuelle, samt forberedelser til anbud for å sette i gang tiltaksrettet overvåking.
3. Prinsipper om kostnadsfordeling på tiltaksrettet overvåking overlates til
prosjektgruppa.
4. Det bør tidlig avklares hva kommunene ønsker å legge inn i den felles
overvåkingen, i forhold til annen (resipient)overvåking. Samordnes med
kommunalteknikkgruppa.
5. Hovedoppgavene for økologigruppas medlemmer fra 2016, er ellers å følge opp
«egne» tiltak i forhold til kommunenes/FMs ansvarsområder.
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Eventuelt
Mottatt beskjed: Nina Verøy overtar etter Bjørn Hagen som Ullensaker kommune sin
representant i økologigruppa.
Neste møte
Tid: Tirsdag 21. oktober 2014. kl. 10.00 – 15.00.
Sted: Lena, Østre Toten rådhus. (Samkjøring).
Helge B. Pedersen (ref.)
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Sendt ut sammen med vedlegget:
 Innspill til kap. 11 i LTTA om behovet for en veileder for søknader om terrenginngrep i ras- og
erosjonsutsatt områder.
 Foreløpig oversikt over aktuelle elfiske-lokaliteter for sommeren 2014.
 Foreløpig «Feltskjema Vannprøver 2014»

Postadresse
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
c/o Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Telefon
66 10 50 67/66 10 50 00
Telefaks
66 10 50 10

E-post
postmottak@nannestad.kommune.no
Internett
www.huvo.no

