Referat fra økologigruppemøte 19.01.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Stein Egil Granli (Nannestad), Liv Dervo (Nannestad), Marie Strand (Ullensaker), Tor
Fodstad (Eidsvoll), Rune Helberg (Eidsvoll), Leiv O. Knutson (Nes), Stig Nordli (Hurdal), Rune
Pettersen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Kirsten Andersen (Østre Toten) og Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).
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Referat fra forrige møte (21.10.11)
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Oppfølging/
ansvar

Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Karakteriseringsnotatet versjon 2
Det ble gitt noen innspill direkte til de enkelte VF.
Konklusjoner:
• Økologigruppa anbefaler at VF 002-1547 og 002-1581 slås sammen, og at
det kun etableres 1 ny VF for grytehullsjøene – ikke en for hver aktuell
grytehullsjø.
• Justeringer av VF Vorma, Risa, Hæra, Elstad og evt. ny VF
”Grytehullsjøer Elstad”, rettes opp direkte av prosjektleder ift. det som
Fylkesmannen fastsetter, om vi rekker å få det med.
• Register over beskyttede områder dobbeltsjekkes. Hvis nye områder
vernes i 2012 eller 2013, må dette ajourføres/varsles prosjektleder.
• Alle ID-nr på VF må dobbeltsjekkes til slutt.
• Rød kode (risiko) markeres slik at det er mulig å lese også på svart-hvitt
utskrift.
• Øvrige innspill, opprettinger, suppleringer, evt. flere rødlistearter,
pågående overvåking og rapporter/undersøkelser med mer sendes per epost til prosjektlederen innen 27.01.
Notatet ”Vesentlige spørsmål”
Det ble gitt noen konkrete innspill til tekstforbedringer.
Generelle innspill:
• Tydelig beskrive ”hvorfor involvere” i forord.
• Noe mer utfyllende om bakgrunn hva/hvorfor Vannforskriften og arbeid
med vann.
• Etterlyse metode som klargjør hvordan skille på kostnaden utløst av
vannforskriften vs. andre begrunnelser for kommunaltekniske tiltak.
• Anslag for kostnader oppgis som grove anslag og presenteres også i
tabells form.
• Det skal ikke gjøres forsøk på å splitte kostnader på ulike parter.
• Fagord og uttrykk forklares i et vedlegg.
• Det bør brukes noen illustrasjonsbilder og ”luft” for å ”myke opp” notatet.
• Tor, Rune og Dag samordner ny vurdering og kostnader for spredt avløp,
kommunalteknikk og landbruk. Sendes til prosjektlederen innen 27.01.

Fylkesmannen
i O/A.
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Helge

Tor, Rune H.
og Dag

Øvrige innspill, opprettinger, suppleringer, med mer sendes per e-post til
prosjektlederen innen 27.01.
Oppstart referansegruppa
Alle i økologigruppa skulle også delta i påfølgende møte i prosjektgruppa.
Problemstillingen ble derfor i sin helhet løftet inn i det møtet, og ikke tatt opp
her.
Orienteringssaker
• Stein Egil begynner i ny jobb, og Liv Dervo overtar som Nannestad
kommunes representant i økologigruppa.
• Det ble orientert om at Fylkesmannen har satt krav iht. Vannforskriften
vedr. varslet reguleringsplan for fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og
utfyllingen i Vorma.
• Det ble orientert om status for metyllkvikksølvundersøkelsen og at
miljøgifter i biota i ferskvann nå er foreslått tatt inn i Vannforskriften.
•
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Alle

Konklusjoner:
Liv ble valgt som ny leder for økologigruppa.
Eventuelt
• Leif Nilsen har meldt inn at Fylkesmannen skal revidere overvåkingen i
Vorma, og ønsket innspill.
• Statens vegvesen planlegger overvåking i Hurdalssjøen mht.
saltpåvirkning fra Fv. 180, og ønsket innspill fra vannområdet.
Konklusjoner:
a) Økologigruppa mener at overvåkingen i Vorma må inkludere fisk som
kvalitetselement, særlig mht. reguleringen som mulig påvirkning, men
også med eutrofiering som mulig påvirkning.

b) Økologigruppa mener at Snøplogbekken (fra Rakkertjern) og strandsonen
sør for denne bør vurderes nærmere. Tor, Rune og Helge kan bistå
Vegvesenet med ytterligere informasjon hvis ønskelig.
Neste møte
Tid: Torsdag 19. april 2012. Kl. 09.00 – 12.00.
Sted: Kommunehuset i Nannestad.

Leif

Tor, Rune H.
og Helge
Liv/Helge

Helge B. Pedersen (ref.)

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

