Referat fra prosjektgruppemøte 17.10.2017,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Stig Nordli (leder for økologigruppa og vara for
Hurdal), Tiril Wormdal Selboe (Nes), Anette Åkerstrøm (Ullensaker), Sarita Winsevik (Mattilsynet)
og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Ada Engødegård (Østre Toten), Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Dag E.
Opsahl (leder for landbruksgruppa), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Simon Haraldsen
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Odd S. Buraas (nestleder, Hurdal), Liv Dervo (Nannestad
kommune), Anja Winger (Akershus fylkeskommune) og Ingrid Haug (NVE).
Orientert/invitert: Mari Olsen (Oppland Fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland),
Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Hedmark), Arne Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune),
Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange), Trude Øverlie (Gran), Frode Frogner (Nes) og
Linda Taje (Jernbaneverket).
Sak Innhold
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Oppfølging/
ansvar

Referat fra forrige møte (7.3.17)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Kort referat fra andre gruppemøter
Stig orienterte fra siste møter i faggruppe økologi (7.9.17). Helge refererte fra
styringsgruppemøtet (28.3.17), referansegruppemøte (30.03.17), faggruppe
kommunalteknikk (26.09.17) og faggruppe landbruk (13.10.17).
Konklusjon/oppfølging:
Til neste møte i referansegruppa (12.4.18) kan det legges opp til å invitere de
viktigste påvirkerne til å si litt om deres utfordringer og oppfølgingen av
vannforskriften. F.eks. OSL, SVV og repr. for landbruket. Orientering fra GLB kan
med fordel avventes/tas som et møte i deres regi etter sommeren 2018, ifm.
evalueringen av prøvereglementet.
Div. orienteringer
a) Status for rapporteringsverktøyet «Glommadata» (tidligere: «GLID»). Workshop
23.-24.03. Alle linjekartfiler oppfattes å være OK.
b) Kart over VF (Q-GIS)
c) Seminar arealplanleggere/rådmenn
d) Møte på Stortinget (21.03). Fokus på mulig målkonflikt, juridiske og økonomiske
virkemidler.
e) VRU-møte (09.06) om forventinger/igangsetting av tiltakene mm.
f) Møte VRM+FK+DL/PL (18.05 - tiltaksoppfølging og 27.-28.07 – generell
samling).
g) Seminar for alle landets VO (DL/PL + FK). 29. – 31.08.
h) Revisjon av karakteriseringen til neste år.
i) Vannett. Lukket for endringer. Justeres fortsatt.
j) Ikke noe nytt om metodikken på leirelver
k) Foredrag frokostmøte hos FMOA 23.05.17 om kvikkleire - tiltak i landbruket og
krav til sikkerhet. Anbefaler å lese foredragene til NVE her (ligger hos FMOA),
samt informasjon som FMOA hadde i møte 16.10.17 (vedlagt).
l) I VO Leira-Nitelva pågår en prosess for evt. re-organisering.

Helge, Tor, Odd

m) Planprogram og vesentlige spm. på Høring1.1.2019. Bør starte våren 2018 (pt.
ingen mal).
n) Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning i kommunene. Høring. Frist 1.12.
o) FMOA har ajourført/rettet i Vannett i juni (virkemiddel og ansv. myndighet, jfr.
epost 21.06.17). Kun små endringer for Huvo. OK. Helge retter i tiltakslista.
p) Infomøte i Hurdal om vannforskriften, (10.03).
q) Åpent møte om resultatene fra sedimentundersøkelsen i Hersjøen (16.03)
r) Åpent møte om resultatene fra klassifiseringen av Hurdalssjøen (24.04)
s) Rapp. fra NILU/NIVA om overflatespenningen/påvirkning fra flytrafikk på
vassdrag er ferdig (lenke). OSL overvåker nå Aurtjern og Danielsetertjern to
ganger per år. Bekymringsmelding fra referansegruppa.
t) Ferdig internt notat om: Vurdering av potensiell påvirkning fra eldre
gruveanlegg/tipp- og slagghauger (lenke).
u) Ferdig internt notat om Vurdering av veisalt-/trafikk og vannmiljø, særlig mht.
grytehullsjøer og andre spesielt sårbare vassdrag innen Huvo (lenke).
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Konklusjoner/oppfølging:
1. Kommunene oppfordres til å vurdere å avgi høringsinnspill på statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (lenke), og
om det er aktuelt å løfte inn tematikken rundt naturlige kantsoner med
trær/busker/oversvømte områder i jordbruket. Fristen er 1.12.17.
2. Hvilken prosess Huvo skal velge for planprogrammet og vesentlige
vannforvaltningsspørsmål avventes til nærmere veiledning foreligger, men
rammer for arbeidet ønskes gitt av styringsgruppa allerede nå.
Status og videre oppfølging av Huvo-prosjekter og overvåkingen
 Helge orientert om:
a) Avtalen om overvåkingen signert med Norconsult 27.04.17 (3-årig).
b) Modellering av usikkerheter/statistikkgrunnlag og antall vannprøver nødvendig.
c) Vannprøvene for mai-september er tatt som planlagt. Resultatene gjennomgått.
d) Begroingsprøver ble tatt i uke 29, med Faun Naturforvaltning som
underleverandør.
e) Bunndyrprøvene tas 26. og 27. oktober.
f) Rapporten for overvåkingen 2015-2016 er ferdig, oversendt 02.05.17. Lenke.
g) Hurdalssjøen er ferdig klassifisert, rapport for fisk og vannplanter er ferdig. GLB
viderefører sitt prøvereglement tom. sommeren 2018. Evt. MSc.-oppgave
(«grønn laser» el.l.) forsøkes dersom det er formålstjenlig, metodikken er på
plass og GLB ønsker det, men fremskyndes ikke.
h) Notatet for kartlegging av fisk i bekker i 2016 er ferdig (lenke).
i) Oppfølgingsprosjektet på cyanobakterier i Hersjøen, og resultatene, samt det
interne notatet om beredskap i tilfelle stor oppblomstring (lenke)
j) Info om vasspest. Pågår. Snart ferdig.
k) Kalkgrus til Øyangen. Endelig bestilling pågår nå av MEV, i samarbeid med
Huvo.
l) Nærmere vurdering av miljøtiltak i de 3 bekkene ift. fisk vs. jordbruk er ikke
startet enda.
m) Brosjyren om grasdekte vannveier (sammen med andre VO), er ikke startet enda.
n) Status for notatet om barrierer/HyMo innen Huvo ble gjennomgått og
konklusjonene fra økologigruppa om videre prosess. Planlagt møte med NVE.
o) Miljøgifter status: Jf. økologigruppa og kommunalteknikkgruppa. Søkt VRM om
utsettelse. Ny grunnforurensingsdatabase. Oppfølging fra forsvaret. FM og AFK
sjekker opp.
 Sarita orienterte om vannkvalitetskravene fra Vitenskapskomiteen for
mattrygghet, krav i hygieneregelverket som kommer til anvendelse for bønder
som produserer vegetabiler og Mattilsynets oppfølging av dette.

Liv, Ada,
Anette, Tiril,
Odd/Stig, Tor
Helge/Runar
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Anette orienterte om status for Risa. Gardermoen grunnvannsforekomst søkes
utpekt som typelokalitet. NGU bistår med konduktivitetsmålere i Risa. Møte først
15.6.17 med NGU, Avinor, Ullensaker, Nannestad og Huvo. Møte senere også
med grunneiere og Risautvalget 6.7.17. Forespørsel om MSc.-oppgave sendt
NMBU 21.8.17.
Konklusjoner/oppfølging:
1. Prosjektgruppa støtter konklusjonene fra økologigruppa om videre progresjon på
HyMo; Dvs. Hurdalssjøen og Store Svartungen må følges opp videre som
planlagt. Det antas at SVV følger opp videre ift. Langtonbekken og Stensbyelva.
Fisketrappene i N. Holsjø og Vorma kan med fordel følges opp med kartlegging.
2. For følgende elver bør det søkes statlige midler om videre problemkartlegging
/prosjektering, og i prioritert rekkefølge: Høverelva-Hurdalselva, Hegga,
Honsjøen-utløp, Andelva ved Bøhnsdalen og evt. Lyssjøen-utløp.
3. Huvo-notatet på Hymo sendes både til økologigruppa og prosjektgruppa for
gjennomsyn før det ferdigstilles innen året.
4. Miljøgifter: Svar fra FM og AFK avventes. Økologigruppas deltagere følger opp
detaljer for hvert enkelt objekt (Helge sender ut en påminnelse ca. 14 dager i
forkant) av neste økologigruppemøte. Tas da opp igjen i prosjektgruppa, og
søknad om statlige midler med frist 15.10.18 vurderes også da.
Status for foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021
Tiltakslista ble diskutert, men ikke gjennomgått i detalj fordi alle tiltakene og
oppfølgingen er plassert til hver av faggruppene, der de ble gjennomgått på de siste
møtene. Alle er klar over oppfølgingsansvaret for «sin» sektormyndighet, og at
prosjektgruppedeltagerne skal ta vannforskriftsarbeidet med inn i egen sektor.
Vannforvaltningen ble behandlet politisk i eierkommunene som planlagt i forrige
prosjektgruppemøte (sak 10), og styringsgruppevedtak sak 5/2017 og 6/2017. De som
hadde fulgt saken politisk, orienterte om gode diskusjoner og tilbakemeldinger på
vannforvaltningsarbeidet. Følgende prosesser ble beskrevet:
Hurdal
Årsmeldingen for Huvo 2016 ble behandlet i:
 Plan- og næringsutvalget 2.5.17, PS 15/17.
 Kommunestyret 10.5.17, PS 17/42.
Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak har blitt behandlet i:
 Plan- og næringsutvalget 6.6.17, PS 20/17.
 Formannskapet 7.6.17, PS 47/17.
 Kommunestyret 14.6.17, PS 59/17.
Eidsvoll:
Hadde ikke særskilt internt møte i forkant pga. ferieavvikling, men har hatt
samordningsmøte med virksomhetsleder og enkelte involverte. Årsmeldingen for
Huvo 2016 og oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak har blitt behandlet i:
 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 22.8.17, PS 74/17
 Kommunestyret 5.9.17, PS 169/17.
Ullensaker:
Hadde samordningsmøte i forkant med leder og kommunens repr. i landbruksgruppa.
Årsmeldingen for Huvo 2016 og oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak har blitt
behandlet i:
 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 23.8.17, PS 54/17
 Formannskapet 29.8.17, PS 61/17.

Helge, Tor
Helge
Økologigruppa,
prosjektgruppa

Nes:
Hadde samordning med de andre som representerer kommunen i VO per epost.
Årsmeldingen for Huvo 2016 og oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak har blitt
behandlet i:
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 12.9.17, PS 60/17
Nannestad:
Årsmeldingen for Huvo 2016 ble behandlet i:
 Klima- og miljøutvalget 12.6.17, sak 17/17.
Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak har blitt behandlet i:
 Klima- og miljøutvalget 12.6.17, sak 19/17.
 Formannskapet 14.6.17, sak 55/17
Mattilsynet:
Har gjennomgått «tiltakslista», og har én kommentar: For informasjonstiltaket til
hesteeiere – faktaark (s. 14) ser ikke Mattilsynet at de har noen rolle. Ellers OK.
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Annet:
 Prosjektgruppa regner med at i møtet med NVE gås det gjennom alle saker i
tiltakslista der NVE er ført opp, og at de gir konkrete innspill til HyMo-notatet
samt gir veiledning på videre prosess for de HyMo-tiltakene som prosjektgruppa
anbefaler prioriteres videre.
 Ingen hadde nye konkrete innspill til bruken av tiltaksmidlene (100.000,-) utover
det som tidligere er foreslått per nå.
Regnskap, budsjett og arbeidsplan Huvo
Helge orienterte om:
 Statusregnskapet per 30.09.17.
 Gjeldende budsjett 2018 (vedtatt av styringsgruppa 28.3.17).
 Forslag til arbeidsplan 2017 (og videre).
 Profilering av vannarbeidet med å kjøpe tøy-nett med Huvo-logo ble diskutert.
Konklusjoner:
1. Pga. inntekten på 140.000 i 2017 og forventet utgift i 2018 på ca. 200.000 til
prosjektet i Øyangen, anbefales at styringsgruppe reviderer budsjettet for 2018
ved å øke utgiftsposten «Tiltaksgjennomføring» fra kr. 100.000,- til kr. 300.000,-.
2. Arbeidsplanen 2018 og videre forelegges styringsgruppa uten endringer.
3. Prosjektgruppa anbefaler ikke å bestille tøy-nett eller annet for å markedsføre
vannforvaltningen, fordi nytteverdien pt. ikke ansees for å være stor nok.
Høring endringer i vannforskriften
Høringen av endringer i vannforskriften (lenke) ble diskutert. Leder for styringsgruppa har allerede sendt epost til representanter fra kommunene i styringsgruppa, og
oppfordret om at kommunene behandler høringen politisk.
Konklusjoner:
1. Sekretariatet utarbeider et høringsnotat som kommunene kan hente tekst fra til
sine saksframlegg/høringssvar. Det utarbeides innen 1.11. Sendes alle
kommunale deltagere, som gir fortløpende innspill på forslaget per epost, slik at
det kan brukes så snart som mulig etter det.
2. Pga. tidsfrister rekker ikke styringsgruppa å behandle det før skrivefristene til
kommunene. Det gis ingen tilråding til styreleder på om også Huvo i dette
tilfellet bør avgi eget svar, eller om svar kun gis fra eierkommunene.
Saker til styringsgruppemøtet 16.11.17
Prosjektgruppa foreslår følgende agenda til styringsgruppemøtet 16.11.17:
Sak 8/2017

Orienteringer og status for arbeidet i Huvo

Dag, Helge

Ingrid, Tor, Stig,
Helge, Anja

Helge

Helge

Helge, Tor,
Odd/Stig,
Anette, Tiril,
Ada, Liv
Runar

Forslag til vedtak: T.O.
Sak 9/2017
Økonomi
Forslag til vedtak: 1. Regnskapsstatus per 30.09.17 tas til orientering.
2. Budsjettet for 2018 revideres ved at utgiftsposten «Tiltaksgjennomføring» økes
fra kr. 100.000,- til kr. 300.000,-..
Sak 10/2017
Arbeidsplan 2018 og videre.
Forslag til vedtak: Forelagt arbeidsplan for 2018 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
vedtas som forelagt.
Sak 11/2017
Orientering om status for tiltaksgjennomføringen og politisk forankring
Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Sak 12/2017
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – andre planperiode
Forslag til vedtak: 1. Sekretariatet utarbeider et notat på den malen som kommer, der notatet har
vært behandlet av prosjektgruppa. Såfremt mulig tas det inn i kommende
styringsgruppemøte, alternativt sendes det til styringsgruppa med minst
1 ukes frist for kommentarer/innspill og godkjenning før det oversendes til
fylkeskommunen/Vannregionmyndigheten.
2. Alle eierkommunene anbefales å behandle «Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål» politisk når det sendes ut på offentlig høring fra
Vannregionmyndigheten. Sekretariatet lager forslag til «mal» for saksframlegg
i kommunene.

Runar/Helge

Sak 13/2017
Høring: Endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften
Forslag til vedtak: 1. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma avgir/avgir ikke høringssvar på «Høring
av endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven».
2. Alle eierkommunene anbefales å avgi høringsuttalelser på endringer i
naturmangfoldloven og vannforskriften.
Sak 14/2017

Eventuelt
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Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte Tid: Torsdag 1. mars 2018, kl. 10.00 – 15.00 i Eidsvoll.

Tor/Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg:
Informasjon om kvikkleire, tatt inn av Kari Engmark i møtet faggruppe landbruk, og sendes
også prosjektgruppedeltagerne til orientering.

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

