Referat fra prosjektgruppemøte 14.11.2013,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Marie Strand (Ullensaker), Nina Værøy (Ullensaker),
Anja Winger (Akershus fylkeskommune), Leiv O. Knutson (Nes), Liv Dervo (leder for økologigruppa
og Nannestad kommune), Stig Nordli (siste del av møtet, Hurdal), Rune Helberg (leder for
kommunalteknikkgruppa), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Dag E. Opsahl (leder for
landbruksgruppa) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Kirsten Andersen (Østre Toten), Grete
Hedemann Aalstad/Kristin Selvik (NVE), Lene Røkke Mathiesen (Forsvarsbygg-Futura) og Odd S.
Buraas (Hurdal).
Orientert/invitert: Heidi Eriksen (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), Sverre
Normann Setvik (Jernbaneverket) og Anne Braaten (Jernbaneverket).
Merknad til dagens møte: Pga. løpende endringer i overordnet veiledning og mal og fordi lite av
underlagsmaterialet var klart, ble møtet utsatt først fra 20.06 til 26.08, og så videre til 14.11.
Sak Innhold
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Oppfølging/
ansvar

Referat fra forrige møte ((14.02.13)
Konklusjoner:
Tilføyelse: Forfall fra Odd S. Buraas.
Ellers ingen merknader. Godkjent.
Referat fra andre gruppemøter
Liv Dervo orienterte kort fra siste møte i faggruppe økologi.
Rune Helberg orienterte kort fra siste møter i faggruppe kommunalteknikk.
Dag E. Opsahl orienterte kort fra siste møter i faggruppe landbruk.
Helge B. Pedersen orienterte kort fra siste styringsgruppemøte, referansegruppemøte og
befaringen 13.08. Videre ble det informert om at det ble gjennomført et ad hocarbeidsmøte den 10.10 mellom alle adm. gruppeledere og prosjektleder for å
samordne/vurdere det grunnlaget som da forelå mht. overvåkingsprogrammet,
avlastningsbehovene, kilderegnskapene, grunnlagstabellen og den malen fra VRM som
da forelå. Årsaken/behovet for møtet skyldes knappe tidsfrister og hva som rent faktisk
forelå som grunnlag for VOU å bygge videre på.
Økonomi
Statusoversikt over hva det er søkt på, hvor det er søkt og hva som er innvilget av
ekstern finansiering ble gjennomgått. Statusregnskap per 01.11.13 ble gjennomgått.
Forslag til budsjett for 2014 ble diskutert.
Konklusjoner:
1. Det foreslås overfor styringsgruppa at forelagt budsjett benyttes for 2014, der
«konsulenthonorar/utredninger» justeres etter årsavregningen for 2013 og
avstemmes slik at «Saldo disposisjonsfond per 31.12.14» settes til kr. 300.000,-.
Begrunnelsen er usikkerheter knyttet til forventede inntekter/støtte i 2013, at vi pt.
ikke vet om VOU skal betale noe selv for beregningene av kilderegnskapet mm og
et antatt stort behov for problemkartlegging/overvåking i 2014 der økonomien i
praksis kan begrense omfanget.
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2. Det foreslås for styringsgruppa at den tiltaksrettede overvåkingen for 2014 er å
anse som en utvidet/forsterket problemkartlegging og derfor finansieres i fellesskap
av VOU, og som 1. prioritering. Øvrig prioritering for problemkartleggingen i 2014
tas av økologigruppa i samråd med leder for styringsgruppa.
3. Medlemskontingenten for eierkommunene indeksreguleres som foreslått i
budsjettet, dvs. med en indeksjustering for 2014 på 2,9 %.
4. Av nye prosjekter/bestillinger, prioriteres:
I. Tiltaksrettet overvåking/utvidet problemkartlegging 2014
II. Prosjekter som kan følges opp med interne personalressurser (inkl. el-fiske)
III. Problemkartlegging Øyangen
IV. Andre bestillinger, videre problemkartlegging diskuteres i økologigruppa.
5. Fordi prosjektgruppa overlater den videre prioriteringen for problemkartleggingen
(pkt. 2 og 4), inkl. bestilling av oppdrag innen eget budsjettområde - til
økologigruppa, bes de som ikke sitter i begge gruppene om selv å passe på å bli
innkalt til neste møte i økologigruppa dersom de ønsker å delta i de
prioriteringene/diskusjonene. Neste møte i økologigruppa er satt til 14.01.14.
Bestillingen av oppdrag/utredninger/konsulentbistand gjelder kun innen
vannområdets eget budsjettområde og i forhold til de rammer som settes av
styringsgruppa for 2014.
Status kilderegnskap og grunnlag inn til tiltaksanalysen
Helge orienterte kort om hva som per nå foreligger av maler og nødvendig
underlagsmateriale, når vi fikk det tilsendt og hva som mangler/gjenstår. Fordi den
endelige malen (versjon 3) til tiltaksanalysen først kom den 29.10 fra
Vannregionmyndigheten forklarer det nivået på innhold og tekst i utkastet som ble
sendt til prosjektgruppa for gjennomsyn/innspill/kommentarer den 4.11 og som utgjør
sak 9 på agendaen.
Det ble brukt noe tid på å gjennomgå det som kom fra Bioforsk den 11.11.
(kilderegnskap og Agricat-scenarier).
Konklusjoner:
 De tallene som per nå (11.11) foreligger fra Bioforsk/Agricat-modellen oppfattes
som unøyaktige og må kalibreres. Det er behov for utdypende forklaringer på hva
som ligger inne i modellen som grunnlag for tallene, og andre mindre justeringer
bør gjøres. Tallene oppfattes å være så divergerende fra annen
informasjon/forventing at de ikke bør brukes før dette er avklart nærmere.
 Akershus FK ser nærmere på tilsvarende fra andre VO, og tar en samordnet kontakt
mot Bioforsk for utsjekking/kvalitetssikring.
 Ola R. Eide ønsket nærmere informasjon om hva som er benyttet som grunnlag og
metode for tallene for «Samferdsel».
 De tallene som er levert inn fra landbruksgruppa ser ikke ut til å være benyttet. Dag
Opsahl kontakter Bioforsk direkte for å få mer informasjon om hva som er
grunnlaget.
 Pga. de store usikkerhetene og mulige feil som per nå ligger i utkastet fra Bioforsk,
mener prosjektgruppa at vi ikke kan bruke det som grunnlag for det som skal
leveres inn allerede den 30.11.
Avlastningsbehov
Det ble orientert om at det er spilt inn et ønske om at beregning av avlastningsbehovene
ble gjort felles og eksternt, også for å avlaste VOU, men at konklusjonen ble at
prosjektledere måtte gjøre det selv – etter kurs fra VRM og Norconsult. Notat (nr.
3/2013) ble sendt ut som sakspapirer til møtet. Det ble orientert om at vha. det
regnearket vi har mottatt fra Norconsult, er det veldig raskt for prosjektleder å legge inn
nye tall der de skal korrigeres for leire – nå som metodikken er klarlagt.
Konklusjoner:
Ingen kommentarer til notatet, og prosjektgruppa anser det som ferdig.
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Overvåkingsprogrammet
Det ble informert om hva som er levert innen fristen den 31.10 til FMOA (excelark) og
status for notatet til Vannområdet. Excelarket ble sendt ut til gruppa 11.10, med frist
for kommentarer 17.10. Notatet ble sendt ut 06.11, som grunnlag for dagens møte. Det
ble understreket at overvåkingsprogrammet ikke er forpliktende, men skaper
forventinger til oppfølging. Videre at det kan være at noen av stasjonene bør justeres
senere. Muligheten for at enkelte kommuner også kan kutte noe annen/tidligere
overvåking ble også diskutert.
Konklusjoner:
1. Innspillet som er sendt til FMOA ansees fra prosjektgruppa som endelig.
2. Prosjektleder kan ferdigstille notatet når tallene fra fylkesmennene er endelige.
3. Muligheten for at den samordnede overvåkingen innebærer at annen overvåking i
kommunene kan reduseres, tas inn på neste økologigruppemøte.
Forslag til arbeidsplan
Et forslag fulgte med innkallingen.
Konklusjoner:
Forelagt arbeidsplanen for 2014 og oversikten over vesentlige oppgaver 2015 og videre
foreslås for styringsgruppa.
Bestillinger til faggruppene
Det er vanskelig å legge gode planer for oppgavefordeling til hver av faggruppene,
fordi så mye kommer fortløpende fra overordnet myndighet. Det må derfor være rom
for at en del ikke kan «bestilles» fra prosjektgruppa i forkant. De generelle mandatene
legges til grunn så godt det lar seg gjøre. Prosjektgruppa vil likevel be faggruppene
jobbe særskilt videre med:

Helge

Liv

Helge

Landbruksgruppa:
 Bes om å jobbe videre med å vurdere kilderegnskap og scenariene fra Bioforsk
samt for øvrig supplere med ytterligere detaljer i den grad det er mulig inn i
den lokale tiltaksanalysen. Gjelder både forbedrende og forebyggende tiltak.

Dag

Kommunalteknikkgruppa:
 Bes om å jobbe videre med å supplere med ytterligere detaljer i den grad det er
mulig inn i den lokale tiltaksanalysen. Gjelder både forbedrende og
forebyggende tiltak.

Rune

Økologigruppa:
 Bes om å jobbe videre med å supplere med ytterligere detaljer i den lokale
tiltaksanalysen. Gjelder både forbedrende og forebyggende tiltak.
 Bes om å jobbe fram forslag til overvåking for 2014, som skal ut på anbud.
 Bes om å jobbe fram forslag til problemkartlegging Øyangen som skal ut på
anbud (dersom aktuelt).
 Bes om å vurdere og rangere annen problemkartlegging.
 Fordi bestillingen av tiltaksrettet overvåking/forsterket klassifisering blir viktig
i neste møte, bes særskilt om at Rune og Nina også deltar i det møtet.
Innspill til forvaltningsplanen
Det ble gitt en orientering om tiltaksanalysearbeidet og innspillet til forvaltningsplanen/
tiltaksprogrammet. Det ble påpekt at det har vært mye endringer underveis. Videre at
innspill til prosjektleder er gitt på mange ulike måter, former og tider, på flere ulike
versjoner og maler. Det, sammen med ekstrem kort frist til å skrive ut teksten på den
siste malen (29.10) har medført stor fare for fakta-feil, eller uteglemt tekst. Det ble
derfor bedt om å sjekke nøye og kritisk all tekst. Prosessen ble diskutert, og dette blir
også et tema i styringsgruppa. Prosessen har blitt svært krevende, i all hovedsak pga.

Liv

Liv, Rune,
Nina

manglende tid til gjennomføring, involvering og utsjekk/kvalitetssikring. Det ble
understreket at støtten fra Akershus fylkeskommune har vært god.
Utkastet datert og oversendt 04.11.13 som del av sakspapirene, ble gjennomgått i
møtet, side for side. Det ble påpekt at dette møtet var siste anledning til å

diskutere sakene. Etter endt møte må innspill bare tas inn direkte uten
diskusjon/konsensusbygging, og at det derfor ikke uten videre vil bli gjort. Noen
mindre innspill ble gitt direkte i møtet. Innspill fra AFK ble gitt i forkant av møtet.
Østre Toten kommune bekreftet i forkant at utkastet var ok.
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Konklusjoner/viktige innspill:
 Fordi det fortsatt mangler så mye i forhold til eksternt data/tall-grunnlag og tid til å
diskutere dette i VOU, kan ikke navnet på dokumentet være «tiltaksanalyse….».
Navnet må gjenspeile at det ikke er en ferdig tiltaksanalyse, men et innspill til
VRM.
 Det var enighet om at Hurdalssjøen foreslås løftet inn etter § 66 i
Vannressursloven.
 For leirelvene settes miljømål = «Utsatt», dvs. ikke GØT, og utsatt.
 Skal noe mer inn nå av det som pt. er «blankt», må det sendes til prosjektleder
snarest og innen tirsdag 19.11 kl. 10.00. Ellers må det tas inn etter fristen 30.11.
 Øvrige innspill bes gitt til prosjektleder skriftlig og absolutt siste frist for det som
skal inn i utkastet til styringsgruppa er tirsdag 19.11 kl. 10.00.
 Det som forelå inn til prosjektleder av maler/bakgrunnsinformasjon per 06.11
ansees som aktuelt å ta med/kvalitetssikre av VOU inn til leveransen 30.11 til
VRM. Alle saker som krever mye tid/nye vurderinger/diskusjoner etter den dato
må tas senere. Det er tidligere meddelt VRM (17.06.13) at med forelagte premisser
satser VOU på å ha den lokale tiltaksanalysen ferdig, og klar for opplinking til
høringsdokumentene senest den 30. april. Men det tilstrebes å forsøke å ha den klar
innen utløpet av mars.
 Når prosjektleder sender innspillet til VRM den 30.11, føres alle i prosjektgruppa
opp som kopimottakere.
Div. info siden sist møte
I møtet ble en grundig gjennomgang av sak 9 prioritert, slik at det ikke ble tid til punkt
10. Saker som det var planlagt å informere om er gitt nedenfor. De som ønsker enkelte
saker utdypet, bes om å kontakte prosjektleder direkte – fortrinnsvis etter den 30.11.
Kun 1 sak ble prioritert inn i møtet, og det er bekymringsmeldingen som ble mottatt
med bilde av svaberg i Hurdalssjøen. All vegetasjon var borte, og det er en hvit stripe
på svabergene. I tillegg er det meldt inn unormalt mye korrosjon på metall tilknyttet
båtmotorer i sommer. Bildet og bekymringene er sendt rundt til div. fagpersoner. Så
langt er det ingen som har noen åpenbare forklaringer. Mistankene er i hovedsak
knyttet til mekanisk påvirkning fra is/kulde/skuring, men usikkerheten er stor. Det er
ikke mistanke om utslipp eller andre akutte situasjoner, slik at det foreslås at
situasjonen sees an i først omgang.
Stikkord/tema:
 Tematikken om leire er tatt opp sammen med FMOA i: 15.04 Overvåkingsmøte
med DN og KLIF, 17.04 Temamøte leire hos FMOA, 27.05 Fagtreff nye
biologiske metoder (Vannforeningen).
 Møte avholdt med FMOA, AFK og JBV 27.02. Vannforskriften § 12 Vorma.
FMOA satt krav om utsjekk ift. denne.
 Vann-miljø. Møte hos FMOA for å legge inn/korrigere 1.03. + Notatet om
Miljøtilstand oversendt.
 Møte hos Miljødirektoratet 10.-11.04. Tiltaksanalyser og –modul.
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Flere møter hos AFK om prosess og grunnlagstabell/excel.
Møte hos FMOA overvåkingsprogrammet.
Møte VRM om tiltaksanalysene (10.06).
Artikkel i Norsk Vann Bulletin (juni) om; «En prosjektleders hverdag».
Pressemelding og påfølgende avisoppslag om miljøtilstanden i vassdrag, jfr.
nasjonal pressemelding. Intervju med leder for styringsgruppa i EUB 31.08.13.
 Kurs avlastningsbehov 12.09. VRM/Norconsult
 Presentasjon av NILF-rapp./Bioforsk. Landbruk. VRM. 27.09.
 Forvaltningsplankonferanse 14.-15.10. Arr. Miljødirektoratet m-.fl.
 Tiltaksmodulen er delvis klart nå per 04.11 (dvs. for Miljødirektoratet, NVE og
Statens landbruksforvaltning)
 Mottatt fra Bioforsk; Agricat «Bakgrunn» + «Landbruk» + «Leire» den 11.11.
Eventuelt
1. Nytt fra Akershus FK/FMOA.
Konklusjon:
Ingen andre saker enn de som ble spilt inn under møtepunktene på agendaen enkeltvis.
2.Saker til styringsgruppemøtet.
Konklusjon:
Følgende saker foreslås på agendaen til styringsgruppa:
 Orienteringssaker
 Orientering fra alle gruppemøtene
 Økonomi (Vedtak)
 Overvåkingsnotatet og innspillet (Vedtak)
 Avlastningsbehov og kilderegnskap
 Tiltaksanalysen og grunnlagstabellen (Vedtak)
 Prosess tiltaksanalysearbeidet (Vedtak?)
 Arbeidsplan 2014 og fra 2015 og videre (Vedtak)

Helge og
Runar Bålsrud

3.Egeninnsats feltarbeid 2014.
Det ble orientert om at bruken av egeninnsats for feltarbeidet i 2014 bør vurderes med
tanke på at det i gruppa er fagkompetanse innenfor prøvetaking av både begroingsalger
og vannkjemi.
4.Referansegruppemøtet
Fordi det var så lavt frammøte sist gang, bør det være påmelding til neste møte og
forbehold om å avlyse det ved liten påmelding. Videre bør det avgjøres etter
påmeldingsfristen hvor mange fra de adm. gruppene som bør møte. Det bør også
vurderes om det er behov for møter både før og etter høringsfristen. Møtet bør evt,
holdes i begynnelsen av mars.
Neste møte Tid: Torsdag 20. mars. kl. 09.30 – 15.00. Sted: Avgjøres senere.

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

Helge/Tor og
Runar Bålsrud
Tor/Helge

