Referat fra prosjektgruppemøte 19.01.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Tor Fodstad (Eidsvoll), Odd Sverre Buraas (Hurdal), Nina Lynnebakken (Nannestad), Leiv
O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), Rune Pettersen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus),
Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune), Stein Egil Granli (leder for økologigruppa), Liv Dervo
(påtroppende leder for økologigruppa), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa), Trude
Øverlie (Gran), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Ragnhild Stokker (NVE- konsesjonsavdelingen),
Stig Nordli (Hurdal) og Helge B. Pedersen (prosjektleder). Runar Bålsrud (leder for styringsgruppa)
deltok på møte fram til lunch.
Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Kirsten Andersen (Østre Toten), Dag
E. Oppsahl (leder for landbruksgruppa), Grete Hedemann Aalstad (NVE-Region Øst).
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), Frode Frogner (Nes), Stig Hvoslef (Akershus
fylkeskommune) og Anne Braaten (Jernbaneverket).
Sak Innhold
1
Referat fra forrige møte
Prosjektgruppemøte 17.11.11
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Kort
orientering om vannområdet
2
Prosjektleder ga en kort orientering om Vannområdets organisasjonsstruktur og statusgjennomgang. Hovedintensjonen var å orientere
statlige sektormyndigheter som deltok på møte, og nye i gruppa.
Innlegg fra Statens vegvesen
3
Leder for styringsgruppa, Runar Bålsrud (ordfører i Hurdal) innledet
med betraktninger, bekymringer og ønsker i forhold til saltingen av
veiene i området. ”Føre-var” prinsipper bør legges til grunn.
Ola Rosing Eide fra Statens Vegvesen (SVV) orienterte om
utfordringer, overvåking, tiltak og oppfølging av vannforskriften.
Hovedpunkter:
Viktige føringer for SVV er: trafikksikkert, miljø og
effektive transportsystemer. Trafikksikkerhet overstyrer. Oppdrag som
omfatter vann blir gitt gjennom: Nasjonal Transportplan,
Statsbudsjettet og tildelingsbrev fra SD. SVV sine utfordringer i
forhold til vannforskriften er knyttet til: Forurensning (salting,
tungmetaller, andre miljøgifter, klimagasser), overvannshåndtering,
vandringshindre for fisk med mer, bekjempe fremmede skadelige
arter, ta nødvendige hensyn ved byggeprosjekter, og skjøtte kantsoner.
Dette søkes løst gjennom ytre miljøplaner. SVV antar Vannforskriften
utløser et ekstrabudsjett på ca. 350 mill. kr. via deres sektoransvar.
SVV har gjennomført undersøkelser i Vorma og tilløpsbekker i
forhold til miljøgifter, invertebrater og fisk. Rapportoversikt ble
overlevert. I tillegg ble det gjennomført en prøvetaking i 2011 av 4

Oppfølging/ansvar

grytehullsjøer ved Elstad (og Nordbytjernet), med fokus på
saltpåvirkning, miljøgifter og sedimenter. Rapport ventes i februar
2012. SVV ønsker å sette i gang en overvåking av Hurdalssjøen mht.
salt (Rv. 180) fra 2012 og i fire år. Videre pågår en nasjonal
overvåking av sjøer for salteffekt og tungmetaller. Det er tegnet
risikokart ift. salting (vern/tålegrenser med mer). Et kart viste hvor det
saltes og etter hvilke strategier/mål. Driftskontrakter øst for E6 ble
inngått i 2011, og skal ikke revideres for i 2016. Det er etter ”gammel”
standard. For øvrige veier i området blir ny driftskontrakt utlyst i
2013. Her skal det legges inn ”ny” standard. Det er etablert
rensebassenger langs E6. Disse tømmes og håndteres som farlig avfall.
Avrenning fra tunnelvask fra E6 behandles på samme måte.
Virkemidler for oppfølging av SVV sitt ansvarsområde er:
Overvåking og problemkartlegging, mindre investeringstiltak,
rensetiltak ved nybygging, driftstiltak og oppfølgingsstrategier/intern
styring. Det er gjennomført et studie (mastergradsarbeid) som ikke
fant noen effekter av salt i rennende vann (elver) pga. fortynningen.
Men det ble tatt forbehold i forhold til sårbare områder/arter og
episoder (snøsmelting).
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SVV ønsker å tiltre som deltager i Vannområdet Hurdalsvassdraget/
Vorma i prosjektgruppa, med en tilknytningsform der de ut fra
agendaen selv velger om de kan prioritere å delta på de enkelte møtene
eller ikke, og der prosjektgruppa inviterer særskilt hvis behov/ønske.
Innlegg fra NVE
Grete Hedemann Aalstad (NVE-Region Øst) måtte melde forfall, slik
at Ragnhild Stokker fra konsesjonsavdelingen holdt begge
presentasjonene.
Hovedpunkter:
Grete Hedemann Aalstad i Region Øst er vår kontaktperson videre.
NVE må prioritere deltagelse/oppfølging hardt i forhold til
ressursbruk. Det ble gitt en oversikt over de viktigste
oppfølgingsområdene fra NVE overfor vannområdene. Egne
temamøter ønskes (for eksempel ved konsesjonsbehandlinger).
Aktuelle dataverktøy fra NVE er: NVE Atlas på www.nve.no,
flomsonekart og kartlagte faresoner kvikkleire www.skrednett.no
For revisjoner innen vannkraftproduksjon forutsettes at anlegget har
en eksisterende konsesjon som gir adgang til å kreve revisjon av
vilkårene. Det finnes ingen vassdragskonsesjoner i vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma, bortsett fra reguleringskonsesjonen for
Mjøsa, som påvirker Vorma. Før vannressursloven trådte i kraft ble
konsesjoner til drikkevannsuttak som regel ikke gitt av NVE, men av
Fylkesmannen. De vil ikke ha revisjonsadgang. I forhold til alle eldre
dammer og lignende i vannområdet som ikke er i bruk, er det mulig å
legge dem ned (iht. vannressursloven § 41). NVE bør i så fall trekkes
inn for å vurdere om en evt. nedlegging er konsesjonspliktig.
Vannressursloven (§ 66) gir mulighet for å kalle inn lovlig bestående
anlegg uten konsesjon til konsesjonsbehandling, men det er kun
aktuelt i helt spesielle tilfeller. Det er viktig å prioritere saker der
behovet er stort og dokumenterbart. NVE vil ikke ha kapasitet til å
følge opp mange krav om innkalling til konsesjonsbehandling.
Nedlegging av anlegg kan være en noe mindre ressurskrevende
prosess dersom tiltaket kan gjennomføres uten konsesjonsbehandling.

Nedlegging av gamle fløtningsdammer og små kraftverksdammer som
ikke lenger er i bruk kan være realistiske tiltak, men man skal være
klar over at det krever økonomiske ressurser i forbindelse med
rivingen og istandsetting av området etterpå. Kommunen er i en del
tilfeller eiere, og vil da måtte dekke kostnadene. Med andre eiere, og
eieren ikke ønsker nedlegging vil dette være vanskelig å kreve.
Det vil bli gjennomført en begrenset høring vedr. reguleringen av
Hurdalssjøen med det første. Vannområdet kan få dette til høring.
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Videre oppfølging:
• Prosjektleder tar direkte kontakt med Grete Hedemann Aalstad for
videre oppfølging/avklaringer, spesielt i forhold til deltagelse i
VOU og vurderinger av SMVF (sammen med FM).
• Ragnhild Stokker oversender kontaktinfo vedr. reguleringen av
Hurdalssjøen.
Karakteriseringsnotatet, versjon 2
Saken ble diskutert på økologigruppemøtet i forkant, og alle dagens
deltagere på økologigruppemøtet var med i prosjektgruppemøtet.
Hovedinnspillene fra det møtet ble referert. Det vises til referat fra
økologigruppemøtet for detaljer. I tillegg ryddes det i begrepsbruken,
ved at ”landbruk” konsekvent erstattes med ”jordbruk” der det er
relevant, selv om det ikke er VOU som har ”oversatt” ordene fra
WISE. Noen få VF er fortsatt uavklart.
Konklusjoner:
a) Detaljer, feil, suppleringer sendes prosjektleder per e-post innen
27. januar, med særlig vekt på om det finnes mer innen
overvåking, rødlistearter, rapp./notater i de enkelte VF.
b) Versjon 2 ferdigstilles etter innspillsfristen 27. januar.
c) Versjon 2 presenteres for landbruksgruppa og
kommunalteknikkgruppa for innspill.
d) Versjon 2 presenteres for referansegruppa for innspill.
e) Versjon 3 vil inkludere deres innspill og brukes som et ”ferdig”
karakteriseringsnotat. Legges på hjemmesiden. Sendes så FM
innen 1. mars for levering til VRM og vann-nett.
f) Ordfører i Hurdal forespørres om å skrive forord til Versjon 3.
Notatet ”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål…”
Også denne saken ble diskutert på økologigruppemøtet i forkant. Se
punktet over. Mal kommer fra Akershus fylkeskommune. Intensjon
med notatet er både å levere til VRM og skape medvirkning/informere
lokalt.
Konklusjoner:
a) Hovedstrukturen i utkastet er OK.
b) Detaljer, feil, suppleringer sendes prosjektleder per e-post innen
27. januar.
c) Prosjektleder justerer ift. mal fra fylkeskommunen hvis behov.
d) Forslaget presenteres for landbruksgruppa og
kommunalteknikkgruppa for innspill
e) Det presenteres for referansegruppa for innspill.
f) Ordfører i Hurdal forespørres om å skrive forord.
Beskyttede områder
Oversikten er justert iht. navn/ny inndeling av VF, og ligger som
vedlegg i karakteriseringsnotatet (Versjon 2).

Helge/NVE

Alle.
Helge
Landbruksgruppa/Dag
Kommunaltekn.gr./Rune
Referansegruppa
Helge
Fylkesmannen
Runar Bålsrud

Alle
Landbruksgruppa/Dag
Kommunaltekn.gr./Rune
Referansegruppa
Runar Bålsrud
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Konklusjoner:
a) Evt. feil i Versjon 2 sendes prosjektleder per e-post innen 27.01.
b) Hver kommune melder inn hvis det blir nye verneområder i 2012
og 2013.
c) Prosjektleder følger opp evt. nye endringer ift. VF-endringer.
Oppstart referansegruppa
Bør helst avholdes før fristene for karakterisering 1. mars og
vesentlige spørsmål 15. mars. Det ble gitt innspill til agendaen.
Konklusjoner:
a) Oppstartsmøtet holdes 15. februar kl. 18.00-21.00.
b) Stedet blir fortrinnsvis Haraldvangen. Odd bestiller
lokalet/serveringen (kaffe og rundstykker el.l.).
c) Det blir åpent oppstartsmøte, dvs. anledning til å komme også kun
for å bli orientert. Det understrekes i invitasjonen.
d) Leder for prosjektgruppa, nestleder og prosjektleder lager forslag
til agenda og invitasjonsbrev, som presenteres for ordfører i
Hurdal, som forespørres om å invitere.
e) Fylkeskommunen og/eller Fylkesmannen forespørres om å holde
orientering.
f) Prosjektleder sender Excel-ark for utfylling av adresser. Fylles ut
for hver av kommunene, med de lag, foreninger osv. som de selv
anser for å være relevante. Sendes ut senest tirsdag 24.01, og
returneres ferdig utfylt innen 27.01 til prosjektleder.
g) Det kunngjøres som ”nyhet” på www.huvo.no der også
karakteriseringsnotatet og ”Vesentlige spørsmål” legges ut som
møtesaker.
h) Møtet kunngjøres med kjøpt annonse i avisene EUB og RB. Hvis
mulig forsøkes en forhåndsomtale. I tillegg inviteres avisene (inkl.
Raumnes og Toten Blad) til møtet.
i) Kunngjøres også på kommunenes hjemmesider, med link til
www.huvo.no.
j) Praktiske oppgaver på selve møtet som å ta i mot, garderobe,
servering og annen logistikk/oppgaver ordner Leiv.
k) Alle i prosjektgruppa som har anledning til å delta, bes møte.
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Etterord: Etter møtets slutt, ble det avklart at møtet ikke kan holdes
den 15. Ny dato ble fastsatt per e-post-korrespondanse til 29.02.
Bestilling til faggruppene
Konklusjon:
a) Faggruppe landbruk bes om å kvalitetssikre og gi innspill til
”karakteriseringsnotatet” versjon 2 og utkastet til ”Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål”, med hovedvekt på landbruksfaglige
problemstillinger.
b) Faggruppe kommunalteknikk bes om å kvalitetssikre og gi innspill
til ”karakteriseringsnotatet versjon 2 og utkastet til ”Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål”, med hovedvekt på kommunaltekniske
problemstillinger.
c) Faggruppe økologi bes om å foreslå miljømål per VF, og vurdere
nærmere forslag til aktuell problemkartlegging (søppelfyllinger,
forurenset grunn/gruver/gullverk, demninger/barrierer/
hydromorfologi, elvemusling). Bør prioriteres ift. miljømål, Risiko
og evt. senere oppfølging.

Alle
Kommunene
Helge

Odd

Tor, Odd, Helge
Runar Bålsrud
Hilde/Simon
Helge/kommunene

Helge

Kommunene
Helge sender ill.bilde.
Leiv

Landbruksgruppa/Dag

Kommunaltekn.gr./Rune

Økologigruppa/Liv
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d) Bestillingen av klassifiseringene tas av prosjektgruppa, men Stig N.
og Leif N. inviteres særskilt når det er tema.
Årsrapport.
Skal behandles av styringsgruppa 13.03.2012.
Konklusjon:
a) Årsberetningen for VOU lages kortfattet, og bør bl.a. inneholde:
Bakgrunn/historikk, organisering, deltageroversikt,
møtevirksomhet, liste med saker/oppgaver som ble gjennomført,
økonomi (inntekter, tilskuddsoversikt og utgifter).
b) Leder for prosjektgruppa og prosjektleder lager et forslag, som
sendes alle i prosjektgruppa (inkl temagruppeledere) for
innspill/korrigering. Med tilbakemeldingsfrist ca. 1 uke etter
utsendelsen.
Hjemmesiden
Videre utfyllinger/nye sider er nedprioritert tidsmessig, men følges
opp etter kapasitet og hva det er grunnlag for fra prosjektleder.
Kun 1 person har bestilt ”abonner på nyheter” pt.
Ble ikke realitetsvurdert mht. videreutvikling.
Konklusjon:
a) Umiddelbare idéer og synspunkter tas fortløpende med
prosjektleder.
b) Hjemmesiden som tema tas fortrinnsvis opp på hvert møte i
prosjektgruppa.
Økonomi
Det er gitt tilskudd fra VRM på kr. 53.333, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus på kr. 100.000 og Akershus fylkeskommune på kr. 125.000,
i tillegg til kommunenes andeler.
Regnskapet for 2011 er ikke endelig, men det er ingen store avvik fra
budsjettet, bortsett fra at kr. 80.000 til miljøgiftkartleggingen ikke ble
utbetalt i regnskapsåret 2011.
Saker til neste styringsgruppemøte (13.03.2012)
Følgende saker bør på agendaen: Statusorienteringer/referater fra alle
gruppemøtene (T.O). Revidert forslag til planprogram fra VRM (T.E).
Karakteriseringsnotatet (T.O). Vesentlige spørsmål (vedtak). Register
over beskyttede områder (T.O). Status økonomi (T.O). Årsberetning
(vedtak). Evt. revidert organisasjonsplan (vedtak) - jfr. sak 15.
Styringsgruppa bør vurdere om ”Vesentlige spørsmål” er aktuelle å
benytte som informasjonssak til alle kommunestyrene, i form av
”Melding” ”Orienteringssak” osv. Alle får anledning til å
behandle/avgi formelle høringssvar når dettes sendes ut for hele
regionen av VRM etter 1. juli (med 6 mnd. høringsfrist).
Orienteringssaker
Prosjektleder orienterte kort om:
• Styringsgruppemøtet 06.12.11.
• Oppfølging fra Vannregionmyndigheten på innspillet vårt til
planprogram. Revidert planprogram ligger på
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286 .
• Fylkesmannen har satt krav iht. vannforskriften når det gjelder
varsel om oppstart av reguleringsplan Fellesprosjektet E6Dovrebanen vedr. Vorma.
• Stein Egil Granli begynner i ny jobb, og Liv Dervo overtar som
Nannestad kommunes representant i økologigruppa. Hun ble valgt

Prosjektgruppa

Tor/Helge
Alle

Forslagene sendes til
Runar Bålsrud
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som ny leder for økologigruppa på møtet 19.01.2012. Stein Egil
ble takket for god innsats i økologigruppa og prosjektgruppa.
• Status for miljøgiftundersøkelsen i fisk.
• Prosjektleder er nå i 80 % stilling.
• Brev sendt Statens vegvesen 18.12.11 på forespørsel, med
oversikt over aktuelle påvirkninger i VO.
• Instruks for bruk og kjøp av bilder til bildebank tas senere.
• Kurs og prosjektledersamlingen 13. – 15.12. Presentasjonene er
tilgjengelig på:
http://www.vannportalen.no/ferdigakt.aspx?m=42793&amid=355
2971
Eventuelt
Konklusjoner:
All den tid Romerike landbruksrådgivning må få dekket kostnader for
å delta i VOU, anbefales for styringsgruppa at de ikke formelt er
deltager i landbruksgruppa, men at tjenester vurderes kjøpt
fortløpende ved behov.
Økologigruppa/prosjektgruppa bidrar gjerne med innspill til
overvåkingen i Hurdalssjøen av saltpåvirkning, etter nærmere ønsker
fra Statens vegvesen. Jfr. konklusjon fra økologigruppemøtet
19.01.12.
Neste møte
Tid: Torsdag 19. april, kl. 12:00 – 15:30. (Etter økologigruppemøtet)
Sted: Kommunehuset i Nannestad.

Helge B. Pedersen (ref.)

Ny sak for
Styringsgruppa
Ola Rosing Eide

Agenda sendes ut av
Tor/Helge

