Referat fra prosjektgruppemøte 20.03.2014,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Nina Værøy (Ullensaker), Anja Winger (Akershus
fylkeskommune), Ada Engødegård (Østre Toten), Odd S. Buraas (Hurdal), Rune Helberg (leder for
kommunalteknikkgruppa), Dag E. Opsahl (leder for landbruksgruppa) og Helge B. Pedersen
(prosjektleder).
Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Grete Hedemann Aalstad (NVE), Geir
Henrik Sund Sæther (Forsvarsbygg-Futura), Leiv O. Knutson (Nes), Liv Dervo (leder for
økologigruppa og Nannestad kommune) og Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen).
Orientert/invitert: Morten Aas (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).
Merknader til dagens møte: Ny representant fra Østre Toten, Forsvaret Futura, Oppland
Fylkeskommune og Forsvarsbygg-Futura. Se også sak 4
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Referat fra forrige møte ((14.11.2013)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Referat fra andre gruppemøter
Rune Helberg orienterte kort fra siste møte i faggruppe kommunalteknikk.
Helge B. Pedersen orienterte kort fra siste styringsgruppemøte, referansegruppemøte,
økologigruppemøtet og faggruppe landbruk.
Om prosessen etter vannforskriften
Det ble gitt en kort orientering om oppfølgingen av sak 9 fra forrige
prosjektgruppemøte. Det ble tatt inn i styringsgruppa som sak 19/13. Leder for
styringsgruppa skrev så et brev den 17.12.13 om «Bekymringer knyttet til prosessen i
arbeidet etter Vannforskriften» til Akershus fylkeskommune, som nærmeste
prosessmyndighet. Tilsvar er gitt fra Akershus fylkeskommune 08.01.14 som tar
bekymringen på alvor og følger opp saken videre.
Div. info siden sist møte
Helge orienterte kort om:
 Overvåkingsprogrammet er ferdigstilt som notat 1/2014. Siste versjon i Excelformat er sendt til VRM fra FMOA 28.01.14 (Begge deler fulgte innkallingen).
 Workshop Bioforsk om Vannforskriften-klimaendringer-matproduksjon 11.12.13
 Møte med Bioforsk vedr. kilderegnskapet 13.01.14
(Kilderegnskap/bakgrunnstallene fulgte innkallingen).
 Møte med VRM, fylkeskommunene og prosjektledere den 25.02.14. Om
tiltaksanalysen, oppfølging i Vann-nett mm.
 Innspill fra deltagere i referansegruppa gitt underveis i prosessen (Akershus
Bondelag, MEV, 3. stk skog/kjøreskader/kantsoner, 3 stk. fisk/elfiske, årsmøte
Toten JFF mm).
 Forespørsel om å sitte i en ressursgruppe for KS sin repr. i Direktoratsgruppa.
 Forespørsel om å representere KS i: Plan- og prosessprosjektet eller
Programkomite for nasjonal høringskonferanse.
 Møte i VO Øyeren og FMOA om oppstart leirelv-prosjekt i deres regi.
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Ny veileder: 02:2013. Klassifisering (en del endringer for oss).
Nytt datterdirektiv om prioriterte stoffer.
Brev til div. ministre om økt finansieringsbehov, fra Bondelaget, NNV, WWF,
NJFF, DNT, Norsk Vann m.fl.
 Vannportalen skal fornyes (+ mange andre nyheter fra Vannportalen).
 Epost fra Forsvarsbygg -Futura om deres oppfølging av skyte- og øvingsfeltet,
begrepet «sektormyndighet» og ønsker om videre deltagelse.
 Oversikt eksterne tilskudd/prosjektmidler 2013.
 Kommende møter: Kurs om klassifisering (26.-27.03), kurs fiskepassasjer (02.04),
fagmøte med FMOA (04.04) og VRU-møte (25.04).
Konklusjoner:
1. Det tas til etterretning at Forsvarsbygg-Futura ønsker å sitte i referansegruppa
framfor prosjektgruppa, og at hva som menes med «sektormyndighet» i dette
tilfellet sjekkes opp grundigere.
2. Referatet fra workshopen til Bioforsk følger som vedlegg til referatet.
3. Innspillet fra Akershus Bondelag følger som vedlegg til referatet.
Nytt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Utgikk.
Nytt fra Akershus fylkeskommune
Anja orienterte om:
 Arbeidet med å sammenstille forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, der
Norconsult er engasjert. Det mangler en del på kostnadstall, og det vil derfor bli
slått sammen/gruppert og brukt kostnadsoverslag. Den regionale arbeidsgruppen
består av nasjonale sektormyndigheter, fylkesmenn og fylkeskommuner, og skal se
gjennom utkastet før det ferdigstilles og sendes til VRU den 10. april.
 Akershus FK (v/Anja) er forespurt om å ta prosjektledelse for
innovasjonsprosjektet «Glomma & Lågen United» som skal se nærmere på bedre
løsninger i prosess, tiltak og økonomi. NIVA og NIBR utfører prosjektet. VRM
eier prosjektet. VO Glomma Sør, Mjøsa og Øyeren skal også delta inn i prosjektet
som partnere. Det gjennomføres i perioden 2014-2017.
Tiltaksanalysen
Utkastet datert 28.02.14 fulgte med innkallingen.
Helge gikk gjennom hvem som nå hadde levert hva av bakgrunnsstoff og beregninger,
samt hva som er gjort av hovedrettinger/forbedringer/suppleringer siden forrige utkast
(versjon 1 som ble sendt til VRM innen den første fristen 30.11.13.). Alle bakgrunnstallene som er gitt i vedlegget på eutrofibelastede VF ble gjennomgått i detalj.
Konklusjoner:
I utgangspunktet anser prosjektgruppa at forelagt utkast er så godt som det er praktisk
mulig å levere i denne fasen. Eventuelle innspill må sendes til Helge innen mandag
24.03 dersom vi skal rekke å overbringe det til VRM (med kopi til AFK og Norconsult)
før forvaltningsplanen/ tiltaksprogrammet ferdigstilles.
Videre oppfølging av tiltaksanalysen, forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet
Anja orienterte om:
Et utkast til forvaltningsplan/tiltaksprogram sendes fra arbeidsgruppen til VRU den
10.04. Det er mulig å gi innspill til dette på VRU-møtet den 25.04 dersom noe ønskes
endret. Styringsgruppa for Vannregionen skal så godkjenne at dette skal ut på høring.
Deretter er det fylkestingene i Vannregionen som legger det ut på høring (etter PBL)
fra 1. juli og for en 6 måneders høringsperiode. Deretter vurderes høringsinnspillene og
evt. justering av forvaltningsplan/tiltaksprogram administrativt i fylkene gjøres fram til
16.05. I juli 2015 sendes det til Regjeringen. Det skal så være ferdig fra 01.01.16.
Anja orienterte også kort om virkingene av en godkjent forvaltningsplan og at dette blir
tydeliggjort som del av forvaltningsplanen.

Anja/Helge
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Behandling av høringsprosessen i kommunene og evt. VO
Hurdalsvassdraget/Vorma
Det foreslås for styringsgruppa at:
1. VO Hurdalsvassdraget/Vorma ikke avgir noen egen uttalelse i høringen.
2. Det lages et felles faglig grunnlag for saksframlegg som kommunene kan bygge
videre på i sine politiske behandlinger av forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet.
3. VO Hurdalsvassdraget/Vorma går selv gjennom alle høringsinnspillene i etterkant,
for å se hva som er aktuelt å ta med inn videre i det lokale arbeidet.
Oppgaver i 2014/2015 og revidering av arbeidsplanen
De viktigste oppgavene i 2014 og i 2015 ble gjennomgått særskilt og diskutert. En
oppdatert justering av arbeidsplanen 2014 og videre ble delt ut i møtet.
Konklusjon:
1. Oppdatert forslag til «revidert arbeidsplan i 2014 samt 2015 og videre» presenteres
for styringsgruppa, og legges ved referatet.
2. Anbudene åpnes av Helge sammen med innkjøpsrådgiver i Nannestad, som også
sjekker at kravene er fulgt. Avgjørelser om hvem som får anbudet tas av Tor, Odd,
Liv og Helge.
Årsmelding 2013
Utkast fulgte med innkallingen.

Konklusjon:
Forslag til styringsgruppa:
1. Årsmeldingen for 2013 vedtas.
2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen som politisk sak i
de respektive kommuner, som orienteringssak/melding. Prosjektleder sender
årsmeldingen til postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles
politisk.
12 Saker til styringsgruppemøtet
Forslag til agenda ble diskutert, og følgende saker kan være aktuelle:
 Orienteringer fra gruppemøtene
 Oppfølging av bekymringsmeldingen knyttet til prosess (sak 19/13)
 Diverse informasjon
 Regnskap 2013
 Årsmelding for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
 Ferdigstille tiltaksanalysen
 Høringen av forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet/tiltaksanalysen
 Revidere arbeidsplanen for 2014 og fra 2015 og videre
13 Eventuelt
Intet.
Neste møte Tid: Torsdag 25. september. kl. 10.00 – 15.30. Sted: Hurdal.

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg til referatet:
 Referatet fra workshopen til Bioforsk 11.12.2013
 Innspillet fra Akershus Bondelag til tiltaksanalysearbeidet.
 Revidert arbeidsplan i 2014 samt 2015 og videre
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
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