
 
 
Referat fra prosjektgruppemøte 17.11.2011,  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 
Til stede: Tor Fodstad (Eidsvoll), Rune Helberg (Eidsvoll) Odd Sverre Buraas (Hurdal), Nina 
Lynnebakken (Nannestad), Leiv O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), Simon Haraldsen 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Stein Egil Granli (leder for økologigruppa), Dag E. Oppsahl 
(leder for landbruksgruppa), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa) og Helge B. Pedersen 
(prosjektleder).   
 
Forfall: Kirsten Andersen (Østre Toten), Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune),  
 
Orientert/invitert: Heidi Eriksen (Oppland Fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland), 
Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Hedmark), Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange), 
Trude Øverlie (Gran), Frode Frogner (Nes). 

 
Sak Innhold Oppfølging/ansvar 
1 Referat fra forrige møte   

Prosjektgruppemøte 22.08.11  
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 
 
Fellesmøtet prosjektgruppa og faggruppene 21.09.11 
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Orientering fra økologigruppemøtet 21.10.11 
Stein Egil Granli orienterte fra økologigruppemøtet. For detaljer 
henvises til referatet. 

 
 

3 Økonomi   
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har fått kr. 100.000,- i 
tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), fordelt på kr. 
60.000 til klassifiseringen i høst og 40.000 til kartleggingen av 
miljøgifter i fisk. På forespørsel fra FMOA har prosjektleder (etter 
samtale med leder for styringsgruppa) bekreftet at miljøgift-
undersøkelsen vil bli gjennomført, selv om tilsagnet bare dekker 
halvparten av prosjektkostnadene.  
 
Det er mottatt svar på søknader fra Hedmark FK, Oppland FK og 
Fylkesmannen i Hedmark på at vi ikke får økonomisk støtte. Formelt 
svar avventes fra Akershus fylkeskommune, både i forhold til midler 
fra fylkeskommunen og fra VRM via fylkeskommunen. Svar avventes 
fra Fylkesmannen i Oppland.  
 
Det er ingen vesentlige avvik fra budsjettet. 
 
Prinsippene rundt kjøp av bilder til bruk på hjemmesiden, i rapporter, 
til foredrag osv. ble diskutert.   
 
Konklusjoner: 
Det bør utformes klare retningslinjer for kjøp og bruk av bilder, både 
av hensyn til lagring/tilgjenglighet, rettigheter og av hensyn til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



prosjektleders dobbeltrolle med å velge ut bilder og levere bilder. Den 
bør bygges opp på 4 trinn; Direkte kommersielle kjøp, honorarer fra 
ikke-kommersielle leverandører., avlevering av bilder som er i 
kommunal eie og en rammeavtale med prosjektleder, slik at en unngår 
problemet med mengde bilder avgitt i forhold til honorarets størrelse.  
 
Detaljene i en instruks utformes av leder for prosjektgruppa og 
prosjektleder innenfor de retningslinjer og beløpsgrenser som ble gitt 
på prosjektgruppemøtet.  

 
 
 
 
 
 
Tor /Helge, videre til 
styringsgruppa eller 
styreleder 

4 Status deltagerlista  
Det ble gitt en orientering over nye navn i de ulike gruppene per dd.  

 
 

5 Nettside innspill   
Hjemmesidene ble diskutert.. 
 
Konklusjoner: 
a) Det bestilles en abonnementsordning, i tråd med konklusjonen fra 

økologigruppas møte 21.10.11, pkt. 5, b.   
b) Dato for nyheter legges inn også på forsiden. 
c) På siden ”Rapporter” endres begrepene i undermenyen til 

følgende: ”Resipientovervåking”, ”Jordbruk og skogbruk”. 
d) Av ”Andre aktuelle rapporter” legges primært det som er relevant 

og stedsspesifikt for Vannområdet inntil videre. Er det spesielt 
viktige rapporter kan de også legges ut, oppgis med lenke eller 
som referanse. I hovedsak begrenses det til rapporter for de 10 
siste årene, men også eldre rapporter kan legges ut når det ansees 
for viktig eller spesielt interessant/relevant, eller er relevant som 
bakgrunnsinformasjon for videre vurdering/overvåking. 

e) For de enkelte kommuner legges ut informasjon om 
resipientovervåkingen med siste års rapport som pdf-fil, samt en 
kort orientering om hvilke år/områder/parametere som for øvrig 
finnes. 

f) På neste prosjektgruppemøte diskuteres detaljer til innholdet på 
hjemmesiden.  

 
 
 
 
 
Helge 
Helge 
 
Helge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rep. i kom.tekn. 
gruppene/Helge 
 
 
Alle. 

6 Status karakteriseringen    
Prosjektgruppa ga i møte 22.08.11 en bestilling til økologigruppa. Det 
ble gitt en orientering over status så langt, og videre oppfølging i 
forhold til økologigruppa, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus. For god lese- og utskrifttilgang henvises til: 
http://vann-nett.nve.no/portal/ Resultatene fra karakteriseringsarbeidet 
legges fortløpende inn av fylkesmennene så snart de rekker det, og 
innholdet er gjennomgått og avlevert fra økologigruppa. 
Økologigruppa ventes å være ferdige innen utløpet av november. 
Deretter oppdateres Karakteriseringsnotatet til Versjon 2, som sendes 
til alle i prosjektgruppa for en ”siste” finkorrektur. Fristen for 
ferdigstilling for fylkesmennene til Vannregionmyndigheten er mars 
2012. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Økologigruppa/Helge/ 
prosjektgruppa/ 
fylkesmennene 

7 Orientering om Vorma/Jerbaneverket    
Jernbaneverket har sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplan for 
ny jernbanetrasè som i stor grad vil berøre Vorma pga. utfylling av 
store mengder sprengstein i og langs Vormas vestre bredde fra 
Eidsvoll Verk til Minnesund. Vannområdet er ikke part i saken, men 
er blitt orientert via Akershus fylkeskommune. Høringsfristen var 
kort, og er gått ut. Formelt sett er ikke Vannområdeutvalget gitt noen 
myndighet. Myndighetsutøvelsen skal fortsatt skje via 
sektorlovgivningen, dvs. primærkommunene, fylkeskommuner, 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



fylkesmenn og statlige sektormyndigheter. Vannområdeutvalgene har 
i hovedsak en koordinerende rolle for de ulike myndighetene innen et 
vannområdet.  
 
Oppgaver og funksjoner i større reguleringssaker ble diskutert, både i 
denne saken og prinsipielt. I dag føres noe ulik praksis, der enkelte 
vannområdeutvalg (VOU) i første planperiode markerer seg tydelig i 
slike saker. Det kan være hensiktsmessig at VOU markerer seg i større 
vannrelaterte saker. Samtidig stilles det spørsmål både ved hvorvidt 
VOU skal være saksbehandlere/parter i enkeltsaker i tillegg til/i stedet 
for de respektive myndighetenes ordinære organer, og tidsaspektet for 
en evt. korrekt håndtering av slike saker internt i VOU. 
 
Det ble påpekt viktigheten av at myndighetene stiller krav om at det 
skal utarbeides en miljørisikovurdering i store reguleringssaker, for 
nettopp å påse at den samlede påvirkningen og forholdet til 
miljølovgivningen ivaretas (deriblant Vannforskriften og 
Biomangfoldloven). 
 
Konklusjon: 
Det antas at dette temaet vil bli belyst på prosjektlederopplæringen i 
regi av Direktoratet for naturforvaltning 13. – 15. desember. Deretter 
tas det opp igjen hvorvidt det skal trekkes noen prinsipielle føringer 
for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, og dermed bringes inn 
som sak for styringsgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge/prosjektgruppa 

8 Vesentlig spørsmål   
Vesentlig spørsmål for Vannforvaltningen er den neste store 
”milepælen” som VOU skal levere. Den skal i stor grad bygge på 
karakteriseringen som nå nærmer seg avsluttet. Det ble gitt en 
orientering på hva den skal innholde, og hvordan den skal bygges opp. 
Det ble påpekt viktigheten av også å inkludere flom/klimaendringer 
og økonomi. Siste frist for avlevering til Akershus 
fylkeskommune/VRM er 2. april. VRM skal samordne innspillene fra 
de ulike VOU og legge dette ut på høring innen 01.07.12.   
 
Konklusjon: 
a) Et ”skjelett”/utkast utarbeides av prosjektleder, som behandles på 

neste prosjektgruppemøte.  
b) Hovedtrekkene bør være klare nok til å kunne presenteres på 

oppstartsmøte i referansegruppa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge/prosjektgruppa 

9 Forslag til miljømål 
 
Konklusjon: 
Prosjektgruppa gir økologigruppa i oppdrag å vurdere forslag til 
miljømål for de ulike VF. Forslagene må være klare på neste 
prosjektgruppemøte, slik at de kan inngå i Vesentlige spørsmål. 

 
 
 
Økologigruppa 

10 Div. orienteringer 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er innmeldt i Norsk 
Vannforening, slik at alle deltagerne i en av våre grupper (uansett 
kommune) kan melde seg på fagtreff, kurs, seminarer osv. som 
medlem, dvs. med tilhørende adgang, medlemsfordeler, rabatter osv. 
 
Feltarbeidet fra klassifiseringen av de fire VF i høst er gjennomført. 
Begroingsalger og notatskriving tas sommeren 2012. 
 

 
 
 
  



Innsamling av grunnlagsmateriale for kartleggingen av miljøgifter i 
fisk er gjennomført, både prøvefiskene og tilgangen til andre 
upubliserte data. Samarbeidsavtale med Vannområdet Leira-Nitelva, 
og avtale med konsulent gjenstår. 
 
Fylkesmannen i Oppland gjennomfører problemkartlegging i VF 
Øyangen. 
 
Prosjektleder deltok på prosjektledersamling 1.11.11, og skal på kurs i 
regi av DN 13. – 15.12. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt brev til DN med 
oppfordring om å styrke opplæringen av personer knyttet til 
biologiske metoder for klassifisering av vannforekomster i 2012. 
 
Prosjektlederforumet for Glommaregionen har sendt bekymrings-
melding til Østfold fylkekommune, i forhold til ikke å prioritere 
arbeidet med Vannforvaltningen opp på et tilfredsstillende nivå. 

11 NVE involvering    
Det er tidligere vedtatt at nasjonale sektormyndigheter skal inviteres 
inn og evt., utfordres når tilstanden i de ulike VF er bedre kartlagt. 
 
Konklusjon: 
Det tas kontakt med NVE, der de inviteres på neste 
prosjektgruppemøte. Aktuelle temaer vi ønsker at NVE belyser på det 
møtet, er: Reguleringen av Hurdalssjøen og av Vorma samt serier med 
mindre enkeltstående dammer, SMVF og flom- og erosjonssonekart. 
NVE bes deretter avklare deres egne ønsker for deltagelse i VOU. 
 
Øvrige sektormyndigheter har mindre roller i vårt vannområde. I 
hvilken grad Vegvesenet, Jerbaneverket, Direktoratet for 
mineralforvaltning og Forsvaret skal involveres, avventes. 

 
 
 
 
 
Helge 

12 Saker til styringsgruppemøtet 
Prosjektgruppa har ingen saker som krever vedtak eller prinsipielle 
avklaringer i styringsgruppa så langt. Aktuelle saker er derfor bare 
informasjonssaker og orienteringssaker.  

 

13 Eventuelt 
Simon Haraldsen påpekte viktigheten av å kartlegge hvilke andre 
interessenter/påvirkere som kan tenkes å være med i et spleiselag på 
overvåkingen. Overvåkingskostnadene kan bli store. FMOA har sendt 
et brev til Klif om dette temaet. I vårt område kan aktuelle foretak 
være OSL og regulantene. For framtiden kan det være aktuelt å 
nedfelle slike vilkår i konsesjonskrav. 
 
Det innkalles til møte i økologigruppa torsdag 19. januar kl. 09.00 – 
11.00, der oppsummering av karakteriseringen og miljømålene vil 
være viktige temaer. Møtet holdes samme dag og sted som 
prosjektgruppemøtet, slik at den enkelte selv kan velge å delta kun på 
”sitt” møte, eller på begge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stein Egil/Helge 

   Neste møte 
Tid: Torsdag 19. januar, kl. 11:00 – 15:30. 
Sted: Kommunehuset i Eidsvoll. 

 
Agenda sendes ut av 
Helge/Tor. 

 
Helge B. Pedersen (ref.) 


