
 
 

Referat fra møte i referansegruppa 30.03.2017,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Anders Klaseie (Akershus Bondelag), Karin Hägg (Eidsvoll Almenning), Haaken Eric 

Mathiesen (Mathiesen Eidsvold Værk ANS), Kåre Homble (Naturvernforbundet i Nannestad og 

Gjerdrum), Andrea Nymo Fikse (Oslo lufthavn), Julie Stene Krokstad (Oslo lufthavn), Frank Hoel-

Knai (Hurdal Landbrukslag), Olaf Knai (privat ressursperson), Knut Bjarne Tajet (privat 

ressursperson) og Christian Juel (Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon). 

 

Forfall: Torbjørn Østdahl (Glommens og Laagens Brukseierforening), Espen Asakskogen (Bjerke 

Almenning), Terje Ranheim (Eidsvoll Skog JFF), Arvid Sandberg (Eidsvoll Skog JFF), Terje 

Sørensen (Eidsvoll Fiskesamvirke), Amund Dønnum (Eidsvoll Landbruksforening), Jan Dahlin/Thor 

Erling Skøien (Andelva Båtforening), Nils Oskar Gunhildrud (Hæra Grøftelag), Tina Thomte (Hurdal 

Beitelag og Hurdal Bonde- og småbrukerlag), Knut Harald Bergem (Hurdal JFF), Olav Resaland 

(Vorma Båtforening), Arvid Garsjømoen (Foreningen for Fritt fiske i Hurdalssjøen/privat), Jan Olav 

Nybo (NOF, avd. Oslo og Akershus), Ola Ruud/Inger Cecilie Laake (Øvre Romerike Skogeierlag), 

Karin Irene Olsen (Naturvernforbundet i Nes), Bent Smukkestad (Viken Skog), Maria Tesaker (FNF-

Akershus), Trygve Hoel-Knai (privat ressursperson), Knut Magnus Wold (Bjerke JFF), Erik Olstad 

(Toten JFF, lodd nr. 2), Geir Henrik Sund Sæther (Forsvarsbygg Futura) og Ole Randin Klokkerengen 

(Mjøsen Skog BA).  

 

Øvrige deltagere fra Vannområdeutvalget (VOU): Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Odd Sverre 

Buraas (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (daglig leder).   

 

Sak Innhold Oppfølging/ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato ble satt i forrige møte (19.04.16). Det ble sendt ut en 

påminnelse om dato, foreløpig agenda og mulighet for å løfte inn egne 

saker den 16.02.17. Agenda og innkalling ble så sendt ut 16.03.17. 

Hovedintensjonen med møtet var å gi en oversikt over hva vedtatt 

Regional vannforvaltningsplan for Glomma innebærer i praksis, og 

hvordan dette nå blir fulgt opp. I tillegg var fokuset i møtet rettet på 

informasjon om pågående problemkartlegginger og overvåking. Det er et 

mål med møtene at deltagerne skal kunne spørre og løfte inn alle typer 

relevante temaer og saker. Fordi det var en del nye deltagere, ble det gitt 

en kort introduksjon om vannforskriften innledningsvis. Møtet var delvis 

i dialogform, der spørsmål og betraktninger ble tatt opp direkte i møtet. 

Leder for styringsgruppa måtte melde forfall, og møtet ble ledet av leder 

for prosjektgruppa; Tor Fodstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vedtatte miljømål og tiltaksoppfølging for vannforvaltningen 2016-

2021 

Helge orienterte om prosessen med godkjenningen av Forvaltningsplan 

for Glomma 2016-2021 (lenke). Den ble godkjent av fylkestingene og 

deretter av departementet 4. juli 2016, og skal legges til grunn for alle 

sektormyndighetenes videre arbeid. Miljømål er nå satt for hver enkelt 

vannforekomst av departementet. Det ble orientert om hva som er 

fastsatte miljømål innen Huvo. Sektormyndighetene skal nå følge opp 

med detaljeringen av foreslåtte tiltak, inkl. fatte nødvendige vedtak i tide, 

og innarbeide det i økonomiplanene. Selve tiltaksgjennomføringen skal 

skje av mange ulike tiltakshavere og myndigheter. 

 

 

 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/publikasjoner/plandokumenter/planperioden-2016-2021/godkjente-vannforvaltningsplaner/


2 Hva er gjort i Huvo siden sist 

Det ble kort orientering om følgende: 

• Oversiktskart over områder med «RISIKO» for ikke å nå miljømålet 

i år 2021 uten aktive tiltak, miljøtilstanden per 2015 og miljømålet i 

år 2021/2027. 

• Hvilke typer problemområder som må følges opp videre i Huvo og 

antall vannforekomster (VF) med behov for ekstra tiltak. 

• Hvilke sektormyndigheter som nå blir utfordret på å følge opp med 

konkrete tiltak ift. vannforskriften, og eksempler på andre 

tiltakshavere. 

• Oversikten over alle konkrete foreslåtte og planlagte tiltak for 

perioden 2016-2021. (Lenke til foreliggende utkast). 

• Eksempler på interne arbeidsprosesser i Huvo. 

• Eksempler på målrettet informasjonsarbeid siste år: Om tiltak i 

jordbruket, om fiskelus, om vasspest, informasjonsmøtet om 

Hersjøen, informasjonsmøtet om Hurdalssjøen og årsmeldingen 

2016. 

• Om at styringsgruppa i Huvo har avsatt egen budsjettpost på 

«Tiltaksgjennomføring» for å komme raskt i gang med enkle/mindre 

oppgaver. 

• Hvordan det tenkes at tiltaksgjennomføringen kan rapporteres årlig. 

 

Videre oppfølging: 

Referansegruppas medlemmer er velkomne til å komme med forslag til 

konkrete vannmiljø-prosjekter som kan vurderes ift. budsjettposten 

«Tiltaksgjennomføring», fortrinnsvis som spleiselag med flere. Lenke 

her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

  

3 Problemkartlegginger, ferdige og pågående 

Det ble kort orientering om følgende kunnskapsinnhentinger: 

•  Problemkartleggingen i Øyangen. (Lenke til rapport). 

•  Problemkartleggingen i Hersjøen. (Lenke til rapport). 

•  Kontrollfisket i bekker og elver i 2016. (Lenke til rapport). 

•  Status for undersøkelsene i Hurdalssjøen, ventes ferdig i juli 2017.    

•  Status for kartlegging av div. barrierer/demninger mm., ventes ferdig i  

    juli 2017.  

•  Status for kartlegging av potensielle miljøgift-områder, avventes. 

•  Status for kartlegging av fiskedød i Risa, avventes. 

 

Videre oppfølging: 

Deltagere med lokalkunnskaper om mulig miljøgiftproblematikk i 

følgende VF: 

002-317-R (Gjødingelva) 

002-1540-R (Stensbyelva) 

002-1543-R (Nord-Fløyta/Holtåa) 

002-1545-R (Tilløps-bekker Vorma NFS) 

002-1553-R (Andelva) 

002-1576-R (Hæra) 

002-1581-R (Tilløpsbekker Vorma SFS) 

002-2348-R (Elstad bekkefelt) 

bes om å ta kontakt med Helge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

4 Vassdragsovervåkingen 

Det ble gitt en orientering over hvilke stasjoner som ble overvåket i 2015 

og 2016, og de viktigste resultatene. Videre ble det gitt en orientering om 

hvilke stasjoner som skal overvåkes videre, både mht. økologi og kjemi i 

årene 2017, 2018 og 2019. Tiltaksrettet overvåking skal være dynamisk, 

  

 

  

 

 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Oversikt-over-tiltak-2016-2021_Huvo.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Bruken-av-tiltaksmidler-i-Huvobudsjettet_iInternt-notat-16.11.16.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NINA_2016_Oyangen_Rapp_1296.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NMBU_fagrapp_39_Hersjoen_paleolimnlogisk_undersokelse_Huvo_2016.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat_1_2017_Kartlegging-av-gytebekker-2016.pdf
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-317-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1540-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1543-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1545-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1553-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1576-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-1581-R
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-2348-R


og pågå så lenge det er behov. Miljømålene skal dokumenteres i 2021. 

 

Det ble også henvist til overvåkingen av fisk i Hurdalselva, der mye tyder 

på at elva er spesielt følsom for partikkel-forurensing, slik at alle former 

for aktiviteter som medfører utvasking av jord/partikler bør utføres særlig 

skånsomt.  

 

Videre oppfølging: 

Mer informasjon om overvåkingen legges ut her. 

Ønskes mer informasjon, så kan Helge kontaktes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

5 Vann-nett, innsynsløsninger 

Det ble gitt en oversikt over de viktigste nettstedene for mer innsyn: 

•  Huvo legger det meste på: www.huvo.no  

•  En oversikt over alle 52 VF i Huvo finnes her (lenke):  

•  Om vannforskriftsarbeidet nasjonalt: www.vannportalen.no 

•  Om vannforskriftsarbeidet regionalt: www.vannportalen.no/glomma  

•  Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra VRM: Se nederst på siden    

   (nyhetsabonnement): http://www.vannportalen.no/glomma/ 

•  Detaljer om målt vannkjemi mm. http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ 

•  Detaljer om hver innsjø/bekk/vannforekomst: http://www.vann-

nett.no/portal/map   

 

 

 

  

 

 

 

 

6 Spørsmål, kommentarer, innspill og videre deltagelse 

I utgangspunktet skulle planleggingsfasen av 2. landsdekkende periode 

startet opp nå parallelt med tiltaksgjennomføringen av 1. periode. Men 

for å ha fullt fokus på gjennomføringen, er det varslet utsatt. Neste 

formelle høringsperiode (planprogram/vesentlige spørsmål) er varslet 

sendt ut innen 1.1.2019. Neste høringsperiode på regionale 

vannforvaltningsplaner blir i 2020/2021. Det ble minnet om at Huvo 

gjerne tar i mot alle typer gode innspill fortløpende, men formelle innspill 

som ventes fulgt opp iht. Plan- og bygningsloven, Forvaltningsloven osv. 

skal gis i de formelle høringsperiodene og til Vannregionmyndigheten. 

Det er et delmål at deltakerne i referansegruppa skal få innsikt nok i dette 

arbeidet til å kunne gi gode innspill i disse formelle høringsrundene. 

 

Det ble også understreket et ønske om å videreformidle behovet for at 

alle er med på en felles innsats for rene, friske vassdrag – noe som 

nødvendigvis vil innebære økte kostnader bl.a. ift. jordbruket, opprydding 

i private kloakkanlegg, kommunale vann- og kloakkavgifter mm.  

 

Videre ble det påpekt at Huvo eies av kommunene, der relevante 

regionale og statlige sektormyndigheter deltar, sammen med øvrige 

påvirkere og interessenter i referansegruppa. Huvo har ingen selvstendig 

myndighet, men skal koordinere, bistå og utfordre for å nå miljømålene, 

og «spille» sektormyndighetene gode – særlig eierkommunene. 

 

Hovedtemaer som ble diskutert i sak 6 var: Reguleringen av 

Hurdalssjøen, Oslo Lufthavn som potensiell påvirker på vassdragene, og 

generelt viktigheten av rene, friske vassdrag. Det ble reist konkret 

spørsmål om hva som gjøres for å beskytte grunnvannsressursene på 

Gardermoen. Representantene fra Avinor/OSL orienterte kort om 

undersøkelsene som Oslo Lufthavn nylig har gjennomført i 

grytehullsjøene på østsiden av flyplassen og utslippskravene. I møtet ble 

det også gitt en del innspill og betraktninger rundt reguleringen av 

Hurdalssjøen, og at det er mange som har erfaringer, observasjoner og 

kunnskaper om denne – samt at det er viktig at de får bidra med innspill 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

http://www.huvo.no/overvaking.html
http://www.huvo.no/
http://www.huvo.no/fakta-om-vassdragene/oversikt-over-vannforekomstene.html
http://www.vannportalen.no/
http://www.vannportalen.no/glomma
http://www.vannportalen.no/glomma/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://www.vann-nett.no/portal/map
http://www.vann-nett.no/portal/map


til reguleringen. Det ble gitt uttrykk for at informasjonen og møtet var 

nyttig for deltagerne, og at Huvo gjør en viktig og god jobb. Det ble 

påpekt at det er viktig å få ut informasjon om dette arbeidet.  

Videre oppfølging: 

1. Åpent temamøtet om miljøundersøkelsene i Hurdalssjøen (24.04.17). 

Invitasjon kommer. 

2. De som ønsker å gi innspill til utkast på notatet om «Barrierer, 

demninger, hydromorfologi» bes om å kontakte Helge. 

3. De som ønsker å gi innspill til videre miljøgiftkartlegginger (sak 3) 

bes om å kontakte Helge. 

4. Dersom noen har formeninger/antagelser om konkrete steder der 

eldre myrgrøftinger muligens kan være et vesentlig problem for 

vassdragene i dag, er det fint om de tar kontakt. 

5. Huvo kommer til å vurdere behovet for nytt kontrollfiske i 

bekker/elver i 2018. Innspill kan gis til Helge (krever aktiv 

medvirkning lokalt). 

6. Deltagere i referansegruppa er velkomne til å ta direkte kontakt med 

sekretariatet i enkeltsaker, og Huvo oppfatter at det er i orden at det 

også tas direkte kontakt den andre veien (både organisasjoner og 

enkeltpersoner) for å drøfte aktiv medvirkning og innspill. 

7 Eventuelt      

Ingen saker.(Tematikken om Hurdalssjøen ble diskutert i sak 3 og 6). 

 

   Neste møte 

Tid: Torsdag 12. april 2018.  

Agenda sendes ut av 

Tor/Odd/Helge 

 

Odd Sverre Buraas og Helge B. Pedersen (ref.) 
 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 


