
 

 

 
 
Referat fra oppstartsmøte om HyMo-utredningene i Huvo 

 

Dato:  6.9.2018 

Til stede: Espen Asaksogen (Bjerke Almenning), Morgan Ruste (Bjerke JFF), Liv Dervo 

  (Nannestad kommune), Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Stig Nordli (Hurdal 

  kommune), Hedvig Sterri (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Jørgen Nermo 

  (Stange Almenning), Sigbjørn Stensrud (Stange JFF), Thrond Haugen  

  (NRAS/NMBU), Petter Snilsberg (NRAS/Asplan Viak), Odin Kirkemo  

  (NRAS), Jonathan Colman (NRAS/NMBU – via Skype fra USA),  

  Line Gustavsen (Vannområdet Leira-Nitelva) og Helge B. Pedersen (Huvo).  

 

Forfall: Vidar Jahr (Nannestad kommune), Øystein Løvli (Mathiesen   

  Eidsvoll Verk, MEV) og Bjørn Otto Dønnum (E-CO Energi). 

   

Orientert/ Anders Ulsaker (privat grunneier), Thor Kristoffer Engelstad (privat  

invitert: grunneier), Leif Skar (Stange kommune), Anja Winger (Akershus  

  fylkeskommune), Arne Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune),  Atle 

  Rustadbakken (Fylkesmannen i Hedmark), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen 

  i Hedmark), Ingrid Haug (NVE), Thorbjørn Østdahl (GLB), Jørn Melby  

  (Akershus Energi), Lars Jørgen Johnsrud (Eidsvoll Fiskesamvirke), Knut 

  Harald Bergem (Hurdal JFF), Christian Juel (Hurdalssjøen   

  Fiskeadministrasjon, Espen Knai (Øvre Romerike Trollingklubb).  

 

Sted:   Nannestad kommunehus. 
    

 

Tema: Oppfølging av anskaffelsen: Utredninger av fysiske restaureringstiltak i vassdrag i 

Huvo (lenke).    

 
1. Innledning og oversikt over oppdraget  
Det ble gitt en orientering om Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) og bakgrunnen 

for en oppfølging av de hydromorfologiske tiltakene som nå startes opp. Informasjon om 

vannforskriften kan innhentes fra Vannportalen, om Huvo her, om karakteriseringen i Huvo 

notat1/2012, om tiltaksanalysen i 2014, om kartleggingen av «alle» barrierene i Huvo notat 

2/2017 og om forarbeidene til anskaffelsen (notat fra Huvo av 14.1.18). Det ble orientert om 

hvorfor Store Vikka inngår som del av oppdraget, selv om det ligger i Vannområde Leira-

Nitelva og at Hurdalselva/Høverelva er tatt ut nå pga. kompleksiteten, men at det ønskes 

jobbet videre med denne elva på annen måte. Rammer, frister og i grove trekk innholdet i 

oppdraget ble gjennomgått, og det ble gitt en oversikt over alle lokale samarbeidspartnere. 

 

Viktige oppfølgingstemaer: 

1. Alle aktuelle samarbeidspartnere oppfordres om å delta på befaringene såfremt mulig. 

2. Alle oppfordres om å gjøre div. undersøkelser mm. i forkant (etter behov). 

3. Alle samarbeidspartnere oppfordres om å gi løpende innspill til NRAS (evt. Huvo) 

underveis, og innenfor den 2 ukers fristen som vil bli gitt fra utkast foreligger til rapporten 

ferdigstilles. 

http://www.huvo.no/aktuelt/137-utredninger-av-fysiske-restaureringstiltak-i-vassdrag-i-huvo-kunngjoring-av-anskaffelse.html
http://www.vannportalen.no/
http://www.huvo.no/
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Karakteriseringen%20av%20Vannomradet%20Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Karakteriseringen%20av%20Vannomradet%20Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Tiltaksanalyse_for_Vannomradet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat-2_2017-Fysiske-barrierer-i-Huvo.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat-2_2017-Fysiske-barrierer-i-Huvo.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Soknad-om-vannmiljotiltak-2018-Huvo-vedlegg.pdf


 

 

4. Samarbeidspartnerne ble oppfordret til å være med så mye underveis at de får et 

eierforhold til utredningen, og slik at det ikke kommer store innspillsforslag når utkastene 

foreligger. 
 

2. Naturrestaurering AS (NRAS) presenterer seg 
Jonathan Colman er daglig leder i NRAS, koordinerer oppdraget og har hovedansvaret for 

gjennomføringen. I all hovedsak skal det meldes inn/kommuniseres til/fra ham underveis. Han 

er spesialist i økologi (doktorgrad fra Universitetet i Oslo), og er førsteamanuensis på 

Universitetet i Ås (NMBU) og seniorforsker ved Inst. for biovitenskap, Universitet i Oslo, og 

underviser bl.a. i restaureringsøkologi mm. ved flere universiteter.  

 

Thrond Haugen tiltrer NRAS som spesialist i fiskeøkologi, med doktorgrad fra Universitetet i 

Oslo. Han er nå professor ved Universitetet på Ås (NMBU), med div. undervisning, 

mastergradsstudenter mm. på fisk, økologi oa. 

 

Odin Kirkemoen er ansatt i NRAS, og har mastergrad i ferskvannsøkologi og 

fiskeforvaltning, og underviser også ved NMBU.  

 

Petter Snilsberg er spesialist på hydrogeologi (doktorgradskurs i hydrogeologi) og ansatt som 

senior miljøkonsulent i Asplan Viak. Han tiltrer NRAS for å vurdere hydrogeologi, 

erosjonsproblematikk osv. der det er aktuelt. 

 

I tillegg ble det opplyst at NRAS har avtale med Civil Consulting (i Asker), der Lorenzo 

Lona skal brukes i de vassdrag/dammer det er nødvendig, for å vurdere damsikkerhet osv. 

etter de krav NVE stiller. 

 

Viktige oppfølgingstemaer: 

I hovedsak kommuniseres det til Jonathan Colman på epost: j.e.colman@ibv.uio.no 

 

3. Gjennomgang/presentasjon av hver av de 6 objektene, med innspillsrunder 
Hvert av objektene: Honsjøen, Store Vikka, Hegga, Gjødingelva, Andelva ved Bøhnsdalen og 

Lysjøen ble presentert, og aktuelle samarbeidspartnere. Noen innspill, spørsmål og svar ble 

belyst i møtet. I hovedsak er objektene beskrevet i anbudets del 1, vedlegg A og B. 

 

Viktige oppfølgingstemaer: 

De viktigste avklaringene og diskusjonspunktene for videre oppfølging tas under befaringene 

og i etterkant av disse. 

 

4. Om befaringene og videre oppfølginger 
Det ble diskutert/avklart hvem som «måtte» være med å fastsette befaringsdato for hvert 

«objekt», og hvem andre som var ønsket som deltager på befaringene. Det ble diskutert hvilke 

objekter som kunne befares samtidig. Det ble gjort forsøk på å fastsette befaringsdatoer og 

reservedatoer. 

 

Viktige oppfølgingstemaer: 

Lysjøen befares alene. Befaringsdato er: Fredag 14. september. Oppmøte ved Lysjødammen 

kl. 09.00. Hver enkelt tar med egen niste og egnede klær. 

 

mailto:j.e.colman@ibv.uio.no
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/aktuelt/Huvo_Restaureringstiltak_Del_1_Konkurransegrunnlag_med_vedlegg.pdf


 

 

Honsjøen og Store Vikka befares samme dag (lang dag). Befaringsdato er: Mandag 1. 

oktober. Oppmøte ved demningen på Honsjøen kl. 09.00. Hver enkelt tar med egen niste og 

egnede klær. 

 

Andelva (ved Bøhnsdalen), Hegga og Gjødingelva befares samme dag (lang dag). 

Befaringsdato kunne ikke settes i møtet blant de frammøtte alene, og følges opp videre av 

Helge.   

 

Helge sender ut invitasjoner så snart befaringsdatoene er satt. 

 

Referent: Helge B. Pedersen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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   

 


