
 
 

Referat fra prosjektgruppemøte 16.08.2012,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Leiv O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), 

Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune) Liv Dervo (leder for økologigruppa og Nannestad 

kommune), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Dag E. Oppsahl (leder for landbruksgruppa), Odd 

Buraas (Hurdal) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).   

 

Forfall: Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Rune Helberg (leder for kommunal-

teknikkgruppa), Grete Hedemann Aalstad (NVE-Region Øst) og Kirsten Andersen (Østre Toten) 

 

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), Trude Øverlie (Gran), Frode Frogner (Nes), Stig 

Hvoslef (Akershus fylkeskommune), Sverre Normann Setvik (Jernbaneverket) og Anne Braaten 

(Jernbaneverket). 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte   

Prosjektgruppemøte 15.06.12  

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

 

2 Status pågående økologisk klassifisering, eutrofiering    

Helge ga en orientering over stasjonsoversikten, resultatene fra TKB-målinger, 

foreløpige resultater fra kjemimålingene, makrofyttkartleggingen i S. Holsjø og 

hva som gjenstår.    

 

 

3 Oppfølging vei/barrierer for fisk 

Helge ga en orientering fra møtet/befaringen 20.06.12, foreliggende utkast til 

notat og hvordan det følges opp videre, med særlig vekt på Langtonbekken. 

 

Konklusjon: 

De som ønsker å gi innspill til notat, tar kontakt med Helge og gir innspill 

innen 31.08. 

Tor og Ola sjekker om Julsrudåa også kan være aktuell. 

Helge inkluderer grunneiernavn i notatet før det evt. sendes Statens vegvesen. 

Dersom det er en innleveringsfrist i forhold til den videre behandlingen i 

Statens vegvesen, gir Ola beskjed. 

 

 

 

 

 

Alle 

 

Tor/Ola 

Helge 

 

Ola 

4 Økologisk klassifisering/problemkartlegging som mangler  
Det var enighet i at det forventes at kunnskapsgrunnlaget i forkant av 

tiltaksanalysen er godt nok innenfor temaene: 

 Eutrofiering (spredt avløp, landbruk, kommunale utslipp) 

 Forsuring 

 Vannkraftregulering (Hurdalssjøen og Vorma) 

 Miljøgift i fisk (kvikksølv) 

 Fremmede arter (vasspest, fiskelus, gjedde, ørekyt, krepsepest) 

 Transport og infrastruktur (salt, tunellvask, sandfang, forebygging, 

barrierer) 

 Avrenning urbane områder/flomforebygging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Men mangelfullt innenfor temaene: 

 Forurenset sediment/miljøgifter   

 Flomverk, forbygninger, dammer, hydromorfologi.   

 

Nasjonal veiledning er her mangelfull. Det avventer først bedre faglige 

råd/veiledning og deretter nye innspill fra økologigruppa, samt orienteringen 

som vil bli gitt fra Forsvaret.  

 

Det inviteres til et informasjons- og dialogmøte med den største grunneieren 

v/daglig leder, vedr. dagens bruk og videre vurderinger av dammer/ 

reguleringer. Fra vannområdet bør følgende delta: Stig, Tor, Liv og Helge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig, Tor, 

Liv og Helge 

5 Hurdalssjøen som drikkevannskilde. Høring 

Det ble i sommer konferert med leder og nestleder for prosjektgruppa, leder for 

økologigruppa og leder for styringsgruppa hvordan dette best bør samordnes.  

 

Høringens faglige innhold ble diskutert i møtet. 

 

Konklusjon: 

Høringssvar avgis fra hver av kommunene, men Odd lager et utkast til 

saksframlegg som oversendes for evt. videre bruk til Eidsvoll og Nannestad. 

Det tas sikte på politisk behandling i kommunene i følgende utvalg; Nannestad: 

PU, Eidsvoll: Næring-, Plan- og Miljø, Hurdal: Kommunestyret. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Odd 

6 Nytt fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen  

Hilde orienterte om følgende saker fra fylkeskommunen: 

• At ESA-rapporteringen som skal skje nå, kun gjelder vassdrag i første 

planperiode.  

• Prosjektledersamling 22. og 23. august. 

• Anja Winger er tilbake fra permisjonstiden. Begge to vil jobbe med 

vannforskriften i høst, i hvert fall fram til årsskiftet. Hvem som deltar i hvilke 

VO er ikke avklart enda.  

• AFK har i epost av 25.07 bedt VRM og DN om avklaringer i forhold til 

viktige vannprosesspørsmål i Akershus. Det omfatter:  
1) Nytte-kostnad-effekt, effekter av endra jordbearbeiding og andre 

temaer med overføringsverdi: Det ønskes workshops på tema-nivå, og  

opplæringsprogram som kan bli benyttet vannregionvis savnes fra DN. 

2) Konkretisering av hva referansegruppene ønskes brukt til. 

3) Flere tilsendte eks. av informasjonsbrosjyrene oversendt til VO. 

4) Tydeliggjøring av hva som skal leveres av bidrag til: «Beskytta 

områder», hva og når det skal leveres. 

5) Bedre styring/veiledning fra vannregionnivå innenfor temaene 

problemkartlegging og tiltaksanalyse, inkl. hvem betaler. Spesielt 

fremhevet «Forurensning/miljøgifter/forurenset grunn» og 

«Flomverk/forbygninger/dammer» 

6) Historiske data: Innlegging i vann-nett. 

7) Det ble også i brevet påpekt at det generelt er svært viktig at 

veilederne kommer på plass i god tid før jobben skal gjøres! 

 

 

7 Orienteringssaker 

Helge orienterte om følgende saker: 

a) Drikkevannsregister. Ikke sendt, fordi det ikke skulle sendes inn enda 

likevel. Vi får beskjed fra AFK. Selve registeret er klart for vår del. 

b) Fylkesmannen har fremmet innsigelse overfor reguleringsplanen for 

fellesprosjektet Dovrebanen/E6 på strekningen Eidsvoll-Minnesund fordi 

forholdet til vannforskriften og naturmangfoldloven ikke er tilstrekkelig 

 



ivaretatt.  

c) Arbeidsmøte FMOA og prosjektleder 27.06 for å kvalitetssikre date i 

Vann-Nett. 

d) Brev til VO Mjøsa vedr. vilkårsrevisjon Vorma/Mjøsa 

e) Sendt brev til KLIF vedrørende forslagene til  nasjonal 

overvåkingsstasjoner i vårt VO. 

f) Grunnvann. FMOA har utarbeidet «Vesentlige spørsmål.» for 

Gardermoområdet, som inkluderer VO Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira- 

Nitelva. 

g) Tanker om å benytte Ms.-studenter ved UMB for å kartlegge fysiske 

inngrep. 

h) Brev om at utslipp av kloakk fra båter er forbudt. Aktuelt med 

tømmestasjon i Hurdalssjøen og i Vorma?  

i) Informasjonsmateriell fra sentralt hold. Bedt om flere brosjyrer/foldere. 

j) Prosjektledersamling 22. – 23. august. 

k) Forsvaret skal inviteres til neste økologgruppemøte   

8 Økonomi 

Det er nå søkt om økonomisk støtte til: Fylkesmannen i Hedmark, 

Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus 

fylkeskommune (inkl. evt. tilskudd fra VRM), Oppland fylkeskommune og  

Hedmark fylkeskommune. Svar allerede mottatt fra Fylkesmannen i Hedmark 

(avslag). 

Regnskap per 15.08.12 ble presentert.  

 

Konklusjon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus bør forespørres om det er aktuelt å søke om 

skjønnsmidler til tiltaksanalysen. Sannsynligvis var det en frist nå i august, slik 

at dette evt. vil være aktuelt for neste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge/Simon 

9 Budsjett 

Budsjettforslag for 2013 ble diskutert. 

 

Konklusjon: 

Budsjettet fremmes som forslag overfor styringsgruppa på neste møte. 

 

 

 

 

Helge 

10 Høring Vesentlige Vannforvaltningsspørsmål 

Med utgangspunkt i at VRM denne gangen har valgt å la hvert av VO sine 

innspill inngå som del av høringen, ble oppfølgingen av styringsgruppemøte-

vedtaket 12.03.12, sak 6/12 diskutert. 

 

Konklusjoner: 

a) For å unngå altfor mye informasjon anbefaler prosjektgruppa at vårt 

hovednotat datert 13.03, da ikke inngår i saksdokumentene til 

kommunestyrene, men legges inn som en lenke for de som ønsker å lese 

det. Brosjyrer deles ut i den grad vi får det fra DN/VRM. 

b) Forslag til vedtak i saken overfor styringsgruppa: 

1) Styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma anbefaler 

eierkommunene å behandle notatet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» 

for Vannregion Glomma politisk.  

2) Prosjektleder sammen med leder/nestleder for prosjektgruppa, utarbeider 

en mal til saksframlegg som eierkommunene kan vurdere å benytte som 

grunnlag for egen politiske behandlingen. 

c) Det bør ikke være for langt saksframlegg. Viktige punkter er: hensikten 

med høringen, økonomi, konf. hva som ble sagt i innspillet til 

planprogrammet. Malen bør være klar tidlig i oktober. 

d) Forslag til vedtak i kommunestyrene: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Helge, 

Tor/Odd 

Runar 

Bålsrud/ 

styrings-

gruppa 

 

 

Helge, 

Tor/Odd 

 

Kommunene 



e) 1) NN kommune tar dokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» 

for Vannregion Glomma til etterretning, og stiller seg bak de uavklarte 

problemstillinger som Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (og evt. 

«Leira»/»Øyeren») peker på i sine innspill. 

2) NN kommune vil særlig fremheve viktigheten av at implementeringen 

av et så omfattende direktiv ledsages av økte økonomiske ressurser som 

muliggjør måloppnåelsen. Videre at det er behov for en tydeligere og mer 

tilgjengelig veiledning og tilstrekkelig med tid mellom alle faser i 

gjennomføringen. 

11 Overvåkingsprogrammet 

Det er et problem ift. tiltaksrettet overvåking at vi ikke vet endelig hva som skal 

overvåkes, hvor eller av hvem før klassifiseringen er gjennomført, og helst også 

tiltaksanalysen er utarbeidet. Økologigruppa har sammenstilt en oversikt over 

dagens overvåking, i første rekke fra kommunene. Forespørsel om bedre og 

tydeligere «bestilling»/veiledning er sendt til VRM, AFK og FMOA per e-post 

den 03.07.12.   

 

Konklusjon: 

Helge lager et utkast til notat som sendes ut til prosjektgruppas- og 

økologigruppas medlemmer for korrigering/supplering, basert på 

økologigruppas sammenfatning og den «bestillingen» som kommer eller som 

antas å være aktuell. Tilbakemeldingsfrist blir da 1 uke. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Helge 

12 Revidering av arbeidsprogrammet 

Foreliggende arbeidsprogram ble gjennomgått.  

 

Konklusjon: 

Det ser ikke ut til å være behov for endringer, utover å bruke benevnelse 

«arbeidsplan» fremfor «arbeidsprogram» for å unngå sammenblanding i 

forhold til ulike offisielle «programmer» som følger av vannforskriftens arbeid 

regionalt og nasjonalt. 

Innspill til det programmet som ble vedtatt 13.03 og ligger på www.huvo.no – 

organisasjonen – arbeidsprogram 2012 og arbeidsprogram 2012 og videre, gis 

til Helge innen 1 uke. Deretter presenteres det for styringsgruppa som forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

Helge 

13 Andre saker til styringsgruppemøtet 4.09.  

 

Ingen. 

 

 

14 Eventuelt 

RMP er nå sendt ut på høring. Vannområdet er høringspart, i tillegg til 

kommunene. AFK har spurt om innspill i forkant av deres formelle høringssvar. 

 

Dag redegjorde kort for høringens innhold og vurderinger. Dette har vært 

diskutert i faggruppe landbruk 16.02.12 (sak 4) og 31.05.12 (sak 4). 

Konklusjonen fra faggruppe landbruk var at Vannområdet ikke bør avgi noen 

egen uttalelse, men at dette gis av kommunene. Innholdet/temaet er diskutert i 

faggruppa, slik at kommunene bør kjenne bruken av RMP som fremtidig 

virkemiddel i forhold til landbruket som påvirker for vannkvaliteten og 

vannforskriftens krav.    

 

Det antas også at denne rulleringen har forholdsvis lite å si for dette 

vannområdet enda, men det vil bety en god del for de vannområdene som er i 1. 

planperiode. Neste rullering er viktigere for vårt område.   

 

Konklusjon: 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma bør ikke avgi noen egen uttalelse, fordi 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge/ 

http://www.huvo.no/


hver av kommunene likevel skal gjøre det. Dette skal også vurderes av 

styreleder/styringsgruppa.. 

Runar 

Bålsrud 

   Neste møte 

Tid: Torsdag 25. oktober, kl. 09:00 – 15:00.   

Sted: Kommunehuset i Hurdal. 

Agenda 

sendes ut av 

Tor/Helge  

 

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   

 


