Informasjonsmøte om
miljøtilstanden i Hersjøen
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen.
Orientering om vannforskriften og bakgrunn for undersøkelsen.
Resultater fra sediment-undersøkelsen i Hersjøen.
Kaffepause.
Oppfølging og videre overvåking av Hersjøen.
Orientering om fiskedøden i Risa.
Spørsmål og oppsummering.

EUs Vannrammedirektiv/Vannforskriften

• Mål: Beskytte og om nødvendig forbedre vannforekomstene.
• Alt vann (overflatevann, grunnvann og kystvann) skal ha minst god økologisk og kjemisk
tilstand innen 2021 (i tråd med nærmere angitte kriterier).
• Arbeidet startet opp i 2011 med bl.a. organisering i Vannområder og «helsesjekk» av alt vann.
Skal pågå minst til år 2033. Gjennomføres i hele Norge.
• Forvaltningsplan for hele Glommavassdraget ble vedtatt av dep. i sommer og skal følges opp.

Miljømål settes som avvik fra naturtilstanden
Kunnskapsbasert, økosystembasert og bygge på naturens tålegrenser

OBS! Det settes egne klassegrenser for hver vanntype. Miljømål for hver vannforekomst.

Arbeidet skal skje vassdragsvis
•
•
•
•

Norge er delt inn i 16 vannregioner
(hvorav kun 6 er helt norske).
Norge er delt inn i 105 vannområder.
Fylkeskommuner har prosessansvar
og fylkesmenn fagansvar
For øvrig sektorvist ansvar

Vannregionmyndigheten

Om Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
• Eiere: Kommunene. Andre deltar.
• Omfatter:
Akershus: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker,
Nannestad, Nes.
Oppland: Østre Toten og Gran.
Hedmark: Stange og Nord-Odal.
• Over 300 innsjøer og tjern,
samt mange bekker og elver.
• 52 Vannforekomster (VF) + 4 grunnvanns-VF
VO «leverer» til VRM, så nasjonal, så ESA.

Hva er gjort i Hersjøen iht. vannforskriftens krav (startet i 2011)
Tidligere undersøkelser/bakgrunnsinformasjon:
 Karakteriseringsprosess (VF, typifisering, påvirkningsanalyse og risikovurdering). Huvo-notat 1/2012
 Vannforekomster i Vann-nett: Hersjøen 002-4158-L og Elstad 002-2348-R, for innsyn.
 Klassifisering (vitenskapelig fastsetting av miljøtilstandsklassen). NIVA-rapp 6463-2013
og NIVA-rapp. 6814-2015.
 Beregninger av kilderegnskap (landbruk, bakgrunn), Bioforsk Rapport 37-2014 + kom. avløp.
 Beregninger av avlastningsbehov (mht. eutrofiering): Huvo-notat 3/2013
 Aktuelle tiltak lagt inn i lokal tiltaksanalyse for Huvo
 Overvåkingsprogram 2014-2021 (godkjent av FMOA,
meldt inn til VRM): Huvo-notat 1/2014.
 Overvåkingsresultater for 2015 og 2016 foreligger
(rapport kommer i mai 2017 fra Norconsult).

Hva er målt i Hersjøen og tilløp etter vannforskriftens krav
Før 2012: Data fra kommunal resipientovervåking mm. Tilbakeberegnet til grensen
mellom «Dårlig « og «moderat», med episodisk svært høye verdier av Tot-P (230 µg/l)

Klassifiseringen 2012
VF/stasjon
Hersj Vann
Elst-Bjø Vann

Elst-Tra

Bunndyr

BegroingsKjemiske
Kloforyll-a Samlet
alger
støttepar.
vurdering
Avventet undersøkelse i påvente av avklaring på nasjonal basisovervåking
Moderat
Moderat
Moderat
Uegnet
Moderat
Moderat
God
God
Uegnet
Moderat

Klassifiseringen 2014.
VF/stasjon

Bunndyr

Hersj Vann

Uegnet
Moderat
Moderat

Elst-Bjø Vann

Elst-Tra

Begroingsalger
Uegnet
Moderat
Moderat

Kjemiske
støttepar.
Moderat
Moderat
Svært god

Kloforyll-a Samlet
vurdering
Moderat
Moderat
Uegnet
Moderat
Uegnet
Moderat

Overvåkingen i 2015 og 2016. Tilførsler fra bekkene.
VF/stasjon

Bunndyr

Elst-Bjø Vann

Ikke målt
Ikke målt

Elst-Tra

Begroingsalger
Ikke målt
Ikke målt

Kjemiske
støttepar.
Moderat
Ikke målt

Kloforyll-a Samlet
vurdering
Uegnet
Moderat
Ikke målt
Ikke målt

Hva er målt i Hersjøen etter vannforskriftens krav

Samlet miljøtilstandsklasse i 2015: Dårlig
Samlet miljøtilstandsklasse i 2016: Moderat

Grense for «god» for Tot-P i Hersjøen
= 10-17

Grense for «god» for klorofyll-a i Hersjøen
= 6-9

Bakterienivåer (E-coli): Hersjøen (1-8) > God , i tilrenningen noen høyere verdier.

Forholdet til Regional vannforvaltningsplan for Glomma 2016-21*.
 Hersjøen og Elstad: Risiko foreligger (for at miljømålet ikke blir nådd uten aktive tiltak)
 Miljøtilstandsvurdering Hersjøen og Elstad bekkefelt: Moderat økologisk tilstand
 Miljømål for Elstad bekkefelt (tilrenningen): God økologisk tilstand , innen 2021.
 Miljømål for Hersjøen God økologisk tilstand , men utsatt frist etter § 9. Dvs. senest i 2027.
 Tiltak Elstad bekkefelt (5101-893-M). «Forlengelse av ledningsnett»


Tiltak Elstad bekkefelt (5101-909-M). «Andre landbrukstiltak»

 Tiltak Hersjøen (5101-945-M): «Forebygge spredning av vasspest»
 Tiltak Hersjøen (5101-2138-M): «Problemkartlegging»
Behov for en grundig kartlegging av:
a) miljøtilstanden
b) naturtilstand/klassegrenser for Hersjøen
c) hva betyr tidligere/historiske belastinger for dagens miljøtilstand
d) råd om videre oppfølging
Metoden var sedimentkartlegging og NMBU fikk oppdraget.
* Forvaltningsplanen er godkjent av alle 9 fylkeskommuner og av Klima- og miljødep. 4.07.17.

Spørsmål helst i slutten av møtet ☺.

Planer for videre overvåking 2017-2019
Planlagt i 2017, 2018 og 2019:
 Kjemisk overvåking som før (P-tot, N-tot, P-PO4) månedlig mai-okt.
 Bakteriemålinger (E-coli): månedlig juni, juli, august og september.
Tas både i hovedelva inn (Bjørtomtbekken) og Hersjøen.
I tillegg i Hersjøen:
 Klorofyll-a
 Planteplankton (full analyse iht. vannforskriftens krav) per mnd. mai-nov. Dvs. også totalt
algevolum, artssammensetning, PTI og cyanobakterier.
Ved evt. algeoppblomstring/mistanke om høye verdier av cyanobakterier skal konsulentfirmaet
varsle oss og ta en ekstraprøve som skal måles ift. microcystin.
I tillegg i 2017:
Ny økologivurdering av Bjørtomtbekken og Elstadbekken (inkl. Tot-P og Tot-N).
Generelt:
Dersom vi får tips/varsel om algeoppblomstring tar vi ekstra prøve av alger, som måles særskilt ift.
cyanobakterier og microcystin.
Etter 2019 vurderes på nytte overvåkingsbehovet.
Men miljøtilstanden skal minimum dokumenteres i år 2021 og i 2027.

Oppdager dere tydelig algeoppblomstring, så meld i fra!

Vasspest – fremmed problemplante. Unngå videre spredning!
Problemer for: økologi, bading, fiske mm.
Har hengt opp noen plakater rundt sjøen, flere kommer inkl. Risa.
Takk til dere som har hjulpet med å sette opp plakatene ☺.
 Pass på at ikke plantedeler blir liggende i badetøy, vann-leker,
fiskeutstyr, kanoer/båter, tauverk osv. Vask og tørk.
 Unngå å rive opp planten i småbiter i vannet.
 Hjelp oss gjerne med å passe på at plakatene henger pent. TAKK!

Spørsmål?

www.huvo.no for mer info om VO Hurdalsvassdraget/Vorma
www.vannportalen.no om vannforskriftsarbeidet nasjonalt
Vann-nett for detaljert informasjon om hver vannforekomst
Vannmiljø for detaljer om all overvåking som kjøpes via offentlige myndigheter

