Referat fra møte i referansegruppa 07.11.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Bent Smukkestad (Viken Skog), Ola Ruud (Øvre Romerike Skogeierlag), Kåre Homble
(Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum), Per Espen Jahren (OSL), Trygve Hoel-Knai (privat
ressursperson), Tron Erik Hovind (Mathiesen Eidsvold Værk ANS), Christian Juel (Hurdalsjøen
Fiskeadministrasjon), Frank Hoel-Knai (Hurdal Landbrukslag), Ole Randin Klokkerengen (Mjøsen
Skog BA og Eidsvoll Skogeierlag) og Birger Bålsrud (privat ressursperson).
Forfall: Thorolf Holter (Nannestad Bonde- og Småbrukarlag), Torbjørn Østdahl (Glommens og
Laagens Brukseierforening), Espen Asakskogen (Bjerke Almenning), Runar Rueslåtten Paulsen
(NJFF-Akershus/FNF-Akershus), Terje Ranheim (Eidsvoll Skog JFF), Arvid Sandberg (Eidsvoll Skog
JFF), Terje Sørensen (Eidsvoll Fiskesamvirke), Morten Tømte (Akershus Bondelag og Eidsvoll
Landbruksforening), Karin Irene Olsen (Naturvernforbundet i Nes), Jan Dahlin (Andelva Båtforening),
Nils Oskar Gunhildrud (Hæra Grøftelag), Tina Thomte (Hurdal Beitelag og Hurdal Bonde- og
småbrukerlag), Knut Harald Bergem (Hurdal JFF), Olaf Tufte (Eidsvoll Almenning), Olav Resaland
(Vorma Båtforening), Arvid Garsjømoen (Foreningen for Fritt fiske i Hurdalssjøen/privat), Trond
Asakskogen (privat ressursperson) og Jan Olav Nybo (NOF, avd. Oslo og Akershus).
Øvrige deltagere fra VOU: Runar Bålsrud (leder for styringsgruppa), Tor Fodstad (Eidsvoll
kommune), Odd Sverre Buraas (Hurdal kommune), Leiv O. Knutson (Nes kommune), Mona Ellingsen
(Nes kommune), Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Sak Innhold
Både møtet og deltagelsen i referansegruppa er åpen for alle interesserte.
Sakspapirer ble sendt ut sammen med møteinnkallingen til alle
deltagerne, i hovedsak med fokus på høringen av ”Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål”.
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Velkommen/innledning
Leder for styringsgruppa og ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, ønsket
velkommen til møtet, og innledet med en gjennomgang over hvem
Vannområdeutvalget består av, og de viktigste milepæler for arbeidet.
Vesentlig vannforvaltningsspørsmål
Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune) redegjorde for intensjonen
med å ha en midtveishøring, hvordan det høres, hva vannregionmyndigheten særlig ønsker innspill på, hvordan de enkelte kan bidra og
hvordan høringsinnspillene blir fulgt opp. Høringsfristen er 31.12.12.
Dokumentene ligger på:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3594485
Øvrige orienteringer ble gitt av prosjektlederen. I sak 2 ble det også
presentert en oppsummering over hva Vannområdeutvalget (VOU)
meldte inn til Vannregionmyndigheten (VRM) via Akershus
fylkeskommune i mars 2012, som grunnlag for høringsdokumentene. Og
det ble gitt en orientering over hvordan VOU selv vil besvare høringen.
Det skjer gjennom forankring og uttalelser fra politiske utvalg og
kommunestyrer i eierkommunene.
Informasjon om hva som er gjort siden sist møte
Det ble gitt en kort orientering over en del saker som det har vært jobbet

Oppfølging/ansvar

med siden forrige møte, med mulighet for utdypende spørsmål.
• Div. orienteringer/kartlegginger fra GLB, NVE, SVV og Forsvaret
• Flere statlige sektormyndigheter inn i VOU
• Årsmeldingen 2011 fra VOU er behandlet politisk i kommunene.
• Presentasjon på Vannregionutvalgsmøte 14. juni.
• Nasjonale basis-stasjoner.
• Vorma ønskes inn i kommende vilkårsrevisjoner. VO Mjøsa + VRM.
• Høringer - sektormyndighetene (RMP, Fellesprosjektet, drikkevannsuttak Hurdalssjøen)
• Manøvreringsreglement for Hurdalssjøen ønskes politisk behandlet
• Drikkevannsregisteret er klart.
• Utsatt frist for overvåkingsprogrammet.
• Miljøtilstandsvurderinger klar før 31.12.12
• Diskusjoner om leirpåvirkede vassdrag
• Innspill om eldre data som bør legges i Vann-miljø.
• Div. rapporter for interesserte
• Miljøgifter i fisk.
• Barrierer – vandringshindre for fisk vs. offentlige veier.
• Økologisk klassifisering mht. eutrofiering
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De tre siste punktene ble gjennomgått grundigere. Deltagere i
referansegruppa vil bli varslet når endelige rapporter foreligger.
Informasjon om tiltaksanalysearbeidet som snart skal starte opp
Det ble gitt informasjon om:
• Hva en lokal tiltaksanalyse skal bygge på.
• Den skal omhandle hele vassdraget (planlagte og nye tiltak).
• Den skal være et faglig innspill til den regionale forvaltningsplanen og
tiltaksprogrammet (for VRM).
• Eierskapet bør ligge hos kommunene (dvs. VOU).
• Dette er et viktig dokument i arbeidet lokalt med vannforskriften.
• Detaljeringsgrad er usikker pt. Veiledning er nylig lagt ut:
http://www.vannportalen.no/fagom.aspx?m=31769&amid=3612618.
Senere legges ut et tiltaksbibliotek.
• Vil utgjøre hoveddelen av arbeidsoppgavene i 2013
• Mye bør være klart før sommeren 2013.
• Det bør være hovedtema på neste møte i referansegruppa.
• Skal ut på formell høring i 2014.
Innspill til vandringshindre for fisk og miljømål brukerinteresser
1. Innspill til barrierer off. veier og fiskevandringshindre:
Hammarbekken (Hurdal) bør også vurderes. For øvrig ansees alle de
viktigste bekken nå for å være kartlagt. Det foreløpige notatet kan
oversendes for eventuelle innspill. Kontakt evt. prosjektleder.
2. Tidlige innspill til miljømål:
Tre områder ved Andelva kan være aktuelle ift. miljømål for jordvanning.
Det vil for øvrig være anledning for alle til å spille inn ønsker/tips om
områder som bør vurderes ift. behov for godt råvann til vanning av
bær/grønnsaker/frukt. Helst ønskes slike innspill inn før jul. Men innspill
kan også gis senere.
Oppfølging av innspill gitt på forrige møte
• Alle detaljinnspillene gitt i eller etter forrige møte, ble vurdert i
etterkant, og mange tatt inn i karakteriseringsnotatet og notatet om
vesentlige vannforvaltningsspørmål.
• Problematikken om Vorma (erosjon/elveforbygninger) er løftet inn

Helge
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videre gjennom at Vorma er meldt inn som kandidat til
vilkårsrevisjonene. Spilt inn formelt til VRM. Interesserte kan få
innspillet tilsendt. Kontakt eventuelt prosjektleder.
• Buffersonebredde mot vassdrag er diskutert faglig, men ikke prioritert
denne gangen i innspillene til RMP som er avgitt via kommunene.
• Dokumentasjon som grunnlag for kommende tiltaksbehov er fulgt
grundig opp gjennom et oppfattende anbud på økologisk
klassifisering (24 stasjoner).
• Oppfølgingen av miljøhensyn i sluttfasen av utbygginger tas med
videre inn i tiltaksanalysearbeidet. Det gjelder også andre innspill.
• Behov for problemkartlegging av skytebane. Konklusjonen er at
risikoen for utlekking av for høye metallkonsentrasjoner anses for å
være så liten i dette tilfellet, at vi ikke ser det som forsvarlig å bestille
en egen konsulentutredning. Begrunnelse ble gitt i møtet.
• Utsjekk på hvorvidt surt, aluminiumsrikt vann kan være helsefarlig å
drikke. Konklusjonen er at det ansees for ikke å være noe reelt
problem i praksis i forhold til å drikke overflatevann i «skog og
mark» av og til, eller for kommunalt drikkevann. Men eventuelle
private drikkevannskilder bør vurderes sjekket. (Og for sikkerhets
skyld blir det frarådet å lage mat som inneholder sure væsker i
aluminiumsgryter). Dersom det er sterkt ønskelig kan vi innhente
vitenskapelige referanser/artikler på temaet.
Innspill, kommentarer og spørsmål fra referansegruppa
Ordet var fritt i forhold til å få utdypende informasjon, stille spørsmål,
gi kommentarer eller andre innspill.
Momenter som tas med inn i det videre arbeidet:
Viktig å dimensjonere for økte periodevise vannmengder (klimatilpasninger).
Saker som sjekkes opp videre:
Bekymring for påvirkning fra flytrafikken på vassdragene.
Videre støtte fra referansegruppa/arbeidsform
Det ble påpekt at VOU er meget godt fornøyd med deltagelsen fra
referansegruppa i forhold til å kvalitetssikre, gi innspill - både i møter og
mellom møter, og bistå med mer praktiske oppgaver i felt, der vi har tatt
direkte kontakter. En gjennomgang av de viktigste bidragene ble
presentert. Det ble påpekt at vi betrakter dette som uformell innspill, og
derfor tillater oss å ta direkte kontakter med enkeltdeltagere i gruppa i
enkeltsaker. Målet er å få et best mulig sluttprodukt. Formelle innspill gis
i formelle høringer, eller i brevs form.
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Hovedtema for neste møte i referansegruppa vil være innspill og
kvalitetssjekk på tiltaksanalysearbeidet.
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Referansegruppa har ingen spesielle forventinger til deltagelsen, utover
dagens praksis. VOU er åpne for innspill til det videre arbeidet.
Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte
Tid: Ultimo april.
Nærmere angivelse av tid, sted og agenda sendes ut i god tid.

Helge B. Pedersen (ref.)

Agenda sendes ut av
Helge

