Referat fra møte i referansegruppa 19.04.2016,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Sigmund Karlsen (Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum), Carl Randin
Klokkerengen (Mjøsen Skog BA), Lars Hallvard Morten (Hurdal Landbrukslag) 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), Bjørn Egil Baardshaug og Anders Klaseie (Akershus Bondelag),
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), Karin Hagg (Eidsvoll Almenning), 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), Tron Erik Hovind (Mathiesen Eidsvold Værk ANS), 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 Bengt Fredrik Straith (Oslo lufthavn).
Øvrige deltagere fra Vannområdeutvalget (VOU): Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Odd Sverre
Buraas (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (daglig leder).
Sak Innhold
Både møtet og deltagelsen i referansegruppa er åpen for alle interesserte.
Den 19.02.2016 ble det per epost forhåndsvarslet om møtetid, med en
foreløpig agenda og mulighet for å løfte inn egne saker i møtet.
Den 07.04.2016 ble det sendt ut møteinnkalling med agenda, og ønsket
tilbakemelding om påmelding innen 10. april.
Møtet ble så planlagt etter forventet møtedeltagelse.
Hovedintensjonen med møtet var å gi en oversikt over hva arbeidet med
vannforskriften innebærer (for evt. nye deltakere), oppsummering over
status for arbeidet så langt, hva som skal gjøres videre, gi deltagerne
muligheter for utdypende spørsmål, kommentarer og innspill særlig ifm.
barriereeffekter/fysiske påvirkninger/hydromorfologi.
Det har for øvrig også vært en del direkte kontakt mellom flere av
deltagere i referansegruppa og sekretariatet siden forrige møte. Det ble
understreket at det er krevende å ajourføre navn/epost til alle i
referansegruppa, slik at hver enkelt selv må melde fra om endringer/feil.
Ooppsummering av hovedprinsippene i vannforskriftsarbeidet
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Daglig leder orienterte om hovedprinsippene med arbeidet etter
vannforskriften. Hvorfor, hvordan, hvem, juridisk grunnlag, viktige
føringer for arbeidet, fastsettelse av miljømål, økologiske kvalitetselementer, organiseringen og viktige milepæler var blant de temaer som
ble belyst, samt regional plan for vannforvaltningen. Spørsmål og
kommentarer ble besvart i møtet.
Diverse orienteringssaker om det pågående arbeidet
2
Det ble kort orientering om følgende:
•
Oppfølging av forrige referansegruppemøte: Innspillet om
krigsetterlatenskaper i Hurdalssjøen er fulgt opp, og anses besvart.

Oppfølging/ansvar

•

3

4

Frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen i regi av
regulanten (GLB), som avholdt et arbeidsmøte 11.04. GLB sender
etter hvert utkast til manøvreringsreglement på høring.
• Akershus Bondelag deltar nå som observatør i faggruppe landbruk, i
de møtene det ansees for hensiktsmessig. Tilbudet gjelder også andre
som evt. måtte ønske det.
• Om hjemmesiden, www.huvo.no .
• Status for all tiltaksgjennomføring skal rapporteres til VRM –
sentrale myndigheter – ESA hvert år på ettervinteren fom. 2017.
• Regional plan for vannforvaltningen 2016-2021, som nå er til
politisk behandling i departementene
Statusgjennomgang for kunnskapsgrunnlaget og prosjekter i Huvo
En oversikt over hva som er gjort for å få best mulig kunnskapsgrunnlag,
til lavest mulig kostnad ble presentert tematisk. Det ble orientert om hva
vi anser for å være godt nok per nå, hva som gjenstår og hvorfor det ikke
er gjennomført enda. Det som gjenstår er i hovedsak: problemkartlegging
av miljøgifter, fysiske barrierer, naturtilstanden for leirelver og Hersjøen
(grytehullsjø). I tillegg kommer problemkartlegging av Øyangen og Risa.
Videre ble resultatene fra den vitenskapelige miljøtilstandsvurderingen
(klassifisering) presentert og hvilke tiltaksrettet overvåking som anses
nødvendig kommende år, og resultatene for 2015.
Rapporter og utredninger som ligger til grunn lå framme i møte for
gjennomsyn. Alt ligger tilgjengelig på http://www.huvo.no/rapporter.html
Huvo ba særskilt om innspill til hvilke bekker og mindre elver som bør
kontrollfiskes (vha. elektrofiske) i sommer, dersom tilstanden for fisk er
ukjent. Foreløpig har følgende meldt inn et behov: Risautvalget, Østre
Toten JFF, Hurdal kommune, Eidsvoll kommune.
Huvo etterlyste om noen ønsket å delta i sommerens feltarbeid for å
klassifisere Hurdalssjøen (vannplanter og fisk). Hurdalssjøen
Fiskeadministrasjon ønsket å være med i arbeidet.
Videre oppfølging:
1. Dersom noen i referansegruppa mener at nye bekker bør kontrollfiskes, bes om at melding gis til Huvo så snart som mulig, og innen 1.
juni.
2. Dersom flere i referansegruppa ønsker å være med i felt når vannplanter og fisk skal kartlegges, bes om at melding gis til Huvo så
snart som mulig, og innen 1. juni.
Hva må følges opp med tiltak i perioden 2016-2021
Det ble gitt en orientering over hvor mange vannforekomster (VF) som
det nå er lagt inn tiltaksbehov for, innen hvert av temaene; eutrofiering,
sur nedbør, miljøgifter, barrierer/fysiske endringer og biologiske
påvirkninger. 137 tiltak er lagt inn i forvaltningsplanen/ tiltaksprogrammet/Vann-nett, og skal følges opp videre. Hvilke typer tiltak som
skal følges opp ble presentert. Det ble også orientert om hvilke tiltak som
allerede er satt i gang.
Videre oppfølging:
1. Det er ønskelig at referansegruppas deltagere er med på å bidra med
informasjon lokalt, slik at det blir størst mulig forståelse for at alle
private husholdninger nå må ha godkjente (kloakk)avløpsanlegg.
2. Det er ønskelig at referansegruppas deltagere bidrar med informasjon
og motivasjon slik at det blir størst mulig oppslutning om frivillige
miljøtiltak i landbruket.
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3. Det er ønskelig at referansegruppas deltagere bidrar med informasjon
om de store negative effektene som vasspest har på naturmiljøet,
fiske, båtbruk og bading dersom plantedeler spres til nye vassdrag.
Vasspest finnes nå i Hersjøen, Risa og Vorma og må ikke spres
videre. Plakater settes opp i sommer.
Konkrete innspill fra dere til problematikken:
fysiske påvirkninger /barrierer for fisk/hydromorfologi
En oversikt over registrerte barrierer så langt ble presentert, med
oppfordring om å melde fra dersom noen manglet. De skal befares og
vurderes i sommer.
1. Innspill ønskes til barrierer/demninger/fysiske hindringer som kan
tenkes å være problematisk ift. vannforskriftens krav (vandringshindre for fisk mm). Melding gis til Huvo så snart som mulig, og
innen 1. juni. Det samme gjelder dersom noen ønsker å bli med på
befaringene.
Vann-nett. Demonstrasjon av innsynsløsninger
Vann-nett er innsynsløsninger som er åpne for alle. Vann-miljø er en
annen offentlig database der overvåkingsresultater (primærdata) legges
inn. Vann-nett henter data fra Vann-miljø.
Vann-nett: http://www.vann-nett.no/portal
Vann-miljø: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no
For øvrig ligger mye informasjon på: www.vannportalen.no
Det ble gitt en demonstrasjon online, for å vise hvilken type informasjon
som kan hentes ut, og hvordan man gjør det. Fylkesmannen har ansvaret
for det miljøfaglige, VOU for tiltakene. Daglig leder kan bistå
medlemmer av referansegruppa per telefon/epost dersom det er ønskelig
med veiledning. En oversikt over alle 52 VF i Huvo finnes her:
http://www.huvo.no/fakta-om-vassdragene/oversikt-overvannforekomstene.html
Spørsmål, kommentarer, innspill og videre deltagelse
Det var få innspill og kommentarer, men konklusjonene var:
• Det var enighet om å videreføre det konseptet som brukes. Dvs. et
oppsummerende møte en gang per år, fortrinnsvis mars/april, gjerne
forhåndsvarslet med møtetid og muligheter for å melde inn saker,
samt at det inviteres direkte i enkeltsaker når spesielle temaer skal tas
opp.
• Til kommende møter kan det forutsettes at hovedprinsippene med
vannforskriften nå er kjent, slik at selve møtene kan ha mer konkret
fokus på hva som følges opp.
• Til neste møte kan forskere som skal undersøke fiskestatus i
Hurdalssjøen forespørres om å holde foredrag, som del av
referansegruppemøtet.
Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte
Tid: Torsdag 30. mars 2017.
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Agenda sendes ut av
Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Postadresse
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
c/o Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Telefon
66 10 50 67/66 10 50 00
Telefaks
66 10 50 10

E-post
postmottak@nannestad.kommune.no
Internett
www.huvo.no

