Arbeidsplan for Huvo i 2017

Vedtatt 24.11.16

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med
godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen "Handlingsplan for tiltaksgjennomføring 2016-2021".
Oppgaver

Avholde faggruppemøter landbruksgruppa

F = Fag/
Utredning
V = vedtak
F

Periode start Periode
2017
ferdig

Politiske
vedtak
utover VO

Overordnet Merknader
frist

Vår

høst

Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Etter behov/ønsker, 2- 3 i året

Avholde faggruppemøter i økologigruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 2- 3 i året

Avholde møter i prosjektgruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 3-5 i året.

Avholde møter i styringsgruppa

F

Mars/april

November

Avholde møter i referansegruppa

F

April

Etter behov/ønsker, minst 1 i året.

Avholde konkrete temamøter

F

Løpende

infomøter for befolkningen og faglige temaer.
(Eks: Hersjøen, Hurdalssjøen, kom.
planleggere mm.)

Informasjon, utadrettet virksomhet/
medvirkning og involvering

F

Løpende

Følge opp konkrete innspill fra
referansegruppa/befolkning
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta
i møter med VRM, FM og FK, VRU-møter
samt relevante fagtreff/seminarer.
Oppdatere og drifte hjemmesiden
(www.huvo.no)
Oppdatere Vann-nett

F

Løpende

F

Løpende

Besvare spørsmål, motta innspill, dele
resultater/info lokalt, pressekontakt,
kommunenes hjemmesider mm.
Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn
i en av gruppene for avklaring.
Etter behov/ønsker

Etter behov/ønsker, ca 2 i året.

F

Løpende

F

Løpende

Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl.
implementere resultatene fra Leirelvprosjektet når det er klart.

F

Løpende

Lage nytt felles anbud overvåking fom. 2017
(Jfr. godkjent overvåkingsprogram).
Problemkartlegging: Vurdere videre
kartleggingsbehov for Hersjøen

F

Januar

April

F

Januar

August

Problemkartlegging: Øyangen.

F

Januar

August

Eventuelt følge opp anbefalinger i NINArapporten som kommer.

Problemkartlegging: Hurdalssjøen

F

Januar

August

Eventuelt følge opp anbefalinger i NIVA og
NINA-rapportene som kommer i juli 2017.

Problemkartlegging: Barriereeffekter/hydromorfologi, lage internt notat.
Evt. anbud videre
Problemkartlegging: Tilstand for fisk i
bekker/elver. Lage notat. Elektrofiske i
samarbeid med referansegruppa m.fl.
Tiltaksrapportering for oppfølgingen av
Vannforvaltningsplanen
Søknad til AFK om finansiell støtte/faktura

F

Januar

mars

F

Januar

mars

F

januar

Mars

Ja
Ja

Bearbeiding, vurdering av
problemkartleggingen våren 2016, og
vurdering ift. vannforskriftens krav.
Sammenstille/vurdere resultater fra
elektrofisket høsten 2016 mht. miljøtilstand
og oppfølgingsbehov.
Rapport for gjennomførte tiltak i 2016 skal gis
til VRM (og nasjonalt) i februar/mars.
Jfr. "Årshjul" fra VRM.

Ja

F

Januar

30.4.

Regnskap og budsjett for neste år

F+V

Januar

mars/april

Intern årsmelding, samt oversendelse for
kommunal forankring.
Søke annen ekstern finansiering/
prosjektstøtte/tilskudd overvåking

F+V

Januar

mars/april

F

Februar

Møter/planlegge videre konkret oppfølging
(prosjekter) av barrierer mm.etter at notatet er
ferdig.

F+V

Videreføre infoarbeidet ift. vasspest

Fakturere eierkommuner
Søknad til VRM om finansiell støtte/faktura
Revidere "Handlingsplan for
tiltaksgjennomføring 2016-2021".

Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i
styringsgruppa.
Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til
kommunene, FK, FM osv.
Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle
er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.

Ja

Desember

F

April

Juni

F+V

Mai

Mai

F

August

30.9.

F+V

Oktober

Desember

Bør tas inn i høstmøtene i styringsgruppa
årlig. Men de underliggende vedtakene skal
gjøre av sektormyndighetene og i forkant.

November

Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og
prinsipper gitt i styringsgruppevedtak
09.10.14.
Starte med mastergradsoppgave sammen
med NMBU, vurdere videre behov ift. evt.
NGU m.fl. Samarbeid med Ullensaker
kommune m.fl.
Avventer nasjonale retningslinjer. Må deretter
foreta intern prioritering, for evt. anbud og
igangsetting. Omfang av bestilling i samråd
med styringsgruppa. Har fått tilskudd fra VRM
for 2017. Deltar i det forberedende arbeidet.

F

November

Problemkartlegging: Risa-fiskedød episoder

F

Når klart

F+V

Når klart

Delta i arbeidet med info-møter om
vannforskriften og tiltak i jordbruket, sammen
med kommuner, FM og Bondelag.

F

Etter behov

Følge opp evt. innspill til regulanten (GLB) på
deres utkast til frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen.

F

Etter behov

Møter/planlegge videre konkret oppfølging
(prosjekter) av landbrukstiltak, jfr.
tiltaksanalyse/Forvaltningsplan.
Evt. detaljer ytterligere i Vann-nett/
tiltaksmodul
Rapportere på eksterne tilskudd

F

Etter behov

F

Etter behov

F

Etter behov

F

Etter behov

F

Etter behov

Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter
tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen
Løpene innspill til rulleringen av
karakteriseringen, i neste planrullering (2018).

Må være operativt fom. mai 2017. Inkl.
økologi i 2017.
Følge opp evt. behov fra de
paleolimnologiske undersøkelsene i 2016 og
overvåking ift. cyanobakterier.

Mars/april

Beregne andeler og viderefakturere
kommunene som deltar i felles overvåking.

Problemkartlegging: Evt. oppfølging av
mulige miljøgifter

Må oppdateres etter frister som settes
nasjonalt. Behov/innhold samles opp
fortløpende.
Kvalitetssikre overvåkingsresultatene.
Utføres av ekstern konsulentfirma. Ved
behov delta i å følge opp NIVA-rapp. 67922015, sammen med FMOA og andre VO.

Møter mm med grunneiere, regulanter,
kommuner, brukerorg. 6 innsjøer + div.
elver/bekker som framkommer i notatet om
barrierer.
Bistå kommuner/FM i å utplasssere infotavler og spre informasjon lokalt, der noe
gjenstår fra 2016.
I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og
løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Ja

Ja

Jfr. "Årshjul" fra VRM

Startet høsten 2015. Ikke som eget prosjekt i
2017, men gi støtte til kommuner, fylkesmann
og Landbruksrådgivningen. Klima- og
miljømidler.
Møte avhold av GLB i 2016, og foreløpig
utkast foreligger for å få erfaring. Avventer
klassifiseringen, erfaringer og videre
oppfølging.
Der kommuner/FM og grunneiere ønsker
Huvo-bistand (eks. landbruk vs. gyte-bekker).
Tidspunkter/årstall ikke satt pt.
Må oppdateres etter ønsker/krav og frister
som settes nasjonalt/fra VRM
Ettersom dette avklares i VOU.

Behov/korrigeringer loggføres fortløpende og
gjennomføres etter beskjed fra overordnet
myndighet.
* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/refarnsegruppa.

