Vesentlige oppgaver i 2018 og videre
Vedtatt 24.11.16

For VOU i Vannområdet Hurdalsvassdraget og Vorma
Oppgaver

Følge opp videre behov, gjennom konkrete
prosjekter/tiltakene på barriereproblematikken. Jfr. Notat i 2017 om
barrierereffekter.
Evt. bestilling av problemkartlegging
miljøgifter

F = Fag/
Utredning
V = vedtak
F+V

Periode start Periode
ferdig

Politiske
vedtak
utover VO

Overordnet Merknader
frist

Når klart

Innspill fra ref.gruppe, sammen med regulant,
grunneier, lokale intressenter (org. mm),
kommuner, fylkeskommune, NVE m.fl. Hva
som skal følges opp/prioriteres må inn i
styringsgruppa.
Behov for å se nærmere på minst 8 VF. Evt.
følge opp videre det som ikke lot seg gjøre i
2017. Omfang av bestilling i samråd med
styringsgruppa.
Jfr. godkjent overvåkingsprogram og detaljer i
anbudet for 2017 og videre.Skal løpe minst til
miljømålene er dokumentert nådd.

F+V

Når klart

Videreføre/følge opp tiltaksrettet overvåking.

F

Løpende

Årlig rapportering av tiltak (i
Forvaltningsplanen/Vann-nett)
Søknad til VRM om finansiell støtte

F

15.3.

Ja

Jfr. "Årshjul" fra VRM

F

30.4.

Ja

Jfr. "Årshjul" fra VRM

Søknad til AFK om finansiell støtte/faktura

F

30.9.

Ja

Jfr. "Årshjul" fra VRM

Oppdatere Vann-nett og påse at data legges i
Vann-miljø
Generell koordinering, informasjonsutveksling
og informasjonsarbeid.

F

Ja

Jfr. nærmere retningslinjer

F

Løpende

Bistå eierkommunene og andre i
tiltaksgjennomføringen
Søke ekstern finansiering

F

Etter behov

F+V

Løpende

Oppfølging div. problemkartlegginger

F

Løpende

Årsberetning til eierkommunene

F

Årlig

Evt. tilskuddsrapporteringer til FM/FK/VRM
m.fl.
Dialoger, møter med mer referansegruppa,
innbyggere generelt, drifte hjemmesiden med
mer.
Utarbeide regnskap, budsjetter

F

Årlig, mars

F

Løpende

F+V

Årlig

Revisjon av handlingsplanene for sektorenes
tiltaksgjennomføringer (2016-2021)

F+V

Årlig

Budsjett vedtas fortrinnsvis om våren, året i
forkant.
Innen nov./des. hvert år.

Revisjoner av arbeidsplaner for Huvo

F+V

Årlig

Innen nov./des. hvert år.

F

Etter behov

F+V

2015

2018

Alle aktuelle
sektormyndi
gheter

Videreføre tiltaksgjennomføringen iht.
Forvaltningsplanen/tiltaksanalysen i regi av
kommuner og sektormyndigheter

F

2016

2021

Ja

Oppstart andre landsdekkende planperiode

F+V

2017

2021

Ja

Gjennomføring andre landsdekkende
planperiode
Oppstart tredje landsdekkende planperiode

F+V

2022

2027

Ja

F+V

2022

2027

Ja

Gjennomføring tredje landsdekkende
planperiode
Generell kommentar:

F+V

2028

2033

Ja

Revidere karakteriseringen mm, inn i neste
planrullering
Eierkommunene og andre sektormyndigheter
implementerer tiltakene etter vedtatt
Forvaltningsplan/tiltaksanalyse

2021

Særlig vurdere habitatjusterende tiltak i
aktuelle elver, og søknad til Miljødirektoratet.
2018

Generelt medvirkningsarbeid.

Årlig

Foreløpig oppgaveoversikt, må detaljeres senere i faggruppene og andre grupper.

Behov/korrigeringer loggføres fortløpende og
gjennomføres etter beskjed fra overordnet
myndighet.
Vedtas av sektormyndigheter. Evt. faglig
bistand/støtte gis av VO.

Tiltak skal være vedtatt igangsatt senest 2018,
målene skal nås senest 2021. Huvo bistår
sektormyndighetene, som er ansvarlige for
egne tiltak.
Planprogram, oversikt over vesentlige
vannforvaltningsspørsmål, forslag til regional
forvaltningsplan.

Planprogram, oversikt over vesentlige
vannforvaltningsspørsmål, forslag til regional
forvaltningsplan.

