
 

 

 
 

Internt notat: 
Informasjonstiltak for å unngå videre spredning av vasspest 

 

Dato: 20.12.2017 

Til: Åpent notat 

Fra: Økologigruppa. 

Sak: Oppfølging av følgende tiltaks-Id i Vannett: 

 5101-1584-M i Vannforekomst 002-1547-R (Risa med tilløpsbekker) 

 5101-945-M i i Vannforekomst 002-4158-L (Hersjøen), og 

 (ikke tiltaks-ID i Vannett) i Vannforekomst 002-2648-R (Vorma) 

 

1. Innledning/bakgrunn 

Vannplanten vasspest (Elodea canadensis) er en fremmed, innført art til norsk flora, som er svartelistet 

pga. sin invaderende egenskap. Smal vasspest (Elodea nuttallii) er ikke påvist i Oslo og Akershus. 

 

 
Vasspest, hhv. over og under vann. Bildene er tatt i Hersjøen. Foto: Huvo. 

 

I karakteriseringsprosessen ble vasspest registrert som en fremmed art, og en påvirkning på 

vannforekomstene i Risa og Hersjøen (Huvo notat 1/2012).  Denne utbredelsen var i samsvar med 

rapport 7/2012 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om utbredelsen av vasspest.  I ettertid er 

vasspest også påvist i Vorma (ved stasjonene: Minnesund, Eidsvoll-området og Vormsund-området), 

da Vorma ble overvåket og klassifisert i regi av fylkesmennene (Bækken m.fl. 2013). 

 

2. Planlegging av tiltak 

I henhold til «Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus, 2010» er et av 

tiltakene informasjon for å hindre spredning til nye lokaliteter. Videre er det å foreta en oppdatering av 

vasspestens forekomst og utbredelse. 

 

I tiltaksanalysen (03.01.2014) til Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) ble tiltaket: 

«Forebygge spredning ved informasjon om hvilken risiko fremmede arter kan medføre» ført opp, med 

prioritet 1 for biologiske tiltak, i vannforekomstene (VF) «Hersjøen» og i «Risa med tilløpsbekker». 

Tiltaket er også i ettertid diskutert videre, og konkludert med at det er det eneste tiltaket som er 

gjennomførbart. Å forsøke å fjerne eksisterende forekomster anses for å være helt uaktuelt med dagens 

metoder, og kan i tillegg medføre økt spredningsrisiko nedstrøms. Vasspesten i Norge består kun av 

hunnplanter, og all formering er derfor ukjønnet og skjer ved brudd av stengler med yngleknopper. En 

enkelt stengel er tilstrekkelig til å etablere en ny bestand. Hva og hvordan dette skulle følges opp i 

http://www.vann-nett.no/portal/
http://vann-nett.no/portal/measure?measureId=5101-1584-M
http://vann-nett.no/portal/water?waterbodyId=002-2347-R
http://vann-nett.no/portal/measure?measureId=5101-945-M
http://vann-nett.no/portal/water?waterbodyId=002-4158-L
http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002-2648-R
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Karakteriseringen%20av%20Vannomradet%20Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Tiltaksanalyse_for_Vannomradet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf


 

 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, er i særlig grad diskutert i økologigruppa, og i tillegg særskilt 

med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.    

 

Miljødirektoratet utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot vasspest i 2015. Handlingsplanens 

overordnede mål er å unngå spredning til nye vassdrag, dvs. i tråd med tiltakene som allerede lå inne. 

 

3. Gjennomføring av tiltak, etter godkjent forvaltningsplan 

Tiltaket er beskrevet i Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-21, med 

tilhørende tiltaksprogram, med egne Tiltaks-ID (for to av VF), som skal følges opp videre. 

 

Informasjonsarbeidet er i all hovedsak gjennomført av økologigruppa i Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma, der prosjektgruppa og styringsgruppa orienteres.   

 

Tiltakene besto kun av informasjonsarbeid, på ulike plattformer. Det ble dels gjennomført ved å bruke 

lokalaviser, dels gjennom å ta opp temaet i ulike møter, både internt i vannområdeutvalget, og som 

åpne møter (referansegruppemøte, temamøte om Hersjøen), dels via ulike WEB-sider og ved å henge 

opp værbestandige plakater. Se tabellene 1, 2 og 3 for detaljer. Tekst og utforming på plakatene som er 

hengt opp, er gitt i vedlegg 2. Vanlig papirutskrift av plakaten tas for øvrig også med inn i alle 

relevante møter, til utdeling. Bilder av de ulike stedene der plakater er hengt opp finnes i vedlegg 3. 

 

Tabell 1. Oversikt over særskilte samarbeidspartnere/aktører. 

Sted Aktør Person Oppgave 

Generelt Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 

Catrine Curle Skaffet værbestandige informasjons-
plakater, som ble hengt opp. 

Generelt Statens Naturoppsyn Jan H. Wilberg Orientert om arbeidet, epost 16.09.16. 

Hele vannområde Referansegruppa, i 
epost og møte i 2016 

Alle, 40 personer, 
lenke her. 

Info om problemarten vasspest, og hvordan 
unngå spredning. 

Risa Risautvalget Bjørn Otto 
Dønnum 

Spre info i egne rekker, og henge opp 
plakater lokalt. 

Hersjøen Privat ressursperson Lars-Otto Aurstad La ut på lokal Facebook-gruppe, hang opp 
plakater, spredde info lokalt. 

Hersjøen Privat ressursperson Tom Ove Silihagen Hang opp plakater, spredde info lokalt. 

Vorma Nes kommune Thomas Løkenlien 
Sørby 

Hang opp plakater langs Vorma/Glomma i 
Nes kommune. 

Vorma Eidsvoll kommune Tor Fodstad Hang opp plakater langs Vorma i Eidsvoll 
kommune. 

Hersjøen  Ullensaker kommune Anette Åkerstrøm Hang opp plakater langs Hersjøen i 
Ullensaker kommune. 

Hersjøen Privat ressursperson Lokal pensjonist Så etter og tok senere ned ekstra papir-
plakat som ble hengt opp på lokalt 
postkassestativ. Spredde info lokalt. 

 

Tabell 2. Oversikt over hvilke informasjonskanaler som er benyttet. 

Informasjonskanal Hvor Dato Kommentar 

Hjemmeside (web) Huvo.no 27.7.12 Lenke her. 

Facebook, lokal 
side 

Mogreina Siden 24.5.15 745 medlemmer, lokalt ved Hersjøen. 
https://www.facebook.com/groups/6
68160296564618/about/  

Hjemmeside (web) Huvo.no 15.7.15 Lenke her. 

Hjemmeside (web) Eidsvoll.kommune.no 6.9.16 For tekst, se vedlegg 1. 

Hjemmeside (web) Ullensaker.kommune.no 27.9.16 For tekst, se vedlegg 1. 

Lokalavis, papirutg. Eidsvoll – Ullensaker Blad 14.9.16 For tekst, se vedlegg 4. 

Lokalavis, papirutg. Eidsvoll – Ullensaker Blad 15.9.16 For tekst, se vedlegg 4. 

Lokalavis, web Eidsvoll – Ullensaker Blad 11.9.16 Lenke her. 
 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/deltagere_referansegruppa_huvo.pdf
http://huvo.no/aktuelt/58-unnga-spredning-av-vasspest.html
https://www.facebook.com/groups/668160296564618/about/
https://www.facebook.com/groups/668160296564618/about/
http://huvo.no/aktuelt/93-stopp-spredningen-av-vasspest.html
http://www.eub.no/nyheter/denne-planten-er-det-ingen-som-vil-ha


 

 

Lokalavis, web Eidsvoll – Ullensaker Blad Oppdatert: 
27.1.17 

Lenke her. 

Plakater, 
værbestandig 

Langs Hersjøen, Risa og Vorma,  2016 / 2017 Se oversikten i tabell 3. 

Eget info-møte om 
Hersjøen  

Ullensaker rådhus 16.3.17 Vasspest ble tatt inn som del av 
møtet, se møtereferat her.  

Referansegruppa 
og andre møter 

På årlige møter. A4 papirtrykk 
av plakater tas med, og deles ut 
i alle åpne møter. Fortsetter. 

19.4.16,  
m.fl. 

Lenke her, sak 4, men også flere møter 

 

Tabell 3. Oversikt over hvor de værbestandige plakatene ble satt opp. 

Kommune Sted Dato Kommentar 

Nes kommune Vorma, ved Svanfossen på 
østsiden  

April 
2016 

UTM,sone33:N:6680964.81, Ø: 298180.58 
Lenke her. 

Nes kommune Vorma, ved Svanfossen på 
vestsiden (Brårud) 

April 
2016 

UTM,sone 33:N: 6680698.7, Ø: 298144.55 
Lenke her. 

Nes kommune Vorma, ved Årnes Brygge April 
2016 

UTM,sone33:N:6674049.36, Ø:300901.15 
Lenke her. 

Nes kommune Glomma, ved Årnes Brygge 
(Elvekongen) 

April 
2016 

UTM,sone33:N:6670477.26, Ø:303521.21  
Lenke her. 

Nes kommune Glomma, ved Haga Brygge April 
2016 

UTM,sone33:N:6663040.62, Ø: 298124.33 
Lenke her. 

Ullensaker kommune Hersjøen nordvest, i 
Nordmandahl. 

Mai 2016 UTM,sone33:N: 6683802.4, Ø: 287706.7. 
(Alt: Ø 287712.573, N 6683824.452)  

Ullensaker kommune Hersjøen nordøst, ved 
båtplassen/brygga. 

Mai 2016 UTM,sone33:N: 6683963.38, Ø:287981.07 
(Alt. Ø: 287983.638, N: 6683958.993) 

Ullensaker kommune På pumpestasjonen ved 
Hersjøen nordøst. 

Sommer 
2017 

UTM,sone33:N:6683980.57, Ø: 288043.87 

Eidsvoll kommune Vorma, ved Skipladnerbrygga/ 
båthavna 

Oktober 
2017 

UTM,sone33:N:6694034.75, Ø:292946.17. 

Ullensaker/Eidsvoll Langs Risa* 
På vestsiden av Hersjøen* 

Uavklart, 
tas i 
2018 

Skulle/skal settes opp av Risa-utvalget. 
Kopierer opp selv. 

*Et par – tre plakater er pt. ikke satt opp, men skal settes opp av lokale ressurspersoner, hhv. på vestsiden av 

Hersjøen og langs Risa våren 2018. 

 
4. Budsjett og finansiering 

 Plakatene er bekostet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 Planker/innretninger til å henge plakatene opp på, er bekostet av kommunene Nes og Eidsvoll, og 

eksisterende innretninger er benyttet i Ullensaker. 

 Sum kostnader for Huvo: 0 kroner, utover administrasjonstid for kommunene, fylkesmannen og 

sekretariatet. 

 

5. Videre oppfølging 

Det er behov for å etterse plakatene som er hengt opp, og ta opp temaet igjen ved senere anledning. 

Videre vil det kontinuerlig bli delt ut papirkopier av plakaten i alle aktuelle møter også i tiden 

framover. 

  

http://www.eub.no/nyheter/denne-planten-kan-odelegge-hele-hersjoen
http://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/Oppsummering_av_infomote_Hersjoen_16_03_17.pdf
http://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/Referat-19_04_2016-referansegruppemote.pdf
https://kart.gulesider.no/m/6qi2o
https://kart.gulesider.no/m/6qi2o
https://kart.gulesider.no/m/6qi2o
https://kart.gulesider.no/m/6qi2o
https://kart.gulesider.no/m/6qi2o


 

 

 
6. Kilder 
1) Brandrud. T. E. 1995 Vannvegetasjon i verneverdige grytehullsjøer på Romerike, Supplerende 

undersøkelser 1995, samt en vurdering av vasspestutviklingen i Nordbytjern. NIVA-rapport Lnr: 

3368-95. 

2) Bækken T., M. R. Kile, H. Edvardsen, C. H.C. Hagman og J. Persson. Overvåkning av Glomma, 

Vorma og Øyeren 2012. NIVA-rapport 6497-2013. 45 sider. 

3) Langangen A. 2011. Grytehullsjøene på Gardermoen – en vurdering av deres nåværende tilstand, 

med spesiell vekt på forekomst av kransalger. Blyttia 69:87-99. 

4) Miljødirektoratet 2015. Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest 

(Elodea nuttallii). Rapp. M-347. 23 sider. 

5) Myrmæl, A., 2012, Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus, 2012, Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Miljøvernavdelingen, rapportnummer 7/2012. 

6) Narmo A. K. 2010. Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapportnummer 2/2010. 
 

7. Vedlegg 
Vedlegg 1. Tekst som kommunene benyttet på sine hjemmesider. 

Vedlegg 2. Tekst og utforming på plakatene som er hengt opp. 

Vedlegg 3. A) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Eidsvoll kommune. 

Vedlegg 3. B) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Ullensaker kommune. 

Vedlegg 3. C) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Nes kommune. 

Vedlegg 4. Faksimile av oppslag i lokalavisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 

  



 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1. Tekst som kommunene benyttet på sine hjemmesider. 

 

 
 

  



 

 

Vedlegg 2. Tekst og utforming på plakatene som er hengt opp 

 



 

 

Vedlegg 3. A) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Eidsvoll kommune 

 

 
Eidsvoll ved Skibladnerbrygga. Foto: Tor Fodstad. 

 

  



 

 

Vedlegg 3. B) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Ullensaker kommune 

 

 
Fra nordvestsiden av Hersjøen, Nordmandahl. Foto: Lars-Otto Aurstad Haugen. 

 

 
Fra nordøstsiden av Hersjøen, ved brygga. Foto: Lars-Otto Aurstad Haugen. 

 



 

 

 
Fra østsiden av Hersjøen, ved den nedlagte campingplassen (midlertidig papir-plakat).Foto: Huvo. 

 

 
Fra nordøstsiden av Hersjøen, på pumpestasjonen nær båtplassen. Foto: Huvo.  

 

  



 

 

Vedlegg 3. C) Bilder fra steder der plakatene ble hengt opp – Nes kommune 

 

 
Fra østsiden av Svanfossen, i Nes. Foto: Thomas Løkenlien Sørby. 
 

 
Fra vestsiden av Svanfossen (Brårudsiden), i Nes. Foto: Thomas Løkenlien Sørby. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Fra Vormsund brygge, i Nes. Foto: Thomas Løkenlien Sørby. 
 

 
 

Fra Årnes brygge (ved Elvekongen), i Nes til venstre og Hage brygge til høyre. Fotos: Thomas 

Løkenlien Sørby. 
 
  



 

 

Vedlegg 4. Faksimile av oppslag i lokalavisa 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 


