Referat fra økologigruppemøte 20.02.2017,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Stig Nordli (Hurdal), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Thomas Sørby (Nes),
Tor Fodstad (Eidsvoll), og Helge B. Pedersen (daglig leder).
Forfall: Liv Dervo (Nannestad), Ada Engødegård (Østre Toten), Anja Winger (Akershus
fylkeskommune) og Anette Åkerstrøm (Ullensaker).
Merknader: Som vedlegg til innkallingen fulgte: i) Vedtatte retningslinjer for bruken av interne
tiltaksmidler i Huvo, ii) utkast til interne notater fra Huvo (om veisalt/trafikk, fiskelus, kalking i
Øyangen), iii) utkast til oversikt over tiltak for perioden 2016-2021_Huvo og iv) navn på tiltak i
GLID. I tillegg ble utkast til internt notat om kontrollfisket 2016 og alle 3 tilbudspapirene til
overvåkingen oversendt i forkant av møtet.
Sak Innhold
Oppfølging/
ansvar
1
Referat fra forrige møte (08.11.16)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
2
Valg av ny leder for økologigruppa
Liv Dervo ba om avløsning fra oppgaven hun har hatt siden oppstarten. Gruppa
velger selv sin leder, blant kommunens deltagere.
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Konklusjoner:
Stig Nordli (Hurdal) ble valgt som ny leder for økologigruppa.
Diverse orienteringer
Helge orienterte om:
 VRU-møtet og påfølgende møte i styringsgruppa i Vannregion Glomma
(26.09.16).
 Nasjonal vannmiljøkonferanse i regi av Direktoratsgruppa 2.-3.11.16.
Foredragene mm finnes her, inkl. foredraget fra Nes kommune og styreleder i
Huvo.
 Møte i prosjektlederforum 14.12.16 med hovedfokus på godkjente
vannforvaltningsplaner og rapporteringssystemet.
 Drikkevannsforskriften er revidert, og trådte i kraft 01.01.17. Oversikt over de
viktigste endringene her. Kommunene skal nå ha oversikt over alle
drikkevannsforsyninger, og legge det inn i sine planer.
 26.01.17. Overvannsseminaret som Fylkesmannen i Oslo og Akershus holdt for
kommunene. Lenke her.
 02.02.17. Styringsgruppemøte hos VRM, med innspill fra Huvo om
virkemiddelbruken.
 21.03.17. Skal VRM, noen styreledere og prosjektledere være med i møte med
Stortingets vanngruppe.
 23.-24.03.17 skal prosjektledere, FM, FK ha workshop om GLID-systemet.
 Huvo skal ha møte i referansegruppa 30.03, samt folkemøter om Hersjøen
(16.03.17) og Hurdalssjøen.
 Status for Øyangen-prosjektet (ferdig) og påfølgende kalksøknad fra grunneier.
 Status for klassifiseringen av Hurdalssjøen, innsamlingen av supplerende fisk og
mulighetene for masteroppgave (NTNU) el.l. på tørrlagt areal HRV/LRV samt
samtaler med Miljødirektoratet om å få Hurdalssjøen med i HydroCen.
 Status fiskebarrierer/demninger/Hymo. Kommende Huvo-notat.
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Status for Risa, samtaler med NGU om muligens å få denne grunnvanns-VF med
som nasjonal typelokalitet, samt kontakten med NMBU (Helen French) om
mastergradsoppgave på Risa.
Samtaler med Forsvarsbygg Futura om utsjekk av potensielle miljøgifter.
Status ift. miljøgift-kartleggingen, dette avventes.
Tips om ravinekartleggingen og flomsonekart i Nes. Eksempel på kart som kan
utarbeides med hjelp fra NVE her. Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner
fra NVE og NGI her. Generelle råd fra NVE på arealplanlegging ift. flom og
skred her.
Det jobbes med kart-filer for å tegne ut polygoner for bekkefeltene.

Konklusjoner:
1. Innspill til bruken av Huvo-midlene «Tiltaksgjennomføring» kan gis til Helge.
Eksempler på konkrete tiltak som økologigruppa anbefaler er: Bjørtomtbekken,
Løykjebekken, forprosjekt Hegga, Andelva (side/overløp). Nye forslag kan
sendes fortløpende til Helge.
2. Møtet om Hurdalssjøen foreslås avholdt i uke 17 eller 18. Åge Brabrand må
kunne delta. Det blir hovedforedraget/evt. delt i to. Spør også Marit Mjelde.
Manøvreringsreglementet bør ikke ha hovedfokus, men nevnes. GLB inviteres
inn i møteforberedelsene. Det vurderes om også FMOA bør ha et innlegg (saken
sett i et større perspektiv/friluftsliv osv.) og AFK. Hovedmålgrupper er
referansegruppa + lokalbefolkningen. Stig og Helge jobber videre med forslag
som vurderes av økologigruppa.
3. Huvo jobber videre med mulighetsrommet for å få til en masteroppgave el.l. som
kan kartlegge tørrlagte arealer/strandsoner ved HRL/LRV. I samarbeid med
GLB.
4. Frist for tilbakemelding på utkastet til notat «Supplerende kartlegging av
fiskestatus i bekker og mindre elver i Hurdalsvassdraget/Vorma i 2016» settes til
27.02.17. Innspill sendes til Helge.
5. Utkastene til interne notater oppfattes som ok, evt. innspill sendes til Helge innen
27.02.17. Tilsvarende lages for vurderingen av gruver.
6. Det tas kontakt med VRM, for å høre hva som er gjort på metodikk rundt
miljøgiftkartlegging og hvordan de 100.000,- skal følges opp videre. Fortrinnsvis
ønskes dette utsatt f.eks. til neste år. Dersom det må gjennomføres i år, må både
VRM og FMOA bistå med metodikken.
7. Ønskes andre protokoller/referater eller lenker, kontaktes Helge.
Status tiltaksrettet overvåking 2016
Helge orienterte om de foreløpige resultatene. Det ble også informert om
analysemetodene/feilen for P-PO4/P-Orto som gjelder alle. Utkast til rapport
kommer fra Norconsult innen 28.02.17. Det sendes til økologigruppa for
kommentarer.
Anbudet tiltaksrettet overvåking 2017-19
Det ble orientert om prosessen. Tilbudene ble gjennomgått og prinsippene diskutert.
Konklusjon:
1. Gruppa er fornøyd med tilbudene, og mener at alle tre tilbyderne tilfredsstiller
kravene og vil kunne gjøre en god jobb.
2. Usikkerheten rundt det juridiske ved ett av tilbudene sjekkes opp.
3. Hver og en i gruppa setter en score på skjemaet innen 24.02.17.
4. Deretter settes dette inn i evalueringsmatrisen, slik at «vinneren» kåres. Gruppa
orienteres da om hvem som vant anbudet, og det følges opp videre slik det skal
med klagefrist osv.
5. Ved evt. begjæring om innsyn, kan det evt. gis innsyn i enkeltscore på de 11
punktene som er brukt i kvalitetsvurderingen, basert på middelverdien for hele
gruppa, men kun totalscore for de to andre tilbyderne og da uten å angi navn.
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6. Eidsvoll kommune ønsker ikke å ta stilling til frekvens for stasjonen i Andelva i
forkant av tilbudet (kunne hatt betydning for samlet pris-rangering).
7. Økologigruppa mener at det bør jobbes videre med å vurdere behovet for
frekvens på prøvetakingen. I utgangspunktet oppfattes dette ikke som en
kommunal oppgave, men kommer det ikke bistand på det bør Huvo vurdere å
bekoste dette selv – fortrinnsvis i samarbeid med VO Øyeren og Leira-Nitelva,
eller helst i regi av AFK/VRM.
Status ift. tiltaksgjennomføringen for hver kommune og fylkesmannen
Det ble tatt en rask gjennomgang av hvilke forventinger som nå ligger hos hver av
kommunene og Fylkesmannen ift. tiltaksgjennomføring (jfr. neste sak).
Videre ble det presisert at roller/oppgaveforståelse er viktig mellom Huvo og hver av
sektormyndighetene, og at følgende pt. oppfattes som Huvos oppgaver: Premisser
miljøtilstand, overvåkingen, avlastningsbehov, prioriteringer, koordinering og
samordnet rapportering. Kommunene og fylkesmann har det konkret
gjennomføringsansvaret som følger av deres sektoransvar.

Helge

Konklusjoner:
Konkrete innspill/ønsker om oppgaver videre til Huvo/faggruppa gis fortløpende til
leder for gruppa og daglig leder.
Plan tiltaksgjennomføringen 2016-2021
Plan for tiltaksgjennomføringen 2016-2021ble diskutert. Dette dokumentet
planlegges som politisk orienteringssak til kommunene sammen med årsmeldingen.
Det anbefales at alle i kommunene som jobber med vannforskriften har et internmøte
for evt. å løfte fram sin kommunes utfordringer ol.l. i dette arbeidet. Det som nå står i
tabellen blir stående dersom ingen korrigerer.

Konklusjoner:
Tabellen over alle tiltakene fylles ut/kvalitetssikres, og sendes til Helge så snart som
mulig. Fristen settes til 24.02.17.
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Rapporteringssystemet GLID
Det ble gitt en orientering om foreløpige planer, muligheter og tanker om arbeidet,
hentet fra foredrag fra VO Øyeren. NIBIO er engasjert for å lage et system som kan
hente ut de viktigste parameterne/ indikatorene fra eksisterende fagsystemer, før det
må kvalitetssikres/suppleres manuelt. VO Øyeren deltar i en arbeidsgruppe sammen
med noen andre VO, FM og FK for å jobbe videre med det. Akershus
fylkeskommune og Vannregionmyndigheten utvikler systemet, slik at det blir felles
for VR Glomma. VO, FM, FK skal ha en workshop på dette 22.-23.03. En tabell med
foreløpige forslag til supplerende tiltaksnavn og indikatorer fulgte med innkallingen.
Gruppa som er etablert vil jobbe videre etter beste evne med bruken av
fagindikatorer, tiltaksnavn, hva som bør og kan rapporteres osv.
Konklusjoner:
Evt. innspill til rapporteringssystemet og tabellen (i excel): «V1_Fra AFK
GLID_kom.tekn» sendes til Helge så snart som mulig, og senest 24.02.17.
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Eventuelt
Intet.
Neste møte
Tid: Torsdag 7. september 2017. kl. 09.00 – 15.00.
Sted: Nes rådhus.
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
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