
 
 

Referat fra økologigruppemøte 18.06.2013,  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 
Til stede: Liv Dervo (gruppeleder, Nannestad), Bjørn Hagen (Ullensaker), Mona Ellingsen (Nes), Stig 
Nordli (Hurdal), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Tor Fodstad (Eidsvoll) og Helge B. 
Pedersen (prosjektleder).   
 
Forfall: Kirsten Andersen (Østre Toten). 
 

Sak Innhold Oppfølging/ 
ansvar 

1 Referat fra forrige møte (04.02.13) 
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 

 
 
 

2 Div. informasjon og statusorienteringer  
Helge orienterte om: 
a) NIVA-rapporten om økologisk klassifisering er ferdig. Er lagt ut på hjemmesiden 

og data lagt i Vann-miljø.  
b) Leirelver er tidligere diskutert. Fylkesmannen i Oslo/Akershus (FM) har løftet 

tematikken på FM/DN/KLIF sitt arbeidsmøte om overvåking i Vannregion 
Glomma 15.04, samt i eget temamøte 17.04 og på Fagtreff i regi av Norsk 
vannforeningen 27.05 (innlegget fra Hurdalsvassdraget/Vorma ble lagt ved 
innkallingen). Muntlig informasjon om at bunndyrindeks ikke bør brukes ukritisk 
i mudder/leirelver. Miljømålsutsettelse støttes i møtene pga. manglende 
metodikk. 

c) Prosjektleder har vært i arbeidsmøte om miljøtilstandsvurderingene med FM 
01.03 og innlegging i Vann-nett. Men av ulike årsaker er ikke data i Vann-nett til 
å stole på enda. 

d) «Mulig risiko» som kategori skal nå ut: Det gjelder: Hersjøen, Stensbyelva, 
Vorma. 

e) Løykjebekken. Erfaring fra overvåking og typologi. Endelig plassering i VF. 
f) Ut fra fastsatt karakterisering/miljøtilstandsvurdering, er statlige 

sektormyndigheter utfordret på å levere aktuelle tiltak. I hovedsak har det skjedd 
gjennom «mal» og møter i regi av Akershus FK.  Endelig svar skal gis til VRM, 
som så gir oss tiltakslistene innen 1. okt. Gjelder NVE, SVV, Fylkesmannen 
(landbruk). Kjenner ikke status for Jernbaneverket. Forsvaret (Forsvarsbygg 
Futura) har vi hatt direkte kontakt med. 

g) KLIF har svart til VRM (og videre til oss), men ikke besvart konkret de 
utfordringene vi har reist. 

h) Mattilsynet er ikke utfordret i regi av Akershus FK. 
i) Mottatt kr. 23.000 fra FM Oppland til overvåkingsarbeidet/problemkartlegging. 
j) Hurdalssjøen, regulering. Informasjon om at det pågår en administrativ vurdering 

på om kraftprodusentene (eierne) bør utfordres på rammebetingelsene for 
vannkraftproduksjonen. Akershus FK og Oslo kommune er hovedeiere. Dersom 
det er aktuelt, løftes saken til styringsgruppa. 

k) Egne miljømål for rødlistearter/verneområdet.   
l) Møte i referansegruppa. Lavt frammøte. Ingen nye utfordringer. 
m) Svaret fra KLIF på hvorvidt hovedflyplassen påvirker vannkvalitetene.  
n) Prosjektleder har deltatt på mange fagtreff/møter osv. Viktig å merke seg at for 

grunnforurensing, så skal det foretas en risikovurdering før evt. tiltak. 
o) Ny klassifiseringsveileder ventes i sommer. 
p) Avklaring av nasjonale basisstasjoner er fortsatt ikke foretatt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



q) Mattilsynets register er ikke helt i samsvar med vårt register. 
r) ESA har behandlet klage på hvordan vannkraft som påvirkning behandles i 

Norge. Mulig at sak åpnes.  
s) GLB har fornyet avtalen om overvåking av tilløpselvene til Hurdalssjøen. 
t) Status for hva som ligger i bestillingen av kilderegnskapet ble gjennomgått, og 

hovedprinsippene for delfelt-inndelingene. De som vil vite mer kontakter 
prosjektleder. Ønsker om bistand til avlastningsbehov sendes til VRM. 
 

Konklusjoner: 
1. Økologigruppa anbefaler at VF: Hersjøen, Stensbyelva og Vorma nå flyttes fra 

«Mulig risiko» og til «Risiko». Justeres i Vann-nett. 
2. Løykjebekken bør bli liggende i VF Andelva (Ikke VF Risa med tilløpsbekker»), 

pga. typologien og overvåkingsmuligheter (substrat). 
3. FM sjekker opp om de kan bistå med å besvare på vegne av KLIF, eller om vi 

skal ta direkte kontakt med KLIF. Helge sender Excel-arket til Leif. 
4. FM avklarer om det er aktuelt å sette egne miljømål ift. rødlistearter og vernede 

området i VO.      
5. Prosjektleder tilskriver OSL, og tilkjennegir at vi gjerne ser at oppfølgingen av 

brevet fra KLIF om å øke overvåkingen for også å fange opp evt. påvirkning av 
overflatespenningen, gjerne skjer i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
Dette gjelder særlig dersom overvåkingen i Leira-Nitelva kun foregår i rennende 
vann, og selv om OSL ikke er pålagt overvåking i overflatevann som drenerer til 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Det begrunnes med at dette er en gjentatt 
problemstilling som innbyggere er opptatt av, og av den grunn også interessant å 
få sjekket nøyere. 

6. Prosjektleder skriver til Mattilsynet og påpeker at det ikke er samsvar mellom 
deres og vårt register på råvann til drikkevann. Ber om avklaring fra Mattilsynet 
og direkte med de enkelte kommuner, og at svar meddeles oss. Kopi sendes 
Ullensaker postmottak, Hurdal postmottak og Eidsvoll kommune v/Tor Fodstad. 

7. Oversikt over bestillingene for kilderegnskap legges ved referatet. Kopi av brevet 
til VRM om avlastningsbehov sendes til Liv og Tor. 
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3 Prosessen videre 
Informasjon om overvåkingsprogrammet: 

• Frist til FM 20.08. på tabellene. 

• Ingen eksakt frist på notatet, som skrives for vår egen del. 

• FM kvalitetssikrer/supplerer og sender til VRM 01.09.13. 

• Økologigruppa får hovedansvaret, men diskuteres også i andre faggrupper. 
Kvaltetssikres i prosjektgruppa 26.08. Styringsgruppa informeres 12.09. 

 
Informasjon om tiltakstabell/tiltaksanalyse 

• Tiltaksbibliotek kommer snart (revideres/oppdateres, nye ID) 

• Mal for tiltakstabell kommer snart og må følges (til vann-nett). 

• Mal for tiltaksanalyse må følges. 

• Tiltakstabell fylles ut nå etter beste evne – overordnet 

• Tiltakstabell + tiltaksanalyse leveres til VRM 30.11 

• Neppe tid til politisk forankring i høst. 

• Det er sannsynligvis i orden med lokale justeringer og suppleringer fram til april 
2014, fordi forvaltningsplanen skal lenke til den lokale tiltaksanalysen.  

• Høringen er i perioden 01.07-31.12. i 2014. 

• Alle faggrupper leverer til tiltakstabellen.  

• Prosjektleder skriver tiltaksanalysen (innspillet til forvaltningsplanen) i sommer. 

• Innspillet sendes alle grupper per e-post til høsten. 

• Detaljer til den lokale tiltaksanalysen tas til vinteren. 

• Revidert milepælsplan legges ved referatet. 

 
 
 
  



4 Overvåkingsprogrammet  
Utkastet ble sendt økologigruppa 24.05 for gjennomsyn. Også sendt SVV, GLB, 
Forsvaret og OSL. Referat fra overvåkingsmøtet hos FM 6. juni ble delt ut. Hele 
utkastet til overvåkingsprogram ble gjennomgått i møtet.   
 
Konklusjoner: 
1. Alle i de adm. gruppene føres opp som forfattere. 
2. Tabell 8. VF Søndre Holsjø bør inn. 
3. Tabell 10. Prosjektleder konf. med fiskeforvalter i Oppland om Øyangen. 
4. Tabell 11. Bekk fra Berger fjernes, med begrunnelse i at det nå er dokumentert 

godt samsvar med Hæra og at vi kan la overvåkingen i Hæra svare ut endringer i 
VF. Tiltak gjennomføres i hele VF. 

5. Tabell 12. Hurdalselva tas inn mht. DDT, selv om det bare er indikativ 
undersøkelse i første omgang. 

6. Mattilsynet utfordres direkte av prosjektleder mht overvåking/beredskap av 
krepsepest. 

7) Konkret ble FM oppfordret om å gi oss tilbakemelding på følgende: 
a) Bistand metodikk og kostnader for problemkartlegging – miljøgifter og 

hydromorfologi.  
b) Endelig tabell for basisovervåking når den foreligger. 
c) Alt om vassdragskalkinger, hvis noe skal endres/justeres og særlig mht. 

overvåking av «kalkstopp-vann». Metodikk og alle kostnader. 
d) Alt om overvåking av fremmede arter. 
e) Alt om overvåking i vernede områder, særlig koblingen med verneplanen 

Elstad. 
f) Status på evt. overvåking jordvanning, hvis noe er avklart nasjonalt. 
g) Oversikten over relevante overvåkingspålegg gitt i konsesjoner. 

8. Evt. andre oppfølgingssaker meddeles prosjektleder så snart som mulig. 
9. Alle innspill på utkastet bes oversendt prosjektleder innen 1. august.  
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 5 Innspill til forvaltningsplanen til VRM  
Den foreløpige malen til tiltakstabell ble presentert. 
Bruttolista fra forrige møte (04.02.13) ble på nytt gjennomgått, med hovedfokus på 
hvilke tiltak som skal løftes inn nå til tabellen/innspillet til VRM 30.11 og hvilke 
som ikke er direkte rettet mot VF i Risiko/moderat tilstand, og dermed kan vente til 
vår lokale tiltaksanalyse. Manglende grunnlag for kostnader ble diskutert. 
 
Konklusjon 
1. På bakgrunn av innspill gitt i møtet, begynner prosjektleder å fylle inn i tabellen. 

Et utkast sendes deltagere i økologigruppa, som supplerer/korrigerer innen 15. 
august. Prosjektleder bruker deretter tabellen som grunnlag for tiltaksanalysen. 

2. Fylkesmannen avklarer hva som bør stå om informasjonstiltak rettet mot 
spredning av fremmede arter. Kostnader, myndigheter, ansvarlig. Innen 15. 
august. 
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6 Eventuelt  
 
Konklusjoner: 
A. Det søkes FM om tilskudd til problemkartlegging (miljøgifter og Øyangen). 

Sendes FM v/Simon Haraldsen, kopi til Leif, Liv og Tor. 
B. St. Svartungen befares i sommer. Helge, Liv og Stig avtaler tidspunkt. Østre 

Toten JFF, lodd nr. 2 og MEV inviteres også med. 

 

Neste møte 
Tid: Tirsdag 14. januar 2014. kl. 09.00 – 15.00.   
E-post korrespondanse underveis. 

 
Liv/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 
 



Vedlegg til utsendt referat: 
• Excelark med oversikt over kilderegnskap-bestillingene og tilhørende kart.  

• Revidert forslag til milepæler i arbeidet videre med tiltaksanalysene mm .  

 
 
 

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   

 


