
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 7.03.2017,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Dag E. Opsahl (leder for landbruksgruppa), Stig Nordli 

(leder for økologigruppa), Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Natalie Bennett 

Smestad (Eidsvoll), Leiv O. Knutson (Nes), Åse Marit Skjølås (Østre Toten), Anette Åkerstrøm 

(Ullensaker), Sarita Winsevik (Mattilsynet) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).    
 

Forfall: Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), 

Odd S. Buraas (nestleder, Hurdal), Liv Dervo (Nannestad kommune), Anja Winger (Akershus 

fylkeskommune) og Ingrid Haug (NVE). 
 

Orientert/invitert: Morten Aas (Oppland Fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland), 

Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Hedmark), Arne Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune), 

Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange), Trude Øverlie (Gran), Frode Frogner (Nes) og 

Linda Taje (Jernbaneverket). 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (13.10.16) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Kort referat fra andre gruppemøter  

Dag orienterte fra siste møte i faggruppe landbruk (26.01.17), Stig orienterte fra siste 

møter i faggruppe økologi (08.11.16 og 20.02.17), Solveig orienterte fra siste møte i 

faggruppe kommunalteknikk (24.01.17). Helge refererte fra styringsgruppemøtet 

(24.11.16). 

 

 

 

3 Nytt fra fylkeskommunen 

Helge hadde i forkant konferert med Anja, og orienterte om: 

a) Oppfølging av Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-

2021. Alle må være godt innforstått med oppfølgingene. Orienteringen gitt på 

VRU kan leses her. 

b) Referat fra møtet mellom KLD og FK – 16.11.2016 og OED, KLD og FK samme 

dag.  

c) Det skal rapporteres til ESA senest i juni 2017. 

d) Arbeid med klimatilpasninger. Ref. rapport: Arealklim. Vestlandsforskning 

05/2015 og Klimatilpasning i vannforskriftsarbeidet – forstudie (NIVA-rapp. 

6849-2015). 

e) Info-møter/turné i FK/VRM-regi til våren/sommeren. Forslag pt. på: Follo, Nedre 

Romerike og Øvre Romerike. 

f) GLID: workshop 23.-24.03. 

g) AFK har bevilget 1,5 mill. mer til vannforvaltning i 2017. Fordeling av midlene 

behandles 15. mars. Det er lagt opp til at 800 000,- av disse går direkte til 

vannområdene. 

h) Styringsgruppe VR Glomma 02.02.17: Sak 6/2017 – Virkemiddelbruk for 

gjennomføring av vannforvaltningsplanen. Innspill fra Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma. Vedtatt at VRM følger opp videre overfor KLD. 

i) 21. mars. Møte i vanngruppa Stortinget om økt matproduksjon vs. rent vann. 

Konklusjon: 

1. Forslaget om å holde 3 regionale info-møter er god. Det kan også vurderes om en 

bør be om f.eks. 1 time i «rådmannsmøtene» som allerede holdes med jevne 

mellomrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja 

 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/nyheter/2016/3.-kvartal/vann-fra-plan-til-praksis/


2. Innspill til GLID: Det gjøres oppmerksom på at Landbruksdirektoratet nå jobber 

med et nytt system (Agros) som skal tas i bruk for rapporteringer innen landbruk, 

og senere også tenkes å omfatte SMIL. Landbruksdir. bør derfor konsulteres ift. 

GLID. Viktig at kartfilene kan brukes i WEB-GIS og Gis-line på VF-nivå. 

3. Tematikken rundt arbeidet med klimatilpasninger kan med fordel tas opp i et 

senere møte, for bedre å systematisere jobbingen med det.   

Anja 

 

 

 

Helge, Simon, 

Anja 

4 Nytt fra fylkesmannen 

Helge hadde i forkant konferert med Simon, og orienterte om: 

a) Ny fase: 2017 og 2018 skal være de store tiltaksårene.  

b) FM må prioritere strengere mhp. deltagelsen i vannområdene. 

c) FM må prioritere tiltaksgjennomføring på egen sektor. Og i tillegg avløpstilsyn 

på kommunens myndighetsutøvelse på opprydding  avløp spredt – og deres 

forpliktelser.   

d) Deltagelsen i avløpsgruppene blir viktigste arena i forhold til tiltaks-

gjennomføring innen eget sektorområde.  

e) Prosjektmøtene blir nok vanskeligst å prioritere fremover. Det må være spesielle 

ting som gjør at FM bør være tilstede. 

Konklusjon: 

Prosjektgruppa henstiller til fylkesmannen om også å prioritere møtedeltagelse i 

prosjektgruppa, og gjerne stille med vararepresentant når det er møtekollisjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

5 Div. orienteringer   

a) 2.-3.11.16. Nasjonal vannmiljøkonferanse i regi av Direktoratsgruppa. 

Foredragene mm. finnes som lenke her. 

b) 9.11.16. Møte i regional adm. arbeidsgruppe. Dvs. FK + FM + VRM + bl.a. 

NVE, SVV, Mattilsynet og Jernbaneverket. Skal bli et arbeidsutvalg. 

c) Drikkevannsforskriften er revidert, og trådte i kraft 01.01.17.  Oversikt over de 

viktigste endringene (lenke). Kommunene skal nå ha oversikt over alle 

drikkevannsforsyninger, og legge det inn i sine planer. 

d) 26.01.17. Overvannsseminaret arr. av Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

kommunene (lenke). 

e) 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. 

f) AFK/VRM /NIBIO jobber med kart-filer for polygoner for alle VF. 

g) Notat fra Norconsult (og VO Øyeren) om analysemetodene TRP (Orto-P/PO4–P).  

Konklusjoner: 

Ønskes mer info om noen av temaene, så kontaktes Helge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Oppfølging av egne prosjekter og overvåkingen  

Anette orienterte om gjennomføring/status på: 

 Problemkartleggingen av Risa. Det jobbes med å få en MSc.-oppgave for videre 

oppfølging. 

 Funn av eldre tønner med ukjent innhold i Transjøen. 

Helge orienterte om gjennomføring/status på: 

 Problemkartleggingen av Øyangen. Ferdig rapport og søknaden om 

kalk/gytegrus. 

 Problemkartleggingen av Hersjøen. Ferdig rapport. Tilbud om videre oppfølging 

pga. hvilesporer fra cyanobakterier.   

 Problemkartleggingen vha. kontrollfiske/elektrofiske i 2016. Utkastet til notat. 

 Div. interne notater. Veisalt/trafikk, oppfølging fiskelus. Tilsvarende for gruver, 

oppfølging av vasspest og vurderingen av grytehullsjøene. Ligger på Huvo.no. 

 Problemkartleggingen av Hurdalssjøen. Rapportutkast kommer i mai 2017. 

 Mulig MSc.-oppgave tørrlagt areal i Hurdalssjøen ved NTNU. 

 Samtaler med Miljødirektoratet om Hurdalssjøen som en mulig nasjonal «Case» 

i HydroCen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vannportalen.no/nyheter/2016/okt-des/innlegg-fra-nasjonal-vannmiljokonferanse-2016/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/de_viktigste_endringene_i_den_nye_drikkevannsforskriften.25148
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Hvor-godt-forberedt-er-vi-pa-ekstremvar-i-stadig-mer-fortettede-byer-og-tettsteder/
https://www.nes-ak.kommune.no/Documents/Nes%20kommune/Beredskap/Flomsonekart_20_Vormsund.pdf
https://www.nve.no/Media/3112/veiledning_b-smaa-inngrep-kvikkleire.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
http://www.huvo.no/rapporter/interne-huvo-notater.html


 Problemkartleggingen knyttet til barrierer/demninger mm. Utkast til notat 

forventes etter påske 2017. 

 Problemkartleggingen av miljøgifter. Henvendelsen til Forsvaret (om Trandum, 

Sessvollmoen, Sofferudtjern, Hauerseter). 

 Forslag til bruken av interne tiltaksmidler (100.000,-), jfr. faggruppemøtene og 

to nye forslag; Hvilesporer fra cyanobakterier og modellering av frekvens for 

prøvetakingen ift. overvåkingen. 

 Videre oppfølging av tilskuddet fra VRM på 100.000 til miljøgiftkartlegging. 

 Viktigste problemkartlegging videre er: Miljøgifter og hydromorfologi. 

 Status for overvåkingen 2015-2016. 

 Foreløpig notat fra Norconsult på overvåkingsrapporten 2015-2016. 

 Tilbudene for overvåkingen 2017-2019. 

Konklusjoner: 

1. Tilbudet om å følge opp undersøkelser av hvilesporer fra cyanobakterier i 

Hersjøen følges opp videre av Ullensaker, leder for økologigruppa og daglig 

leder. Prosjektgruppa synes dette er relevant, og foreslår at det eventuelt kan 

belastes det interne budsjettet med inntil kr. 10.000,-. 

2. Div. forelagte interne notater støttes, og det bør lages tilsvarende for det som er 

relevant. Det bør utvises noe forsiktighet med hva som legges ut åpent ift. 

bekymringsmeldinger/personopplysninger mm., men med mindre noe skal unntas 

offentligheten, skal det som hovedregel tilgjengeliggjøres. Eventuelle 

kommentarer/innspill til de interne notatene gis til Helge snarest.  

3. Når rapportene for Hurdalssjøen kommer for gjennomlesing, gjøres det av 

økologigruppa, og eventuelt andre som gir beskjed til Helge. 

4. Når utkast til notat om barrierer mm. foreligger, er det nok at økologigruppa gir 

innspill, og eventuelt andre som gir beskjed til Helge. 

5. Videre oppfølging av evt. MSc.-oppgave for Hurdalssjøen følges opp av Hurdal, 

Eidsvoll, Nannestad og daglig leder, i samarbeid med GLB. 

6. Prosjektgruppa mener at begge nye forslag til internt finansierte «småprosjekter» 

er relevant. For 2017 og videre mener prosjektgruppa at pt. er følgende 

oppgaver/småprosjekter aktuelle: tre ulike bekker m/beitedyr vs. spesielle 

miljøverdier, Andelva-sideløp, Hegga forprosjekt, info-møter, modellering av 

ant. prøver, hvilesporer i Hersjøen. 

7. Problemkartlegging miljøgifter bør gjennomføres så snart metodikken er klar. 

Det tas kontakt med VRM/FM for å etterspørre om det har skjedd noe mer den 

siste tiden. Det anmodes evt. VRM om videre utsettelse. Dersom det må 

gjennomføres i 2017, selv om metodikken fortsatt er usikker, tas videre 

beslutninger per epost i prosjektgruppa. 

8. Utkastet fra Norconsult for overvåkingen 2015-2016 har en god mal, som det 

ønskes å benyttes fom. neste år. For 2015-16 ville det vært behov for en god del 

suppleringer fra Huvo, slik at det nå heller ønskes redusert i ambisjonsnivå/ 

volum. Det viktigste er å få tydelig fram dataene for 2015 og 2016. Daglig leder 

tar dette direkte med Norconsult. En versjon 2 av utkastet oversendes til 

økologigruppa for innspill, da med kun 1 ukes frist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anette, Stig, 

Helge 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig, Tor, Liv, 

Helge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

Økologigruppa 

7 Tiltaksgjennomføringen i egen sektormyndighet 

Det ble gitt en orientering om status på «Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak 

for perioden 2016-2021». Det forventes at alle ser på tiltakene i denne, og evt. løfter 

inn temaer i egen kommune/sektormyndighet og /eller Huvo dersom aktuelt.  Det ble 

særskilt understreket at nødvendige vedtak skal fattes senest i 2018. Senest den 17.03 

oversendes oversikten til styringsgruppa, i den stand tabellen befinner seg i. Vi 

avventer fortsatt tilbakemelding fra noen få. 

 

Konklusjon/videre oppfølging 

1. Prosjektgruppa er klar over hva det forventes at skal følges opp videre av hver 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



sektormyndighet og i fellesskap i Huvo-regi. I motsatt fall kontaktes enten daglig 

leder, AFK, FM eller VRM. 

2. Daglig leder kontakter/purrer opp de som fortsatt mangler. 

3. Prosjektgruppa oppfatter nå «Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for 

perioden 2016-2021»_V10 som nærmest ferdig utfylt oversikt. Den som nå 

oppdager feil/mangler tar kontakt med daglig leder så snart som mulig.  

 

 

Helge 

 

Alle 

8 Regnskap, budsjett og arbeidsplan Huvo 

Helge orienterte om: 

 Regnskapet for 2016, inkl. utbetalingene til problemkartlegging/prosjekter mm.   

 Gjeldende budsjett 2017 (vedtatt av styringsgruppa 24.11.17). 

 Forslag til budsjett for 2018. 

 Forslag til arbeidsplan 2017 (og videre). 

Konklusjoner: 

1. Regnskapet presenteres overfor styringsgruppa slik som forelagt. 

2. Prosjektgruppa ser ikke noe behov for å revidere budsjettet for 2017.   

3. Forelagt forslag til budsjettet for 2018 legges fram for styringsgruppa.   

4. Prosjektgruppa ser ikke noe behov for å revidere arbeidsplanen for 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

9 Årsmelding 2016 

Årsmeldingen er noe endret i form, dels fordi det nå er avklart at det neppe kommer 

noen «mal» for hele Vannregion Glomma, dels for å harmonisere bedre med nabo-

vannområdene og dels for å tydeliggjøre hva som gjelder fjoråret, samtidig som det 

skal være lettere å sette seg inn i hva VO er, og historikken. 

Konklusjoner: 

De som har innspill til årsmeldingen, gir beskjed til daglig leder innen 14.03. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

10 Politisk forankring og behandling 

Prosessen ble diskutert i forrige prosjektgruppemøte (sak 9) og videre foreslått på 

styringsgruppemøtet 24.11. Styringsgruppa mente det var en god måte. Utkast til 

«mal»/grunnlag for saksbehandlingen i kommunene fulgte innkallingen. Poenget er 

da at hver eier-kommune behandler som politisk sak: 

 Årsmeldingen. 

 Overvåkingsrapporten. 

 Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak 2016-2021. 

Og at det i saksframlegget løftes fram og tydeliggjøres hva som er hoved-

utfordringene for egen kommune, hvordan kommunen ligger an og ikke minst hva 

som er nødvendig å få vedtatt i 2017 eller senest i 2018. Alle som representerer 

kommunen i en eller flere grupper i et VO bør ta et forberedende møte, og der bli 

enig om hva som skal løftes fram. Det anbefales at dette tas politisk i perioden 

mellom påske og sommerferien. For kommuner som deltar i flere VO, bør det 

samordnes som én og samme politiske sak. Den som representerer kommunen i 

prosjektgruppa bør ta hovedansvar for egen kommunes oppfølging i denne saken.. 

Konklusjoner: 

1. Prosessen beskrevet over foreslås overfor styringsgruppa, og innarbeides i 

forslagene til vedtak for styringsgruppa (konf. sak 11).    

2. Dersom styringsgruppa fatter vedtak i denne saken som skal følges opp videre i 

kommunene, passer kommunens representant i prosjektgruppa på at det blir fulgt 

opp i egen kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge  

 

Tor, Anette, Liv, 

Odd/Stig, Leiv, 

Ada 

11 Sak 11. Saker til styringsgruppemøtet 28.03.17. 

Konklusjoner: 

Prosjektgruppa ser ikke behov for noen prinsippavgjørelser eller andre spesielle 

saker, heller ikke behov for revidering av budsjettet for 2017 eller arbeidsplanen, og 

foreslår følgende agenda for neste styringsgruppemøte: 

 
Sak 1/2017 Orienteringer fra gruppemøtene 
Forslag til vedtak:  T.O. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 2/2017 Statusgjennomgang og diverse orienteringssaker 
Forslag til vedtak:  T.O. 
  

Sak 3/2017 Regnskap 2016 
Forslag til vedtak:  Regnskap 2016 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma godkjennes 

med kr. 68.778,- avsatt som akkumulert disponibelt til 
disposisjonsfondet 

  

Sak 4/2017 Budsjett 2018. 
Forslag til vedtak:  Budsjettforslaget for 2018 vedtas som framlagt. 
  

Sak 5/2017 Årsmelding 2016. 
Forslag til vedtak:  1. Årsmelding 2016 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas. 
 2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen 

som politisk sak i de respektive kommuner, som orienteringssak/ 
melding. Daglig leder sender årsmeldingen til postmottak i hver av 
eierkommunene, og ber om at det behandles politisk. 

  

Sak 6/2017 Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021. 
Forslag til vedtak:  1. Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 

innen VO Hurdalsvassdraget/Vorma tas til etterretning. 
 2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette politisk i 

2017, og at nødvendige vedtak fattes i tide samt at økonomiske 
konsekvenser for hver kommune innarbeides i de respektive budsjetter. 

 3. Daglig leder sender dokumentet til postmottak i hver av 
eierkommunene, og ber om at det behandles politisk. 

 4. Det anbefales at kommunene behandler dokumentet samtidig med 
årsmeldingen, og fortrinnsvis også samtidig med andre vannområder 
dersom kommunen deltar i mer enn ett vannområde. 

 5. En «mal» til saksframlegg utarbeides, som hver kommune selv kan 
benytte i den grad det oppfattes som hensiktsmessig. 

 6. Styringsgruppa oppfordrer alle relevante regionale og nasjonale 
sektormyndigheter om å påsé at nødvendige tiltak følges opp som 
forutsatt. 

 7. Styringsgruppa oppfordrer alle i prosjektgruppa og faggruppene om å 
bringe dette videre inn i egen organisasjon, for videre oppfølging. 

  

Sak 7/2017 Eventuelt 
 

 

 

 

Runar/Helge 

 

12 Referansegruppemøter 

Det ble orientert om temamøtet i Hersjøen 16.03, foreløpige planer for det årlige 

referansegruppemøtet 30.03 og temamøtet for Hurdalssjøen samt økologigruppas 

forslag om å holde det i uke 17/18. I tillegg ble det orientert om møtet i Hurdal 10.03 

for faglagene/landbruket. 

Konklusjon: 

1. Videre planlegging av referansegruppemøte tas av leder og nestleder i 

prosjektgruppa samt daglig leder. 

2. Videre planlegging av temamøtet i Hurdalssjøen tas av leder for økologigruppa 

og daglig leder.  

3. Eventuelle innspill til møtene oversendes til daglig leder. 

  

 

 

 

 

 

Tor, Odd, Helge 

 

Stig, Helge 

 

Alle 

13 Eventuelt 

Møteformen for prosjektgruppene ble diskutert.  

Konklusjon: 

Prosjektgruppa ønsker å holde møteformen som i dag, dvs. få møter i året, og da evt. 

med mange saker. Befaringer/foredragsholdere osv. er mest aktuelle for faggruppene.  

 

Neste møte Tid: Tirsdag 17. oktober 2017, kl. 10.00 – 15.00 i Ullensaker.    Tor/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 
 

 

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   
 


