
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 29.10.2019,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Stig Nordli (gruppenestleder, leder for økologigruppa, 

Hurdal), Estrella Fernandez (Akershus fylkeskommune), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og 

Viken) etter kl. 11, Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Åse Marit Skjølås (vara: 

Østre Toten), Kjersti Enger Dybendal (Ullensaker), Gry Solstad (Ny: Nannestad) og Helge B. 

Pedersen (daglig leder).    
 

Forfall: Henrik Langbråten (Nes) og Dag E. Opsahl (leder for landbruksgruppa). 
 

Orientert/ invitert: Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Ingrid Haug (NVE), Linda Taje (Bane Nor), 

Mari Olsen (Oppland Fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet), Arne 

Magnus Hekne (Hedmark fylkeskommune), Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange) og 

Trude Øverlie (Gran) og Sarita Winsevik (Mattilsynet).  

 

Som vedlegg til innkallingen fulgte: Utkast «Virkemidler og tiltak, 6.2.18» fra M.dir. med tiltakskoder 

mm. Malen til regionalt tiltaksprogram (utkast) som M.dir. har sendt VRM, datert 18.9.19. 

Høringsinnspillet fra FM på hovedutfordringer innen Huvo.  Excelark med foreløpige endringsforslag. 

Excelark. Utdrag av VF/data fra Vann-nett for Huvo. Utkast brev saltreduksjon. FSC sine 

kommentarer til Huvo sin høringsuttalelse. Forslag nytt mandat. Forslag rev. arbeidsplan Huvo 2020 

og videre. Utkast kort info/selvforklarende, del av politikeropplæringen. 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (12.3.19) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Kort referat fra andre gruppemøter  

Stig orienterte fra siste møte i faggruppe økologi (26.9.19). Solveig orienterte fra 

siste møte i faggruppe kommunalteknikk (15.10.19), Helge orienterte fra 
styringsgruppemøtet (4.4.19), referansegruppemøtet (4.4.19) og faggruppe landbruk 

(8.10.19), fordi Dag hadde forfall. I tillegg ble det informert kort om 

befaringer/arbeidsmøter om båtseptikanleggene, og miljøgiftkartleggingene på 

forsommeren, møte med M.Sc.-studenter/grunneiere i Ullensaker (27.5 og 11.6.19), 

orientering i klima- og miljøutv. i Nannestad kommune (11.6.19), studieturen til 

Skottland (25-27.6.19), møtet med VRM m.fl. (26.8.19), VRU-møtet 16.9.19, 

regionale temamøter om vannkraft (18.10.19 – utsatt til 2.12. og samferdsel 

(23.10.19).    

 

 

 

 

 

 

3 Politisk forankring i kommunene av vannforvaltningen 

I møtet ble den foreløpige oversikten over politiske behandlinger i 2019 om 

vannforvaltningen supplert.   

Konklusjoner:  

1. Åse Marit sjekker status for arbeidet og årsmelding for Huvo i 2018 samt evt.  

om høring av planprogram og hovedutfordringer 2022-27 har blitt behandlet 

politisk i Østre Toten, og gir raskt beskjed til Helge. 

2. Behandlingen av miljøkrav RMP innhenter Helge selv fra Eidsvoll og 

Ullensaker. 

3. Videre oppfølging/behandling av båtseptik innhenter Helge selv fra Nes. 

 

 

 

 

 

Åse Marit 

 

 

Helge 

4 Nytt fra fylkesmann og fylkeskommune 

Estrella orientert om: 

Fylkeskommunens maler for neste planperiode, regionale temagruppemøter 

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/prosjekt/12_3_19_Referat_prosjektgruppemote.pdf


(samferdsel, vannkraft/HyMo, beregning av kostnader og miljøgifter), 

planprogrammet som ble vedtatt på VRU-møtet, og som nå skal behandles politisk i 

fylkestinget 18.11. Viken fylkeskommune er nå konstituert. Det er parlamentarisme. 

Fylkesråd for Klima- og miljø er Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp). 

Posisjonen har uttalt at de jobber for å reversere Viken fylkeskommune ved neste 

stortingsperiode, men la Akershus og Østfold forbli sammen. Estrella og Helene 

fortsetter med vannforvaltingsoppgaver i den nye fylkeskommunen, men det blir lyst 

ut flere stillinger innen fylkeskommunens ansvarsområde for vilt, fisk og vassdrag 

mm. Det har vært en høring i regi av KLD på vannforskriften, som trer i kraft 

1.1.2020, der grenser mm for vannregion Vest-Viken og Glomma endres. 

Vannregion Glomma vil bestå av Innlandet og Viken, med sistnevnte som 

vannregionmyndighet. Det blir 8 «nye» vannområder som da skal inn i den nye 

vannregionen. 

 

Simon orienterte om: 

Fylkesmannen har nå ansvaret for utslippstillatelser og tilsyn også med Hurdal 

kommune ettersom grensen for 2.000 pe. er oversteget. De hadde dialogmøte med 

kommunen om utslippstillatelser mm, den 29.11. Innen 1.1.2024 må Hurdal 

kommune ha ny kommunal avløpsløsning på plass. Det inkl. krav om sekundær-

rensing. Det er gitt føringer fra KLD om at folkehelseperspektivet i større grad skal 

inn i vannforvaltingsplanene når de nå rulleres. Miljøgiftproblematikken er generelt 

lite belyst i vannforvaltingsarbeidet, bra at Huvo har kommet godt i gang med dette. 

Fylkesmannen har ikke planlagt nye tilsyn med Huvo-kommunene med det første. 

5 Div. orienteringer   

Helge orienterte om: 

 Høringen av RMP miljøkrav i jordbruket: Flere kommuner ber om mer krav enn 

FM sitt forslag.  

 Brevet om redusert vegsalting ble sendt til fylkeskommunen 25.10 (lenke). 

 Huvo-notat om båtseptikkanlegg i Hurdalssjøen, Vorma og Glomma (lenke). 

 Oppfølgingen/resultat av høringen på FSC-skogstandard.  

 Brevet fra Huvo til Mattilsynet, bestillingen derfra til VKM og deres rapport nå 

(lenke) om kvikksølv i ferskvannsfisk og kostholdsråd. 

 Revidering av kilderegnskap (vha. Agricat 2) er forsinket. 

 Ny bekymringsmelding vedr. sluttavvirkning og sedimenter ut i bekk. 

 Bekymringsmelding om traktor/sprøyteutstyr der vann tas direkte fra Risa. 

 Behovet for nytt møte/hvordan involvere referansegruppa inn i 2. planperiode. 

 Det vil bli arrangert kurs i Grunnforurensningsdatabasen, i regi av FmOV og 

Miljødirektoratet. Det oppfordres om at kommunene sender minst 2 på kurset, 

såfremt plass. I tillegg har FmOV sendt ut invitasjon om nettkurs her. 

 Høringen på frivillig manøvreringsreglement er utsatt fra GLB sin side (lenke). 

 Bakterier inn i vannforvaltningen. Fagtreff Tekna/Norsk Vannforening 14.10: 

lenke. 

 Miljøgifter i vannforvaltningen: Fagtreff Tekna/Norsk Vannforening 4.12: lenke 

 Kantsoneseminar Tekna/NMBU. 23.9 lenke.  Det anbefales å se gjennom. 

 Ny veileder fra NVE om kantsoner. Lenke. 

 NINA-rapp. om hydromorfologisk kartlegging er ferdig (lenke). 

 Rapp. om kunstgressbaner fra Leira-Nitelva anbefales (lenke.)   

 EU-Direktiv: Forbud mot 10 produktgrupper av plast innen juni 2021: (lenke). 

 VO + FM + FK har vært på befaring Skottland i sommer. Hovedtiltak der: 

Replanting av trær og habitatjusteringer/remeandrering og etablering av små 

dammer.  

 Nasjonal VO-samling med FM og FK 4.-6. nov. i Voss. Erfaringsutveksling. 

 Møte 26.8. med FM, FK, VO og VRM om 2. planperiode og VRU-møtet 16.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor, Helge, Stig 

 

Tor, Helge 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Anmodning-om-redusert-saltforbruk-pa-veger.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Huvo_Notat_batseptik_29_8_19.pdf
https://www.vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kvikksolvifisk.4.13dd6752161d1e853a126d72.html
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/2019/09/grunnforurensning/
https://huvo.no/aktuelt/140-evaluering-av-provereglementet-for-manovrering-av-hurdalssjoen.html
https://www.tekna.no/kurs/bakterier-i-vannforskriften.-er-de-glemt-38729/
https://tekna.app.box.com/s/lmnp8mr83m25tyfqmjrmckb8snn9qj8m/file/519613349613
https://www.tekna.no/kurs/de-viktige-kantsonene-langs-vassdrag-38535/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
ttps://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2587701
https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2019_kunstgressbaner.pdf
http://www.vannportalen.no/nyheter/2019/april-juni/eu-direktiv-mot-plast-i-miljoet-vedtatt/


 Miljøringen. Nettverk for forurenset grunn og sedimenter (lenke).  

 Forslag (per 2018) til (ny) metode for klassifisering av hydromorfologisk 

tilstand i norske elver (lenke). 

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Det er tilstrekkelig involvering av referansegruppa at Huvo sender ut en epost 

når mesteparten er klart i Vann-Nett, for å be om evt. innspill. 

2. Huvo legger inn som tiltak spesiell oppfølging av sluttavvirkning i VF 002-

2735-R. 

6 Status for Huvo-prosjekter/problemkartlegginger/overvåkingen 

Helge orientert om: 

a) Problemkartlegging miljøgifter: Rapportene for Høverelva-Hurdalselva, 

Andelva og Stensbyelva er helt ferdige fra COWI, Hæra og Tilløpsbekker N.f. 

Sundet blir ferdige med det aller første. De oversendes fortløpende til 

kommunene, og blir samlet oversendt økologigruppa. Legges ut på 

www.huvo.no. COWI bruker dette som eks. i sitt foredrag i Vannforeningen 

4.12.19 (lenke). COWI oppdaterer grunnforurensingsdatabasen der det er 

aktuelt, legger inn data for kommunene der det er aktuelt og legger inn data i 

Vannmiljø. Kommunene må selv deretter kontrollere grunnforurensings-

databasen. 

b) Alle utredningene fra NaturRestaurering AS er ferdige, og ligger på Huvo.no 

(lenke). Det er tatt kontakt med alle samarbeidspartnere. For Lysjøen ønsket de å 

komme i gang så raskt som mulig, for de andre avventes videre møte/drøfting til 

våren 2020. 

c) Det ble også informert om status for sammenrast demning/fisketrapp i Hurdals-

elva, om status for effektvurdering av fisketrappa i Vorma. 

d) Det ble informert om regionmøte (23.10) med SVV, VRM, FM og FK om hvilke 

tiltak Huvo har løftet inn ift. fiskevandringshindere og andre tiltaksbehov innen 

samferdsel(tunnelvaskevann, henting/tømming av vann til skiltvask, rense-

basseng, vegsalt). 

e) Det ble informert om tilsvarende regionmøte med NVE, VRM, FM og FK 18.10, 

som ble utsatt til 2.12 for Huvo, og hva Huvo skal løfte inn i møtet. 

f) Bekymringsmelding om nedtappingen av Hersjøen og Steinsjøen i høst. 

g) Planen om et evt. folkemøte, og søknaden om vannmiljømidler for utredning av 

Høverelva-Hurdalselva. 

h) Den doble mastergradsoppgaven for Risa er ferdig (lenke). Ny student er i gang 

(lenke) for å følge opp videre. NMBU anbefaler å sette opp en multiparameter-

logger. Budsjettbehovet er ca. 100.000,-. Ullensaker kommune har avklart at de 

ikke anser det som en kommunalt (del)finansiert oppgave.  

i) Genetikk storørret legges inn som forslag til nytt tiltak kommende planperiode. 

a) Video Øyangen-prosjektet er helt ferdig: Kort video (1:50 min, her) og lang 

video (5:12 min, her). 

b) Kontrollfisket i bekker/elver gjennomført som planlagt i 2019. Foreløpige data 

er klare, Huvo-notat skrives på nyåret, og data legges inn i artsdatabanken. 

c) Brosjyren: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker blir ferdig i år. 

d) Brosjyren: Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte 

vassdrag blir ferdig i år. 

e) Brosjyren: Landbruket kan hjelpe insektene og vannmiljøet er ferdig (lenke). 

f) Effektoppfølging Øyangen, prøvegarnsfiske i 2023/24 legges inn som tiltak. 

g) Status for overvåkingen 2019, og nytt anbud 2020-2021. Inkl. pristilbud for data 

fra friluftsbad inn i vannmiljø. 

h) Huvo har fått en henvendelse fra FmOV om vi har innspill til tiltak for 

storørreten. 

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Videre oppfølging av COWI-rapportene skjer gjennom at kommunene i egen 

regi ber om opprydding av villfyllinger der det er relevant, og Andelva og Hæra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge, Solveig, 

Gry/Liv, Stig. 

https://miljoringen.no/nye-veiledere-og-klassegrenser-fra-miljodirektoratet/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1214/M1214.pdf
http://www.huvo.no/
https://tekna.app.box.com/s/lmnp8mr83m25tyfqmjrmckb8snn9qj8m/file/519613349613
https://huvo.no/aktuelt/144-habitatjusterende-tiltak-ferdig-utredet-for-5-vassdrag.html
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NMBU_2019_Risa_fiskedod_Frogner_Almhjell.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/AbstractVintermte2020StineMTHagen.pdf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iHLwr-0005GP-4p&i=57e1b682&c=qCUiBB8GlF58I4iek5K1o8gLBvhGC-nS3t_6lhUHp1W1eHrgwlRhgGrpTNw64d488jRySNK1a9J8-CIsFGQrIy63mGvqkPkEeqHWYoZap8Kddbl_SK8hzMZY7XNwCanSbW1tOu1Kd6C579-icDmdY8Ndc4y2uQvIa16zVsoiRwXqLt3PopTvPbeakdcY44d4hZnYyqqHDhEeh-RyybC12GFATEl4Vtt_lpqjMBLWqDlyb3zOACKh-WhSqsqce1VpXxqAq2uM36Ma4dotJDZt4g
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iHLwr-0005GP-4p&i=57e1b682&c=dvFQj5YhkTjuIdbUA5FzE6EiE5KWUuDryLhJ_wjYrN-oZL6Qf5a8-5FcWXkrSNQQ5qLCnGWpDObCSTsJVapCkiw24W_mfy6ZPh3oTyuBwIQ0TMYoKaq7bSXnsf7z4l9UKXm8T_AihxQkrlB-59oI_GO4BMPXmPJOkItpEoJxJXsV5eTF0H4Fwc9FvKwDOqq2p5mVq4VBQ9J8KpHN8ev3gQTFZlmoz9aEYrv0ZUJpHJlOKlAlMZJ2jb2V_SwxkbBmtSS0jisAlhBM0uXpoAZIYg
https://huvo.no/aktuelt/143-grasdekte-vannveier-og-pollinerende-insekter.html


må legges inn med kjemisk miljømål «God i 2033» samt videre tiltaks-

oppfølging mht. risikovurderinger/behov for sanering osv. 

2. Huvo og Hurdal kommune avventer «folkemøte» om Høverelva-Hurdalselva til 

våren 2020, men sender søknad om økonomisk tilskudd som planlagt 15.1.20. 

3. Huvo bør stille som en garantist for å få satt opp en multiparameterlogger i Risa, 

men begrense det økonomiske bidraget til kr. 100.000,-, der oppsettet tilpasses 

innenfor den rammen såfremt det er faglig forsvarlig. Styringsgruppa orienteres 

særskilt om det, men gruppa oppfatter at det ligger innenfor budsjettet for 2020. 

4. Tiltaket i VF Vorma på erosjonsforebygging kan nå «kvitteres ut». 

5. Helge videreformidler aktuelle tiltak for storørreten i Hurdalssjøen som Huvo 

tidligere har diskutert, og setter opp  Stig, Tor, Liv, Gry og Hedvig som 

kopianter, og for evt. tilføyelser.  

 

 

Stig, Helge 

 

Kjersti, Helge 

 

 

 

Helge 

Helge 

7 Andre landsdekkende planperiode for vannforvaltingsplanene 

Det ble orientert om: 

 Viktige milepæler 2019-2021. 

 Innspill som VRM har mottatt til planprogrammet og hovedutfordringer i 

høringsperioden (Lenke). 

 VRM jobber nå med å detaljere oppfølgingen av hvert enkelt innspill.  

 Det var kun FmOV som hadde innspill som gikk direkte til Huvo. Innspillet ble 

gjennomgått. 

 Videre jobbing med innspill særlig til påvirkningene og nye tiltak i Huvo ble 

diskutert i alle faggruppemøtene, og følges opp videre derfra i samarbeid med 

daglig leder.  

 Dag og Helge skal på kurs 25.11 ifm. tiltakskostnader som skal legges inn i 

Vann-Nett. 

 I hvilken grad «forebyggende tiltak» skal legges inn der tilstanden er «GOD», 

men VF drenerer til drikkevannskilder ble diskutert. 

 COWI rapp. om miljøgifter i Andelva og Hæra ble diskutert særskilt. 

 Frist for all innlegging i Vann-Nett var opprinnelig satt til 31.12.19, men fordi 

kurset om kostnader først kommer 25.11, er fristen for VA-tiltak og tiltak innen 

landbruket utsatt til 31.1.20. 

 Kommunene vil få rev. forvaltningsplan til høring 1.10-31.12.2020. Det blir da 

veldig kort frist. 

 Simon påpekte at hele området her ligger innenfor «følsomt område», med 

tilhørende avløpskrav gitt i forurensingsforskriften, vannforskriften kommer som 

tillegg og drikkevannsforskriften utenpå dette igjen. 

Konklusjoner/videre oppfølging: 

1. Fylkesmannen sjekker opp i hvilken grad det nå skal legges inn tiltak 

«opprydding i spredt avløp» i VF som ligger oppstrøms Hurdalssjøen (oa. 

råvannskilder), og tilstanden i dag er GOD. 

2. Tentativt oppfatter prosjektgruppa at miljømålet i VF Andelva og VF Hæra da 

må settes til «GOD kjemisk tilstand» først i 2033, fordi målingene som nå 

foreligger bør følges opp av risikovurdering/kost-nytte/evt. sanering/opprydding. 

Utfallet av dette er pt uvisst. 

3. Huvo opprettholder/revidere vår «tiltaksliste» som grunnlag for politisk 

involvering. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

 

 

Helge 

 

 

Helge + 

faggruppene 

8 Utkast til nytt mandat    

Utkastet som fulgte innkallingen ble diskutert. 

Konklusjoner: 

1. Huvo beholder så mye som mulig likt de to andre VO. 

2. Det legges inn et nytt kap. om vertskommunesamarbeid, som kvalitetssikres av 

jurist i Nannestad kommune. 

3. Vi «myker opp» begrepet «skal» som erstattes med: «forventes» og «bør» i 7. 

kulepunkt kap. 2.1 

 

  

 

 

Helge, 

styringsgruppa. 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/publikasjoner/plandokumenter/planperioden-2022-2027/innkomne-horingssvar-til-planprogram-og-hovedutfordringer/


4. Øvrige merknader/innspill i forelagt utkast støttes, og prosjektgruppa mener at 

det justeringene over kan fremmes for styringsgruppa. 

9 Status regnskap 2019 

Det ble orientert om: 

 Regnskapsstatus per 26.10.19 ble presentert og gjennomgått. 

 Det er ikke noe avvik å melde om. 

 Forventede større budsjettbelastinger for resten av året ble også presentert. 

 Simon orienterte om at fylkesmannen vil overføre bidrag til felles tiltaksrettet 

overvåking med det første, og at beløpet i år vil være på 250.000. 

Konklusjoner: 

Statusregnskapet presenteres for styringsgruppa slik det foreligger, og uten spesielle 

merknader.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Saker til styringsgruppemøtet 6.12.19 

Utkast til revidert arbeidsplan fulgte innkallingen og de viktigste saker ble diskutert. 

Forslag til agenda og forslag til vedtakstekst ble diskutert. 

 

Konklusjoner: 

1. Evt. nye innspill til utkastet til arbeidsplan for Huvo, sendes til Helge innen 

13.11. 

2. Prosjektgruppa ser ikke noe behov for å revidere budsjettet for 2020. 

3. Følgende agende og forslag til vedtak foreligges styringsgruppa: 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppa, 

Henrik, Solveig, 

Helge 

11 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte Tid: Tirsdag 3. mars 2020, kl. 10.00 – 15.00 i Ullensaker.    Tor/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 

 

 

Sak 14/2019 Valg av styreleder og nestleder for styringsgruppa/Vannområdeutvalget (VOU) 
  i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma for valgperioden 2019-2022. 
Forslag til vedtak:  XX, ble valgt som leder og xx som nestleder av styringsgruppa.  
 
Sak 15/2019 Orientering om status for politisk forankring i kommunene   
Forslag til vedtak:  Tas til orientering. 
 
Sak 16/2019 Revidering av mandat for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
Forslag til vedtak:  Forelagt forslag til mandat for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas. 
  Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette politisk i 2020. 
  Sekretariatet utarbeider et forslag til saksframlegg som eierkommunene kan 
  benytte. 
 
Sak 17/2019 Orientering om annen vedtaksoppfølging fra forrige styringsgruppemøte  
  (4.4.19). 
Forslag til vedtak:  Tas til orientering.  
 
Sak 18/2019 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
Forslag til vedtak:  Tas til orientering. 
 
Sak 19/2019 Økonomi 
Forslag til vedtak:  Regnskapsstatus per 26.10.19 tas til orientering. 
    
Sak 20/2019 Arbeidsplan 2020 og videre. 
Forslag til vedtak:  Arbeidsplan for 2020 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
  vedtas som forelagt. 
 
Sak 21/2019 Eventuelt. 
Neste møte: (Forslag uke 13 eller helst 14) 
 
 

 



Fysiske vedlegg til referatet: 

 Brev sendt 25.10.19 om: «Anmodning om redusert saltforbruk på veger». 

 Faktaark_Grasdekte_vannveier_pollinerende-insekter_2019. 

 Huvo-notat om båtseptik, datert 29.8.19. 

 Norconsult. Overvåkingsrapport for Huvo i 2018.   

 Rap 2_1. Huvo undersøkelse Andelva, COWI. 

 Rap 2_3. Huvo undersøkelse Stensbyelva, COWI  

 Rap 2_5, Huvo undersøkelser Gjødingelva,COWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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   
 


