
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 3.3.2021,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

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

Hurdal), Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Dag E. Opsahl (leder for landbruks-

gruppa), Estrella Fernandez (Viken fylkeskommune), Hedvig Sterri (Statsforvalteren i Oslo og Viken), 

Henrik Langbråten (Nes), Marie Homann (Ullensaker), Ada Engødegård (Østre Toten), Erik Gilmore 

(Nannestad), Leif Skar (Stange) og Helge B. Pedersen (daglig leder).     
 

Forfall: Ingen. 
 

Orientert/invitert: Sven Sandodden (Statens Vegvesen), Ingrid Haug (NVE), Linda Taje (Bane Nor), 

Mari Olsen (Innlandet fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Statsforvalteren i Innlandet), Sarita 

Winsevik (Mattilsynet), Rune Skolbekken (Nord-Odal) og Trude Øverlie (Gran). 

 

Merknader: Nye i gruppa: Erik Gilmore (Nannestad). Møtet ble avholdt digitalt, via teams. 

 

Som vedlegg til innkallingen 24.2. fulgte: Forslag til «saksframlegg for politisk behandling av 

vannforvaltningen i kommunene», «Tiltakslista» for 2020 per 24.2. Ettersendt 26.2: Utkast til notat 

«oversikt over problemkartlegginger miljøgifter i 2016-2021», utkast til «notat om intensivmålingene i 

Risa» og utkast til «årsmelding for Huvo 2020». I egen epost 19.2. ble utkast til saksframlegg og 

høringsinnspill fra kommunene på regional vannforvaltingsplan oversendt. 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (26.10.20) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Kort referat fra andre gruppemøter  

Helge orienterte fra siste styringsgruppemøte (16.11.20), inkl. vedtatt arbeidsplan for 

Huvo for 2021 (lenke). 

Stig orienterte fra siste møte i faggruppe økologi (20.1.2021). Dag orienterte fra siste 

møte i faggruppe landbruk (3.2.2021), og Solveig orienterte fra siste møte i 

faggruppe kommunalteknikk (17.2.2021). I tillegg ble det informert kort om 

følgende møter som har vært: 4.11.20 arbeidsmøte med Viken FK om samferdsel, 

25.11.20 VRU-møte, 24.11.20 innlegg på Webinar hos Avinor, 18.11.20, 12.1.21 og 

11.2.21 samt 7.1.21 arbeidsmøter med Bjerke Almenning og Stange Almenning om 

restaureringsprosjektene Honsjøen og Lysjøen. 14.12 (og 18.8.20) om kulvertene i 

Gudmundsbekken, 27.1 og 5.3.21 Webinar/arbeidsmøte om jorderosjonsrisikokart 

og virkeområder for miljøkrav i Regionalt Miljøprogram (RMP) i landbruket, 4.2.21 

seminar om RiverWiki (lenke).  

 

 

 

 

 

 

3 Nytt fra fylkeskommune og statsforvalter 

Estrella orientert om: 

Vannregionmyndigheten inviterer til en serie med høringsmøter og webinarer i april 

og mars, koblet til høringsperioden av vannforvaltningsplanene. De vil være rettet 

både mot allmennheten og den offentlige forvaltningen. Det arrangeres høringsmøter 

12.3 og 16.3, et eget høringsmøte om vann i arealplanlegging og kommunale planer 

den 17.3 og i tillegg syv temamøter i perioden 23.3-22.4. For en oversikt, se (lenke). 

Alle ble oppfordret om å vurdere å melde seg på de som er relevante, og spre det 

videre i egen kommune. Høringsmøtet 17.3. blir strømmet, slik at opptak også kan 

ses i ettertid. I noen av møtene vil det være muligheter for gruppearbeid. VRM 

legger opp til jevnlige møter med vannområdelederne videre utover, særlig for 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/prosjekt/26_10_20_Referat_prosjektgruppemote.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Protokoll_16_11_20_Styringsgruppemotet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/organisasjonen/Arbeidsplaner_innevarende_ar.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/20_1_2021_Okologigruppemote_Referat.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/3_2_21_Landbruksgruppemote_Referat.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/17_2_2021_Kom_tekn_mote_referat.pdf
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/horingsmoter-og-webinarer-mars-og-april-2021/


erfaringsutveksling. Hun minnet også om fiskesymposiet til Energi Norge 25.3 

(lenke). 

 

Hedvig orientert om: 

Statsforvalteren har i fjor og i vinter hatt en rekke møter med vannområdene ifm. 

oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget til vannforvaltningsplanene. Det arrangeres 

for tiden møter med de aktuelle vannområdene for å drøfte virkeområder for 

miljøkravene i RMP, der møtet med Huvo er 5.5. Statsforvalteren inviterer til 

Webinar 10. og 11.3 om: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og 

Oslo (lenke). Alle ble oppfordret om å vurdere å melde seg på de som er relevante, 

og spre det videre i egen kommune. 

4 Div. orienteringer   

Helge orienterte om: 

• Ifm. omorganiseringen av VRM i 2020 har kommunene fått større formell 

deltagelse. I politisk gruppe i VR deltar nå ordførere/styreledere fra VO 

Glomma, VO Hallingdal og VO Morsa.  De representerer de 113 kommunene 

som VR nå består av. Etter en enstemmig innstilling fra styret i Huvo, meldte 

også ordfører i Nannestad sitt kandidatur til disposisjon. Personene/VO ble pekt 

ut av fylkesrådet på bakgrunn av geografi, utfordringer i VO osv.  

• I tillegg er kommunene nå representert i VR sin arbeidsgruppe, der daglig ledere 

i følgende VO representerer kommunene: VO Glomma, VO Glomma Sør og VO 

Indre Oslofjord Vest. Men alle VO blir innkalt til møter i arbeidsgruppa der det 

er aktuelt. 

• På oppfordring fra Miljødirektoratet har Huvo sendt to eposter: a) Utfordringer 

for gjennomføring av hydromorfologiske tiltak i vassdrag og miljømåloppnåelse 

og b) Flaskehalser/utfordringer ifm. frister i søknader om vannmiljømidler. 

• Den store grunnvannsforekomsten på Gardermoen, er nå delt opp i følgende tre 

VO:  Hurdalssjøen 002-996-G (lenke), Risa 002-994-G (lenke) og Leira 002-

997-G (lenke). 

• Alle ble oppfordret om å vurdere deltagelse på følgende kurs/webinarer/møter: 

27.4-28.4 Nasjonal vannmiljøkonferanse (lenke) 22.3. FN Verdens vanndag 

(lenke). Mars/april seminarserie til VRM (lenke), 10-11.3 webinarene til 

Statsforvalteren (lenke), samt foredragsserien om vassdragsrestaurering (lenke) 

fra Norsk Friluftsliv. 

• Uke 38/39 VRU-møte (der resultatet fra høringen av vannforvaltingsplanene blir 

tema). 

• Det ble også henvist til div. fagseminarer etc. som er tatt inn i faggruppemøtene, 

med tilhørende lenker i referatene. 

• Alle ble oppfordret om å bidra til at egen kommune aktivt tar inn rapporten fra 

NGI om kartleggingen av klimarelaterte naturfarer på Øvre Romerike (lenke).  

• Det ble minnet om at vannforskriften også setter krav om ikke å gå ned en 

miljøtilstandsklasse – dvs. nye inngrep i vassdrag må også vurderes ift. 

vannforskriften. Oppfordring om å ta det inn internt i kommunene (særlig plan, 

areal, byggesak og landbruk).  

• Det ble gitt en orientering om det nye manøvreringsreglementet for Hurdalssjøen 

(lenke), inkl. hvilke innspill kommunene fikk gjennomslag for og ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 Status for Huvo-prosjekter/problemkartlegginger/overvåkingen 

Helge orientert om: 

a) Oppsummeringsnotatet fra Huvo. Hva er fulgt opp av miljøgiftkartlegging/ 

problemkartlegging og hvordan. 

b) Oppfølgingen av bekymringsmeldingene om tønner på bunnen av Transjøen 

(lenke). Ferdig. 

c) Skytebanekartleggingen. Skytebaneoversikt/risikovurdering (lenke) og resultater 

fra de undersøkte skytebanene (lenke). Ferdig fra Huvo. Følges opp videre av 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2021/01/fiskesymposiet-2021/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/03/kommunesamling-om-miljo-klima-og-arealplanlegging/
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vannportalen.no/arrangementer/nasjonal-vannmiljokonferanse-27.--28.-april-2021/
https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndag-2021-41338/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/horingsmoter-og-webinarer-mars-og-april-2021/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/03/kommunesamling-om-miljo-klima-og-arealplanlegging/
https://norskfriluftsliv.no/foredrag-om-vassdragsrestaurering/
https://www.ngi.no/Prosjekter/Kartlegging-av-klimarelaterte-naturfarer-paa-OEvre-Romerike
https://www.huvo.no/aktuelt/157-manovreringsreglementet-er-na-fastsatt-for-hurdalssjoen.html
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Tonner_Transjoen_fjernet_265_Rapport_2020.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Skytebaneoversikt_i_Huvo_per_4320.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/COWI_2020_Skytebaner_Huvo_Avrenningsvann.pdf


kommunene og Statsforvalteren. 

d) Notatet fra Huvo. Huvo-Fiskedød. Intensivmålinger i elva Risa (lenke). 

e) Gjennomgang av alle aktuelle vassdragsrestaureringsprosjektene: Honsjøen 

(5107-177-M), Lysjøen (5107-178-M), bekker til Lysjøen (5107-587-M), 

Andelva (5107-32-M), Hegga (5107-31-M), Gjødingelva (5107-36-M), 

Høverelva-Hurdalselva (5101-2019-M), Nessa (først 5107-1617-M, deretter 

5107-3-M) samt Bjørtomtbekken og Løykjebekken og kulverten i Gudmunds-

bekken. Estrella, Hedvig, Tor, Stig og Helge skal ha møte 15.3, der tildelingen 

av anbudet på Hurdalselva skal foretas. 

f) Status for innsamling av data til genetikk storørreten i Hurdalssjøen. 

g) Kontrollfisket i 2021. Ikke lagt inn i Artsdatabanken enda, pga. kapasitetsmangel 

h) Rapport for badevannsovervåkingen 2020 (lenke). Data lagt inn i vannmiljø. 

i) Det ble også gitt en oppsummering over alle tiltakene i Vann-Nett der andre 

sektormyndigheter er utfordret/skal gjennomføre tiltak innen Huvo. Bortsett fra 

problemkartlegging av krigsetterlatenskaper, er alle de utfordringer/tiltaks-

forslag som Huvo har rettet videre, blitt fulgt opp med egne tiltak i Vann-Nett. 

j) Status og økonomisk sluttrapport/oversikt over etableringen av båtseptik-

anleggene, samt orientering om nye anlegg i Mjøsa. 

Konklusjoner/oppfølging: 

1. Spørsmålet om Huvo skal utarbeide et notat som oppsummerer hvilke tiltak som 

er fulgt opp i første planperiode, tas opp igjen til høsten. Hver faggruppe gir sine 

betraktninger, før det tas opp i prosjektgruppa igjen. Men skal det gjøres, så bør 

det gjelde for hele Huvo. Dersom det ikke krever for stor innsats, kunne det vært 

nyttig.  

2. Forsinkelser fra Rambøll på Risa-prosjektene tas til etterretning. Men det bør 

avklares om ikke lenge hva Rambøll tenker videre om leveransen/fristen. 

3. Notatet fra intensivmålingene sendes slik det foreligger til Statsforvalteren, som 

rapport på tilskuddet. Sendes til postmottak, med kopi til Hedvig og Håvard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig, Solveig, 

Dag, Tor, Helge  

 

 

 

Helge 

 

Helge 

 

6 Tiltaksrettet overvåking   

Det ble gitt en orientering over status for overvåkingen i 2020. Data er lagt inn i 

Vannmiljø. Utkast er mottatt fra Rambøll, og økologigruppa har gitt innspill. Endelig 

rapport kommer senest 15. mars. Dersom noen ønsker å bli med ut når prøver skal 

tas av påvekstalger og bunndyr til høsten, må det meldes til Helge. 

Økologigruppa må starte med nytt anbud fom. år 2022 til høsten. Det må være 

operativt i mai 2022. 

Konklusjoner: 

Prosjektgruppa har ingen føringer for dette, og overlater videre overvåkingsarbeid til 

økologigruppa, inkl. varigheten av neste anskaffelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig, Helge 

7 Høringen av vannforvaltningsplanene 

Det ble orienterte om prosessen og revidert nasjonal framdriftsplan for 

vannforvaltingsplanene (lenke) og høringen. Vannregionmyndigheten for Innlandet 

og Viken har imøtekommet kommunes ønsker om lengre enn 3 måneders hørings-

frist, slik at det ble lagt ut 1.2 med frist til 31.5. Rammer for videre behandling i 

Huvo ble lagt av styringsgruppa i sak 8/20. Temaet har vært drøftet i alle 

faggruppemøtene, og de som hadde innspill utover det som ble notert fra møtene, 

skulle sende det til Helge innen 5.3. Det som ble mottatt innen 19.2 er tatt inn i 

oversendt forslag til høringsinnspill. Pt. har det ikke kommet nye innspill. I Huvo sitt 

«forslag til «mal» for saksframlegg i kommunene, er det lagt til grunn at det er 

enklere å stryke enn å legge til, når dette senere skal behandles videre i de enkelte 

kommunene. Jf. også spørsmålet fra Marie om saksfremlegget kunne kortes noe ned. 

Det ble påpekt at VRM må ha høringssvaret innen 31.5. 

Konklusjoner/videre oppfølginger:  

1. Prosjektgruppa har ingen forslag til endring på det som ble sendt ut i forkant. 

2. Helge sender «malen» ut på nytt til kommunenes repr., etter en siste korrektur. 

3. Hver kommune må justere/tilpasset «malen» etter ønske/behov. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/1_3_21_Notat_Huvo_og_Risautvalget_Intensivmalinger_Risa_Fiskedod_2021.pdf
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/eksterne/overvaking/Badevannkvalitet-2020-MHV-Samlerapport_2020.pdf
https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx


4. Kommunenes representanter i prosjektgruppa har ansvaret for å ta det inn til 

egen kommunal vurdering i tide, og påse at høringsinnspill blir sendt til VRM i 

tide. 

Tor, Stig, Marie, 

Erik, Henrik, 

Ada og evt. Leif. 

8 Regnskap 2020, revidert budsjett 2021 og budsjettforslag 2022 for Huvo  

Regnskap og budsjettet ble gjennomgått og diskutert. Regnskapet for 2020 viste at 

det ble belastet med ca. kr. 450.000 mer enn inntekten, dvs. fratrekk på disposisjons-

fondet, i tråd med vedtak i styringsgruppa. Bidrag/tilskudd fra andre enn 

kommunene ble gjennomgått. Det er ingen grunn til å revidere budsjettet for 2021. 

Forslaget til budsjett for 2022 bygger på kommunal deflator og innspillene fra 

faggruppemøtene. Det var ingen forslag til endringer. 

Konklusjoner: 

Forelagt forslag legges fram overfor styringsgruppa. 

 

  

 

 

 

 

 

Helge, 

styringsgruppa. 

9 Årsmelding for Huvo 2020 

Årsmeldingen er bygd opp slik som tidligere. Det var ingen forslag til endringer eller 

innspill på det utkastet som var sendt ut.      

Konklusjoner: 

1. Eventuelle innspill kan sendes til Helge innen fredag 12. mars. 

2. Deretter kan det presenteres overfor styringsgruppa.    

 

 

 

 

Alle 

Helge 

10 Politisk behandling av vannforvaltningen i kommunene i 2021 

Saken omhandler vannforvaltningen, inkl. revidert tiltaksliste, overvåkings-

rapporten for 2020, og årsmeldingen for 2020. Prinsipper og prosess ble diskutert. 

Det var ingen forslag til endring av det som i forkant var sendt ut. 

Konklusjoner: 

1. Gjøres på samme måte som tidligere, dvs. daglig leder sender ut en 

«mal»/grunnlag for saksframlegg, som hver enkelt kommune selv 

tilpasser/justerer. Sendes ut etter vedtak i styringsgruppa 26.3. 

2. Det gjøres én purring på tiltakslista, deretter sendes den som den foreligger. 

3. Hver kommune oppfordres om å ta et «nedsitt» med relevante personer internt, 

for å informere, og sammen løfte fram overfor egne politikere hva som er viktig 

for egen kommune å følge opp i denne saken. Særlig bør personer fra «Plan» 

involveres, fordi de i mindre grad er representert i faggruppene. 

4. Denne saken bør ikke tas i samme sak som høringen av forvaltningsplanen. 

 

 

 

 

 

Helge 

 

 

Helge 

 

Tor, Stig, Erik, 

Henrik, Marie, 

Ada (evt. Leif). 

 

11 Saker til styringsgruppemøtet 26.3.21 

Aktuelle saker til styringsgruppemøtet ble diskutert. 

Konklusjoner: 

Følgende agende og forslag til vedtak forelegges styringsgruppa: 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge, ordfører i 

Nannestad 

   

Sak 1/21: Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
Forslag til vedtak: Tas til orientering.  
 
Sak 2/21: Regnskap 2020 
Forslag til vedtak: Regnskap 2020 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma godkjennes med kr 
2.471.649,- avsatt som akkumulert disponibelt til disposisjonsfondet. 
 
Sak 3/21: Budsjett 2022 
Forslag til vedtak: 
Budsjettforslaget for 2022 vedtas som framlagt. 
 
Sak 4/21: Forslag til vedtak: Årsmelding 2020. 
1. Årsmelding 2020 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 
kommunedirektør og postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles politisk. 
 
Sak 5/20: Overvåkingsrapport for 2020. 
Forslag til vedtak: Rapporten for 2020 tas til orientering. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Drøfte referansegruppemøtet i våres 

Ulike varianter ble drøftet.   

Konklusjoner: 

1. Det bør avholdes et møte i referansegruppa til Huvo, men i en enkel form. 

2. Møtet/webinaret bør arrangeres på teams, ikke fysisk møte. 

3. Høringsmøtene til VRM bør brukes aktivt også av referansegruppa i Huvo, slik 

at møtet til Huvo kan fokusere på lokale forhold. 

4. Det bør avholdes i siste halvdel av april. 

5. Leder for prosjektgruppa og daglig leder lager videre forslag som sendes til 

prosjektgruppa per epost for innspill og evt. medvirkning før det innkalles. 

6. Referansegruppa orienteres så snart som mulig, slik at de rekker å delta på VRM 

sine høringsmøter. 

7. Styreleder orienteres, og må selv avgjøre om han ønsker å delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor, Helge 

 

Helge 

13 Eventuelt 

I en tidlig fase ble det også opprettet vararepresentanter i den administrative 

prosjektgruppa for de faste deltagerne. Men den har ikke blitt oppdatert. Kommunes 

representant er uansett ansvarlig selv for å skaffe en vara dersom det meldes forfall, 

men det kan være hensiktsmessig at en liste finnes. 

Konklusjon: 

Det sendes ut en liste per epost som de faste deltagerne selv fyller ut.  

 

 

 

 

 

 

Helge 

Neste møte Tid: Onsdag 3. november 2021, kl. 10.00 – 15.00 i Hurdal kommune.    Tor/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 

 

Fysiske vedlegg til referatet: 

Notatet fra Huvo 1.3.2021. Huvo-Fiskedød. Intensivmålinger i elva Risa. 

 

 

 
 

 

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   
 

Sak 6/21: Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 
Forslag til vedtak: 

1. Revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 innen 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma tas til etterretning. 

2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler dette politisk i 2021, 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 kommunedirektør, ordfører og postmottak i hver av 
eierkommunene, og ber om at det behandles politisk.   

4. Det anbefales at kommunene behandler dokumentet samtidig med årsmeldingen og 
overvåkingsrapportene, 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 7/21: Eventuelt 
Neste møte (ca. uke 48/49) 
 
 
 

 


