Referat fra prosjektgruppemøte 9.3.2020,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Stig Nordli (gruppenestleder, leder for økologigruppa,
Hurdal), Estrella Fernandez (Viken fylkeskommune), Hedvig Sterri (Fylkesmannen i Oslo og Viken,
ny i gruppa), Sarita Winsevik (Mattilsynet), Henrik Langbråten (Nes), Dag E. Opsahl (leder for
landbruksgruppa), Kjersti Enger Dybendal (Ullensaker), Per Erik Johansen (Ullensaker, ny i gruppa),
Gry Solstad (Nannestad) og Helge B. Pedersen (daglig leder).
Forfall: Solveig Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Ada Engødegård (Østre Toten).
Orientert/invitert: Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Ingrid Haug (NVE), Linda Taje (Bane Nor),
Mari Olsen (Innlandet fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet), Rune
Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange) og Trude Øverlie (Gran).
Som vedlegg til innkallingen fulgte: Revidert status for tiltaksgjennomføringen 2019 (status per
28.2.20).
Sak Innhold
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Referat fra forrige møte (29.10.19)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Kort referat fra andre gruppemøter
Stig orienterte fra siste møte i faggruppe økologi (21.1.20). Dag orienterte fra siste
møte i faggruppe landbruk (4.2.20), Helge orienterte fra styringsgruppemøtet
(6.12.19) og siste møte i faggruppe kommunalteknikk (25.2.20) fordi Solveig hadde
forfall. I tillegg ble det informert kort om følgende møter som har vært: 14.10. Om
bakterier (lenke), Landsdekkende VO-seminar på Voss 4-6.11, Klimatilpasning
20.11 (lenke), kurs om kostnader i Vann-Nett 25.11 (lenke), Miljøgifter i
vannforvaltningen 4.12 (lenke), Grunnforurensingsdatabasen 3.3. (lenke) og VRMsamlingen i Asker 5.-6.3. Kommentar: kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Hurdal,
Nes og Nannestad fulgte kurset 3.3, men via Skype. Helge var i møtet. Hedvig var
med og arrangerte møtet. Per Erik har jobbet mye med Grunnforurensingsdatabasen
tidligere.
Kommende seminarer/møter kan ha interesse: 11.3: OOF-Damkonferanse (henv.
Estrella), 30.3: VRM-seminar om miljømål og landbruk (henv. Helge/VRM), Ultimo
mai: VRU-møtet, 10-11.9: Nasjonalt seminar om restaurering av våtmarker (lenke)
og 4-5.11: Nasjonal vannmiljøkonferanse (lenke).
Nytt fra fylkeskommune og fylkesmann
Estrella orientert om:
Hun må nå bruke mesteparten av tiden på å skrive/sammenfatte den regionale
vannforvaltingsplanen, i tillegg til løpende saksbehandling, og kan derfor ikke delta
så aktivt i kommende møter etc. i denne gruppa og i økologigruppa. Forvaltningsplanen skal være ferdig skrevet 1. mai. Så skal den til politisk behandling i
fylkestingene i juni og ut på høring i perioden 1.9-31.12.
Hedvig orienterte om:
Fylkesmannen jobber fortsatt med å «rydde opp» i inndelingene i de nye
vannforekomstene (VF). I Huvo har de jobbet i to dager, og satt av hele dagen 11.3
til forhåpentligvis å ta det siste sammen med Helge. De håper å være ferdig med alt
innen 1. april, men det er ca. 900 VF som må gås gjennom i det «gamle»

Oppfølging/
ansvar
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Oslo/Akershus og Østfold, og så Buskerud i tillegg. Fylkesmannen har fått mindre
midler til overvåking fra Staten, men fordeler til VO som vanlig. Men de kommer nå
til å be VO om en overvåkingsoversikt, før midlene fordeles. Det har vært ulik
praksis ift. Buskerud, som nå også må samordnes. Hos fylkesmannen jobbes det for
tiden med tiltakene på landbrukssiden, særlig ift. RMP-kravene og tilhørende
virkeområder, som er blitt mer komplisert etter at VF ble splittet. Videre jobber
landbruksavd. og miljøavd. nå tett sammen, for å få en felles konklusjon. I tillegg har
den nye VF-inndelingen skapt diskusjoner om behov for nye overvåkingsstasjoner,
særlig knyttet til områder som er mindre påvirket.
Div. orienteringer
Helge orienterte om:
 Det har vært en del endringer i hvem som nå deltar i de ulike gruppene, etter
regionreformen. En oversikt ble presentert.
 Høringsmøtet 27.2 til GLB om frivillig manøvreringsreglement for
Hurdalssjøen.
 Søknad til Miljødirektoratet for 2020 ble sendt som avtalt på HøverelvaHurdalselva. Svar ikke mottatt enda. Avventes.
 Huvo bisto Stange Almenning/Stange JFF med tilsvarende søknad for Lysjøen.
 Badeplasser er nå lagt inn i Vann-nett av alle kommunene.
 Resultater fra badevannsovervåking 2019 finnes her:
 Mattilsynet har bedt alle kommunene om å registrere egne restriksjoner rundt
drikkevannskildene. Huvo har minnet kommunene på det. Frist 27.3 ift.
forvaltningsplanen.
 Den nye Vannregion Innlandet og Viken har fått 8 nye VO (arealer i 7 fylker).
 Alle faggruppene i Huvo er påminnet om at vannforskriften også gjelder ift.
søknader om nye inngrep, og at vannforskriften også skal vurderes ift.
tillatelser/vilkår osv. (Gjelder plan, areal, byggesak, landbruk mm).
 Den nye organiseringen av Vannregion Innlandet og Viken ble presentert, inkl.
hvem som nå sitter i hvilke grupper.
Konklusjoner/oppfølging:
Såfremt GLB gir minst 4 – 5 måneders høringsfrist, lager Helge et forslag til
Tor, Stig, Gry,
saksframlegg og høringssvar, som sendes til Tor, Stig og Gry/Liv for innspill.
Helge, Per Erik
Deretter sendes det til Tor, Stig, Gry/Liv og Per Erik, slik at kommunene Eidsvoll,
Hurdal, Nannestad og Ullensaker selv kan vurdere om/hva de ønsker å benytte.
Fylkeskommunen og fylkesmannen bes om å klarere internt om de også skal gi
innspill i saken.
Status for Huvo-prosjekter/problemkartlegginger/overvåkingen
Helge orientert om:
a) Problemkartlegging fra COWI på miljøgifter i Høverelva-Hurdalselva, Andelva,
Stensbyelva, Hæra og Tilløpsbekker N.f. Sundet er ferdig. Resultatene derfra
viser at det ikke er noe behov for videre oppfølging som det er naturlig at Huvo
tar, kun den enkelte kommune og FM. COWI har lagt inn i Grunnforurensingsdatabasen som de skal, men det blir ikke synlig før rett kommune/FM har
godkjent.
b) SVV følger opp oppfordringen om problemkartlegging av veg-avrenning i
Merra/Andelva. Skiltvask mm. samt tømming av sandfang (særlig langs Risa)
tas inn i Ytre Miljøplaner og driftskontrakter.
c) Problemkartlegging av krigsetterlatenskaper mm i grytehullsjøene mm er løftet
inn til Miljødirektoratet i epost 11.2.2020, som forslag til tiltak i Vann-nett. Svar
ikke mottatt pt., men bekreftet muntlig at er mottatt.
d) Ullensaker kommune har hatt dykkere i Transjøen. Ingen tønner ble funnet. De
tar kontakt med innmelder for å være sikre på at rett areal ble kartlagt.
e) Alle former for problemkartlegginger av miljøgifter sammenfattes i et internt
notat, så snart det blir ledig tid/kapasitet.
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f) På direkte oppfordring fra styringsgruppa 6.12.19 er skytebaner i Huvo kartlagt,
og ca.-priser innhentet for utsjekk av relevante utstrømningsbekker. 6 baner bør
sjekkes opp. Videre oppfølging ble diskutert i møtet.
g) Alle 5 utredningene fra NaturRestaurering AS er ferdige, og ligger på Huvo.no
(lenke). Videre møter er planlagt etter påske, mtp. søknad til Miljødirektoratet
15.1.2021, og søknader om tillatelser før det – dersom en tiltakshaver påtar seg
oppgaven. Huvo bistår iht. tidligere konklusjoner videre i prosessen.
h) Det inviteres til møte om HyMo i Hurdalselva så snart svar på søknaden til
Miljødirektoratet er mottatt, der Huvo bidrar videre i tråd med tidligere
konklusjoner.
i) Det ble orientert om at Risautvalget har søkt Miljødirektoratet om tilskudd til
biotoptiltak i Risa.
j) De 4 tiltakene der SVV er oppfordret om å legge inn tiltak/oppdatere i Vann-nett
ble gjennomgått. Per nå ligger det ikke inne, men SVV skal legge det inn før
1.4.20.
k) I tillegg ble det orientert om at Huvo har spilt inn til VRM den 28.2.20 at VO ber
om at Hurdalssjøen og Store Svartungen legges inn i «Oversikt over
vannregionens prioriteringer av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til
revisjon». Dvs. Hurdalssjøen etter vrl. § 66 og Store Svartungen etter vrl. § 41.
l) Effektvurdering av fisketrappa i Vorma blir klar våren 2020.
m) Det er mottatt kr. 35.000 fra FmOV til problemkartleggingen av Risa. Ny
student er i gang der de 2 forrige stoppet. NMBU anbefaler ikke passive
prøvetakere. Det har ikke lyktes med å få gode avklaringer ift. multiparameterloggeren i tide, og ut fra siste forslaget fra NMBU står vi kun igjen med
vannmålinger i det aktuelle tidsrommet, sammen med Risautvalget. Må følges
opp mht. parametervalg, analyse-kostnader og logistikk. Svar fra sprøytejournalene er mottatt, og viser interessante tidsperioder.
n) Vi har fått anbefaling fra NMBU om å samle inn skjell + liten biopsi (fettfinne
el.l), slik at storørret ikke slås i hjel for prøveinnsamling for DNA-prøver. Det
er mulig at en M.Sc.- student melder seg i mai. Uansett kan det være lurt å samle
inn materiale. Det er også tatt kontakt med Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon
(HFA) som gjerne bistår med det praktiske. Det er mottatt noen priser for
analyser, men de er ikke kvalitetssikret og har noen betingelser som må ses på.
o) Rapporten fra el-fisket i fjor er dessverre utsatt av kapasitetsgrunner. Skrives så
snart det er ledig tid. Foreløpige resultater er sendt de som har etterspurt det.
p) Status for båtseptik ble gitt. Prosjektavdelingen i Eidsvoll og daglig leder i Huvo
jobber nå med sikte på å få stasjonene i Andelva og Årnes på plass i sommer.
Stasjonen nord i Hurdalssjøen tar båtforeningen og Hurdal kommune selv, blir
klar til sommeren. Stasjonen i Sundet avventes pga. sentrumsplanen som pågår.
q) Brosjyrene på veg vs. gytebekker og drikkeplasser og beitedyr vs. gytebekker er
noe forsinket, men ventes klare med det første.
Konklusjoner/oppfølging:
1. Forelagt skisse til hvor og hvordan skytebanene bør følges opp støttes av
prosjektgruppa. Helge lager et forslag til bestilling. Det sjekkes ut hvilke regler
Stig, Per Erik og
som gjelder for anskaffelse. Det tas sikte på å få det gjennomført i sommer.
Helge
Leder for økologigruppa, daglig leder og Ullensaker (ved Per Erik Johansen pga.
spesialkompetanse på området) følger opp videre.
2. Videre oppfølging av vannmålinger gjøres av daglig leder, Ullensaker kommune
og Risautvalget.
Per Erik, Helge
3. Instruks for prøveinnsamling for DNA-målinger av storørret i Hurdalssjøen må
utarbeides og gis til HFA.
Tiltaksrettet overvåking
Det ble gitt en orientering over status for overvåkingen i 2019, der verdiene for TotP i oktober var feil, og trekkes fra fakturaen. Videre at et utkast til rapport er mottatt
for å avgi våre innspill, og at rapporten fra Norconsult blir klar senest 1.4.20.
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Anskaffelsen for årene 2020-2021 har gått bra, med 4 aktuelle tilbud. Tildelingen
skjer i uke 11. De første målingene skal tas i mai.
Andre landsdekkende planperiode for vannforvaltingsplanene. Prosess og
status.
Det ble orientert om:
 Viktige milepæler 2019-2021.
 Oppsplittingen av VF i januar, korrigeringene ift. tatt inn i alle faggrupper, per
eposter, møter enkeltvis, Lync og telefon, samt arbeidsmøter med FM. Totalt 2 –
3 ukers merarbeid. Både den korrigeringen og oppdateringen i Vann-nett er nå i
all hovedsak gjennomført, og blir klar innen 31.3, som er fristen. Det som ikke
er klart da sendes som egen epost til VRM.
 VRM tar ut data til forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet den 1.4. Mulig at
det blir tid til ekstra uttrekk senere.
 VRM siste frist for endring i forslaget til plandokumenter er 6.5.20. Møte i VRU
uke 22. Politisk behandling i fylkeskommunene i juni.
 Høringsperiode 1.9.-31.12 (økt med 1 mnd. pga. innspill fra kommunene.
 Det jobbes nå i Vann-Nett med å få inn arealer/nedbørsfelt i elvevannforekomstene.
Regnskap 2019, revidert budsjett 2020 og budsjettforslag 2021 for Huvo.
Regnskap 2019, vedtatt budsjett for 2020 og forslag til budsjettet for 2021 ble
gjennomgått og diskutert. Regnskapet for 2019 viste at ca. kr. 300.000,- kan legges
til disposisjonsfondet. Men det ble påpekt at faktura for overvåkingen 2019 (ca.
400.000,-) ikke betales ut før rapporten er ferdig i 2020, og dermed ikke belastes
2019-regnskapet.
Forslaget til budsjett for 2021 bygger på kommunal deflator og innspillene fra
faggruppemøtene. Det var ingen forslag til endringer.
Konklusjoner:
Forelagt forslag legges fram overfor styret.
Årsmelding for Huvo 2019
Pga. tidspress og at leveransen til Vann-Nett måtte prioriteres, var det ikke utarbeidet
noe forslag fram til møtet denne gangen. Prinsipper og prosess ble diskutert.
Konklusjoner:
1. Årsmeldingen for 2019 lages på samme mal som tidligere.
2. Det er nok at prosjektgruppa får 2 dager på å gi evt. innspill, før det presenteres
overfor styringsgruppa.
Politisk behandling av vannforvaltningen i kommunene i 2020
Prinsipper og prosess ble diskutert. En «selvforklarende» kort «Power-point»-fil om
vannforvaltingen/vannområdet ble oversendt til alle kommunene, med oppfordring
om å sende den til kommunens politikere, som del av «politiker-opplæringen». På
evt. forespørsel kan daglig leder holde orienteringer for politikere.
Konklusjoner:
1. Gjøres på samme måte som tidligere, dvs. daglig leder lager en «mal»/grunnlag
for saksframlegg, som hver enkelt kommune selv tilpasser/justerer.
2. Saken omhandler vannforvaltningen, inkl. revidert tiltaksliste, overvåkingsrapporten for 2019, og årsmeldingen for 2019.
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. Dersom det kommer forespørsler/sekretariatet har kapasitet til å gjennomføre
«miniseminar» (ca. ½ dags varighet) anbefales at Huvo f.eks. setter opp 2
tidspunkt der f.eks. utvalgsmedlemmer kan delta på tvers av kommunene,
framfor et slikt seminar i hver kommune

Helge,
styringsgruppa.

Helge

Helge

Tor, Stig, Gry,
Henrik, Per Erik,
Ada.
Helge
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Saker til styringsgruppemøtet 26.3.20
Aktuelle saker til styringsgruppemøtet ble diskutert.
Konklusjoner:
1. Følgende agende og forslag til vedtak forelegges styringsgruppa:
Sak 1/20: Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Sak 2/20: Regnskap 2019
Forslag til vedtak: Regnskap 2019 for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma godkjennes med kr
2.919.330,- avsatt som akkumulert disponibelt til disposisjonsfondet.
Sak 3/20: Budsjett 2021
Forslag til vedtak:
Budsjettforslaget for 2021 vedtas som framlagt.
Sak 4/20: Forslag til vedtak: Årsmelding 2019.
1. Årsmelding 2019 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
rådmann og postmottak i hver av eierkommunene, og ber om at det behandles politisk.

Helge, ordfører i
Nannestad

Sak 5/20: Overvåkingsrapport for 2019 og videre.
Forslag til vedtak: Rapporten for 2019 og anskaffelsen for 2020 og 2021 tas til orientering.
Sak 6/20: 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 2020, 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 rådmann, 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 7/20: Behandling av høringen frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen
Forslag til vedtak:
1. Såfremt regulanten legger opp til tilstrekkelig lang høringstid, utarbeider sekretariatet et
forslag til høringssvar som eierkommunene kan benytte.
2. Det oppfordres til at kommunene Hurdal, Eidsvoll og Nannestad svarer på høringen, og at
Ullensaker kommune selv vurderer behovet for å avgi en høring.
Sak 8/20: Behandling av høringen for 2. planperiode av regional vannforvaltingsplan
Forslag til vedtak:
1. Sekretariatet lager forslag til «mal» for saksframlegg i kommunene.
2. Eierkommunene anbefales å behandle dokumentene til 2. landsdekkende planperiode politisk
når det sendes ut på offentlig høring fra Vannregionmyndigheten.
Sak 9/20: Eventuelt
Neste møte (ca. uke 48/49)
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Planlegge referansegruppemøtet 31.3.20
Forslag til agenda ble diskutert, og om noen eksterne burde inviteres til innlegg.
Konklusjoner:
1. Det legges ikke mye arbeid inn i dette nå i år. Forelagt forslag til agenda støttes.
2. Videre forberedelser og gjennomføring overlates til leder og nestleder for

Tor, Stig, Helge

prosjektgruppa, samt daglig leder.
3. Møtet avholdes fortrinnsvis på Nebbenes, og som tidligere år.
4. Natur og Ungdom på Øvre Romerike kontaktes, og inviteres inn i gruppa/møtet.
11 Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte Tid: Tirsdag 27. oktober 2020, kl. 10.00 – 15.00 i Nes.

Tor/Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Fysiske vedlegg til referatet:
Ingen.

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

