Referat fra prosjektgruppemøte 19.04.2012,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Stig Nordli (Hurdal), Nina Lynnebakken (Nannestad),
Leiv O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og
Akershus), Liv Dervo (leder for økologigruppa), Rune Helberg (leder for kommunalteknikkgruppa),
Dag E. Oppsahl (leder for landbruksgruppa), Grete Hedemann Aalstad (NVE-Region Øst) og Helge B.
Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Hilde Birkeland (Akershus fylkeskommune) og Kirsten Andersen (Østre Toten)
Orientert/invitert: Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Heidi Eriksen (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), Stig Hvoslef (Akershus fylkeskommune), Sverre Normann Setvik
(Jernbaneverket) og Anne Braaten (Jernbaneverket).
Sak

Innhold

1

Referat fra forrige møte
Prosjektgruppemøte 19.01.12
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Referat fra faggruppe landbruk
Dag E. Oppsahl ga en orientering fra siste møtet i faggruppe landbruk den
16.02.12. Hovedsakene var kvalitetssikringen og innspill til
karakteriseringsnotatet og Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. For øvrig
henvises det til hjemmesiden for å lese referatet. Neste møte i faggruppa er 31.
mai.
Referat fra faggruppe kommunalteknikk
Rune Helberg ga en orientering fra siste møtet i faggruppe kommunalteknikk
den 16.02.12. Hovedsakene var kvalitetssikringen og innspill til
karakteriseringsnotatet og Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. For øvrig
henvises det til hjemmesiden for å lese referatet. Endring i gruppa; Dag
Brovold erstatter Solveig Fagerli. Neste møte i faggruppa er 24. mai.
Det ble gitt tips om at kommunene i dette møtet ser nærmere på
«vertskommune-modellen» når det gjelder samarbeid innenfor
kommunalteknikk.
Referat fra faggruppe økologi
Liv Dervo ga en orientering fra møtet i faggruppe økologi, som ble avholdt
samme sted like i forkant av prosjektgruppemøtet. Økologigruppa ga innspill til
rammer for klassifiseringsanbudet, den videre problemkartleggingen (se sak 10
og 11) og vil nå ferdigstille registeret over drikkevann. Barrierer mellom veg og
gytefisk i de to aktuell bekkene følges opp med befaring. Miljømål og
overvåking blir hovedsaker på neste møte sammen med videre problemkartlegging. Det ble også gitt en kort orientering fra den informasjonen som
GLB ga i økologigruppemøtet. GLB regulerer kun selve Hurdalssjøen, ikke
ovenforliggende innsjøer/dammer. De eies av MEV. Endring i gruppa; Bjørn
Hagen erstatter Marie Strand. For øvrig henvises det til hjemmesiden for å lese
referatet som legges ut så snart det er klart. Neste møte i faggruppa er 11. juni.
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Det ble gitt innspill om at KLIF arbeider med å gi brukermål samme status som
økosystembaserte miljømål i vannforskriftsarbeidet.
Det ble spilt inn at VO bør sendes en forespørsel til NVE om at når
manøvreringsreglementet kommer på høring, gis det en frist som er lang nok til
å sikre politisk involvering/høring i kommunene.
Referansegruppa
Det ble referert til deltagelsen på oppstartsmøte den 29.02.12, hvem som inngår
som medlemmer i referansegruppa og de innspillene som ble gitt både i møtet
og til den påfølgende fristen 5. mars. Neste møte i referansegruppa er 7.
november. For øvrig henvises det til hjemmesiden for å lese referatet.
Styringsgruppa
Alle sakene som ble behandlet i styringsgruppa ble gjennomgått, med særlig
vekt på de som skal følges opp videre. Neste møte i styringsgruppa er 4.
september. For øvrig henvises det til hjemmesiden for å lese referatet.
Politiske saker til behandling i kommunene
Alle kommunene er anbefalt av styringsgruppa å behandle årsmeldingen 2011
politisk, som en orienteringssak.
Nannestad kommune oversender saken om årsmeldingen 2011, som et
eksempel på politisk saksframlegg til Eidsvoll og Nes. Evt. andre kommuner
som ønsker dette, kontakter Nina.
Div. orienteringssaker
Det ble gitt korte orienteringer om følgende saker:
 Karakteriseringsnotatet er helt ferdigstilt, og ligger på hjemmesiden.
 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål, begge notatene er avsluttet og levert
til VRM.
 Status miljøgiftundersøkelsen. Avtalen er ok. Ferdig fra NIVA 31.08.12
 Fagtreff 26.03.12. Store utbygginger og vannforskriften. se
www.vannforeningen.no /seminarer / foredrag.
 Vannmiljøkonferansen 27.-28.03, se www.vannportalen.no
 Norsk Vannforening/Statens vegvesen 12.04, se www.vannforeningen.no
/seminarer / foredrag og www.vegvesen.no/norwat
 Fagtreff SLF 17-18.04. Referat ligger på: https://www.slf.dep.no/no/miljoog-okologisk/jordbruk-og-miljo/vann-og-forurensing#presentasjoner-frafagsamlinger-og-konferanser
 Brosjyre lages av FM Østfold og Oslo/Akershus om kantsoner i jordbruket.
Målgrupper er gårdbrukere, og fokus er eksisterende kantsone. I tillegg
vurderer de samme å lage en annen brosjyre om regelverket rundt
kantsoner.
 Elvemusling er undersøkt i Gjødingelva og Hurdalselva. Rapport
oversendes fra FM O/A til prosjektleder (legges senere ut på hjemmesiden).
 Ny rapp. om overvåkingen av Vorma. NIVA-rapport oversendes til
prosjektleder fra FM.
 Status for klassifiseringen av de 4 VF. Bunndyr og vannkjemi er ok.
Begroingsalger tas i sommer. NIVA-notat. Obs manglende døgnfluer i
Holsjøvassdraget – muligens pga. miljøgifter.
Det ble gitt innspill om at Vannforskriftens § 12 er svak når det gjelder fysiske
påvirkninger (ledd a), men strengere på forurensing (ledd b). Utbygginger kan
behandles både etter ledd a og b. Det kommer en veileder fra
Miljøverndepartementet på dette.
Økonomi
Konklusjoner:
a) Medlemskontingenten for alle kommunene sendes ut i mai. Det er ingen
endringer mht. kontaktpersoner, fakturamerking o.l. Beløpene justeres iht.
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styringsgruppemøtets vedtak.
b) Det søkes om midler fra Akershus fylkeskommune der både sekretariat,
informasjonstiltak og faglig rettede prosjekter inngår.
c) Det søkes om midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus der faglig
rettede prosjekter inngår (problemkartlegging og overvåking).
d) Det sendes en enkel forespørsel til fylkesmennene og fylkeskommunene i
Hedmark og Oppland, for å høre om det er rasjonelt å bruke tid på å
utforme søknader.
e) Det avventes hvorvidt det er aktuelt å søke VRM om støtte, men det søkes
hvis det gis beskjed om at det er aktuelt.
Klassifisering - bestilling
Konklusjon:
a) Prosjektgruppa støtter innspillet fra økologigruppa (i sak 6) på rammer for
anbudet på klassifisering.
b) Men fordi fylkesmennene har frist for klassifiseringen den 31.12.12 må
datoen endres, slik at resultatene fra klassifiseringen skal være lagt inn i
Vannmiljø innen 31.12.12. Samme dato brukes for foreløpige resultater.
Rapportutkast og ferdig rapport kan likevel leveres med hhv. 1. mars og 1.
mai som frister.
c) I tillegg til at anbudet legges ut på Doffin, sendes aktivt en e-post om at
saken ligger der, til de konsulentfirmaer som kan tenkes å inneha nødvendig
kompetanse. Tips på firmaer ble gitt.
d) Liv, Tor og Helge lager det faglige grunnlaget for anbudet ut fra de rammer
som nå er gitt, og får bistand fra Øvre Romerike Innkjøpsordning til å
utforme anbudet i tråd med Lov om off. anskaffelser. Styreleder bør se
gjennom før det legges ut.
Eventuelt annen bestilling av problemkartlegging i sommer.
Konklusjon:
a) Det viktigste nå er bestillingen av klassifiseringen mht. eutrofiering og
særlig algeprøver.
b) Videre problemkartlegging av miljøgifter og fysiske påvirkninger avventes.
Tas opp på neste møte. For miljøgifter kommer nye klassegrenser som
ventes å omfatte både vannsøyle, sediment og biota.
c) Også for andre problemkartlegginger avventes innspill fra økologigruppa.
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Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte
Tid: Fredag 15. juni, kl. 09:00 – 15:00.
Sted: Kommunehuset i Eidsvoll.

Liv, Tor og
Helge

Runar
Bålsrud

Tas opp på
neste møte

Agenda
sendes ut av
Tor/Helge

Helge B. Pedersen (ref.)

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

