
 

 

Referat fra prosjektgruppemøte 13.10.2016,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Odd S. Buraas (nestleder, Hurdal), Dag E. Opsahl 

(leder for landbruksgruppa), Liv Dervo (leder for økologigruppa og Nannestad kommune), Solveig 

Fagerli (leder for kommunalteknikkgruppa), Leiv O. Knutson (Nes), Ada Engødegård (Østre Toten), 

Anette Åkerstrøm (Ullensaker), Anja Winger (Akershus fylkeskommune), Ingrid Haug (NVE), Sarita 

Winsevik (Mattilsynet) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).    
 

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

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 

Anne Braaten (Jernbaneverket). 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (18.02.16) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Kort referat fra andre gruppemøter  

Dag orienterte fra siste møter i faggruppe landbruk (07.04.16 og 22.09.16), Liv 

orienterte fra siste møtet i faggruppe økologi (14.06.16), Solveig orienterte fra siste 

møte i faggruppe kommunalteknikk (21.09.16). Helge refererte fra 
styringsgruppemøtet (10.03.16), og referansegruppemøte (19.04.16). 

 

 

 

3 Nytt fra fylkeskommunen 

Anja orienterte om: 

 Det jobbes med et notat for å tydeliggjøre roller i vannforskriftsarbeidet i 

Akershus. Det skal sendes til daglig ledere/prosjektledere for innspill underveis. 

Det kan deretter vurderes innarbeidet i de ulike VOU. 

 Det jobbes med et rapporteringssystem slik at datainnhentingen for 

rapporteringen skal gå mest mulig «automatisk». NIBIO og NVE lager systemer 

for å hente data direkte ut av div. fagsystemer, der slike finnes. Kobles til GIS og 

vannforekomstnivå. I tillegg jobbes det med å forbedre databasene mht. 

tiltakstyper/-navn.  Dette kommer i desember. Formell rapportering på 

tiltaksgjennomføringen skal gjøres i våres.   

 Akershus fylkeskommune jobber nå med å revidere en plan for 

innlandsfiskeforvaltning/fiskekultivering i Akershus. Det er ønskelig med 

innspill i en tidlig fase også fra VOU. Det blir en formell høringsrunde senere. 

 

Konklusjon: 

Planen for innlandsfiskeforvaltning tas opp som tema på neste økologigruppemøte 

der faglige innspill gis fra gruppa, men ikke som formelle innspill fra Huvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv, Anja, Helge 

4 Orienteringer om div. arbeid/oppfølginger i Huvo 

a) Oppfølging fra forrige møte: Brevet til FM om Esval og oppfølgingen derfra.  

b) Fra forrige møte: Budsjettposten «Tiltaksgjennomføring» i 2017.  Tas i sak 12. 

c) Innspillet til de kommunale budsjettene for 2017, (epost 4.05.16). 

d) Politisk behandling av Huvos årsmelding 2015 (epost 18.03.16). 

e) Melding om klage på nedtapping av Andelva vs. kreps 

f) Akershus Bondelag har nå en representant i faggruppe landbruk, med 

observatørstatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



g) Forespørsel om godtgjøring fra Akershus Bondelag.   

h) Er det aktuelt med et lokalt info-møte om Hersjøen? 

i) Er det aktuelt med eget info-møte om Hurdalssjøen neste år? 

 

Konklusjoner: 

1. Oppfølgingen av styresak 05/16: Følgende kommuner har behandlet Huvo sin 

årsmelding politisk: Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll. Østre Toten og 

Nes kommune har ikke behandlet den politisk. 

2. Prosjektgruppa mener at frivillig deltagelse i VOU fra andre enn sektor-

myndighetene må dekkes av de som ønsker å delta. Begrunnelsene er bl.a. at det 

må være like vilkår for alle, godtgjørelser for alle deltakere vil kunne bli 

omfattende og skape uklare grenser for hva som eventuelt skal dekkes og ikke, 

samt trenge en del andre avklaringer. I tillegg er det kun et fåtall VOU som 

betaler godtgjørelse. Prosjektgruppa ser ikke behovet for å løfte det videre til 

styringsgruppa som egen sak. Forespørselen fra Akershus Bondelag om 

møtegodtgjøring besvares derfor administrativt. 

3. Det bør arrangeres et informasjonsmøte når klassifiseringen av Hurdalssjøen er 

klar nok. Tidspunktet bør avklares med UiO og evt. NIVA. Huvo bør være 

arrangør. GLB kan inviteres inn med orientering om det frivillige 

manøvreringsreglementet. Det bør være et åpent møte, ikke bare for referanse-

gruppa, og annonseres. Enten bør det gjennomføres før ca. 17. mai, eller høsten 

2017. Videre oppfølging skjer av representanter for de 3 kommunene og Helge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

 

 

 

Tor, Liv, Odd, 

Helge 

5 Div. annen informasjon til orientering 

Helge orienterte om: 

 11.04.16. Arrangerte GLB møte om det frivillige manøvreringsreglement. De har 

i ettertid laget et manøvreringsreglement (jfr. epost av 24.08.16). Planen er å teste 

dette ut ca. et par år for å få inn erfaringer fra div. brukere/andre interessenter og 

se an resultatene fra klassifiseringen før de lager et manøvreringsreglement som 

skal ut på høring.    

 20.04.16. Kontaktmøte hos FMOA med daglig ledere/prosjektledere i VO. 

 11.05.16. Møte om høringen av ny drikkevannsforskrift 

 16.06.16. Møte om miljøgifter hos FMOA, med VRM og daglig 

ledere/prosjektledere i VO. 

 31.07.-01.08. Fagsamling i Vannregion Glomma: for daglig ledere/prosjektledere 

i VO, fylkeskommuner og VRM. Huvo var teknisk arrangør.    

 06.-08.16. Studietur Finland for daglig ledere/prosjektledere i VO, fylkes-

kommuner og VRM.  

 10.08.16. Dialogmøte for daglig ledere/prosjektledere i VO, fylkeskommuner, 

VRM med Akershus Bondelag og Østfold Bondelag. 

 29.08.16: Fagtreff. Hvor ble det av miljøgiftene i vannforvaltningsplanene? 

 VR Glomma. Peer review. Presenteres på nasjonal vannmiljøkonferanse 2.-3.11. 

 Vann-nett fortsatt låst inntil videre. 

 NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs. Høringen 

ferdig. Prosess pågår.  Viktig dokument som må tas inn i arbeidet. 

 Oppfølging av leirelver: FMOA har sendt brev og ber om møte innen oktober 

med Miljødirektoratet. 

 26.09.16. Vannregionutvalgsmøte for Glomma (VRU-møte). 

 26.09.16. Møte mellom styringsgruppa i Vannregion Glomma, styreledere i de 

ulike VOU, fylkeskommuner og daglig ledere/prosjektledere i VO. 

 FMOA har hatt møte med Forsvaret 11.10. om oppfølging av vannforskriften.  

 Artikkel i Norsk Vann om Fylkesmannens utslippstillatelser vs. vannforskriften.  

 Kommende møter: Nasjonal vannmiljøkonferanse 2. og 3.11.    

 VRM skal holde tiltaksseminar i januar 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konklusjoner: 

1) Det anbefales å delta på den nasjonale vannmiljøkonferansen. Påmelding her. 

2) Den som ønsker artikkelen i Norsk Vann tilsendt, bes om å kontakte Helge. 

3) Det anbefales å delta på tiltaksseminaret som VRM skal holde i januar 2017. 

 

 

 

6 Oppfølging av Huvo-prosjektene/ problemkartleggingen/fellestiltak 
Anette orienterte om gjennomføring/status på: 

 Problemkartleggingen av Risa. Notat er utarbeidet. Det jobbes med å få en 

MSc.-oppgave for videre oppfølging. 

Helge orienterte om gjennomføring/status på: 

 Problemkartleggingen av Øyangen. Rapportutkast kommer i uke 42. 

 Problemkartleggingen av Hurdalssjøen. Rapportutkast kommer i mai 2017. 

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

forventes på nyåret 2017. 

 Problemkartleggingen knyttet til barrierer/demninger mm. Utkast til notat 

forventes på nyåret 2017. 

 Problemkartleggingen av miljøgifter. Brevet fra Huvo til VRM er sendt videre til 

Miljødirektoratet. VRM jobber med saken. 

 Nytt innspill/bekymringsmelding: Tidligere giftdumping ved Hauerseter. 

 Felles tiltaksoppfølging: Infotiltak vasspest. 

 Felles tiltaksoppfølging: Infotiltak fiskelus. 

 Felles tiltaksoppfølging Infotiltak via Klima- og Miljømidler/Gratis miljøråd i 

landbruket.  

 Forslag til nytt fellestiltak: «Miniseminar» om føringene vannforskriften gir, 

rettet spesielt mot kommunale planleggere m.fl. Stedvis er det behov for å styrke 

den kompetansen. I diskusjonen framkom at flere kommuner praktiserer 

plansamarbeid/oppstartsmøter på tvers av fagmiljøene i relevante plansaker, og 

så ikke behovet. AFK skal ha fokus på vannforvaltningen i deres «Plantreff» 7. 

november, og skal oppfordre kommunale planleggere om å delta. Regionale 

myndigheter har særlig fokus på vannforskriftens krav i plansaker som de får til 

gjennomsyn. 

 

Konklusjoner: 

1. Notatet fra fiskedøden i Risa i 2015 legges som vedlegg til referatet. Følges først 

opp videre gjennom MSc.-oppgave. 

2. Innspill til rapportutkastet fra problemkartleggingen av Øyangen sendes kun til 

økologigruppa, samt Fylkesmannen i Oppland og MEV. Andre som ønsker å gi 

innspill bes om å kontakte Helge i forkant. Hvorvidt det er aktuelt å følge opp 

med en «fase 2», avgjøres etter at utkastet foreligger, og må vurderes opp mot 

antatt sannsynlighet for evt. å få et klart svar i «fase 2». 

3. Innspill til rapportutkastet fra problemkartleggingen av Hersjøen sendes kun til 

økologigruppa. Andre som ønsker å gi innspill bes om å kontakte Helge i forkant. 

4. Innspill til rapportutkastene fra problemkartleggingen av Hurdalssjøen sendes 

kun til økologigruppa, samt AFK, FMOA og GLB. Andre som ønsker å gi 

innspill bes om å kontakte Helge i forkant. Inntil videre løftes ikke prinsipper 

knyttet til innkalling etter § 66 i VRL inn som sak til styringsgruppa. Se også sak 

4, pkt. 3.  

5. Utkastet til notat fra kontrollfisket i 2016 sendes til økologigruppa, og andre som 

deltok. Andre som ønsker å gi innspill bes om å kontakte Helge i forkant. 

6. Utkastet til notat fra «fysiske inngrep/hydromorfologi» sendes til økologigruppa, 

og andre som deltok under befaringen samt NVE. I tillegg sendes det til 

faggruppe kommunalteknikk. Andre som ønsker å gi innspill bes om å kontakte 

Helge i forkant. 

7. Oppfølgingen av miljøgiftkartleggingen avventes til det foreligger noe mer 

konkret veiledningsmateriell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette, Tor, 

Anja, Helge 

 

Økologigruppa 

 

 

 

 

Økologigruppa 

 

Økologigruppa 

 

 

 

 

Økologigruppa 

 

Økologigruppa, 

Kom.tekn.gr. 

 

 

 

 

http://www.vannportalen.no/kalender/2016-1.halvar/nasjonal-vannmiljokonferanse/


8. Vasspest: infotiltak følges opp videre, som planlagt. 

9. Fiskelus: Det undersøkes via lokale ressurspersoner om fiskelus også finnes i 

Rakkertjern – evt. andre vann innen Huvo (i tillegg til Hornsjøen). 

10. Gratis Miljøråd. Faggruppe landbruk sine konklusjoner (i møte 22.09.16, sak 5) 

for videre oppfølging støttes. 

11. Det legges ikke opp til å arrangere et eget seminar for planleggere mm. i Huvo-

regi (sammen med VO Øyeren og VO Leira-Nitelva) nå. Temaet avventes for å 

se nærmere om det er et behov. Men kommunene oppfordres til å ta interne møter 

som inkluderer de som ikke deltar aktivt i VOU. 

 

Tor, Helge, 

Referansegruppa 

7 Status overvåkingen og anbudet 2017 

 Tiltaksrettet overvåking 2016: Resultatene og endringene i løpet av 2016 ble 

presentert.  

 Foreløpig plan for overvåkingen 2017 og videre, Forslag fra økologigruppa (jfr. 

godkjent overvåkingsprogram 2016-2021) ble gjennomgått. 

 FMOA sendte den 27.06.16 ut: «Notat – overvåking av leirpåvirkede vassdrag».  

I det notatet er det flere saker som er uklare, også Norconsult mener at det ikke er 

entydig nok beskrevet.  

 

Konklusjon/videre oppfølging 

1. I utgangspunktet følges forslaget til økologigruppa, med de begrensinger/ 

merknader som følger nedenfor: 

2. Hersjøen må følges opp særskilt. Tas direkte i samråd med Ullensaker kommune. 

3. I 2017 tas bunndyrprøve av Elstadbekken. 

4. I 2017 fastsettes ny stasjon «Hols-Øv», fordi vannforekomsten må splittes pga. 

typologien. I første omgang ansees 2017 for å være en klassifisering, og en 

avklaring på om videre tiltaksrettet overvåking er nødvendig eller ikke. 

5. Nes kommune stilte spørsmål ved formålet av å opprettholde de tre stasjonene i 

VF «Vorma Sør for Sundet». 

6. Prosjektgruppa mener at dersom det nye notatet fra FMOA innebærer en 

frekvensøkning fra 6 til 12 prøver i året, må FMOA utfordres på å begrunne godt 

en slik kostnadsøkning. 

7. Videre detaljer utformes av økologigruppa, før det legges ut på anbud. 

8. Dersom noen i prosjektgruppa har klare synspunkter på hvor mange år dette 

anbudet bør gjelde for, eller om det bør være enkeltavtale m/opsjonsmuligheter 

eller en rammeavtale, bes om å kontakte Helge før økologigruppemøtet. 

9. De spørsmålene som ble reist i møtet som uklare etter FMOA sitt notat, tas først 

opp med FMOA igjen. Utkast til en eventuell henstilling til FMOA om å 

klargjøre det som må avklares i forkant av anbudet, sendes til prosjektgruppa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økologigruppa 

Alle 

 

 

Helge, Liv 

 

8 Godkjente vannforvaltningsplaner - videre oppfølging  

Anja orienterte: 

 Forvaltningsplanen for Glomma er vedtatt av fylkestingene i vinter/våres og 

deretter av Klima- og miljødepartementet (KLD) 4. juli 2016.  

 KLD mente at medvirkningen var godt ivaretatt i VR Glomma. 

 KLD har ikke gjort endringer i planen for landbruk, fremmede organismer, avløp, 

forurensing eller langtransportert luftforurensing. 

 KLD har gjort endringer i planen innen samferdsel (kystvanns-VF og i PURA) 

og vannkraft (flere endringer, også ift. miljømålene). 

 Noen av endringene innen vannkraft er uklare/problematiske, og vil også kunne 

få konsekvenser for andre sektorer fordi miljømålene er endret. Det er pt. også 

uklart om det er endringer for Hurdalssjøen, fordi det ikke står klart i 

godkjenningsbrevet. 

 VRM sender brev til KLD og ber om endelige avklaringer der det trengs. 

 Godkjent forvaltningsplan innebærer forpliktelser for offentlige myndigheter til å 

følge opp og gjennomføre planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Overvaking_i_Vannomradet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf


 

Konklusjoner: 

Godkjenningsbrevet fra KLD følger som vedlegg til referatet. 

9 Handlingsplan for sektorvis tiltaksgjennomføring 2016-2021  

Mal for rapporteringen/gjennomføringsplanen er ikke klar.  

Det ble referert hva som ble diskutert og konkludert med i faggruppene. 

Utkastet som VO Øyeren nå jobber med ble delt ut, til gjennomsyn. 

I denne «runden» må en akseptere at planen ikke blir godt gjennomarbeidet. 

 

Konklusjoner: 

1. Prosjektgruppa støtter at vi inntil videre bruker samme mal som VO Øyeren og 

VO Leira-Nitelva. Når maler mm er klare, bør tabellene vurderes på nytt. 

2. Utkast til plan for tiltaksgjennomføring jobbes det videre med i faggruppene. 

3. Prosjektgruppa anbefaler overfor styringsgruppa at en plan for 

tiltaksgjennomføringen oversendes  eierkommunene, og behandles politisk (tas til 

etterretning) samtidig med årsmeldingen, overvåkingsresultatene og 

rapporteringen av gjennomførte tiltak i 2016. 

4. I forkant av eventuell kommunal politisk behandling anbefales at kommunenes 

administrative representanter i VOU samles for å vurdere saksframlegget og 

eventuelle forslag til vedtak. Egen kommunes oppfølging/ framdrift kan da 

vurderes/framheves. Kommunenes representanter i prosjektgruppa bør i så fall ta 

ansvaret for det. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Faggruppene 

 

 

 

 

Tor, Odd, Liv, 

Leiv, Anette, 

Ada 

10 Statusregnskap 2016 og nye prosjektforslag 

En oversikt over innkomne midler/tilskudd i 2016 ble gitt. 

Regnskapet for 2016, per 06.10.16 ble gjennomgått, inkl. en detaljert oversikt over 

budsjettposten «konsulentbistand», hva som er utbetalt, og hva som kommer i 2016. 

Pt. er størrelsen på kontorleien for sekretariatet noe uavklart. 

Faggruppenes vurderinger av behov for «nye prosjektsøknader i 2017» ble gitt. 

 

Konklusjoner: 

1. Huvo søker ikke nye eksterne prosjektmidler for 2017. Pågående prosjekter 

ferdigstilles først. 

2. Det vurderes særskilt behov for ekstern finansiering/prosjekt i den videre 

oppfølgingen av barriereeffekter/hydromorfologiske kartleggingen. Tas opp på et 

senere møte. Økologigruppa gjør vurderinger først. 

3. Det vurderes særskilt behov for ekstern finansiering/prosjekt i den videre 

oppfølgingen av miljøgiftkartleggingen når veiledningen er god nok. Tas opp på 

et senere møte. Økologigruppa gjør vurderinger først. 

4. Prosjektgruppa ser ikke behov for å legge fram noe forslag til justert budsjett for 

styringsgruppa for 2017, men avhengig av utfallet for «leie av kontorplassen for 

sekretariatet», bør daglig leder vurdere å ta opp med styreleder om budsjettet av 

den grunn bør revideres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økologigruppa 

 

Økologigruppa 

 

 

Helge, Runar 

 

11 Arbeidsplan for Huvo for 2017 og videre 

Et forslag fulgte innkallingen. Det ble liten tid til å gå gjennom tabellene. 

Konklusjoner: 

Eventuelle innspill sendes til Helge innen 21.10.16.   

 

 

 

Alle 

12 Saker til styringsgruppemøtet 24.11.16  

Prosjektgruppa ser ikke behov for noen prinsipielle avklaringer eller andre spesielle 

saker til kommende styringsgruppemøte, og foreslår følgende agenda: 

 

Sak 07/16. Orienteringer og status for arbeidet i Huvo 

Sak 08/16. Forvaltningsplanen for Glomma. Videre oppfølging 

Sak 09/16. Føringer for budsjettposten «Tiltaksgjennomføring 2017»   

Sak 10/16. Økonomi 

Sak 11/16. Arbeidsplan for Huvo for 2017 og videre.   

  

 

 

 

Runar/Helge 

 

 

 

 



Sak 12/16. Handlingsplaner/rapportering for tiltaksgjennomføringen 

Sak 13/16. Eventuelt 

Neste møte 

 

Utkast til et internt notat som klargjør bruk/vurderinger/prioriteringer av 

budsjettposten i 2017 «Tiltaksgjennomføring» ble sendt ut sammen med 

innkallingen. 

 

Det ble diskutert hvorvidt godkjent Vannforvaltningsplan for Glomma bør tas inn 

som egen sak i kommunestyrene, eventuelt først inn i styringsgruppa. Ulike 

kommuner hadde ulik praksis ift. å ta overordnede planer inn som egne saker i 

politiske fora. 

 

Konklusjon: 

1. Utkastet til internt notat for budsjettposten «Tiltaksgjennomføring» presenteres 

til styringsgruppa som prosjektgruppas forslag. 

2. Den enkelte kommune vurderer selv om godkjent forvaltningsplan bør tas inn 

som politisk sak – eventuelt som referatsak eller på annen måte – eller ikke. 

 

13 Eventuelt 

Ingen saker, men det ble tatt en rask gjennomgang over hvilke budsjettområder som 

medlemskapet i VOU dekkes over i de ulike kommunene.  

 

Neste møte Tid: Torsdag 2. mars 2017, kl. 09.30 – 15.00 i Eidsvoll.    Tor/Helge   

Helge B. Pedersen (ref.) 

 

Vedlegg: 

 Notat om fiskedøden i Risa 2015. 

 KLDs godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma for 

planperioden 2016-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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   
 


