Referat fra oppstartsmøte faggruppe økologi, faggruppe landbruk, faggruppe
kommunalteknikk samt prosjektgruppemøte den 21.09.2011,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Tor Fodstad (Eidsvoll), Odd Sverre Buraas (Hurdal), Nina Lynnebakken (Nannestad),
Leiv O. Knutson (Nes), Marie Strand (Ullensaker), Kirsten Andersen (Østre Toten), Simon Haraldsen
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Stig Hvoslef (Akershus fylkeskommune), Anja Winger
(Akershus fylkeskommune), Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Ola Bihaug (Hurdal), Sverre Rimstad (Nes),
Hans Petter Langbakk (Ullensaker), Eirik Flønæs (Østre Toten), Heidi Engelhardt-Bergsjø
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Rune Helberg (Eidsvoll), Frode Wang (Hurdal), Solveig Fagerli
(Nannestad), Gudbrand Sandnes (Nes), Morten Løkken (Østre Toten), Stig Nordli (Hurdal), Stein Egil
Granli (Nannestad), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Arne Müller (Eidsvoll), Runar
Bålsrud (ordfører i Hurdal/Leder for styringsgruppa, første del av møtet) og Helge B. Pedersen
(prosjektleder).
Forfall: Ingen (av de faste møtedeltagerne).
Orientert/invitert: Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland), Arne Magnus Hekne (Hedmark
fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Oppland), Oppland fylkeskommune
(postmottak pga. vakant stilling pt), Rune Skolbekken (Nord-Odal), Leif Skar (Stange), Trude Øverlie
(Gran).
Hovedintensjon
Intensjonen med møtet var å starte opp faggruppene. De viktige fokusområdene var å informere nye
deltagere om Vannforskriften og arbeidet som skal gjøres, samt å bli kjent med hvem andre som utgjør
vannområdeutvalget administrativt. Alle tidligere referater fra styringsgruppa og prosjektgruppa ble
gitt som vedlegg til møteinnkallingen. Første del av møtet var lagt opp som et mini-seminar.
Sak
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Innhold
Innledning
Leder for styringsgruppa, Runar Bålsrud innledet møtet.
Deltagerne presenterte seg.
Vanndirektivet og vannforskriften
Anja C. Winger fra Akershus fylkeskommune orienterte om
vanndirektivet, hovedlinjene i vannforskriften, roller,
oppgavefordeling, viktige frister og milepæler.
Presentasjon av Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Helge B. Pedersen orienterte om hvordan vannområdet er
organisert opp, mandater for de ulike gruppene, status for arbeidet i
vannområdet så langt og den videre arbeidsplan.
På forespørsel ble det understreket at det praktiseres ”åpen dørs
politikk”, dvs. alle møtene i prosjektgruppa og faggruppene er åpne
også for ansatte i kommuner, regionale og statlige myndigheter
som ikke sitter i gruppene dersom de ønsker å delta. Men
prosjektleder bør evt. orienteres om dette i forkant.
Utdyping av faggruppenes oppgaver
Oppgaver, mandater, forventinger og antatt arbeidsmengde for de
tre ulike faggruppene ble presentert av Helge. Det ble påpekt at
faggruppe kommunalteknikk inkluderer både spredt avløp og
vanlige kommunaltekniske områder.

Oppfølging/ansvar

Valg av faggruppeledere
Konklusjoner:
a) Som leder for faggruppe landbruk ble valgt: Dag E. Opsahl
(Eidsvoll).
b) Som leder for faggruppe kommunalteknikk ble valgt: Rune
Helberg (Eidsvoll).
c) Som leder for faggruppe økologi ble valgt: Stein Egil Granli
(Nannestad).
Alle tre inngår nå også som faste medlemmer i prosjektgruppa.
Karakteriseringen og Vann-nett
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Leif Nilsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte om
hva som menes med karakterisering, om ulike sentrale begreper
samt om verktøy og datagrunnlaget for vann-nett. Videre forklarte
han hvordan vann-nett skal brukes, både av oss som jobber i
vannområdeutvalget og for allmennheten.
Innspill til karakteriseringsnotatet, videre problemkartlegging
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og andre oppgaver for faggruppene
Resultatene fra første runden med karakteriseringsarbeidet er
sammenfattet i notatet ”Karakterisering av Vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma”, versjon 1. Dette ble presentert av
Helge. Hensikten med notatet er å ha et prosessdokument som i
felleskap skal suppleres og justeres for å forbedre
kunnskapsgrunnlaget om vassdragenes miljøtilstand
(”helsesjekk”). Utover høsten skal dette munne ut i et tilsvarende
notat som versjon 2 eller 3. Innholdet skal videre legges inn i
Vann-nett av fylkesmennene, og brukes til å bygge det videre
arbeidet på for oss i vannområdeutvalget. Notatet er vedlagt dette
referatet.
Konklusjoner og neste møte for de ulike faggruppene
8
Konklusjon for faggruppe kommunalteknikk:
a) Karakteriseringen versjon 1 tas bare til orientering. Det gis epost innspill til karakteriseringen versjon 2 underveis. Neste
møte ettervinteren/våren 2012 før karakteriseringen
ferdigstilles, og i god tid før oppstart tiltaksanalyse.
Konklusjon for faggruppe landbruk:
b) Karakteriseringen versjon 1 tas bare til orientering. Det gis epost innspill til karakteriseringen versjon 2 underveis.Neste
møte ettervinteren/våren 2012 før karakteriseringen
ferdigstilles, og i god tid før oppstart tiltaksanalyse.
Konklusjon for faggruppe økologi:
c) Økologigruppa jobber videre med det oppdraget som er gitt
dem fra prosjektgruppa så snart som praktisk mulig.
Prosjektleder konfererer med gruppeleder og sender ut en epost der oppgavene konkretiseres og agenda settes i god tid før
neste møte. Neste møte i faggruppe økologi er: fredag 21.
oktober kl. 09.30 – 13.30 i kommunestyresalen, i Nannestad.
Eventuelt
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Intet.
Prosjektgruppemøte
Etter fellesmøtet, ble det avholdt et prosjektgruppemøte. Gjelder sak 10-12.
Status for økonomiske søknader og egne prosjekter
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Status mht. svar på div. søknad om økonomisk støtte, om
prosjektet ”Miljøgift i fisk” og klassifiseringen høsten 2011 ble
gitt.
Konklusjoner:
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Økologigruppa,
senere prosjektgruppa,
landbruksgruppa og
kommunalteknikkgruppa.

Faggruppe
kommunalteknikk.
Innspill til versjon 2.
Prosjektleder og leder for
gruppa.
Faggruppe landbruk.
Innspill til versjon 2.
Prosjektleder og leder for
gruppa.
Faggruppe økologi.
Prosjektleder og leder for
gruppa.
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Fordi hærverket/ødeleggelsen av fiskegarn for Eidsvoll FS skjedde
når dette ble utført for oss, tilbyr vannområdet seg å erstatte de
ødelagte garna. Tor Fodstad erklærte seg for øvrig innhabil og
deltok ikke i diskusjonen rundt denne saken.
Under feltarbeidet med klassifisering deltar prosjektleder og
såfremt mulig leder for prosjektgruppa, som kjentmann og assistent
for å holde kostnadene nede i forhold til konsulentens oppdrag.
Involvering av NVE og andre sektormyndigheter
Konklusjon:
På nyåret inviterer vi NVE, Statens vegvesen og evt. andre
sektormyndigheter. Dette skjer på et fellesmøte for økologigruppa
og prosjektgruppa. Her utfordres sektormyndigheten til selv å
redegjøre for de utfordringer de ser i vårt vannområde, evt. hvorfor
det ikke er noen problemer, og vi presenterer det vi ser på som
mulige utfordringer for dem. De inviteres samtidig til å delta i
Vannområdeutvalget hvis de ønsker, evt. dersom vi ser behov for
det.
Oppsummering
Konklusjon:
a) Hovedfokus videre nå er å oppdatere/suplere
karakteriseringsnotatet, få på plass de første operative WEBsidene og gjennomføre klassifiseringen.
b) Neste møte i prosjektgruppa:
Tid: Torsdag 17. november, kl. 09:30 – 14:00.
Sted: Kommunehuset i Ullensaker.

Helge.

Helge/Tor

Helge

Helge

Agenda sendes ut av
Helge/Tor.

Vedlagt referatet:
• Karakterisering av Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Versjon 1.
• Godt vannmiljø (pdf-fil fra www.Vannportalen.no). Enkel infobrosjyre.
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

