Referat fra arbeidsmøtet mellom NRAS, Huvo og
samarbeidspartnerne
Dato:
Deltagere:

Andre
inviterte:

11.2.2019
Jonathan Colman (NRAS), Odin Kirkemoen (NRAS), Andreas Lium (NRAS),
Bjørn Otto Dønnum (E-CO Energi), Øystein Løvli (Mathiesen Eidsvoll Verk),
Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Terje Ranheim (Eidsvoll Fiskesamvirke) og
Helge B. Pedersen (Huvo).
Akershus Energi v Jørn Melbye, Akershus fylkeskommune v/Estrella Fernandez,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Hedvig Sterri, Hurdal kommune v/Stig Nordli,
NVE v/Ingrid Haug, Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon v/ Christian Juel,
Hurdal JFF v/Knut Harald Bergem og Øvre Romerike Trollingklubb v/Espen Knai.

Agenda
Etter en kort innledning, ble innspill og detaljer diskutert hhv. for Hegga, Gjødingelva og Andelva,
med utgangspunkt i de utkastene som ble sendt oss fra NaturRestaurering AS (NRAS) 20.12.18.
Hovedkonklusjoner fra møtet
 NRAS innarbeider innspillene og lager nye utkast som vi får innen 12. april.
 Vi gir innspill på disse innen 1. mai.
 NRAS ferdigstiller de 3 siste rapportene innen 15. mai.
 NRAS oversender ferdig utredning for Lysjøen innen uke 8.
 NRAS har jobbet videre med å forbedre/detaljer illustrasjoner mm. også for Honsjøen og Store
Vikka. Det sendes oss med det første.
 Det kan være behov for noe ekstra feltarbeid/oppfølging til sommeren for Hegga, Gjødingelva og
Andelva, i første rekke for Huvo og lokale interessenter.
Videre oppfølging
 Etter at de faglige utredningene er ferdigstilte, må Huvo i samarbeid med lokale interessenter
diskutere om det rent faktisk skal jobbes videre med de fysiske tiltakene eller ikke.
 Det må evt. melde seg en tiltakshaver/søker. (Huvo kan ikke være tiltakshaver/søker, men bør
bistå tiltakshaver etter behov).
 Vi må diskutere budsjett og finansieringsplan sammen med tiltakshaver/lokale interessenter.
 Deretter må evt. tiltakshaver søke fylkeskommunen om tillatelse, der også uttalelse fra FM og
kommunen innhentes. (Evt. andre tillatelser må også innhentes).
 Deretter må det avklares med NVE om de også skal ha en søknad/vurdere konsesjonsplikt.
 Særskilt for Gjødingelva, må det diskutere om NVE selv kan ta på seg dette arbeidet på vegne av
tiltakshaver/kommunen.
 Huvo bør jobbe sammen med tiltakshaver for å framskaffe/søke økonomiske midler.
 Tiltakshaver må deretter gjennomføre de praktiske tiltakene, men Huvo (m.fl.) bør vurdere å bistå
i felt for å sikre at det blir riktig utført.
Referent: Helge B. Pedersen
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

