Referat fra møte i referansegruppa 12.4.2018,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Kåre Homble (Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum), Julie Stene Krokstad (Oslo
lufthavn), Bent Smukkestad (Viken Skog), Ole Randin Klokkerengen (Mjøsen Skog BA), Christian
Juel (Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon), Erik Olstad (Toten JFF, lodd nr. 2), Tron Erik Hovind
(Mathiesen Eidsvold Værk ANS), Morten B. Stensaker (ressursperson), Atle Knapp (ressursperson) og
Espen Knai (ressursperson).
Forfall: Torbjørn Østdahl (Glommens og Laagens Brukseierforening), Espen Asakskogen (Bjerke
Almenning), Terje Ranheim (Eidsvoll Skog JFF), Arvid Sandberg (Eidsvoll Skog JFF), Terje
Sørensen (Eidsvoll Fiskesamvirke), Amund Dønnum (Eidsvoll Landbruksforening), Jan Dahlin/Thor
Erling Skøien (Andelva Båtforening), Nils Oskar Gunhildrud (Hæra Grøftelag), Tina Thomte (Hurdal
Beitelag og Hurdal Bonde- og småbrukerlag), Knut Harald Bergem (Hurdal JFF), Olav Resaland
(Vorma Båtforening), Arvid Garsjømoen (Foreningen for Fritt fiske i Hurdalssjøen/privat), Jan Olav
Nybo (NOF, avd. Oslo og Akershus), Ola Ruud/Inger Cecilie Laake (Øvre Romerike Skogeierlag),
Karin Irene Olsen (Naturvernforbundet i Nes), Maria Tesaker (FNF-Akershus), Trygve Hoel-Knai
(privat ressursperson), Knut Magnus Wold (Bjerke JFF), Frank Hoel-Knai (Hurdal Landbrukslag),
Olaf Knai (privat ressursperson), Knut Bjarne Tajet (privat ressursperson), Geir Henrik Sund Sæther
(Forsvarsbygg Futura), Anders Klaseie (Akershus Bondelag), Karin Hägg (Eidsvoll Almenning),
Andrea Nymo Fikse (Oslo lufthavn), Haaken Eric Mathiesen (Mathiesen Eidsvold Værk ANS).
Øvrige deltagere fra Vannområdeutvalget (VOU): Runar Bålsrud (ordfører i Hurdal, leder for
styringsgruppa), Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Ola R. Eide (SVV) og Helge B. Pedersen (daglig
leder).
Sak Innhold
Oppfølging/ansvar
Møtedato ble satt i forrige møte (30.3.17). Det ble sendt ut en påminnelse
om dato, foreløpig agenda og mulighet for å løfte inn egne saker den
9.3.18. Agenda og innkalling ble så sendt ut 4.4.18.
Leder for styringsgruppa og ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud ønsket
velkommen, og ledet møtet.
Orientering om hva som er gjort i Huvo siden forrige møte
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Helge presenterte en oversikt over hva som nå er de viktigste oppgavene
som skal gjennomføres i perioden 2016-2021 innen Huvo, både for selve
VOU, og i regi av sektormyndighetene. Det ble også orientert om hvem
det er som skal gjennomføre tiltakene i praksis, og gitt noen konkrete
eksempler på enkelttiltak. En statusoversikt over tiltakene finnes på
www.huvo.no (lenke her). Det ble også orientert om hva som er VOU
sine oppgaver og sektormyndighetenes oppgaver, og at det også er andre
som skal være tiltakshavere. Overvåkingsstatus for miljøtilstanden i Huvo
ble også presentert. Rapporter ligger på http://huvo.no/rapporter.html
(lenke her og her).
Utdypinger og spørsmål ble tatt direkte i løpet av orienteringen.
Orientering om viktige oppgaver i Huvo i 2018
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De viktigste oppgavene for Huvo i 2018 blir:
•
Evt. justeringer etter endring i Vannforskriften (har vært på høring).
•
Utarbeide lokalt dokument for «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål», som skal til Vannregionmyndigheten (VRM) og inngå
som del av høringsdokumentet i regi av VRM. Det skal på offentlig

høring innen 1.1.2019, sammen med planprogrammet.
Delta i utviklingen av databasen «Glommadata», som skal bedre
tiltaksoversikten og gjennomføringsgraden/rapporteringen i arbeidet.
•
Delta sammen med fylkesmenn, fylkeskommuner og andre
sektormyndigheter i revisjon av databasen/fagsystem Vann-nett
(lenke her).
•
Videreføre overvåking og problemkartlegging.
En oversikt over de viktigste oppgavene som VOU skal gjennomføre i
2018 ligger i «Arbeidsplan for Huvo 2018», lenke her. Det ble særlig
orientert om kommende tiltaksrettet overvåking, kontrollfiske i bekker,
hydromorfologiske utredninger i 6 prioriterte vassdrag, høringen av
reglementet for Hurdalssjøen, miljøgift-kartlegging, beitedyr vs. spesiell
gytebekker, brosjyre «grasdekte vannveier» og veileder skogsbilvei vs.
gytebekker.
Hva kan referansegruppa medvirke på nå, og inn til neste
planperiode
Konkret ble følgende temaer framhevet og diskutert:
• Kontrollfiske i bekker i 2018. Det tas sikte på å kunne gjennomføre
kontrollfiske annet hvert år videre.
• Miljøgiftkartleggingen i 2018.
• Utredninger på 6 prioriterte vassdrag ift. barrierer/hydromorfologi
(HyMo).
• GLB har signalisert at det frivillige manøvreringsreglementet for
Hurdalssjøen skal ut på høring en gang etter sommeren 2018 for å få
innspill.
• Kvalitetssikring/innspill på Vann-nett, særlig påvirkninger i
nedbørsfeltene.
• Kommende formelle planperiode for 2. landsdekkende planperiode
(2022-2027).
• Alle ble oppfordret om å informere egne organisasjoner om
Vannforskriften, og gjerne «framsnakke» vannmiljøet. Vi lykkes best
når arbeidet skjer i fellesskap.
•
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Videre oppfølging:
1. Dersom flere bekker enn de som er innmeldt ønskes vurdert/
kontrollfisket, kan Helge kontaktes.
2. Deltagere med lokalkunnskaper om mulig miljøgiftproblematikk i
følgende VF bes om å ta kontakt med Helge:

Alle
Alle

002-1540-R (Stensbyelva)
002-1543-R (Nord-Fløyta/Holtåa)
002-1553-R (Andelva)
002-1581-R (Tilløpsbekker Vorma SFS)

3.

Deltagere med lokalkunnskaper om og/eller som ønske om å delta i
anbud til konsulenter på HyMo for Hurdalselva, Gjødingelva, Hegga,
Honsjøen, Andelva eller Lyssjøen bes om å ta kontakt med Helge (de
viktigste aktørene vil bli kontaktet av oss uansett).
4. Avvente høringsdokumentene på manøvreringsreglementet for
Hurdalssjøen. Det antas at GLB inviterer til et høringsmøte til høsten.
De som ønsker å gi innspill kan forberede seg.
5. Huvo sender ut en epost når Vann-nett er klar for «kontroll». De som
ønsker det kan se gjennom, og gi en tilbakemelding til Helge dersom
det oppdages noe som antas å være (vesentlig) feil eller mangel,
særlig ift. påvirkninger i nedbørsfeltene.
6. Alle organisasjoner (o.a.) som ønsker å gi formelle innspill til
planprogram og «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for 2.

Alle

Alle
Alle

Alle
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landsdekkende planperiode, kan forberede seg. Det legges ut på
høring senest 1.1.2019.
7. Huvo tar også gjerne i mot gode råd, tips og innspill fortløpende,
men betrakter det som uformelle innspill, som da også behandles på
uformell måte.
8. Huvo kan bistå deltagere i referansegruppa i å bruke https://vannnett.no/portal/ og http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ dersom de tar
kontakt.
Hvordan OSL tar hensyn til vannmiljøet
Julie Stene Krokstad (Hydrogeolog, Seksjon for vann og grunn),
Avinor/OSL orienterte om:
• Hvordan luftfartsvirksomhet påvirker vannmiljøet (utslipp av
avisings-kjemikalier, utslipp av hydrokarboner, historisk forurensing
i grunnen og avsetninger fra luftforurensing).
• Miljøhensyn og myndighetsoppfølging, inkl. tillatelsene som OSL
har fra Miljødirektoratet og NVE.
• Miljøovervåkingen som pågår (av grunnvann, vassdrag og fisk).
• Informasjon om forurensning og miljøovervåkning, med følgende
lenker: Oslo Lufthavn (lenke), norske utslipp (lenke), forurenset
grunn (lenke), Vannmiljø (lenke). Det er også mulig å kontakte
Seksjon for vann og grunn (OSL) for direkte spørsmål.
• Problemet som ble reist av Huvo om avsetninger fra flytrafikken
påvirker overflatespenningen i nærliggende resipient. På vegne av
OSL har NILU og NIVA undersøkt dette. Lenke til NILU rapp.
33/2016, her. Dette har OSL og NGI nå fulgt opp videre i 2017 i
Aurtjern og i Danielsetertjern, der det ikke ble funnet å være noe
problem. Men Huvo undersøkte Elstadbekken i 2017, der det fortsatt
ikke er god tilstand på bunndyr. Dette vil bli sett nærmere på sammen
med Huvo.
En god del spørsmål og svar ble gitt i møtet. Det ble bl.a. opplyst at
høring av reguleringsplan for 3. rullebane ventes om ca. et år.
Hvordan Statens vegvesen tar hensyn til vannmiljøet
Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen, seksjon: Transportanalyse og miljø)
orienterte om:
• Statens vegvesen (SVV) sitt ansvarsområde og samarbeid med Huvo.
Driftskontrakter for vegsalting rulleres hvert 5. år.
Tiltaksgjennomføringen er avhengig av bevilgninger gjennom Norsk
Transportplan, NTP (riksv.) og Akershus fylkeskommune (fylkesv.).
Spesielle påvirkningspunkter er kartlagt sammen med Huvo.
• Strategier for vinterdrift (bar veg/vinterveg).
• Kulverten på Fv. 180 Langtonbekken. Tiltak/budsjett vurderes nå snart.
• Kulverten over Stenbyelva ved Julsrudbroa. Tiltak/budsjett vurderes nå
snart.
• Kulvertene over Tømtebekken. Prioriteres ikke nå.
• Kulvertene øverst i Nessa ved E6 (mot Netsjøen). Innspillet tas inn i
neste planperiode.
• Ny rensedam for tunnelvaskevann fra E6 Eidsvolltunnelen sør ble ikke
finansiert over NTP nå. Men det jobbes videre med finansieringen.
• Rensebassengene langs E6, særlig ved Risa og Julsrud.
• Undersøkelser av de sårbare grytehullsjøene i området.
En god del spørsmål og svar ble gitt i møtet. Vassdrag utsatt for
saltpåvirkning overvåkes nå årlig av SVV. Mengden salt har hatt en stor
økning. Det er et mål å redusere det, samtidig som trafikksikkerheten
ivaretas.

Alle
Alle
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Videre oppfølging:
En bekymring reist i møtet om miljøproblemer i vegavrenningen fra E6
til Andelva om våren i snøsmelteperioden, når Andelva har sin minste
vannføring. På den strekningen finnes ikke rensebasseng, fordi
avrenningsvannet skal infiltreres i grunnen. Dette følges opp videre av
SVV.
Spørsmål, kommentarer, innspill og videre deltagelse
Innspill og kommentarer ble i det vesentligste gitt og diskutert i de andre
sakene. Ingen spesielle temaer/saker ble reist under dette punktet.
Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte (tentativt)
Tid: Onsdag 10. april 2019.

Ola R. Eide

Agenda sendes ut av
Tor/ Helge

Tor Fodstad og 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

