
 
 

Referat fra møte i referansegruppa 29.4.2021,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 
 

Til stede: Maria Tesaker (FNF-Akershus), Ole Randin Klokkerengen (Eidsvoll Skogeierlag/Mjøsen 

Skog), Øystein Løvli (Mathiesen Eidsvold Verk), Julie Stene Krokstad (Oslo Lufthavn/Avinor), Olaf 

Knai (Hurdal grunneierlag), Anders Klaseie (ressursperson), Erik Olstad (Østre Toten JFF, lodd nr. 2), 

og i tillegg en deltager som ikke ble identifisert med navn i det digitale møtet («LG gjest»). 

  

Inviterte: Hele referansegruppa (lenke). 

 

Meldt forfall: Hafslund ECO og Øvre Romerike Natur og Ungdom. 

 

Øvrige deltagere fra Vannområdeutvalget (VOU): Hans Thue (ordfører i Nannestad, leder for 

styringsgruppa), Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. 

Pedersen (daglig leder).   

 

Merknad: Møtet måtte avholdes digitalt (via teams) pga. covid-19 restriksjonene. 

Sak Innhold Oppfølging/ansvar 

 

 

 

 

 

Møtedato ble varslet 8.3.21. Den 25.3.21 ble det sendt ut en møte-

invitasjon med agenda og lenker til div. andre høringsmøter om vann-

forvaltningsplanen mm. Den 14.4.21 ble det sendt ut en påminnelse om 

møtet og orientering om oppkoblingen til møtet. Lenke til det digitale 

møtet ble så sendt ut 22.4.21.  

Leder for prosjektgruppa, Tor Fodstad, ønsket velkommen og ledet møtet 

 

1 Hva er gjort i Huvo det siste året  
Helge orienterte om dokumenter som gir detaljert oversikt over status for 

arbeidet etter vannforskriften; årsmeldingen for 2020 (lenke), oppdatert 

oversikt over tiltaksgjennomføringen (lenke), nye utredninger og 

rapporter (lenke) og aktuelle saker (lenke). Særlig ble det påpekt at da 

NVE i fjor endret inndelingene for den minste forvaltningsenheten 

(vannforekomstene) over hele landet, innebar det svært mye jobb fordi all 

informasjon måtte oppdateres i databasen Vann-Nett (lenke).  

Hvem som har ansvaret for de ulike prosessene i vannforvaltnings-

arbeidet ble gjennomgått. Deretter ble det gitt en kort statusoversikt over 

følgende konkrete prosjekter: Kontrollfiske i bekker og elver (lenke) - 

nytt fiske i august, genkartlegging av storørreten i Hurdalssjøen (pågår), 

problemkartleggingene etter fiskedøden i Risa (lenke), all miljøgift-

kartleggingen (oppsummering pågår), avrenning fra skytebaner (lenke, 

lenke), foreløpig mangel på sektormyndighet for krigsetterlatenskaper 

(avklares nå av Miljødirektoratet), opprydding av tønner i Transjøen 

(lenke), etablering av fiskeomløp i Lysjøen (lenke, oppfølging pågår), 

etablering av fiskeomløp i Honsjøen (lenke, oppfølging pågår), utredning 

av Hurdalselva (lenke, pågår), etablering av tre båtseptikanlegg (lenke), 

og en oversikt over de tre viktigste tiltaksområdene; opprydding av spredt 

avløp, kommunaltekniske vann- og avløpstiltak og jordbrukstiltak. Videre 

ble det kort redegjort for tiltakene som ble gjennomført/pågår i regi av 

Forsvarsbygg (Steinsjøen øvings- og skytefelt), Risautvalget (habitattiltak 

i Risa), Hafslund ECO (habitattiltak mm. i Vorma) og at Oslo Lufthavn 

og ØRAS har styrket vassdragsovervåking pga. vannforskriftens krav. 

 

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/deltagere_referansegruppa_huvo.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Arsmelding_2020_for_Vannomradet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/Oppdatert_Oversikt_over_foreslatte_og_planlagte_tiltak_2016-21.pdf
https://huvo.no/rapporter/vare-rapporter.html
https://huvo.no/aktuelt.html
https://www.vann-nett.no/portal/
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat_1_20_Kartlegging_av_gytebekker_2019.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/1_3_21_Notat_Huvo_og_Risautvalget_Intensivmalinger_Risa_Fiskedod_2021.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Skytebaneoversikt_i_Huvo_per_4320.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/COWI_2020_Skytebaner_Huvo_Avrenningsvann.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvo-notater/Tonner_Transjoen_fjernet_265_Rapport_2020.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Lysjoen_2019.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Honsjoen_2019.pdf
https://huvo.no/aktuelt/156-anbudskonkurranse-mulighetsstudier-problemkartlegging-og-utredning-av-habitatforbedrende-tiltak-i-hurdalselva.html
https://huvo.no/aktuelt/152-batseptikanlegg-er-na-ferdig-etablert.html


2 Hva er status for vannmiljøet i Huvo per nå  

Overvåkingsrapporten for 2020 (lenke) ble kort presentert, det ble gitt 

informasjon om oppblomstringen av grønnalgen (Spirogyra) i Hersjøen 

og status for hele miljøtilstanden (alle vannforekomstene) i Huvo per nå 

(lenke). 

 

3 Hva er planlagt i Huvo i neste planperiode (2022-2027). 

Forslagene i regional vannforvaltingsplan for miljømålene på vann-

forekomstene i Huvo er:  

• «Svært god økologisk tilstand» i Langen + bekkefeltet til Langen i 

2027 (Gran kommune). 

• «God økologisk» tilstand alle andre steder i 2027, bortsett fra: 

Sentrumsbekkene og Hersjøen, som er utsatt (§ 9) til 2033. 

• Miljøtilstanden for grunnvannsforekomstene på Gardermoen (lenke, 

lenke) settes i hovedsak av Miljødirektoratet, noe som ikke er avklart i 

foreliggende høringsutkast. 

Det ble presisert at dersom noen har forslag og innspill knyttet til 

miljømålene, er dette riktig «timing» for å gi innspill i høringen.  

 

Når departementet har fastsatt miljømålene, skal alle sektormyndigheter 

legge disse til grunn for sin forvaltning. Per nå ligger det 265 konkrete 

tiltak i Vann-Nett/tiltaksprogrammet, for videre oppfølging i perioden 

2022-2027, slik at miljømålene skal nås senest i 2027. 69 % av disse er 

det kommunene som er sektormyndighet for. De andre er: 

Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Miljødirektoratet, Mattilsynet og 

Jernbanedirektoratet. De ulike tiltakene ble tematisk gjennomgått, basert 

på de ulike sektormyndighetene.  

 

Det ble presisert at dersom noen har forslag og innspill knyttet til 

tiltakene i tiltaksprogrammet/Vann-Nett, så er dette riktig «timing» for å 

gi innspill i høringen. 

 

Deltagerne i referansegruppa ble takket for mange gode utfordringer, 

innspill og aktiv deltagelse i en rekke av de mange tiltakene som har blitt 

gjennomført i løpet av den første planperioden (2016-2021). Både i 

utredningsfasen, planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Gruppas 

deltagere ble oppfordret til å ta direkte kontakt med sekretariatet dersom 

det er noen som har planer om konkrete tiltak i vassdragene, enten for å 

orientere oss, eller for å få betraktninger rundt det eller for å drøfte et 

mulig samarbeid med Huvo. Huvo ønsker å ha en «lav terskel» for 

kommunikasjon med deltagerne i referansegruppa, og vil kunne ta direkte 

kontakt dersom vi mener at enkelte i referansegruppa kan ha interesse i 

utredninger og prosjekter der Huvo er involvert videre. 

 

 

4 Regional vannforvaltningsplan for 2022-2027. 

Det ble orientert om formålet med den regionale vannforvaltningsplanen 

og tilhørende tiltaksprogram. Videre om prosessen fram til godkjenning 

av fylkestingene og Klima- og miljødepartementet samt rapport til ESA. 

Det ble fremhevet hva fylkeskommunen særlig ønsker innspill på. Fristen 

for høringsinnspill er 31. mai. Mer informasjon finnes her: 

Vannregionmyndighetens høringsmøte (i opptak lenke), veiledning fra 

Miljødirektoratet til Vann-Nett/høringen (lenke), nasjonal vannmiljø-

konferanse (i opptak lenke), inspirasjon fra Sabima (lenke). For tilsluttede 

organisasjoner oppfordres til å kontakte FNF-koordinator for evt. felles 

innspill (lenke). For andre organisasjoner anbefales å kontakte 

regionalt/nasjonalt ledd for eventuelt å samordne innspill i høringen. 

Nå er riktig «timing» for å medvirke i de formelle prosessene. Både 

  

 

  

 

Høringsfrist 31. mai 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Rapport_overvaking_i_2020_HUVO_Ramboll.pdf
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-996-G
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-994-G
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/horingsmoter-og-webinarer-mars-og-april-2021/horingsmote-vann-i-plan/
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/veiledningspakke-for-horinga---vannforvaltningsplanene-og-tiltaksprogram/
https://www.vannportalen.no/arrangementer/nasjonal-vannmiljokonferanse-27.--28.-april-2021/forelopig-program---nasjonal-vannmiljokonferanse-2021/
https://www.vannportalen.no/arrangementer/nasjonal-vannmiljokonferanse-27.--28.-april-2021/forelopig-program---nasjonal-vannmiljokonferanse-2021/
https://fnf-nett.no/


høringsdokumentene og hvordan høringssvar skal sendes ligger her 

(lenke). 

Uformell medvirkning skjer gjennom direkte kontakt fortløpende med 

sekretariatet fra sak til sak og når det passer underveis 

5 Spørsmål, innspill og kommentarer fra deltagerne til forvaltnings-

planen og/eller Huvo 

✓ Det ble gitt positive tilbakemeldinger på framdriften i vann-

forvaltningsarbeidet. 

✓ Det ble oppfordret til å begrunne behovet for økte rammer på RMP.  

Huvo tar innspillet til etterretning, og viser til brev sendt til 

Landbruksdirektoratet om RMP den 15.4.2021 (lenke). 

✓ Det ble spurt om miljømålet for grunnvannet på Gardermoen. Svar: 

«Standard» miljømål for grunnvann i Norge er minst «God kjemisk og 

kvantitativ tilstand» (lenke. kap. 2.4 og vannforskriftens § 6 samt 

vedlegg V), dersom det ikke foreligger behov/ønske om strengere 

miljømål (§ 7), eller foreligger begrunnet forslag om redusert 

miljømål eller utsatte frister (vannforskriftens §§ 9, 10 eller 11). Den 

som har innspill til miljømålet, kan ta det inn i høringen nå. Pt. ligger 

det ikke inne noe spesifikt forslag til miljømål på de to vann-

forekomstene på Gardermoen, men i alle andre vannforekomster i 

Huvo. Grunnvannsforekomster jobbes det for øvrig lite med i VOU og 

kommunene fordi det er komplekst og ofte basert på modelleringer. 

Arbeidet der skjer fra Miljødirektoratet, i samarbeid med 

Statsforvalteren og NGU. 

 

 

 

  

 

   Neste møte (tentativt) 

Neste møte ble tentativt satt til torsdag 7. april 2022, fortrinnsvis som et 

fysisk møte på ettermiddagen. Nærmere beskjed sendes deltagerne når 

det nærmer seg. 

 

Agenda sendes ut av 

Tor/ Helge 

 
Referenter: Stig Nordli, Tor Fodstad og Helge B. Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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   

 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/aktuelt-for-vannregion-innlandet-og-viken/horing-av-regionale-vannforvaltningsplaner-for-innlandet-og-viken-vannregion-og-for-de-norske-delene-av-vannregion-vasterhavet/
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Innspill_ny_fordelingsnokkel_RMP_2021.pdf
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/

