Arbeidsplan for Huvo i 2018
Vedtatt 22.3.18
Revidert
Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med
godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det alt vesentligste er det
sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.
Oppgaver

Avholde faggruppemøter landbruksgruppa

F = Fag/
Periode start Periode
Utredning V 2018
ferdig
= vedtak
F
Vår
høst

Politiske
Overordnet
vedtak utover frist
VO

Merknader

Etter behov/ønsker, 2- 3 i året

Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 2- 3 i året

Avholde faggruppemøter i økologigruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 2- 3 i året

Avholde møter i prosjektgruppa

F

Vår

høst

Etter behov/ønsker, 3-5 i året.

Avholde møter i styringsgruppa

F+V

Mars/april

November

Etter behov/ønsker, ca 2 i året.

Avholde møter i referansegruppa

F

April

Etter behov/ønsker, minst 1 i året.

Avholde konkrete temamøter

F

Løpende

infomøter for befolkningen og faglige temaer.

Informasjon, utadrettet virksomhet/ medvirkning
og involvering

F

Løpende

Følge opp konkrete innspill fra
referansegruppa/befolkning
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i
møter med VRM, FM, FK, Direktorater, VRUmøter samt relevante fagtreff/seminarer.

F

Løpende

F

Løpende

Besvare spørsmål, motta innspill, dele
resultater/info lokalt, pressekontakt,
kommunenes hjemmesider mm.
Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i
en av gruppene for avklaring.
Etter behov/ønsker

Oppdatere og drifte hjemmesiden
(www.huvo.no)
Oppdatere Vann-Nett

F

Løpende

F

Løpende

Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl.
implementere resultatene fra Leirelv-prosjektet
når det er klart.

F

Løpende

Ja

Må oppdateres etter frister som settes
nasjonalt. Behov/innhold samles opp
fortløpende.
Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres
av ekstern konsulentfirma. Ved behov delta i å
følge opp NIVA-rapp. 6792-2015, sammen
med FMOA og andre VO. Årlig statusoversikt til
kommunene.

Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og
planlagte tiltak for perioden 2016-2021,
innen Huvo."

F+V

Januar

Mars

Ja

Nei

Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa.
Men de underliggende vedtakene skal gjøre av
sektormyndighetene og i forkant. Kan beh.
politisk i alle kommunene som del av årlig
statusoversikt.

Utarbeide årsrapport for tiltaksgjennomføring
via Glommadata.

F+V

Januar

Mars

Ja

Ja

Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk
i alle kommunene som del av årlig
statusoversikt. Frist til AFK/VRM ikke satt
enda.

Regnskap og budsjett for neste år

F+V

Januar

mars/april

Intern årsmelding, samt oversendelse for
kommunal forankring.
Høring/innspill til planprogram 2.
landsdekkende planperiode, inkl "Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål".

F+V

Januar

mars/april

Ja

F+V

Januar

Desember

Ja

Karakteriseringsprosess planperiode 2.

F

Januar

Desember

Ja

Oppfølging av barrierer/HyMo, inkl. evt.
vedlikeholdstappingen av dammene i Andelva.

F

Januar

Desember

15.jan

Bistå med å utarbeide faktaark om
vegetasjonsdekke på kritiske jordbruksområder
mot vassdrag og dråg.

F

Januar

april

I samarbeid med VO Øyeren og VO LeiraNitelva.

Mikroplast - registrere forekomster

F

Januar

Desember

Kartlegge kunstgressbaner ift. vassdrag.
Orientere kommunenes driftsavdelinger.
Avvente evt. nærmere veiledning. Kommunene
sender ut info ang. landbruksplast.

Problemkartlegging av Hersjøen - oppfølging av
cyanobakterier

F

Februar

April

Vurdere/diskutere rapporten og evt. videre
oppfølging. Rapp. frist 15.04.2018.

Søke annen ekstern finansiering/
prosjektstøtte/tilskudd overvåking

F

Februar

Strategisk utlegging av kalkholdig gytegrus i
Øyangen.

F

Februar

Februar

Praktisk oppfølging av forslag i NINA-rapp.
1296. Sammen med grunneier (MEV), FM i
Oppland, Hurdal og Gran kommuner.

Mars

Juli

Prosessen styres av regulanten (GLB).
Kommunene/Huvo bør gi innspill. Må først inn i
styringsgruppemøtet. Vurdere MSc.-oppgave.

Hurdalssjøen - manøvreringsreglement

F+V

Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i
styringsgruppa.
Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til
kommunene, FK, FM osv.
Frist ikke satt enda. Prosess styres av
Miljødirektoratet. Skal på høring innen
01.01.2019.
Bistå fylkesmennene med karakterisering planperiode 2. Mal kommer. Tid og prosess
styres av miljødirektoratet.
Følge opp prioriterte objekter. Møte med
samarbeidspartnere. Søke om statlig tilskudd til
detaljprosjekteringer.

Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle
er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.

Utarbeide veileder/brosjyre for krysningspunkt
mellom skogsbilveier og gytebekker.

F

Mai

august

Innspill mottatt om behovet for en slik praktisk
vinklet, og enkel veileder.

Innlegging/ajourføring i
Grunnforurensingsdatabasen, samarbeid med
kommunene og FMOA.

F

Mai

Desember

Alle kommuner skal revidere
Grunnforurensingsdatabasen jevnlig. Pt. er
dette mangelfullt.

Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 3
ulike gytebekker vs. landbruk.

F

Mars

Oktober

Møte med kommune og grunneier m.fl.
Diskutere muligheter. Løykjebekken, Nessa,
Bjørtomtbekken.

Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa.
for tiltaksgjennomføring i landbruket.

F

April

Oktober

F+V

Mai

Mai

Etter behov/ønsker fra kommunene.
Samarbeide om søknader/gjennomføring på
"Gratis Miljøråd".
I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og
løpende justeringer gitt av styringsgruppa.

Fakturere eierkommuner for medl.kont.
Gjennomføre kontrollfiske i utvalgte bekker

F

August

september

Gjøres sammen med referansegruppa m.fl.,
kommuner, AFK og FM.

Beregne andeler og viderefakturere
kommunene som deltar i felles overvåking.

F

Oktober

Oktober

Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og
prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.

Kartlegging av miljøgifter

F

Løpende

Løpende

Problemkartlegging av Risa - årsak til fiskedød

F

Løpende

Løpende

Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i
kommunene.

F+V

Løpende

Løpende

Løpende

Bistå kommunene med å innarbeide
vannforskriften i kommunal planlegging.
Evt. detaljer ytterligere i Vannett/ tiltaksmodul

F

Løpende

F

Etter behov

Rapportere på eksterne tilskudd

F

Etter behov

15.okt

Ja

Følge opp de 7 tiltakene i Vannett, og gjøre
vurderinger ift. Grunnforurensings-databasen.
Sammen med FM og kommunene. Søke statlig
delfinansiering.
Bistå Ullensaker kommune i
problemkartleggingen. Evt. MSc.-stud.
For høringer som er relevante. Huvo skal ikke
uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun
fellessaker.
Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel
fra kommunene.
Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som
settes nasjonalt/fra VRM

Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter
F
Etter behov
Ettersom dette avklares i VOU.
tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen
* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.

