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1. Innledning 
 

Fram mot 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogrammene i hele 
Norge oppdateres og justeres. Gjeldende regional vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram har fått virke siden 2016. Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og 
justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og 
tiltaksprogram skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. Les mer om 
vannforvaltningen i Norge her, og begrepene som brukes her. 
  
I prosessen fram mot oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram vil det være to høringer, 
med to dokumenter i hver høring:  
På høring fra 1. april til 30 juni 2019: 

 Planprogram (lenke til dokumentet) 

 Hovedutfordringer i vannregionen med vedlegg (dette er vedlegg 10) 

På høring fra 1. juli til 31. desember 2020: 

 Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan.  

 Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram. 

Dette dokumentet om hovedutfordringer inneholder oppdatert oversikt over miljøtilstand, 
påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i prosessen fram 
mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. En felles forståelse av hva som er de viktigste 
utfordringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid om oppdateringen av regional 
forvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram. 
 
Samtidig med høring av hovedutfordringer, høres også planprogrammet. I planprogrammet finner du 
mer om hvordan prosessen fram mot oppdaterte planer er tenkt å foregå, hvem som er involvert, 
når, og prosess for medvirkning.  
 
Med høringen av planprogram og hovedutfordringer er vi nå inne i planarbeidet for andre runde av 
regionale vannforvaltningsplaner. Gjeldende regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram ble 
utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Planen og tiltaksprogrammet som nå 
skal revideres og oppdateres, skal gjelde fra starten av 2022 til slutten av 2027.  
 
 
 
 

 
Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra fagsystemet Vann-Nett og følgende 
møter og konsultasjoner: Diskusjoner i forkant av dokumentene i faggruppe økologi (20.9.18), 
faggruppe landbruk (26.9.18), faggruppe kommunalteknikk (11.10.18), administrativ prosjektgruppe 
(24.10.18) og styringsgruppa (14.11.18). Fordi dokumentmalen fra nasjonalt hold ikke var endelig 
klart før 28.11.18, ble selve dokumentet ført i pennen av daglig leder for vannområdet, Helge B. 
Pedersen. Det ble deretter lest gjennom og kommentert via epost av personer i alle de aktuelle 
gruppene i perioden 3.12 – 21.12.18. 
 
Runar Bålsrud (s) 
Ordfører i Hurdal kommune, og leder for styringsgruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
  

Gjeldende plandokumenter for planperiodene 2010 – 
2015 og 2016 – 2021 finner du her.  

http://www.vannportalen.no/organisering/vannforvaltning-i-norge/
http://www.vannportalen.no/ord-og-uttrykk/
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/
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2. Om dokumentet 
 

Dette dokumentet ser på hva som var de viktigste utfordringene i forrige planleggingsrunde, og 
hvilke utfordringer som gjelder nå og som skal settes på dagsorden og arbeides videre med i neste 
forvaltningsplan og tiltaksprogram. Er det de samme utfordringene som gjelder?  
 
Spørsmål i høringen 
Dokumentet inneholder spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen. Alle spørsmålene er samlet i 
boksen under. Du må gjerne sende inn andre kommentarer i tillegg til høringsspørsmålene. Det 
legges til rette for innspill underveis i arbeidet fram mot nye plandokumenter og i kommende høring 
av plandokumentene fra 1. juli 2020. 

 
For mer informasjon om de enkelte vannforekomstene (VF), henvises til fagsystemet Vann-Nett 
Portal (lenke). Vennligst merk at fagsystemet brukes best med nettlesere som Chrome, Firefox osv. 
Alle vann og vassdrag er detaljert beskrevet der, og kan søkes opp eller finnes ved hjelp av 
kartmodulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:  
 
 Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller 

lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse? 
 
 Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales? 

 
 Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill til prioriteringer eller andre 

momenter til det videre planarbeidet?  
 

 
 

 

https://vann-nett.no/portal/


 

5 
 

2.1. Vannområdet vårt 

 
Figur 1. Oversikt over grensene til Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
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Vannområdet dekker et nedbørsfelt på 974 km2, og omfatter over 300 innsjøer og tjern, samt en 
rekke elver og bekker (figur 1) og 8 grunnvannsforekomster. Følgende 9 kommuner ligger innenfor 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) sitt område:  

 

 
Tabell 1. Vannforekomster i vannområdet. Vassdragene og kystområdene er delt inn i 
vannforekomster. Antall vannforekomster er ikke statisk, og kan endres underveis etter hvert som 
kunnskapen om vannmiljøet endres/forbedres. Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 
Drikkevann 
Følgende tre innsjøer er kommunale drikkevannskilder: Røtjern (VF 002-4679-L) for Hurdal, Tisjøen 
(VF 002-189-L) for Eidsvoll og Hurdalssjøen (VF 002-141-L) for Ullensaker. I tillegg har Eidsvoll 
kommune reservedrikkevannskilden fra Nettsjøen (002-1549-R), Nannestad kommune har 
reservedrikkevann fra en grunnvannskilde på Gardermoen (VF 002-736-G) og Ullensaker kommune 
har reservedrikkevann fra et grunnvannsområde i nær kontakt med Transjøen (hhv. VF 002-736-G og 
VF 002-2348-R). Mjøsa er forøvrig også drikkevann (ligger i Vannområde Mjøsa).   
 
Også brønner som gir drikkevann til mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig, skal være registrert hos 
Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Innen vannområdets areal finnes i 
størrelsesorden 2-300 slike. De er markert i kartet som blå firkanter (figur 2). 
 

Kommune Den enkelte kommunes prosent av Huvo Prosent av kommunen innen Huvo 

Hurdal 28 94 

Eidsvoll 30 63 

Nannestad 10 28 

Østre Toten 14 23 

Ullensaker 5 20 

Nes 8 12 

Gran 6 8 

Stange 1 1 

Nord-Odal 0,2 >0,5 
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Figur 2. Oversikt over drikkevannskilder i vannområdet. Innsjøer merket med mellomblå farge er 
drikkevann, og med blå stjerne er reservedrikkevannskilder fra grunnvannsområder.  
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3. Miljøtilstanden i vannområdet – hvordan står det til med vannet 
vårt? 
 
Miljøtilstanden for vassdragene fastsettes i tråd med gjeldende klassifiseringsveileder (lenke). Den 
skal beskrive virkemåten for økosystemene, målt som avvik fra naturtilstanden.  Alle vann-
forekomstene vurderes, og plasseres henholdsvis  i svært god-, god-, moderat-, dårlig-, eller svært 
dårlig økologisk tilstand,basert på kunnskap om økologiske forhold (og kjemiske støtteparametere). 
Fortrinnsvis benyttes det målte overvåkingsdata, men der det mangler, benyttes eldre data og faglige 
ekspertvurderinger. Er tilstanden moderat eller dårligere, utløser det krav om tiltak etter 
vannforskriften og godkjent forvaltningsplan. 

 

3.1 Økologisk tilstand i overflatevann i vannområdet 
 

 
Figur 4a. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 

 
Figur 4b. Fordeling i prosent tilstand per vannkategori Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.  
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 

 
Figur 4c. Fordeling areal og lengde vannkategori i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.         
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019.  

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/klassifiseringsveileder_print_02.2018.pdf
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3.2 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i vannområdet 
I første planperiode, ble det ikke satt lavere, spesielle miljømål i form av sterkt modifiserte 
vannforekomster (SMVF) i noen vannforekomster (VF) i vannområdet. Dermed blir det heller ingen 
VF med eget miljømål som «økologisk potensiale». 
 

 
Figur 4d. Fordeling i antall og prosent per vannkategori, Sterkt modifiserte vannforekomster i 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. Ingen SMVF. 
 

3.3 Kjemisk tilstand og grunnvann 
Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand. Du kan lese litt mer om dette i «Hovedutfordringer for 
vannregionen». I vannområdet jobbes det med målrettet problemkartlegging nå i første planperiode, 
slik at en god oversikt kan tas inn ved rullering av lokal tiltaksanalyse/regional forvaltningsplan i 
2020. 
  

3.4 Endringer i miljøtilstand  
Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i miljøtilstanden i vannområdet som følge av 
gjennomførte tiltak de tre første årene, bortsett fra i én VF. Det var heller ikke forventet, fordi det i 
all hovedsak har vært jobbet med videre problemkartlegginger, forebyggende/beskyttende tiltak, 
diverse informasjon og planleggingsarbeid og med tiltak for å redusere eutrofieringsgraden. Både på 
bakgrunn av gjennomført miljøklassifisering i 2012-2015, løpende tiltaksrettet overvåking og 
problemkartlegginger vil det kunne avdekkes endringer underveis. Det må også påregnes 
tidsforsinkelser på mange år fra gjennomførte tiltak og til effekter kan måles. Følgende endringer i 
klassifiseringen av økologisk tilstand har skjedd fra 2015 og til 2018: 
 
i) Endringer som følge av konkrete tiltak: 

 VF Stensbyåa (002-1540-R). Redusert eutrofibelasting. Er endret fra «moderat» til «god» 

økologisk tilstand (basert på klassifiseringsdata). 

ii) Endringer som følge av utvidet problemkartlegging og/eller endret metodikk/grenseverdi: 

 VF Tilløpsbekker Vorma nord for Sundet (002-1545-R): Er endret fra «dårlig» til «moderat» pga. 

endret typifisering/metode (ift. gyldige kvalitetselementer, leirelv). 

 VF Tilløpsbekker Vorma sør for Sundet (002-1581-R): Er endret fra «dårlig» til «moderat» pga. 

endret typifisering/metode (ift. gyldige kvalitetselementer, leirelv). 

 VF Sentrumsbekkene Eidsvoll (002-1582-R): Er endret fra «moderat» til «svært dårlig» pga. 

klassifiseringsdata på bunndyr (men pt. uklar metode/gyldig kvalitetselement, leirelv). 

 VF Gjødingelva (002-317-R) og Høverelva-Hurdalselva (002-1568-R): Er endret fra «god» til 

«svært dårlig» fordi vurderingen nå er gjort med fisk som kvalitetselement og ikke bare bunndyr, 

påvekstalger og kjemiske støtteparametere (eutrofi).  

 VF Tilløpsbekker til Hurdalsjøen vest (002-1574-R): Er endret fra «god» til «moderat», fordi 

vurderingen nå er gjort med fisk som kvalitetselement (manglende kontinuitet/vandringshinder). 

 VF Hegga (002-1735-R): Er endret fra «god» og til «moderat» », fordi vurderingen nå er gjort med 

fisk som kvalitetselement (hydromorfologisk påvirkning). 
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 VF Bekkefelt til Øyangen (002-1734-R): Er endret fra «god» til «moderat» pga. forsurings-

påvirkningen (er nå vurdert med kvalitetselementet forsuringsindeks 2 for bunndyr). 

 VF Steinsjøvassdraget øvre deler (002-947-R): Er endret fra «god» til «moderat» pga. mulig 

påvirkning fra skyte- og øvingsfelt. Helhetlig vurdering, lav pålitelighet. 

 VF Svartungselva (002-1569-R), Transjøen (002-4169-R) og Garsjøen (002-4627-R): Er endret fra 

«god» til «svært god» på bakgrunn av nye faglige vurderinger. 

Det har også vært grundig vurdert hvorvidt noen av vannforekomstene bør deles inn på annen måte, 
enten slås sammen, eller deles opp.  Men det er konkludert med at det ikke framstår noe behov for 
endringer for inndelingen av vannforekomster per nå. 
 
Det er forøvrig lagt til 4 nye grunnvannsforekomster (i Østre Toten) siden forvaltningsplanen ble 
godkjent 4. juli 2016. 
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4. Påvirkninger i vannområdet 
 

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannområdet vårt? 
 
De 10 største påvirkningene er vist for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma i figur 5. 

 
Figur 5. Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 
Kilde: Vann-Nett 14. januar 2019. 
 
Mange av vannforekomstene (VF) har flere påvirkninger samtidig (fig. 6a). To tredeler av VF har flere 
enn 4 påvirkningstyper. Færre enn 10 % av VF er uten noen (vesentlig) menneskelig påvirkning. 
 

 
Figur 6a. Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller flere påvirkninger i Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 

 
Figur 6b. Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller fler påvirkninger uten sur nedbør i 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 



 

12 
 

Påvirkninger vannområdet  
Det må bemerkes at i kategorien «Introduserte arter og sykdommer» inngår også fiskearten ørekyt 
(middels påvirkningsgrad), som dominerer i figur 5.  For denne arten mener vannområdet at det 
fortsatt mangler en god faglig vurdering på hvor den er naturlig utbredt og hvor den er introdusert av 
mennesker. For ørekyt vil det uansett ikke være noen aktuelle tiltak, utover informasjon for å unngå 
videre spredning. For øvrig finnes andre utsatte fiskearter, vasspest, krepsepest og fiskelus. 
 
De påvirkningene som tiltakene i hovedsak er rettet mot er renseanlegg (inkl. opprydding spredt 
avløp), jordbruk, langtransportert forurensing (sur nedbør) samt forskjellige fysiske inngrep 
(hydromorfologiske tiltak) og miljøgifter av ulike typer. 
 
Det er særlig områdene under marin grense som har eutrofieringsproblemer, og vassdragene 
påvirkes i omtrent like stor grad av jordbruk og spredt avløp. Sur nedbør rammer i hovedsak 
vassdragene på kalkfattig berggrunn over marin grense.     
 

4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet og virksomhet 
Framtidig aktivitet og virksomhet kan komme til å påvirke vannforekomstene framover i tid, noe som 
eksempelvis vil kunne ha konsekvenser for når vi oppnår miljømålene. Sentrale spørsmål er hvilken 
aktivitet og virksomhet som kommer til å påvirke vannforekomstene i vår region framover, og hvilke 
utfordringer klimaendringer vil kunne få i vannområdet vårt. 
 
Store deler av vannområdet ligger i området som har svært høy befolkningsvekst. Både Nannestad og 
Ullensaker kommuner hadde en vekst fra 2017-2018 som var høyest i landet, hhv. med 4,6 og 4,2 %.  
Videre framskrivningene tilsier fortsatt høy vekst. Det innebærer både at det er spesielt viktig å jobbe 
med beskyttende/forebyggende tiltak, og at rene, friske vassdrag vil få økt nytteverdi gjennom ulike 
former for rekreasjon og økosystemtjenester. 
 
På grunn av sterk utbygging er det behov for større fokus på avrenning fra tette flater, og fordrøyning 
av overvann for å hindre økt erosjon nedstrøms byggingsområdene. En del arealer under marin 
grense er leirpåvirket og erosjonsutsatt. 
 
Framskrivninger for endring i temperatur og nedbør til år 2100 viser potensielt vesentlige klimatiske 
endringer for området (tabell 2). 
 
Tabell 2. Framskrivninger for endring i temperatur og nedbør til år 2100 (dersom ikke tilstrekkelige 
mottiltak iverksettes) viser vesentlige endringer for dette området (kilde: 
http://klimaservicesenter.no). 

 
 
Det innebærer eksempelvis at det blir 1 – 2 måneder lenger vekstsesong for jordbruket. Men det vil 
også innebære store negative effekter knyttet til økte nedbørsmengder høst, vinter og vår og økt 

http://klimaservicesenter.no/
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risiko for tørke om sommeren, mer og hyppigere styrtnedbør, flere/større regnflommer og flere 
dager i året uten frost i bakken og kortere snøsesong. Dette vil påvirke både effekten av planlagte 
tiltak og potensielt skape nye problemer for vannmiljøet, dersom ikke forebyggende tiltak settes 
i gang i tilstrekkelig omfang. 
 

4.3 Endringer i påvirkninger og utviklingstrekk  
Det er gjennomført noen tiltak i nyere tid som reduserer belastningene fra pumpestasjoner, 
ledningsnett og renseanlegg. Videre har noen kommuner kommet relativt langt med opprydding av 
spredt avløp, mens andre nylig har startet. For jordbrukstiltakene er det ikke gjennomført noen 
kvalitative målinger på endringer enda, men mye gjenstår på tiltakssiden. Avrenningsmengder fra 
jordbruket er for øvrig i stor grad koblet til klimatiske forhold, og påvirkes av styrtnedbør og 
smelteprosesser som følge av varmere og våtere klima. Dermed «kamufleres» noen av tiltakene som 
skal motvirke avrenningen. For noen få målestasjoner er det en tendens til en svak forbedring, mens 
de fleste er på samme nivå som i perioden 2012-2015. Både fordi tiltakene for å redusere 
eutrofieringen er store og krevende prosesser, og fordi en må påregne tidsforsinkelser i nedbørsfelt 
fra dose til respons, er det ikke forventet å nå miljømålene før tidligst i 2021, og nærmere 2027 der 
tidsfristen er utsatt en planperiode.   
 
For langtransportert luftforurensing skjer det en sakte forbedring (gjenhenting) i vassdragene, etter 
at utslippene er kraftig redusert (fra 1990 og til 2015 er utslippsreduksjonen for svovel på hele 70 %, 
og nedgangen for NOx-utslippene er på 23 %). Men gjenhentingen i nedbørsfelt og vassdrag går 
langsomt. I noen vassdrag kan det synes som om kalkmengdene er redusert for mye (reforsuring). 
Dette følges opp av fylkesmennene. Det ble f.eks. gjennomført et spesielt tiltak i 2018 der 
kalkinnblandet gytegrus ble tilført gyteområdene for røye, men effekten kan ikke måles før om 
tidligst ca. 4 – 5 år. 
 
For fysiske/hydromorfologiske tiltak, så er også dette lange og ofte krevende prosesser. Detaljerte 
utredninger/problemkartlegginger tar tid, finansiering kan være krevende, og det skal ofte gjennom 
en søknadsprosess før de fysiske tiltakene kan settes i gang. Deretter kan det ta tid å dokumentere 
effekter på kvalitetselementene (fisk o.a.). 
 
For miljøgifter gjelder omtrent samme forløp som fysiske tiltak, men effektene kan være enda 
vanskeligere å dokumentere, og vil i større grad være å anse som beskyttende tiltak. 
 
Det er få konkrete tiltak som er gjennomført etter 2015 der det allerede nå er målt en økologisk 
endring/forbedring. Men flere tiltak er likevel ferdig gjennomført, da i hovedsak informasjonstiltak og 
problemkartlegginger. Særlig er det gjennomført mye problemkartlegginger de første årene (se 
www.huvo.no), og kunnskaper om påvirkninger, miljøklassifiseringer, prioriteringer og videre behov 
for tiltaksoppfølging har det vært jobbet mye med. Kunnskapsnivået om vassdragene i Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma begynner å bli bra. 
 
 
 

  

http://www.huvo.no/
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5. Miljømål og unntak i vannområdet 
 
Miljømålene fra 2016 
Vannforvaltningsplanene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015, og 
godkjent av departementene i 2016. 
 
Miljømålene er viktige fordi de skal beskytte vassdragene og kystvannet mot forringelse, og forbedre 
og gjenopprette miljøtilstanden for å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 
Vannforvaltningsplanene bidrar til felles innsats for å redusere forurensning og andre negativ 
påvirkninger på kystvann, grunnvann og i vassdragene våre. Vassdrag med god miljøtilstand har lite 
forurensning, er egnet for bading, som drikkevann, for sportsfiske og andre gode naturopplevelser. 
Kystvann med lite miljøgifter gir trygg sjømat og mulighet for å høste av havets goder for fremtidige 
generasjoner. 
 
Miljømålene for naturlige vannforekomster i gjeldende vannforvaltningsplan: 
 

Figur 7. Vedtatte/godkjente miljømål i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.   
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 
I utgangspunktet er miljømålet satt til minst «god» økologisk tilstand for alle VF i vannområdet, men 
det er gitt utsatt frist for 9 VF fram til år 2027. De øvrige skal i utgangspunktet nå miljømålet i år 2021 
(figur 7). 
 

5.1 Endringer i miljømål og unntak 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma ser ingen grunn nå til å endre miljømålene som er vedtatt 
gjennom godkjent Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021. Men 
ettersom problemkartleggingene videreføres, og flere typer påvirkninger kartlegges/utredes, vil også 
miljøtilstanden kunne endres, og dermed også sannsynligheten for at alle miljømålene oppnås til 
fastsatt tid. På generelt grunnlag er det grunn til å anta at flere av vannforekomstene neppe vil 
oppnå miljømålene i sin helhet innen oppsatt frister, men det kan ikke utelukkes.  Det jobbes derfor 
videre med det mål for øyet å oppnå fristene satt for første planperiode. Eventuelle tidsforsinkelser 
for miljømåloppnåelsene avklares som ledd i rullering av forvaltningsplanen for neste planperiode 
(2022-2027). 

 
Inn i neste planperiode vil Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma også vurdere hvorvidt miljømålet 
bør heves til «svært god» økologisk tilstand for drikkevannskildene Røtjern og Tisjøen. Men 
miljømålet må i så fall korrigeres for fremmede arter og fysiske inngrep (demning). 
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Viktige brukerinteresser i vannområdene og i regionen 
I tillegg til hovedmålet om godt vannmiljø, kan det være tilfeller der viktige brukerinteresser tilsier 
strengere miljømål. Det er meget store brukerinteresser i området. De er i hovedsak knyttet til 
drikkevann, friluftsbading, rekreasjon, jordvanning og kraftproduksjon.   
 
Tabell 3. Oversikt over vannforekomster med definerte brukermål, i tillegg til vannforskriftens 
standard miljømål. 
Vannforekomster  Kommune  Brukermål  Merknad  

Nettsjøen med tilløpsbekker  Eidsvoll  Drikkevann  Reservedrikkevannskilde. Vannkvalitetskrav iht. 
drikkevannsforskriften.  

Tisjøen  Eidsvoll  Drikkevann  Vannkvalitetskrav iht. drikkevannsforskriften.  

Røtjern  Hurdal  Drikkevann  Vannkvalitetskrav iht. drikkevannsforskriften.  

Hurdalssjøen  Hurdal, Eidsvoll, 
Nannestad  

Drikkevann  Vannkvalitetskrav iht. drikkevannsforskriften.  

Vorma  Eidsvoll og Nes  Jordvanning  8 vannuttak. Korn, poteter, jordbær, grønnsaker, 
eng, fôrvekster.  

Stensbyelva  Eidsvoll  Jordvanning  3 vannuttak. Korn, poteter, grønnsaker, jordbær.  

Andelva med tilløpsbekker  Eidsvoll  Jordvanning  2 uttak. Eng-/grønnfor-vekster, korn, poteter, 
grønnsaker  

Hurdalssjøen  Hurdal, Eidsvoll, 
Nannestad  

Jordvanning  Flere spredte vannuttak.. Korn, poteter, grønnsaker, 
jordbær.  

Gjødingelva  Hurdal  Jordvanning  1 vannuttak. Korn.  

Høverelva-Hurdalselva  Hurdal  Jordvanning  1 vannuttak. Korn.  

Hurdalssjøen  Hurdal, Eidsvoll, 
Nannestad  

Badevann  Flere områder er regulert til bading med mer.  

Stensbyelva  Eidsvoll  Badevann   

Nord-Fløyta/Holtåa  Eidsvoll  Badevann   

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker  

Eidsvoll  Badevann   

Søndre Holsjøen  Eidsvoll  Badevann   

Vorma  Eidsvoll, Nes  Badevann   

Hersjøen  Ullensaker  Badevann   

Elstad bekkefelt  
(Eg VF Aurtjernet)  

Ullensaker  Badevann   

 
Utover drikkevannsforskriftens krav, kravene ift. jordbruksvanning og friluftsbad er det ikke satt 
spesifikke, konkrete grenser for brukermålene. Det er ønskelig at det fastsettes nasjonale 
egnethetskriterier, slik at felles definerte, målbare og spesifikke miljømål kan fastsettes for hver av 
vannforekomstene i tabell 3. I tørre somre, som eksempelvis 2018, ble for øvrig enda flere lokale 
vassdrag benyttet til å vanne åker og eng. I tillegg brukes flere av vassdragene som direkte drikke-
vannskilde for beitedyr på innmarksbeite. 
 
Det er også svært store interesser for fisking i området. I alle innsjøer og elver er det etablert gode og 
velfungerende ordninger for fiskekort til allmennheten, eller så praktiseres tålt fiske i de få innsjøene 
som ikke er organisert. Det er ni jeger- og fiskerforeninger/fiskesamvirker/fiskeadministrasjoner 
mm., og gjennomgående mange fritidsfiskere. Langs en god del innsjøer/tjern er det også satt opp 
gapahuker mm. for allmenn bruk. Det er ikke noe yrkesfiske, eller fiskeoppdrett. 
 
Det er et aktivt båtliv, særlig i Hurdalssjøen (flere båtforeninger) og i Vorma. I tillegg brukes en del 
robåter og kanoer i de mindre innsjøene. På åspartiene er det også en del hytter nær innsjøene. 
 
Både langs Hurdalssjøen og Vorma er det næringsvirksomhet der vannrelatert rekreasjon inngår som 
viktig del av konseptet (hotell, camping, kurs- og konferansesenter mm). 
 
For øvrig brukes mange områder som rekreasjonsområder på andre måter, eksempelvis turgåing, ski- 
og skøyter, foto, fugletitting osv. Utmarka er gjennomgående mye brukt. «Kongeveien» og 
«Pilgrimsleden» krysser mange vassdrag, og benyttes en del av (utenlandske) turister og fastboende. 
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Stedvis er det også mye dyr på utmarksbeite, både storfe og sau. Stedvis også hester. Dyrene trenger 
rent drikkevann, men kan lokalt belaste vassdragene pga. møkk/bakterier. 
 
Det er to mikrokraftverk i området, med små påvirkninger på vassdragsøkologien. Vannet i 
Hurdalssjøen og Andelva brukes til kraftproduksjon, der Hurdalssjøen har konsesjonsfri regulering på 
inntil 3,6 m, og kraftproduksjonen skjer i de 5 elvekraftverkene som ligger i Andelva, og også videre 
ned Vorma og Glomma.  Der er de økologiske påvirkningene vesentlig større. I tillegg reguleres hele 
Mjøsa ved Svanfossen i Vorma, der reguleringen brukes til kraftproduksjon. 
 
Kostholdsråd er aktuelt for alle vannforekomster i vannområdet, dels pga. kvikksølvnivåer i fisk 
(generelt for hele Sørøst-Norge) og dels også pga. bromerte flammehemmere og PCB i Vorma 
(Mjøsa). Det er målt faktisk mengde metylkvikksølv i fra over 400 fisk i området (17 innsjøer/elver). 
Det avventes nye kostholdsråd fra Mattilsynet/Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som er under 
utarbeidelse. 
 
Det er noen kulturminner langs vassdragene, men ikke så mange. Eksempler er: Fløtningsdammen 
ved Osttjern, Høverelva (Rognlisaga), Hurdalselva (Verkensdammen), Andelva (tidligere steinkiste-
dam), Vorma (sluse) og Risa (bro ved Risebro). 
 
Mesteparten av området inngår i Verneplan III, og det er flere rødlistede arter og områder vernet 
etter naturvernloven, også med akvatiske verneformål.  Grytehullsjøene rundt Gardermoen er 
spesielle, og har stor nasjonal og internasjonal verdi. 
 
Det er for tiden ingen typer næringsmiddelproduksjon eller annen industri som er direkte avhengig 
av vannkvaliteten fra naturlige vannkilder. 
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6. Tiltak i vannområdet   

 
Figur 8. Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, basert 
på regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 
De ulike miljøtiltakene må følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre virkemidler til å 
gjennomføre dem.   
 
De fleste tiltakene som ansees nødvendige for å nå miljømålene og/eller som viktige beskyttende/ 
forebyggende tiltak, er virkemidler og oppgaver som tilligger kommunene som sektormyndighet. I 
hovedsak gjelder det avløpsbehandling, jordbrukstiltak og i hovedsak også miljøgifter. I noen tilfeller 
gjelder det også hydromorfologiske (fysiske) tiltak. Noen tiltak skal for øvrig gjennomføres av flere 
enn én kommune i samme vannforekomst, slik at den samlede mengden tiltak er en del høyere enn 
det som framkommer i figur 8. Det er til sammen 180 definerte tiltak innen vannområdet, når det 
også splittes til den kommunen som har oppfølgingsansvaret. 
 
Fylkesmennene har hovedansvaret for oppfølging av tiltakene innenfor langtransportert 
luftforurensing (sur nedbør og kalking). De har også ansvaret for oppfølging av fremmede arter, og i 
noen tilfeller også miljøgifter og hydromorfologiske tiltak. I tillegg har fylkesmennene både 
veiledningsansvar og tilsynsfunksjon overfor kommunenes oppfølging av miljøoppgavene. 
Fylkesmennene gir for øvrig også utslippstillatelser til kommuner og ulike større foretak, og fastsetter 
overvåkingsprogram i tråd med vannforskriftens krav.  
 
I tillegg til prosessansvaret for gjennomføringen av vannforskriften, er fylkeskommunene 
sektormyndighet for fiskeforvaltningen, som inkluderer vandringshindre for fisk.  Alle syv tiltakene 
som skal følges opp av fylkeskommunene omfatter vandringshindre for fisk (hydromorfologiske 
tiltak). 
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har oppfølgingsansvaret for to tiltak. Det er den 
konsesjonsfrie reguleringen av Hurdalssjøen og for demningen i Store Svartungen. Men ettersom det 
blir gjennomført ytterligere problemkartlegginger av fiskevandringshindre/barrierer mm. vil NVE få 
en rolle med å vurdere eventuell tiltaksoppfølging. Det vil dels skje i slutten av inneværende 
planperiode, og dels inn i neste planperiode.  
 
Mattilsynet har ansvaret for overvåkingen av krepsepest i Vorma, og sikre en beredskap i tilfelle 
sykdommen blusser opp igjen. 
 
Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp som sektormyndighet den videre problem-
kartleggingen og risikovurderingen av Steinsjøen Øvings- og Skytefelt (SØF) i Østre Toten. I tillegg gir 
de utslippstillatelser til større foretak, og fastsetter overvåkingsprogram i tråd med vannforskriftens 
krav, eksempelvis overfor Oslo Lufthavn. 
 
For øvrig pågår fortsatt en god del problemkartlegging der flere sektormyndigheter samarbeider om 
vurderinger og avklaringer på videre oppfølging. 
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Det kan også bemerkes at flere tiltak skal følges opp av andre offentlige etater, men der det juridiske 
virkemidlet (hjemmelsgrunnlaget) for å sikre tiltaksoppfølgingen tilligger andre etater, som er nevnt i 
figur 8. Eksempler på slike tiltakshavere er Statens vegvesen, Forsvaret Futura, Avinor og Bane Nor. 
 
Fordelingen mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannområdet ser slik ut:  

 
Figur 9. Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma, basert på regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021.              
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 
 
Grunnleggende tiltak omfatter tiltak som ansvarlige sektormyndigheter skal gjennomføre gjennom 
sin rolle som sektormyndighet, basert på annet lovverk, uavhengig av vannforskriftens krav. Men der 
dette av ulike årsaker ikke allerede er gjennomført, må tiltakene gjennomføres nå for å nå 
miljømålene fastsatt etter vannforskriften, innen de frister som er satt. Grunnleggende tiltak skal 
gjennomføres selv om tilstanden er god eller svært god, som beskyttende og forebyggende tiltak. 
 
Hvis gjennomføring av de grunnleggende tiltakene ikke er nok til å oppnå miljømålene i tide, må vi 
vurdere supplerende tiltak. Dette er tiltak som går lenger enn kravene i lovverket, men som er 
nødvendige for å oppfylle miljømålene i vannforskriften.  Dette kan f.eks. være tiltak som må 
gjennomføres i forsterket grad/omfang fordi en resipient (vannforekomst) er overbelastet, pga. eldre 
påvirkninger, restaureringsprosjekter eller fordi sum belastning overstiger ønsket miljøtilstand, selv 
om enkeltbelastingene hver for seg kanskje ikke er så store.  Supplerende tiltak omfatter i dette 
vannområdet også mange tiltak som går på problemkartlegging, fordi belastingen av påvirkningen i 
liten grad var kjent eller problemet utilstrekkelig kjent. Å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag, er 
en viktig del av vannområdenes arbeidsoppgaver. 
 
I tillegg til tiltakene som er beskrevet i Vann-Nett (og  i form av figurer og tabeller i dette 
dokumentet) kommer en lang rekke forebyggende/beskyttende tiltak. De som ikke er knyttet til en 
påvirkning i dag, skal ikke registeres i Vann-Nett. Likevel er det viktig at alle relevante 
sektormyndigheter jobber med denne type tiltak i tillegg.  
 
Status for gjennomføring av tiltak  

På neste side vises progresjonen i tiltak som ble foreslått i vedtatt tiltaksprogram 2016-2021 i 
vannområdet.  
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Tabell 4. Oversikt som viser tiltaksgjennomføring i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.          
Kilde: Vann-nett 14. januar  2019. 

 
 
Tabell 4 viser kun oversikten over definerte og nødvendige tiltak i inneværende planperiode for å 
oppnå miljømålene i tide, slik Regional plan for vannforvaltningen (2016-2021) krever.  Det er viktig å 
påpeke at det også gjøres en rekke andre tiltak for å beskytte vannforekomstene i tillegg. 
 
Avløpsvannbehandling 
Kommunene har jobbet mye og godt med dette temaet, med bistand, tilsyn og veiledning fra 
fylkesmannen.  Vannforskriften og lokal tiltaksanalyse er innarbeidet i kommunenes overordnede 
hovedplaner for vann- og avløp. Handlingsplanene og tilhørende økonomiplaner har tatt tiltakene 
inn, og dette rulles videre jevnlig.  I Eidsvoll kommune er det bygd stort, nytt kommunalt avløps-
renseanlegg (ferdig i 2018).  I Hurdal vurderes oppgradering/nybygg av kommunalt avløps-
renseanlegg. Renseanleggene i de andre kommunene er gode nok. Alle kommunene er i gang med 
opprydding av spredt avløp. Dvs. alle kloakkutslipp fra hus/bygninger som ikke er påkoblet det 
kommunale kloakkanlegget, må ha sine utslipp godkjent iht. gjeldende tillatelser. Det innebærer at 
mange vil få pålegg om å koble seg på kommunalt nett/oppgradering/minirenseanlegg/sandfilter/ 
våtmarksfilter eller lignende godkjent rensemetode. For de vannforekomstene som pt. er 
overbelastet (moderat eller dårlig tilstand), er kommunene godt i gang med å skrive ut pålegg om 
opprydding. Fra pålegg gis til huseierne/anleggseierne har gjennomført tiltaket tar det gjerne ett til 
to år. Dette er et meget omfattende arbeid, og blir ikke ferdig før tidligst i år 2021 (omfatter godt 
over et par tusen husstander). Arbeidet med opprydding også for de med mindre belastninger er satt 
i gang (flere tusen husstander), men det tas senere.  En del pumpestasjoner er oppgradert. 
Ledningsnett-fornyelser/forlengelser pågår, men mye gjenstår. Tiltaket som er avvist, er erstattet 
med et nytt tiltak som er like effektivt som det avviste. Ett tiltak i tabell 4, kan for øvrig omfatte over 
hundre enkeltpålegg om oppgradering (fordi det er innen én vannforekomst og én kommune). 
 
Diffus forurensing 
I det vesentligste gjelder dette avrenning fra jordbruksområder. En god del tiltak i jordbruket ligger 
også inne i gruppen «supplerende tiltak» og «punktkildeutslipp» i tabell 4. Tiltakene gjelder: 
endret/redusert jordarbeiding, ulike gjødslingstiltak, hydrotekniske tiltak, etablering av 
vegetasjonssoner og grasdekte vannveier samt etablering av fangdam.  Tiltakene er igangsatt/ 
planlagt, men all den tid det er gårdbrukerne som skal utføre tiltakene i praksis vil det variere både 
hvilke gårdbrukere som rent faktisk følger opp, på hvilke skifter (arealer) og når det skjer. Det 
betinger også at tilskuddsordningene er av en slik art at den enkelte gårdbruker er villig til å 
gjennomføre tiltakene.  Jordbrukstiltakene er pt. i all hovedsak basert på frivillighet. I tillegg vil 
værmessige og agronomiske forhold/vurderinger innebære at tiltaksgjennomføringen/oppslutningen 
kan variere fra år til år. En del tilsvarende tiltak har også vært gjennomført tidligere, men for de 
overbelastede vassdragene må oppslutningen og omfanget økes i vesentlig grad de kommende årene 
for å oppnå miljømålene i tide.  Også i denne oversikten gjelder for øvrig at ett tiltak angitt i tabell 4, 
kan omfatte mange enkeltgårdbrukere (fordi det er innen én vannforekomst og én kommune). Flere 
typer informasjonstiltak er allerede gjennomført. For mange jordbrukstiltak må det også påregnes 
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tidsforsinkelser på mange år fra tiltak gjennomføres og til målene i vassdragene nås. En del av 
jordbrukstiltakene er for øvrig kontinuerlige og blir dermed aldri «ferdig gjennomført». 
 
Hydromorfologi 
I alt er det hittil i problemkartleggingen registrert, kartlagt og prioritert 55 ulike demninger, 
fiskevandringshindre og andre vesentlige hydromorfologiske endringer, hvorav 6 er prioritert og 
beskrevet videre med konkret tiltaksoppfølging i Vann-Nett.  I tillegg til tiltak ifm. den konsesjonsfrie 
reguleringen av Hurdalssjøen (avvist av NVE i inneværende planperiode), er det i denne perioden 
startet arbeidet med konkrete tiltak i Store Svartungen og Honsjøen (begge påbegynt) og tre mindre 
gytebekker der veikrysninger er problematiske (utsatt). Planlegging av tiltakene pågår. I tillegg pågår 
for tiden ytterligere problemkartlegginger av diverse hydromorfologiske tiltak, men de ligger i 
gruppen «supplerende tiltak» i tabell 4 per nå. Gjødingelva, Hegga, Andelva, Lysjøen og Høverelva-
Hurdalselva jobbes det nå med å utrede videre. 
 
Prioriterte miljøgifter 
Renseløsning for tunnelvaskevann på E6 i Eidsvoll vurderes. Er pt. utsatt. 
 
Punktkildeutslipp 
Omfatter tiltak i jordbruket. Tiltakene er startet. 
 
Supplerende tiltak 
Dette omfatter i stor grad videre problemkartlegginger, og i særlig grad i forhold til påvirkningene 
hydromorfologi og miljøgifter, men også sur nedbør, jordbruk og fremmed arter.  I dette ligger også 
fiskedøden i Risa og cyanobakterier i Hersjøen. 
 
Innenfor sur nedbør og fremmede arter, er tiltakene i stor grad gjennomført, men for sur nedbør må 
det hele tiden foretas overvåking av vassdragene, der tilstanden avgjør videre kalkingsstrategi, inkl. 
om gjenhentingen har kommet så langt at kalking kan stoppes for det enkelte vassdraget.  Hele 42 
innsjøer/bekker kalkes/har vært kalket i dette vannområdet. 
 
Det gjenstår en del problemkartlegginger for miljøgifter. Tre prioriterte områder utredes i detalj 
høsten 2018. Deretter vurderes de andre vannforekomstene som potensielt kan inneholde 
miljøgifter i problematiske mengder. For én vannforekomst er det ryddet/sanert (DDT-rester), men 
indikativ kontroll gjenstår. 
 
Det ene tiltaket som står oppført som «avvist» er ift. reguleringen av Mjøsa, og gjelder hensyn til fisk. 
Strengt tatt tilhører tiltaket vannområdet Mjøsa, selv om det påvirker Vorma også. 
 
Generelle utfordringer for tiltaksgjennomføringene 
En del av tiltakene krever betydelige ressurser, både administrative og økonomiske. Det påvirker 
både evnen og viljen til å gjennomføre tiltakene, og tiden det tar å gjennomføre dem.  Fram til nå kan 
det stilles spørsmål ved om vannforskriftens krav til gjennomføring blir prioritert i tilstrekkelig grad, i 
en hverdag preget av en lang rekke oppgaver. 
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Figur 10.  Tiltaksgjennomføring pr sektor i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.  
Kilde: Vann-nett 14. januar 2019. 
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7. Konklusjon og uavklarte problemstillinger   
I all hovedsak er det de samme utfordringene som gjelder for Vannområdet Hurdalsvassdraget/ 
Vorma som ble beskrevet inn i første planperiode.  Arbeidet etter vannforskriften går klart framover 
på en god måte, selv om man tidsmessig kunne ønsket raskere progresjon.  En oppsummerende, 
tematisk oversikt er vist i tabell 5. 
  

Tabell 5. En tematisk oversikt over status halvveis i gjennomføringen av første planperiode (2015-21). 

Tema/tiltakstype Omtrentlig status 

Opprydding spredt avløp: Kommet godt i gang, men mange pålegg med frist sent i 
perioden. 

Forlengelser av ledningsnett/oppgradering 
pumpestasjoner, renseanlegg mm: 

Pågår. Nytt kommunalt kloakkrenseanlegg i Eidsvoll er 
ferdig. 

Landbrukstiltak – informasjon: Mye er gjennomført. Tas i tillegg fortløpende. 

Landbrukstiltak – gjennomføring: Pågår. Mye gjenstår. 

Sur nedbør/kalking/overvåking: Er godt «i rute», men må følges opp kontinuerlig. 

Miljøgifter, problemkartlegging og evt. 
opprydding: 

Pågår. Mye gjenstår. 

Hydromorfologi/barrierer: Pågår. Mye gjenstår. 

Biologiske påvirkninger: Er «i rute», men må følges opp kontinuerlig. 

Annen problemkartlegging/ kunnskaps-
innhenting: 

Mye er gjennomført, men mye gjenstår. 

Tiltaksrettet vassdragsovervåking: Er «i rute», men må følges opp til miljømålet er nådd. 

Div. forebyggende/beskyttende tiltak: Satt fokus på mye. En del tiltak er gjennomført. Må 
følges opp kontinuerlig. 

 

Videre problemkartlegginger ventes ellers å avdekke nye problemstillinger og forslag til nye tiltak, 
som enten tas inn fortløpende i arbeidet, eller ved senere rullering av forvaltningsplanen.    
 

Konkrete problemstillinger som vannområdeutvalget ønsker å se nærmere på inn til kommende 
rullering av forvaltningsplanen og forslag til tiltak er: 
Innen vannområdet: 
a) Det foreslås at Hurdalssjøen fortsatt ønskes vurderte etter § 66 i VRL. 

b) Det foreslås at man vurderer «Svært god» som miljømål for drikkevannskildene Røtjenn og 

Tisjøen, evt. modifisert ift. HyMo/fremmede arter, for neste planperiode. 

Problemstillinger som ønskes løftet til regionalt/nasjonalt nivå: 
a) Det bør fastsettes spesifikke, konkrete grenser for brukermål (nasjonale egnethetskriterier). 

b) Mer FoU og veiledning på miljømål og kvalitetselementer for leirelver. 

c) Mer FoU og veiledning på miljømål og kvalitetselementer for forsuring i humusrike innsjøer og 

bekker. 

d) Mer FoU på fremmede arter, slik at miljøtilstanden settes korrekt. Særlig fokus på hva som er 

naturlig utbredelse for ørekyt på Østlandet. 

e) Mer FoU på kantsoners betydning for erosjon, avrenning, stabilisering, flom, økologi mm. inkl.  

f) Behov for mer målretting av tiltakene/økt virkemiddelbruk i jordbruket. 

g) optimal skjøtsel og gjennomgang av jussen/virkemidler. Gjelder i jordbrukslandskapet. 

h) Kobling mellom kostholdsråd for fisk (kvikksølv) og «god» kjemisk tilstand. 

i) Det bør klargjøres ansvarsforhold for «eierløse», eldre demninger oa. i vassdrag. 

j) Det bør klargjøres ansvarsforhold og økonomiske muligheter for å rydde opp i eldre fyllinger, 

industriplasser mm. der nåværende eiere ikke kan lastes for tidligere belastinger. 

k) Det bør vurderes om mikroplast bør tas inn som del av vannforskriftsarbeidet. 

l) Det bør vurderes om påvirkningen fra skogbruket er godt nok ivaretatt i dagens 

vannforskriftsarbeid, og evt. harmonisering med PEFC/FSC-sertifiseringene. 


