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Årsrapport 2015 fra Vannområdene i vannregion Vest-Viken
Vannområde:

Randsfjorden

A. Litt om organiseringen og aktiviteten
For hvor lenge gjelder kommunenes vedtak
om vannområdearbeidet (dato/ år)?
Prosjektsekretærstilling i %
Antall møter i styringsgruppen i 2015
Antall deltakere i styringsgruppen (når alle
møter)
Antall møter i arbeidsgruppe/ prosjektgruppe
i 2015
Antall deltakere i arbeidsgruppe/
prosjektgruppe (når alle møter)
Hvilke kommuner skal delta aktivt i
vannområdearbeidet (styringsgruppe/
arbeidsgruppe/ faggrupper)?
Hvilke kommuner deltar sjelden eller aldri i
vannområdearbeidet?
Hvordan er randkommuner involvert så langt
i arbeidet (kommuner med lite berørt areal i
vannområdet)?
Hvilke regionale sektormyndigheter deltar i
vannområdearbeidet?
Hvilke regionale sektormyndigheter er
invitert til å delta, men deltar sjelden eller
aldri?

31/12-2015.
Fornya avtale for perioden 2016-2018
20 % (økes til 50% i neste periode)
3
12
2
10
Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land,
Nordre Land og Etnedal.
Gausdal, Østre Slidre og Nord Aurdal
Deltar med finansiering. Har møterett men
ikke møteplikt. Ellers deltar disse
kommunene ikke i arbeidet.
NVE, Statens Vegvesen, FM-OP, FK-OP
NVE, Statens Vegvesen

Styringsgruppa består av følgende medlemmer:
Øivind Langseth
Øystre Slidre
Omar Dajani
Nord Aurdal
Rannveig Mogren
Gausdal
Anne Kari Ranheim
Etnedal
Jarle Snekkestad
Nordre Land
Nils Hesthagen (leder)
Søndre Land
Arne Skogsbakken
Gran
Tore Molstad Andresen
Lunner
May Britt Nordli
Jevnaker
Morten Aas/Kristin Loe Kjelstad
Oppland Fylkeskommune
Ola Hegge
Fylkesmannen i Oppland
Stein Nordvi/Petter Glorvigen
NVE-Region Øst
Jarle Snekkestad er ny leder i styringsgruppa fra september 2015. Arne Skogsbakken
representerer nå Søndre Land kommune. Ny sammensetning av gruppa må fullføres i 2016.
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Arbeidsutvalget består av:
Kari-Elin Saglien
Finn Jørgensen
Anette Sand
Trude Øverlie/Trygve Rognstad
Jens Olerud
Kari-Anne S. Gorset
Per Olimb
Kristin Hasle Haslestad
Morten Aas
Ola Hegge

Etnedal
Nordre Land
Søndre Land
Gran
Landbrukskontoret for Hadeland
Lunner
Jevnaker
NVE
Oppland Fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland

B. Kostnader, finansiering og budsjett:
Påløpte kostnader i 2015 (basert på regnskap u/mva.):
Lønnskostnader totalt:
126.371,Administrative utgifter
(kurs, møter, reiser):
20.507,Konsulent/undersøkelser:
134.000,-*
Stillingsannonse
14.222,Refusjon Etnedal kommune for
regnskapsføring
24.000,Andre oppgavepliktige godtgjørelser
4.103,Sum påløpte kostnader:
323.203.*Det er utbetalt.kr. 80.000,- for kartlegging av elvemuslingbestanden i Fallselva og kr.
54.000,- til LimnoConsult for begroingsundersøkelser. Midler til dette kom frå Fylkesmannen
i 2014, og ble da satt på fond.
Avsetning bundne driftsfond:
Fondsmidler per 1.1.2015

626.118,-

Finansiering 2015:
Kommunene
Bruk av fond
Sum finansiering 2015:

250.000,73.203,323.203,-

Budsjett samlet for gjenværende prosjektperiode:
Gjeldende prosjektperioden er avsluttet. I og med at organisasjonen fra og med 2016 er endret
har jeg ikke satt opp forslag til budsjett for kommende år.
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D. Aktiviteter i 2015
I 2015 har fokuset vært å bistå Vannregionmyndigheten i arbeidet med å ferdigstille Regional
vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Dette har vært et omfattende arbeid og det har tatt hele
2015 å gjennomføre dette ettersom det vart vedtatt å sende deler av planen på 2. gangs høring.
Det har vært mye jobb med korrigeringer og gjennomgang av vann-nett, tiltakstabell og
vannforvaltningsplanen dette året. Vi gratulerer oss selv med godkjent vannforvaltningsplan
for Vest-Viken!
Vannområdet har fått en plass i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i
Oppland. Dette gjør til at vannområdet får innsikt og blir involvert i alle tiltak som blir initiert
av dette prosjektet. I 2015 har det i vannområdet vært gjennomført ordinært prøvefiske i
Trevatna, samt prøvefiske med flytegarn og ekkolodd i Randsfjorden.
Vannområdet har også hatt et samarbeidsmøte med Randsfjordforbundet.
Randsfjordforbundet skal stå for en del undersøkelser i Randsfjorden i forbindelse med at
Randsfjorden er kommet inn under nasjonalt overvåkingsprogram. Dette er veldig positivt, og
frigjør ressurser til å følge opp andre vannforekomster. I 2016 er det behov for møte mellom
forbundet og vannområdet for erfaringsveksling og planlegging.
Øivind Løvstad, Limno Consult har i høst vært oppe i Etnedal og utført
begroingsundersøkelser, Rapport kommer i 2016.01.12

C. Erfaringer






Som i 2014 har det fortsatt vært vanskelig å få noen av kommunene til å delta aktivt i
arbeidet. Noen stiller ikke på møter og gir få eller ingen tilbakemeldinger. Det virker
ikke som arbeidet med vanndirektivet er prioritert hos disse kommunene. Men jeg har
opplevd et økende engasjement blant representantene i arbeidsutvalget. Her har
oppmøtet vært bra i 2015.
Det har vært fokus på å sikre at vannområdet består. Dette har vært hovedprioritet
høsten 2015 og resultatet er at alle kommunene tilsynelatende har gått inn for å
finansiere vannområdearbeidet i kommende år. Dette må kontrolleres og følges opp
framover.
Da tiltakene ikke er juridisk bindende for kommunene ser det ut til å bli et problem for
gjennomføring av tiltakene i det framtidige arbeidet. Det økonomiske er som regel
hovedgrunnen til at dette blir et problem. Men det er muligheter for å søke om støtte til
tiltak i vann, og dette bør prioriteres høyt.

Fylkeskommunen og Fylkesmannen har også dette året vært gode støttespillere.
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D. Rapporter/ undersøkelser
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland kom i 2015 etter
feltundersøkelser utført i 2014 (NINA Rapport 1166).

E. Behov/ forventninger fra vannområdet til VRM, FK, FM, andre sektormyndigheter:
Det viktigste behovet er økonomiske og juridiske virkemidler til å få gjennomført tiltak. Vi risikerer å
ikke nå miljømålene fordi det ikke finnes ressurser til å gjennomføre nødvendige tiltak. Kommunene
har kompetansen, men mangel på tid og penger. Landbruket som utgjør den største
påvirkningsfaktoren på vannforekomstene – spesielt på Hadeland, er marginalisert i Norge. Det er
derfor vanskelig å pålegge flere restriksjoner på landbruket uten at det kan føre til ytterligere
nedleggelser og avvikling av drift. Innføring av føringer gjennom forskrifter kan imidlertid være gode
løsninger for gjennomføring av «frivillige» tiltak.
Det mangler en politisk forankring i videre arbeid med vannforskriften. Styringsgruppa har ikke vært
flinke nok til å informere om arbeidet med vannforskriften ut til sine politikere og ansatte. Dette bør en
ha mer fokus på i 2016. Styringsgruppa har derimot gått inn for å endre prosjektsekretærstillingen på
20% til en 50% koordinatorstilling i perioden 2016-2018. Dette vil ha en positiv effekt på
gjennomføringskapasiteten.

Jeg har etter to år som prosjektsekretær nå avsluttet mitt arbeid i vannområdet. Og ønsker
den nye koordinatoren for vannområdet lykke til med arbeidet videre. Takk for meg

Etnedal, 4. mars 2016

Kari-Elin Saglien
Prosjektsekretær

