
Vannomra de Randsfjorden 
Et samarbeid mellom kommunene i Randsfjordens nedbørfelt  

 

- Kort informasjonsskriv om prosjektet 

 



Vannområde Randsfjorden 

 
Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner er de sentrale deltakerne i prosjektet 

”Vannområde Randsfjorden”. Målet er å bidra til å sikre våre innbyggere et godt vannmiljø i fremtiden.  

Vannområde Randsfjorden dekker det arealet som har avrenning til Randsfjorden, fra fjellområdene i nord til landbruksområdene 

på Hadeland i sør. Hvordan vi lever og utøver virksomhet i områdene rundt vassdraget preger vannforekomstene våre. God 

vannkvalitet er viktig for at vi skal ha det bra - rent vann å drikke, bade i, fiske, for dyrene som lever ved og i vannet - eller rett og 

slett bare ha en god naturopplevelse. 

Gjennom vannområdearbeidet har vi fått god kunnskap om tilstanden i vannforekomstene våre, og hva det er som påvirker dem. 

På åsene og i fjellområdene er arealet preget av myr og skog, stedvis konsentrert hyttebygging og noe spredt bosetting. Lengre 

ned i dalene er det spredt bosetting, drivverdig skog og noe landbruksareal. De søndre delene av vannområdet er blant landets 

mest produktive jordbruksareal, med flere tettsteder og spredt bebyggelse. Når vi vet hva som påvirker vannforekomstene, kan vi 

også komme med tiltaksforslag som vil hjelpe oss å få god tilstand i vannforekomstene. Noen steder er det enkelttiltak som skal 

til, andre steder må det gjøres tiltak i flere sektorer for at vi skal kunne oppnå en bedre vannkvalitet. 

I vannområde Randsfjorden jobber vi for at vannforvaltning og god vannkvalitet skal være på agendaen hos alle de som har virk-

somhet som preger vannforekomstene og hos de som bor og lever ved vann. Godt samarbeid med kommunene, og fokus på 

vannkvalitet i kommuneplanleggingen og i behandling av enkeltsaker, er et viktig premiss for å komme i mål med dette arbeidet. 

 

Prosjektorganisering: 

-Styringsgruppe bestående av representanter 

fra hver kommune (politisk og administrativt). 

- Prosjektleder ansatt i 50 % stilling, med 

Gran som vertskommune og Landbrukskonto-

ret for Hadeland og Nittedal som kontorsted. 

- Faggrupper innen  relevante fagområder, 

der hver kommune deltar med fagpersoner. 

- Samarbeid med Randsfjordforbundet og Statsfor-

valteren i Innlandet og Oslo og Viken angående 

vannovervåking. 

Vil du vite mer om vannforvaltning? Kontakt vannområdet eller besøk nettsidene: 

 Vannområde Randsfjorden v/ Håvard Lucasen, tlf: 409 09 953,  e-post: 

havard.lucasen@gran.kommune.no 

 Vannområde Randsfjorden på internett: www.vannomrade-randsfjorden.no, Facebook 

@vannomraaderandsfjorden 



 

Viktige tiltak 

Nedenstående tabell viser et utvalg av de overordnede tiltakene vannområdet arbeider med. Flere av tiltake-

ne er kommunens sektoransvar, og vannområdet kan eksempelvis bidra ved å fremskaffe midler, overbringe 

kunnskap og erfaringer fra lignende tiltak andre steder, samt som pådriver for gjennomføring.  

Tiltak Konsekvens Eksempel på aktivitet 

Fjerne vandringshinder for gytefisk 

i elver og bekker 

Forbedre elvekontinuiteten, og helt spe-

sifikt bedre vandringsmulighet, for ek-

sempel for storørret, vil øke gytesukses-

sen.  

Utbedring av kulverter, etablering av fisket-

rapper forbi menneskeskapte hindringer, fjer-

ning av gamle mølledammer/

vanningsdammer og lignende.  

Redusere avrenning av partikler og 

næringssalter fra landbruksareal 

Bedre gjødselhåndtering og mindre av-

renning fra dyrket mark, vil medføre 

bedre vannkvalitet og bedre livsvilkår for 

naturlige arter i vann og vassdrag. 

Tilbud om spesifikk vannmiljørådgivning til 

gårdsbruk . 

Vannovervåking for å fremskaffe grunnlagsda-

ta for landbruksforvaltningens årlige kontroll 

og tilsyn. 

Redusere utslipp fra private og 

offentlige avløpsanlegg 

Mindre overløp og bedre renseresultater 

vil medføre mindre tilførsel av nærings-

salter og tarmbakterier. 

Samle kommunene for å dele erfaringer fra 

arbeidet med utbedring av private rensean-

legg. 

Bedre kunnskapsgrunnlaget Bedre kunnskap om tilstand og påvirk-

ningsfaktorer gjør det lettere å finne rett 

tiltak. 

Overvåkingsprogram i samarbeid med FM og 

Randsfjordforbundet, basert på innspill og 

ønsker fra kommunene hvert år. 

Sette vannmiljø på dagsorden i 

større grad enn tidligere 

Helhetlig og tverrfaglig vannforvaltning 

vil gi positive resultater for vannmiljøet. 

Utarbeide årlige tilstandsrapporter og fakta-

ark, arbeide for å få saker ut i lokalmedia, hol-

de foredrag for kommunestyrer, lag og fore-

God vannkvalitet er viktig for at vi skal ha det bra—rent vann å drikke, bade i, fiske i, for      

dyrene som lever ved og i vannet—eller rett og slett bare ha en god naturopplevelse. Vi er 

bortskjemt med rent vann i Norge, men det er ingen grunn til å ta det for gitt. 


