Referat fra Styringsgruppemøte 13. november 2018
Sted:

Lunner rådhus, Roa (Kommunestyresalen)

Tid:

13.11.2018, kl 09.00-11.00.

Til stede: Arne Skogsbakken (Søndre Land), Rune Selj (Søndre Land), Dag Flacké (Lunner), Halvor
Bratlie (Lunner), John Løvmoen (Nordre Land), Toril Grønbrekk (Etnedal)
Forfall: Lars Ole Saugnes (Gran), Arnfinn Eng (Nordre Land), Mari Olsen (OFK), Ola Hegge (FMOP),
Ragnhild Stokker (NVE), May-Britt Nordli (Jevnaker), Roger Nyhus (Gran)
Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent)

Saker/konklusjoner:
Saker til orientering
Det ble orientert kort om følgende saker:






Forslag til statsbudsjett
o Slik budsjettforslaget foreligger er finansiering til vannområdene uforandret. Det
legges opp til et «uspesifisert» kutt på 1,4 mill under posten «Statlige
vannmiljøtiltak», og direktoratet har signalisert at dette kuttet vil fordeles tynt
utover flere aktiviteter (Vann-nett, Vannmiljø, midler til fylkesmannen, konferanser,
klassifiseringssystem, medvirkning osv.). Posten «Generell vannforvaltning» er den
tilskuddspotten som vannområdet og noen kommuner de siste årene har søkt om
prosjektmidler fra. Denne potten foreslås redusert relativt markant og det må derfor
forventes mindre søkbare midler i 2019.
Status forlengelse av vannområdesamarbeidet
Etnedal: Vedtatt forlenging ut 2021
Nordre Land: Vedtatt i formannskapet, videre til kommunestyret
Søndre Land: Vedtatt forlenging ut 2021
Gran: Vedtatt forlenging ut 2021
Lunner: Vedtatt i formannskap, til kommunestyret 15.11
Jevnaker: Vedtatt forlenging ut 2021
Gjennomførte prosjekter på Hadeland











Tømming av sedimenter/slam i Rosendalsdammen ble endelig gjennomført i
sommer. Det ble gjort på 4 dager med gravemaskin, under veldig fine forhold.
Arbeidet med fisketrapp startet opp etter tømming og nødvendig arbeid i elveløpet
ble gjennomført før «forbudsperioden» startet 15.sept. Videre arbeid på tørr mark vil
foregå gjennom vinteren og videre neste år. Dette gjøres i all hovedsak på dugnad av
BTJFF.
Kartlegging av kantsoner langs viktige vassdrag og sjøer på Hadeland ble gjennomført
på forsommeren. Rapport ble utarbeidet og denne skal fremover benyttes som et
arbeidsdokument av Landbrukskontoret. Kantsonebrosjyre er utarbeidet og sendes i
disse dager ut til alle som har søkt produksjonstilskudd.
Gjennomført fagdag sammen med landbrukskontoret på Hadeland:
Vannmiljøtiltak/fangdammer i Follo
o Etter ønske fra Landbrukskontoret på Hadeland har VO bistått med planlegging av
fagdag for ansatte på landbrukskontoret og Hadelandsbøndene. Ekskursjon til
fangdammer og øvrige vannmiljøtiltak i Follo ble gjennomført 8. nov., og Follo
Landbrukskontor og NIBIO orienterte og guidet. Erfaringene fra Follo vil være nyttige
i arbeidet med landbrukstiltak i VO Randsfjorden.
Rotenonbehandling Grunningen
o Grunningen ble rotenonbehandlet i starten av september for å hindre spredning av
den utsatte arten suter. Etter behandlingen ble det plukket død fisk i noen dager, og
det ble funnet 6 sutere. Arbeidet anses for å ha vært vellykket. VO Randsfjorden har
vært behjelpelig med vannprøvetaking i ettertid, slik at veterinærinstituttet kan
kontrollere rotenoninnholdet i vannet og vite når vannet er klart for utsetting av
ørret.
Rullering/oppdatering av regional vannmiljøplan
o Oppstart av arbeid med forberedende plandokumenter er i startgropen nå. Lokalt
bidrag fra vannområdene er viktig for å få frem de rette utfordringene. VO må starte
på arbeidet med å beskrive sine hovedutfordringer snarest, og oppstartsmøte i
vannregionen ble gjennomført 9. nov. Vannområdet fikk der frist til 21. des. med å
levere dokumentet «Utfordringer i vannområde Randsfjorden».
Informasjon om tidligere foreslåtte endring av vannforskriften/vannregionmyndighet
o De foreslåtte endringene om å overføre vannregionmyndigheten til FM er gått bort i
fra, og vannforvaltningen forblir en fylkeskommunal oppgave. Dagens
vannregionmyndigheter skal bestå ut 2019, mens det fra 2020 vil skje endringer som
følge av regionreformen. Konkret ligger det an til at Vest-Viken splittes og at blant
annet VO Randsfjorden vil legges inn under en ny og større vannregion Øst (slås
sammen med nåværende vannregion Glomma) med Viken fylkeskommune som
vannregionmyndighet.
Gjennomført vannovervåking 2018
o Det er gjennomført vannovervåking i samarbeid med Randsfjordforbundet og
fylkesmannen i Oppland. VO har bidratt med relativ mye tid og innsats i
prøvetakingen.
- Problemkartlegging Gamlestølen i Etnedal, etter ønske fra kommunen (K-E.
S. har tatt prøvene).

-

-

Overvåking av viktige sidevassdrag – Dokka, Etna, Landåselva, Fallselva,
Vigga, Askjumbekken, Grymyrbekken, Sløvikselva, Vangselva er prøvetatt
månedlig fra mai-oktober (VO har tatt prøvene).
Tredje året med overvåking av 32 kalksjøer på Hadeland, alle sjøer tas på én
prøvetakingsrunde månedlig fra mai-oktober (VO har vært med på 3
prøvetakingsrunder).

Presentasjon: Kort orientering om vannmiljøutfordringer i vannområdet – Tiltaksstatus basert på
oppdatert Vann-nett og Vann-nett som hjelpemiddel i kommunenes saksbehandling v/prosjektleder

Saker til behandling
1. Videreføring av prosjektsamarbeid – veien videre
Alt tyder på at alle de 6 sentrale kommunene i prosjektet vedtar videreføring av samarbeidet
Vannområde Randsfjorden. Dagens styringsgruppe sitter etter vedtak i styringsgruppa
31.3.2016, sak 2, ut 2018, og det er dermed naturlig å ta opp gruppas form og rolle til
vurdering. Dag Flacké kom med forslag om at dagens styringsgruppe prolongeres ut denne
kommunestyreperioden, og at kommunene deretter velger sine medlemmer og ny gruppe
konstitueres etter valget. Halvor Bratlie kommenterte at ordningen med både politiske og
administrative representer bør videreføres. Toril Grønbrekk informerte om at Etnedal planla
å bytte representant, og at hun som følge av dette skulle erstattes av varaordfører Linda
Mæhlum Robøle.
Videre ble behovet for et Arbeidsutvalg (AU) diskutert. Arne Skogsbakken kommenterte at
behovet er tilstede, og foreslo Arne Skogsbakken (Søndre Land), Halvor Bratlie (Lunner) og
Oppland FK eller Fylkesmannen i Oppland som medlemmer.
Det ble deretter diskutert litt rundt kommunenes forventninger til prosjektet nå som alle
kommunene ser ut til å vedta forlengelse. Prosjektleder innledet med at det var mange tiltak
som ikke var påstartet eller gjennomført, og dermed nok å ta tak i for både kommuner og
vannområdet, men at det nå var et naturlig tidspunkt for kommunene til å komme med sine
forventninger til prosjektet og prosjektleder. T. Grønbrekk påpekte at forrige runde i
kommunestyrene hadde vært veldig bra, og at det burde tas en ny runde i starten av
kommende kommunestyreperiode. De øvrige støttet dette, og Rune Selj kommenterte at det
også kunne være fornuftig å ha en informasjonsrunde i planutvalg o.l. i siste halvdel av
kommunestyreperioder for å holde temaet fremme i bevisstheten. Nye Vann-nett ble trukket
frem som et verktøy som burde vises frem for politikerne i og med at det både er informativt
og illustrativt. Flere av styringsgruppemedlemmene nevnte at det var ønskelig å engasjere og
samarbeide med ungdommen. Som eksempel ble det trukket frem ryddeaksjoner i
strandkanten, se på muligheten for å bruke skolene til vannprøvetaking og finne
prosjekter/aktiviter som kan engasjere og gjennomføres uten at prosjektleder må bruke mye

tid på oppfølging. John Løvmoen påpekte at kommunene må bli mer bevisste på å bruke
prosjektsamarbeidet og prosjektleder i forbindelse med planarbeid o.l.
Vedtak
1. Dagens styringsgruppe prolongeres ut kommunestyreperioden. Kommunene utpeker
sine representanter etter valget og ny styringsgruppe konstitueres så snart dette er klart.
2. Arbeidsutvalg (AU) for perioden 1.12019 – 31-12.2021 består av:
a. Arne Skogsbakken
b. Halvor Bratlie
c. Oppland fylkeskommune eller Fylkesmannen i Oppland
(Prosjektleder tar en dialog med OFK og FMOP før den siste plassen i gruppa besettes.)
3. Styringsgruppa i Vannområde Randsfjorden ønsker å ha fokus på følgende tema i
kommende periode:
a. Engasjere ungdommen
b. Informasjon og bevisstgjøring
c. Samarbeid med viktige fagmiljøer og aktører i og i nærheten av vannområdet
d. Støtte til kommunene i saker der det er relevant
e. Tiltaksarbeid/måloppnåelse

2. Budsjett 2019
A. Skogsbakken innledet med å kommentere at foreslåtte budsjett går i null, men at vi også
har et oppspart fond på ca 1 mill NOK som det kan være fornuftig å ha en plan med.
Prosjektleder kommenterte at midlene er øremerket vannmiljøarbeid gjennom
vannområdet, men at det utover det ikke ligger spesielle føringer på bruken. Flere av
styringsgruppemedlemmene påpekte at midlene bør kunne brukes til gode prosjekter som
gavner hele vannområdet. D. Flacké foreslo at noe kunne brukes til å engasjere en god
pedagog til å utvikle et undervisnings-/læringsopplegg for barn og unge. H. Bratlie mente det
kunne vurderes om noe av midlene burde vært brukt til å ta tak i problemet med
gummigranulat på avveie. (Prosjektleder følger opp dette med å ta kontakt med vannområde
Leira/Nitelva der gummigranulat har vært tema i lengre tid.) Videre ble det kommentert at
noe midler eventuelt kunne benyttes til å gå sammen med Randsfjordforbundet og arrangere
Randsfjordkonferanse. Det var enighet i gruppa om at det var fornuftig å beholde en solid
økonomisk buffer på fond i og med at store deler av prosjektets finansiering blir tildelt årlig
over statsbudsjett og gjennom fordeling i vannregionen.
Vedtak
Budsjett 2019 vedtas som vedlagt.

3. Eventuelt
Nytt møte settes til 7. mai, kl 09, Hov, Søndre Land kommune. Egen innkalling sendes snarest
i Outlook, og saksliste ettersendes nærmere møtetidspunkt.

Gran, 14.11.2018
Håvard Lucasen, prosjektleder

