Referat fra Styringsgruppemøte 14. mai 2019
Sted:

Søndre Land rådhus, Hov (Formannskapssalen)

Tid:

14.5.2019, kl 09.00-11.00.

Til stede: Arne Skogsbakken (Søndre Land), Rund Selj (Søndre Land), Esther Gilen (Nordre Land), Toril
Grønbrekk (Etnedal), Halvor Bratlie (Lunner), Lars Ole Saugnes (Gran), Roger Nyhus (Gran), Mari
Olsen (Oppland fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet)
Forfall: Arnfinn Eng (Nordre Land), Ragnhild Stokker (NVE), May-Britt Nordli (Jevnaker)
Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent)

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






Strandryddedagen/strandryddeuka
- Dokkadeltaet Våtmarkssenter arrangerte i år som i fjor ryddeaksjon langs
Randsfjordens strender. Vannområdet bisto med avklaringer og informasjon lokalt,
samt med å ha ansvaret for en av ryddestasjonene på strandryddedagen. Oppmøtet
var dårligere enn håpet, og mye kan sannsynligvis tilskrives for dårlig informasjon og
blest rundt opplegget. Det er ikke tilstrekkelig med et enkelt avisoppslag og
informasjon gjennom arrangementer på Facebook. Vannområdet kommer til å spille
inn dette til våtmarkssenteret i forbindelse med evaluering av årets opplegg.
Innvilget tilskudd fra miljødirektoratet
- Det er gitt midler til å utbedre kulvert under Askjumlinna i Gran kommune, slik at
storørret fra Randsfjorden skal kunne passere og ta i bruk en vesentlig lengre
gytestrekning. Prosjektet vil gjennomføres som et samarbeid mellom Gran kommune
og vannområdet.
Vannmiljørådgivning for gårdbrukere
- Vannområdet har igangsatt et prosjekt med vannmiljørådgivning på gårdsnivå, og
Norsk Landbruksrådgivning er engasjert for å gjennomføre den praktiske
rådgivningen. 2019 blir å anse som et prøveår, der ordning, konsulent og ressursbruk

skal evalueres i etterkant før prosjektet eventuelt forlenges på like eller endrede
vilkår.

1. Tilstandsrapport 2018
I samarbeid med Randsfjordenforbundet og LimnoConsult er overvåkingsresultater fra
Randsfjorden og tilløpselver oppsummert i den årlige tilstandsrapporten. For første gang ble
alle de etablerte hovedstasjonene i de viktigste delnedbørfeltene prøvetatt i full serie samme
år. Den spesielle tørkesommeren medførte tidvis svært lav vannføring, og kommende års
overvåking vil vise om resultatene var representative. Randsfjorden ble ikke overvåket i 2018,
men skal i 2019 overvåkes gjennom Miljødirektoratets overvåkingsprogram ØKOSTOR.
Vi er i ferd med å få god oversikt over tilstanden i de fleste større elver/bekker og sjøer,
delvis som følge av god kjennskap til nedbørfeltet, men også som følge av
overvåkingsresultater. Det er viktig å videreføre overvåkingsarbeidet, både med tanke på
problemkartlegging og med tanke på å kunne spore bedring som følge av gjennomførte
tiltak.
Det ble i diskusjonen trukket frem at Randsfjordens tiltak, på tross av noen negative trender,
er god. Det er ønske om å få dette budskapet ut til folk flest, og det ble foreslått et
ekstrapunkt i vedtaket som tok for seg dette.
Vedtak
- Tilstandsrapport 2018 vedtas og legges ut på hjemmesiden
- Faktaark/sammendrag utarbeides og sendes Avisa Hadeland og Oppland
Arbeiderblad

2. Planprogram på høring – Regional plan for vannforvaltning
Høringsdokumentene ble kortfattet gjennomgått i møtet. Det ble først og fremst bruk tid på
spørsmålene rundt organisering av vannregionene og mulige endringer som følge av
regionreformen.
Det var enighet i styringsgruppa om at planprogrammets alternativ 2 til organisering av
vannregionen gir mulighet for en enklere organisering samtidig som lokal medvirkning
ivaretas. Det ble understreket fra styringsgruppa at det er en viktig forutsetning at
prosjektleder/prosjektkoordinatorer gis møte-/talerett i vannregionutvalget, som støtte og
hjelp til vannområdeledere. Det ble foreslått at vannområdet gir sin anbefaling til dette
alternativet.
Det ble også diskutert om Vannområde Randsfjorden ønsket endringer i
vannområdestrukturen i vårt område. Basert på at Randsfjorden er et samlende element for
alle kommunene i nedbørfeltet, samt at hver kommune selv gjør bevisste valg med tanke på i
hvor stor grad man følger opp vannområder der kommunen er randkommune, anses dagens
inndeling for å være fornuftig.

Vedtak
Vannområde Randsfjorden sender innspill til planprogrammet
- Gjentar der våre forventninger og viktige tema for vannregionen
- Anbefaler planprogrammets alternativ 2 til fremtidig organisering av vannregionen
- Støtter dagens vannområdeinndeling i vårt område

3. Vannområde Randsfjorden - Årsrapport 2018 med regnskap
Årsrapport ble gjennomgått.
Det ble fra prosjektleders side trukket fram den gode økonomien og handlingsrommet det gir
oss til å sette i gang positive prosjekter.
Prosjektleder trakk også fram at nye prosjekter og stadig større aktivitet medfører større
press på rammene for 50 % - stillingen. Det gir lite tid til å delta på nyttige fagsamlinger og
konferanser, noe som er faglig uheldig hvis det vedvarer.
Vedtak
Årsrapport 2018 med regnskap godkjennes.

4. Kunstgressbaner i vannområde Randsfjorden
Rapport og fremgangsmåte ble gjennomgått kort.
Styringsgruppa konkluderte med at det er ønskelig at nytt kapittel i forurensningsforskriften
kommer så snart som mulig. Alle kommunene bør uansett allerede nå forholde seg til det
som er varslet av regelverk, og forberede seg på strenge krav til drift og nyetablering.
Vedtak
Temaet følges opp i hver enkelt kommune.

5. Eventuelt
- Nytt møte settes til 14. november, kl 10-12, Gran rådhus. Egen innkalling er sendt i
Outlook.
- Mari Olsen ga en kort gjennomgang av nasjonale føringer for regional plan. Det er
verdt å merke seg at det er relativt sterke signaler til krav om oppfølging innenfor
landbrukssektoren.
- Ragnhild ga en kort gjennomgang av planlagt overvåkingsprogram for 2019.

Gran, 20.5.2019
Håvard Lucasen, prosjektleder

