
   
 

 

Referat fra Styringsgruppemøte 17. november 2020  
 

Sted:  Digitalt møte 

Tid: 17.11.2020, kl 09.00-11.00. 

Til stede: Arne Skogsbakken (Søndre Land), Rune Selj (Søndre Land), Dag Flacké (Lunner), Jon Olav 

Espeliødegård (Etnedal), Halvor Bratlie (Lunner), Mari Olsen (Innlandet fylkeskommune), Ragnhild 

Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet), Hans Tollef Solberg (Jevnaker) 

Forfall: Arnfinn Eng (Nordre Land), Leif Arne Vesterås (Gran), Roger Nyhus (Gran), Tom Rune Bratlien 

(Nordre Land), Erling Kristiansen (Jevnaker) 

Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent) 

 

Saker/konklusjoner: 
 

Saker til orientering 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

 Regional vannforvaltningsplan – status i arbeidet med oppdatering 

o Endret fremdriftsplan grunnet covid19, men det er nå utarbeidet et forslag som skal 

behandles i vannregionutvalget 25. november. Forslaget skal deretter legges ut på 

høring av fylkeskommunene i perioden 1.2 – 31.5.21. 

o Forslag til regional vannforvaltningsplan vil inneholde planretningslinjer, noe som bør 

kunne bli et nyttig virkemiddel for å ivareta vannmiljø ved arealplanlegging  

 Kulvert i Askjumbekken 

o Utbedre kulverten og gjøre den passerbar for storørret på gytevandring. Tiltaket ble 

ferdigstilt sommeren 2020.   

 Representasjon i utvalg og grupper i vannregionen 

o Vannområdeutvalget – styringsgruppeleder og prosjektleder deltar 

o Politisk utvalg – Halvor stilte seg til disposisjon, men vannområde Randsfjorden er 

ikke blant de 3 vannområdene som har fast plass 

o Arbeidsgruppa – Håvard stilte seg til disposisjon, men vannområde Randsfjorden er 

ikke blant de 3 vannområder som har fast plass 

 Erfaringer med ny vannregion og konsekvenser for vannområdet 



   
 

o Vannregion Vest-Viken ble splittet fra og med 1.1.20, og vannområde Randsfjorden 

ble da en del av Innlandet og Viken vannregion. Endringen har vært positiv, og vi har 

fått bedre oppfølging, bedre informasjon og et større og mer velfungerende 

vannområdesamarbeid. 

o Erfarer også at det stilles større krav til vannområdet, og det forventes oftere rask 

respons og bidrag i prosesser.  

 Orienteringer i kommunestyrene 

o Etnedal, Nordre Land og Lunner er gjennomført, mens Etnedal, Søndre Land og 

Jevnaker er utsatt grunnet smittevernhensyn 

 Internettside 

o Vannportalen er endret fra sentralt hold, og hjemmesiden vår er av den grunn også 

endret. Det er ikke lenger noen god løsning for oss å ha hjemmeside under 

vannportalen, da form og struktur ikke sammenfaller med våre ønsker. 

o Ønsker å etablere en egen og uavhengig side, der vi kan publisere våre rapporter og 

aktuelle saker  

 

1. Valg av leder og nestleder 

Som følge av sak 1 i styringsgruppemøtet 14.11.19, var det behov for å velge leder og 

nestleder ut denne prosjektperioden. Arne Skogsbakken foreslo Halvor Bratlie som leder og 

Hans Tollef Solberg som nestleder. På den måten får vannområdet en politisk leder og en 

administrativ nestleder, samt at Jevnaker involveres mer i prosjektet. Begge kandidatene sa 

seg villige og hele styret stilte seg bak forslaget. 

 

Vedtak 

Som leder for styringsgruppa velges Halvor Bratlie 

Som nestleder for styringsgruppa velges Hans Tollef Solberg  

 

 

2. Årsrapport 2019 

Hovedpunktene i årsrapporten for 2019 (vedlegg 1) ble gjennomgått. Arne Skogsbakken 

kommenterte etter gjennomgangen at det i 2021 bør vurderes om vannområdesamarbeidet 

bør videreføres som et prosjekt eller om det bør bli et samarbeid i en annen og mer langsiktig 

form.  

 Vedtak 

Årsrapport 2019 vedtas som fremlagt og oversendes vannregionen til orientering.  

 

 

3. Tilstandsrapport 2019 

Tilstandsrapport 2019 (vedlegg 2) ble gjennomgått i grove trekk. Vannmiljøarbeid er 

langsiktig arbeid og situasjonen er derfor gjenkjennelig fra år til år. Som tidligere er 



   
 

vannområdets nordre del i liten grad påvirket av eutrofiering, og de fleste vannforekomster 

har god tilstand. Noen vannforekomster er imidlertid påvirket av vannkraft/regulering, og har 

redusert tilstand på grunn av dette. Samtidig ser man at hytteutbygging i Etnedal og Nordre 

Land er en påvirkning som preger mindre nedbørfelt i enkelte områder. 

 

Vannforekomstene på Hadeland, og da særlig bygdenært, er i stor eller middels grad påvirket 

av avløp, landbruk og fysiske inngrep. Dette gjenspeiler seg i tilstanden, som i de fleste 

tilfeller er dårligere enn god. 

 

Halvor Bratlie stilte spørsmål om tilstanden ved Falangstjerna i Gran kommune. Prosjektleder 

orienterte om det pågående overvåkingsopplegget i alle tilførselsbekker og i selve sjøene, og 

at årets foreløpige resultater virker å være positive. Selv om vi kan se en endring til det bedre 

er tilførslene av næringssalter og tarmbakterier svært høye. 

 

Jon Olav Espeliødegård ønsket å vite mer om tilstanden ved Gamlestølen i Etnedal. 

Prosjektleder informerte kort om gjennomført overvåking i 2018, og at dette er en av de 

områdene i Etnedal hvor man ser negativ påvirkning på vannforekomster som følge av 

hytteutbygging og mangelfull avløpsrensing.   

 

Vedtak 

 Tilstandsrapport 2019 tas til orientering 

 

4. Arbeidsplan 2021 

Arbeidsplanen (vedlegg 3) ble gjennomgått. Arne Skogsbakken kommenterte at spørsmålet 

om videreføring av vannområdesamarbeidet burde tas opp så tidlig som mulig i 2021, og at 

kommunene burde gjøre vedtak i saken før sommeren.  

 

Vedtak 

Arbeidsplan 2021 vedtas som fremlagt 

 

 

5. Budsjett 2021 

Vannregionens nye fordelingsnøkkel, og derav på sikt reduserte tilskudd for vår del, ble 

trukket fram som et usikkerhetsmoment. Mari Olsen informerte om at fordelingsnøkkelen 

skulle behandles politisk i vannregionen i 2021, og at Innlandets representant var opptatt av 

at vannområdene i Innlandet ikke skulle komme dårligere ut enn tidligere. Det ble konkludert 

med at vi må følge denne prosessen og se om det får konsekvenser i forbindelse med 

vurdering av videreføring av vannområdesamarbeidet. 

 

Vedtak 

Budsjett 2021 vedtas som fremlagt: 

Inntekter/utgifter Budsjett 2021 



   
 

Lønn koordinator 294 000 

Sosiale utgifter (30 %) 88 000 

Tiltak/prosjekter 60 400 

Overvåking/tilstandsrapport 40 000 

Forbruksmateriell 10 000 

Kurs/opplæring 5 000 

Reiser, bil, diett 15 000 

Annet 24 600 

Overføring fra kommunene -282 000 

Tilskudd fra vannregionen -185 000 

Øvrige tilskudd -70 000 

SUM inntekter/utgifter 0 

 

 

Gran, 17.11.2020 

Håvard Lucasen, prosjektleder 


