
   
 

Referat fra Styringsgruppemøte 22. november 2021 
 

Sted:  Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, Odnes 

Tid: 22. november kl. 9.30-12.00 

Til stede: Jon Olav Espeliødegård (Etnedal), Hans Endrerud (Nordre Land), Arne Skogsbakken (Søndre 

Land), Rune Selj (Søndre Land), Torbjørn Hansen (Gran), Halvor Bratlie (Lunner), Hans Tollef Solberg 

(Jevnaker), Trine Frisli Fjøsne og Mathias Strømmen (Innlandet fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud 

(Statsforvalteren i Innlandet) 

Forfall: Roger Nyhus (Gran), Dag Flacké (Lunner) 

Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent) 

 

Saker/konklusjoner: 

Saker til orientering 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

• Status forlenging av vannområdesamarbeidet 

o Alle kommunene har vedtatt forlenging for minst 6 år. 

o De tre nordre kommunen vedtok i første omgang at det er ønskelig at prosjektleder 

har kontorsted på våtmarkssenteret, Odnes. Etter noen avklaringer og en inngått 

samarbeidsavtale med våtmarkssenteret, er det pr nå kun Nordre Land som har slikt 

vedtak. Endrerud opplyser at Nordre Land skal ta saken opp til ny behandling og at 

det er sannsynlig at også Nordre Land vil vedta fortsatt lokalisering i Gran kommune. 

o Prosjektleder ba om at man for fremtiden bruker styringsgruppa til prinsipielle 

diskusjoner av betydning. Det har medført mye ekstraarbeid å følge opp kommunene 

som har gjort vedtak som ikke samsvarer med styringsgruppas enstemmige vedtak i 

mars. 

• Høringsuttalelse til endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 

• Bevilgning på kr 300 000,- fra miljødirektoratet til utarbeidelse av rapport for å motvirke 

eutrofi i Hadelandsregionen i vannområde Randsfjorden. 

• Kartlegging av storrøye i Randsfjorden 

o Vannområdet har sammen med Statsforvalterens regulantprosjekt gjennomført 

feltarbeid på mulige røyevarp i Randsfjorden. Det er kun påvist røyegyting på én 

lokalitet, og den var kjent fra tidligere. 

o Observert gyteområde, og øvrige egnede områder, ligger på 1,5 – 6 m dyp, og er 

således utsatt for tørrlegging på våren som følge av Randsfjordsreguleringen 

(reguleringshøyde 3 m) 



   
 

o Prosjektet vil fortsette neste år, da det fortsatt er en del lokalitetstips igjen å 

undersøke. 

• Igangsatt skoleprosjekt (Brandbu ungdomsskole) for å sette vassdrag og vannmiljø på 

timeplanen til den oppvoksende generasjon 

o Målet er å utvide dette til å omfatte flere skoler i vannområdet i 2022. 

o Vannområdet har kjøpt inn el-fiskeutstyr og innhentet el-fisketillatelse slik at dette 

kan inngå i opplæringstilbudet. 

- Til orientering kan det nevnes at vi rett etter styringsgruppemøtet fikk 

beskjed om at vi mottar kr 120 000,- fra Innlandet og Viken vannregion til 

dette prosjektet. Det dekker kjøp av el-fiskeapparat og gir en liten rest som 

kan brukes til aktivitet kommende år. 

 

Saker til behandling 

1. Høringsuttalelse til forslag til ny «Forskrift om fiske i Randsfjorden og ifallende elver og 

bekker» 

Statsforvalteren i Innlandet har lagt forslag til ny fiskeforskrift ut på høring. Randsfjorden er i 

følge vann-nett.no i moderat tilstand. Dette er begrunnet gjennom en faglig vurdering av 

parameteren fisk, og da mer spesifikt storrøye og storørret. Forskrift om fiske er et viktig 

virkemiddel for å ivareta disse fiskestammene, og det er på denne bakgrunn naturlig at 

vannområdet uttaler seg til forskriftsforslaget. 

Prosjektleder orienterte om de viktigste endringene i fiskeforskriften, samt relevante ting 

som ikke foreslås endret. Styret hadde ingen innvendinger til utkast til høringssvar. 

Vedtak: 

«Høringsuttalelse – forslag til ny Forskrift om fiske i Randsfjorden og ifallende elver og 

bekker» vedtas og sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen høringsfristen. 

 

2. Årsplan 2022 

Styret vedtar hvert år et førende dokument for arbeidsoppgaver og prioriteringer. I og med 

at vi nå går inn i en ny seksårsperiode med vannområdesamarbeid, er det naturlig at det tas 

en runde i alle kommuner i januar/februar for å klarlegge forventninger og ønsker til 

vannområdesamarbeidet. Dette er særlig viktig som en oppfølging av de signalene som har 

kommet om behov for sterkere tilknytning til nordre del av vannområdet, og vil kunne 

medføre justeringer i arbeidsplanen.  

 

Styret foreslo at prosjektleder så snart som mulig sender ut en invitasjon til et 

forventningsmøte. Slik invitasjon bør sendes til styringsgruppemedlem og relevant 

kontaktperson i administrasjonen. 

 

Det var stor positivitet knyttet til oppstart og videreføring av skolesamarbeidet. Skogsbakken 

spilte inn muligheten for et opplegg i Fallselva, mens Bratlie trakk fram Vigga i Lunner som en 



   
 
mulig lokalitet. Dokka og Etna ble trukket fram som gode lokaliteter for de to nordre 

kommunene. Etter forslag fra Skogsbakken var det enighet om at prosjektleder burde sende 

ut en invitasjon til ungdomsskolene, sammen med et enkelt informasjonsskriv om 

vannområdet. 

 

Vedtak: 

«Årsplan 2022» vedtas og legges til grunn for arbeidet i 2022. 

 

3. Budsjett 2022 

Korrigert budsjett ble lagt fram på møtet. Det er som vanlig en viss usikkerhet knyttet til den 

eksakte størrelsen på overføringene fra staten/vannregionmyndigheten/fylkeskommunen, 

men de foreløpige signalene er at det ikke vil bli markante endringer.  

 

Endrerud, Skogsbakken og Bratlie trakk fram relativt lave reisekostnader i budsjettet. Det ble 

forutsatt at prosjektleder benyttet muligheten til å justere litt mellom postene ved behov. 

Prosjektleder kommenterte at en 60 % stilling fort blir en begrensning for stor reiseaktivitet, 

deltakelse i regionale fagsamlinger og lignende, og at dette er grunnen til at posten reise er 

såpass lav. Det var enighet i styret om at stillingsstørrelse burde tas opp til løpende vurdering 

gjennom seksårsperioden. Resultater fra de planlagte forventningsmøtene med kommunene, 

samt omfanget av skolesamarbeid og andre prosjekter vil være viktige faktorer i en slik 

vurdering. Fjøsne understreket at fordelingsnøkkelen til vannregionen medfører økt tilskudd 

ved økt stillingsstørrelse. 

 

Vedtak: 

Budsjett 2022 vedtas som vedlagt.   

 

4. Eventuelt 

Neste møte legges til tirsdag 19. april, kl 9.30, på Hov. Foreløpig innkalling er sendt på e-post. 

 

 

Brandbu, 2.12.2021  

Håvard Lucasen 

Prosjektkoordinator/Prosjektleder 
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