Referat fra Styringsgruppemøte 9. mai 2017
Sted:

Søndre Land rådhus, Hov (Formannskapsalen)

Tid:

9.05.2017, kl 09.00-11.00.

Til stede: Jarle Snekkestad (Nordre Land), Rune Selj (Søndre Land), Pål Rønningen (for A.
Skogsbakken) (Søndre Land), Toril Grønbrekk (Etnedal), Roger Nyhus (Gran), Halvor Bratlie (Lunner),
Mari Olsen og Kristin Loe Kjelstad (Oppland fylkeskommune), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland),
Gunnar Haslerud (for L. O. Saugnes) (Gran)
Forfall: Lars Ole Saugnes (Gran), Arnfinn Eng (Nordre Land), Arne Skogsbakken (Søndre Land),
Ragnhild Stokker (NVE), Dag Flacke (Lunner), May-Britt Nordli (Jevnaker)
Forfall randkommuner: (Øivind Langseth (Øystre Slidre), Kristian Damstuen (Nord-Aurdal), Rannveig
Mogren (Gausdal))
Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektkoordinator/referent)

Saker/konklusjoner:
Saker til orientering
Det ble orientert kort om mottatte tilskudd til vannområdet og prosjekter der vannområdet deltar:





Kr 80 0000,- fra miljødirektoratet til samarbeidsprosjekt med Landbrukskontoret på
Hadeland for kartlegging av kantsoner langs elver og sjøer.
Kr 420 000,- fra miljødirektoratet til samarbeidsprosjekt med Landbrukskontoret på
Hadeland og Brandbu&Tingelstad JFF for tømming av Rosendalsdammen (Vigga) og
etablering av fisketrapp.
Kr 235 000,-, statlig øremerkede midler fra vannregionmyndigheten (BFK) til vannområdet,
for 2015 og 2016.

1. Årsmelding 2016
Årsmelding ble gjennomgått. Det var få kommentarer til innholdet, men det kom noen
innspill til det videre arbeidet:

-

-

Prosjektkoordinator har dialog med faggruppene angående tilskuddsordning for
vannforvaltning. Det tas initiativ til å lage en oversikt over de tiltak i regional
vannforvaltningsplan som mangler ansvarlig myndighet og finansiering, og som kan være
egnet til å søke om tilskudd til.
Det bør forsøkes å etablere dialog med NVE og SVV, for eksempel gjennom å invitere
dem spesielt til styringsgruppemøter slik at de kan orientere om deres arbeid relatert til
regional vannforvaltningsplan og vannmiljø generelt.

Vedtak
Årsmelding 2016 godkjennes.

2. Regnskap 2016
Regnskap 2016 ble gjennomgått. Det kom ingen kommentarer utover at det var positivt at
økonomien nå ser mer romslig ut enn tidligere.

Vedtak
Regnskap 2016 godkjennes

3. Brev til NVE angående Lomsdalselva og Dokka
Prosjektkoordinator orienterte om de tilbakemeldingene som var mottatt fra NVE etter at
møteinnkalling med brevforslag ble utsendt.
- NVE forholder seg til vedleggene til regional vannforvaltningsplan og det skal mye til for
at NVE prioriterer innsats på andre tiltak.
- Dokka-saken går sin gang fra NVE sin side og de forholder seg til at saken står i regional
plan med måloppnåelse i 2021.

-

Dersom brev om Lomsdalselva skal sendes bør det legges med utfyllende informasjon om
regulant, etableringsår, kart/bilder og annen relevant informasjon og historikk.

Sakshistorikk og forslag til brev ble gjennomgått.
Dokka: Styringsgruppa har ingen innspill til saken utover at tidsbruken synes unødvendig
lang, og at saken nå bør sluttføres av NVE. Selv om måloppnåelse er satt til 2021 i regional
plan betyr det ikke at saken ikke bør sluttføres før den tid.
Lomsdalselva: Flere av styringsgruppemedlemmene reagerte på at tiltak i Lomsdalselva er
tatt ut av regional plan uten forklaring, særlig sett i lys av at den var gitt førsteprioritet av
vannområdet og vannregionen. Det ble kommentert at NVE selv i arbeidet med utarbeiding
av regional vannforvaltningsplan har vært med å gjennomgå og prioritere tiltak, og at
Lomsdalselva dermed burde være prioritert også fra deres side. Flere
styringsgruppemedlemmer understreket at det måtte forventes at NVE ga saken en reell
behandling selv om tiltaket ikke lenger ligger i planen. OH skulle undersøke hva som fantes
av gammel informasjon om Lomsdalselva og oversende til prosjektkoordinator.
Generelt: Ønskelig å få NVE til å engasjere seg mer i vannområdearbeidet. Det ble diskutert
om det kunne være hensiktsmessig å orientere media om saken.
Vedtak
Vedlagte brev sendes NVE. Utfyllende info om Lomsdalselva legges ved.

4. Samarbeidsavtale Randsfjordforbundet og vannområde Randsfjorden
Styringsgruppa uttrykte en positiv holdning til et enda klarere samarbeid med
Randsfjordforbundet. Flere kommuner påpekte behovet for å unngå dobbeltarbeid og
unødvendig ressursbruk. Angående ønsket om å få det meste av overvåking inn i
fylkesmannens overvåkingsprogram ble det understreket fra OH sin side at gjennomføring av
programmet forutsetter bidrag fra kommunene og andre. Et fornuftig bidrag er f.eks
prøvetaking lokalt, noe mange av kommunene bidrar med i dag.
Vedtak
Styret er positive til at samarbeidet med Randsfjordforbundet formaliseres i en
samarbeidsavtale. Det settes av kr 25 000,- årlig i 2017, -18 og -19. Prosjektkoordinator gis
fullmakt til å formulere en avtale og legge frem til styreleder for signering.

5. Informasjon til skoler
JS tok opp behovet for å videreformidle all den informasjonen som finnes tilgjengelig på en
fornuftig måte for å øke engasjement og interesse. RS mente vi måtte utnytte de
informasjonskanaler som finnes, inkludert de mange forskjellige arrangementene som
avholdes i de forskjellige tettstedene. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter kan også være
en aktuell samarbeidspartner. OH påpekte at vannområdets nettsider også kan friskes opp og
benyttes til informasjonsspredning. Videre at man kunne forsøkt å arrangere

vannforvaltningsdager med interessante tema. TG fortalte om opplegget Langsua
nasjonalpark har hatt med Barnas naturoppsyn. Sjetteklassinger har der vært med på et
faglig opplegg som de senere har fått i oppdrag å presentere i kommunestyret. Prosjektet har
vært veldig populært både blant barna og voksne. HB understreket at lokalt tilsnitt er helt
nødvendig for å få innpass i skolen. «Hva gjør vi for å ta vare på vannet vårt» kan være en
aktuell innfallsvinkel i så måte, samt å involvere de som faktisk er gjennomføringsmyndighet
(f.eks kommunene). GH mente at man burde fokusere på tiltaksrettede og prosjektrettede
ting for å komme inn til skolene.

Forslag til vedtak
Det utarbeides fakta-/informasjonsark om vannmiljø som formidles til skoler og lignende.
Informasjonen skal forenkles og temaene tilpasses aktuell lesergruppe.
Vedtak
Det tas kontakt med kommunenes skoleledere osv for å finne ut om - og eventuelt hva - som
kan være av interesse. Tilbakemeldingene følges opp med å utarbeides
informasjonsmateriale eller annet opplegg om vannmiljø/vannforvaltning som kan være
interessant og tilpasset hver enkelt lesergruppe.

6. Eventuelt
 Falangstjerna i Gran kommune som eksempelsak
HB fremmet saken under eventuelt, og ønsket en del mer informasjon om situasjonen og
hvordan Landbrukskontoret for Hadeland fulgte opp dette.
Det ble en del diskusjon rundt hvem som hadde ansvaret og hvordan man skal håndtere slike
saker. Landbruksforurensning har et mer uklart lovverk og virkemidler enn annen
forurensning, blant annet på grunn av at vanlig landbruksutslipp er unntatt fra
forurensningslovverket. Forurensningen av Falangstjerna følges opp gjennom et omfattende
overvåkingsprogram i 2017, og målet er da at kommunen skal ha godt grunnlag for å følge
opp med de rette påleggene/tiltakene.
Vannområdet følger opp tematikken lokalt og sentralt, samt er til stede i oppfølgingen av
enkeltsaken lokalt. Det bør arbeides for å få tematikken inn i fagråd og fagdager. Det kan
også være aktuelt å hente innspill og/eller samarbeide med andre regioner med samme
utfordringer (for eksempel Toten)

Gran, 15.5.2017
Håvard Lucasen, prosjektkoordinator

