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Årsrapport 2016 fra Vannområdene i vannregion Vest-Viken
Vannområde:

Randsfjorden

A. Litt om organiseringen og aktiviteten
For hvor lenge gjelder kommunenes vedtak
om vannområdearbeidet (dato/ år)?
Prosjektsekretærstilling i %
Antall møter i styringsgruppen i 2016
Antall deltakere i styringsgruppen (når alle
møter)
Antall møter i arbeidsgruppe/ prosjektgruppe
i 2016
Antall deltakere i arbeidsgruppe/
prosjektgruppe (når alle møter)
Hvilke kommuner skal delta aktivt i
vannområdearbeidet (styringsgruppe/
arbeidsgruppe/ faggrupper)?
Hvilke kommuner deltar sjelden eller aldri i
vannområdearbeidet?
Hvordan er randkommuner involvert så langt
i arbeidet (kommuner med lite berørt areal i
vannområdet)?
Hvilke regionale sektormyndigheter deltar i
vannområdearbeidet?
Hvilke regionale sektormyndigheter er
invitert til å delta, men deltar sjelden eller
aldri?

30.4.2019
50%
3
16
Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land,
Nordre Land og Etnedal.
Jevnaker, Gausdal, Østre Slidre og Nord
Aurdal (tre sistnevnte er randkommuner)
Deltar med finansiering. Får
møtedokumenter og inviteres til å møte, men
oppmøte forventes ikke. Ellers deltar disse
kommunene ikke i arbeidet.
NVE, Statens Vegvesen, FM-OP, FK-OP
NVE, Statens Vegvesen

Styringsgruppa består av følgende medlemmer:
Øivind Langseth
Rådmann
Rannveig Mogren
Toril Grønbrekk
Jarle Snekkestad (leder)
Arnfinn Eng
Arne Skogsbakken
Rune Selj
Roger Nyhus
Lars Ole Saugnes
Dag Flacke
Halvor Bratlie
May Britt Nordli
Kristin Loe Kjelstad (Mari Olsen)

Øystre Slidre
Nord Aurdal
Gausdal
Etnedal (politiker)
Nordre Land
Nordre Land (politiker)
Søndre Land
Søndre Land (politiker)
Gran (politiker)
Gran
Lunner
Lunner (politiker)
Jevnaker
Oppland Fylkeskommune
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Ola Hegge
Ragnhild Stokker

Fylkesmannen i Oppland
NVE

Faggruppe avløp består av:
Atle Hermansen
Finn Jørgensen
Johan Slåtsveen
Kari-Anne Steffensen Gorset
Kari-Elin Saglien
Per Olimb
?

Lunner
Nordre Land
Søndre Land
Lunner
Etnedal
Jevnaker
Gran

Faggruppe landbruk består av:
Anette Sand
Gro Vestues
Jens Olerud
Olav Agnar Wold
Werner Sveum

Søndre Land
Landbrukskontoret for Hadeland
Landbrukskontoret for Hadeland
Etnedal
Nordre Land

B. Kostnader, finansiering og budsjett:
Regnskap 2016:
Lønnskostnader totalt:
Kontorutgifter:
Reise- og møteutgifter:
Annet:
Overføring fra kommunene:
Tilskudd fra Oppland FK:

242952,12111,5196,51000,-250000,-140000,-

SUM inntekter/utgifter

-78741,-

Overføring fond
Fondsmidler pr 31.12.2016

78741,633032,-

Budsjett samlet for gjenværende prosjektperiode:
Inntekter/utgifter
Budsjett 2017
Lønn koordinator
Sosiale utgifter (30 %)
Forbruksmateriell/kontor
Kurs/opplæring
Reiser, bil, diett

271 500
81 500
100 000
15 000
40 000

Merk; feilføring som tilbakeføres 2017
Merk: mottatt for både 2016 og 2017

Budsjett 2018
275 000
82 500
100 000
15 000
40 000

Budsjett 2019
(4mnd)
91667
27500
33000
5000
10000
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Annet
Overføring fra kommunene
Tilskudd fra vannregionmyndigheten
Øvrige tilskudd
SUM inntekter/utgifter

Bruk av fond
Status fond ved utgang av året

35 000
-300 000
-70 000
-50 000
123 000

35 000
-300 000
-70 000
-50 000
127 500

12000
-100000

123 000
561 032

127 500
433 532

79167
354365

79167

D. Aktiviteter i 2016
2016 har vært et år med nytt fokus. Regional vannforvaltningplan ble godkjent av
departementet i juni, og arbeidet i vannområdet har dreiet mer over mot
tiltaksfasen/planoppfølging.
Prosjektkoordinator har sammen med representant fra Oppland fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oppland vært på «kommuneturné» for å informere om
vannforvaltningsplanen og det som forventes av tiltaksarbeid fra kommunenes side. Møtene
har i all hovedsak vært svært positive, og videreføres med en informasjonsrunde til
kommunestyrene nå på våren/forsommeren 2017.
Det er også lagt vekt på et klarere samarbeid mellom vannområdet og Randsfjordforbundet. I
dette ligger også en koordinering/samkjøring av den overvåkingen som gjøres i regi av
Randsfjordforbundet og den som gjøres i regi av FMOP. Det er gjennomført flere uformelle
møter og samtaler, og det er aktuelt å formalisere samarbeidet ytterligere i 2017.
Prosjektkoordinator har bistått Landbrukskontoret med kartlegging av kantsoner langs Vigga.
Videre er det inngått samarbeid om ytterligere to prosjekter for å bedre vannmiljøet på
Hadeland, og undertegnede har søkt om, og fått innvilget, tilskuddsmidler fra
miljødirektoratet.
Vannområdet har en plass i styret for «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i
Oppland». Deltakelse der er en del av strategien med å få best mulig samkjøring/koordinering
av aktiviteter og kunnskap, og målet bør være at vannområdet kjenner til den overvåkings- og
tiltaksaktiviteten som foregår i vannområdet.

C. Erfaringer




Som tidligere har det vært utfordrende å få enkelte av kommunene til å delta aktivt i
arbeidet. Flere styringsgrupperepresentanter uteblir fra møter, og enkelte uteblir uten å
melde forfall. Det virker ikke som arbeidet med vanndirektivet er prioritert hos disse
kommunene. Det positive er at det virket å være et visst engasjement i alle
kommunene i forbindelse med kommuneturneen, og dette inntrykket har blitt
forsterket av de foreløpig gjennomførte kommunestyreorienteringene i 2017.
Prosjektkoordinator har søkt om og fått innvilget kr 500 000,- til diverse tiltak fra
miljødirektoratets tilskuddsordning for vannforvaltning. Det oppfordres derfor til at
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kommunene prioriterer å søke om midler, eller eventuelt ber om søknadshjelp fra
prosjektkoordinator, dersom det er viktige tiltak som mangler finansiering
Fylkeskommunen og Fylkesmannen har også dette året vært gode støttespillere.

D. Rapporter/ undersøkelser
Det er ikke gjennomført undersøkelser finansiert av vannområde Randsfjorden i 2017. Det er
imidlertid gjennomført flere interessante undersøkelser og overvåking innenfor vannområdet.
Overvåkingsresultater er rapportert i vannmiljo.no, samt i egen rapport om kalksjøene på
Hadeland.
Prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» rapporterer fra sin
aktivitet på https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fiski-regulerte-vassdrag/.
Randsfjordforbundet oppsummerer sin overvåking i en årlig rapport. Rapport for 2016
forventes å være ferdig i løpet av mai, og gjøres da tilgjengelig for de som er interessert.
Landbrukskontoret på Hadeland har i samarbeid med vannområdet gjennomført kartlegging
av kantsoner langs Vigga. Rapporten er tilgjengelig hos Gran kommune.

E. Behov/ forventninger fra vannområdet til VRM, FK, FM og andre
sektormyndigheter
Vannområdet har en forventning til faglig oppfølging og bistand fra vannregionen, fylkeskommunen
og fylkesmannen. Det ligger også en forventning til alle sektormyndigheter om å ta ansvar for de
tiltakene som bør gjennomføres for å oppnå ønsket miljøtilstand.
Det er viktig at vannregionen bruker sin posisjon til å påvirke sentralt slik at finansiering av både
vannområdemodellen og diverse tilskuddsordninger sikres fremover.

Gran, 3. mai 2017

Håvard Lucasen
Prosjektkoordinator

