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Sak 1/21: Vannmiljøtiltak i kommunene

Tilbakemelding fra Mdir på forvaltningsplanens tiltaksprogram:

- 17.juni – fylkeskommunen videreformidler at Mdir etterlyser flere tiltak, 
spesielt på avløp og landbruk, spesielt i Drammensvassdraget.

- Ny runde med kommunene i VO Hallingdal -> noen nye tiltak på avløp lagt 
inn

- Fylkeskommunen og statsforvalteren innkalte VOK til møte 1.okt
- Mdir har kun sett på statistikk over tiltak på et ganske overordnet nivå, og har for 

eksempel ikke fanget opp når ett tiltak med samme ID er registrert på mange 
vannforekomster med samme påvirkning, som f.eks tilsyn og pålegg om opprydning i 
spredt avløp. Mdir har kun da sett ett tiltak. Tilbakemeldingen fra Statsforvalteren og 
fylkeskommunen til Vassområde Hallingdal er at det ser stort sett bra ut hos oss, 
men om vi har noe som ikke er lagt inn, så må vi gjøre det. +kvalitetssjekk på at riktig 
planperiode er lagt inn på alle tiltak. Frist 1. nov 







1/21: Vannmiljøtiltak i kommunene

Status i kommunene

- tiltak for å hindre forringelse, avløp og landbruk

- tiltak for å forbedre moderat økologisk tilstand

(se Excel-ark)





Sak 1/21: Vannmiljøtiltak i kommunene

Prosjekt NIBIO – veiledningsmateriell om reduksjon av avrenning fra 
grasdekt mark

Prosjektleder: Marie Uhlen Maurset

Kostnadsramme: 75.000,- eks moms

Konkrete problemstillinger utarbeidet i samarbeid med 
landbruksavdelinga i Ål kommune + høring landbruksrådgivere i øvrige 
kommuner i VO

Bestilling: konkrete råd om frivillige tiltak for å redusere avrenning, 
tilpasset typen landbruk som finnes i vannområdet. 



Sak 2/21: Orienteringssaker fra 
vannområdekoordinator

• møte i politisk utvalg 08.09.21
• Ny fordelingsnøkkel for statlige midler (men også fylkeskommunale) ble 

vedtatt; stillingsstørrelse + areal (i to grupper), medfører en reduksjon fra 
185.000 til 170.155

• Justeringer av grenser for vannområder i Modum kommune. Kompromiss; 
Modum er fra 01.01.2022 også med i Vassområde Hallingdal og to andre 
vannområder (men ikke tre, slik opprinnelig plan var).

• Møte i vannregionutvalget 24.09.21
• Forslag til revidert vannforvaltningsplan etter høringen ble godkjent, og 

oversendt til fylkestingene for behandling. Lenke til sakspapirene

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/vannregionutvalget/mote-24.9.2021/


• Vassområde Hallingdal sendte felles høringssvar, og fikk gehør for en 
del endringer i plandokumentene.

• Det felles høringssvaret ble behandlet av VOU 23.04.21, og det ble 
bestemt at høringssvaret skulle oversendes som orienteringssaker i de 
respektive kommunestyrene. Høringssvaret med følgebrev ble 
oversendt til postmottak i alle kommunene 07.05.21.
• Er orienteringssaken kommet frem til alle kommunestyrene?



Planretningslinjer, §12 mm

2.3 Virkning for kommunal, regional og statlig planlegging og 
virksomhet







Lenke til veileder

https://www.nfk.no/_f/p1/i6773b54d-d626-4180-8818-f3faaa403071/veileder-helhetlig-vannforvaltning-i-kommunene.pdf










Trenger kommunene hjelp med å 
innarbeide hensynet til vann i planarbeid 
og saksbehandling?



Overvåkning 2021
• Avtale med Norconsult om analyse 

av planteplankton i tre innsjøer; 
Vatsfjorden, Hovsfjorden og 
Sudndalsfjorden - 55.000,- eks 
mva. Prøvetas seks ganger juni-
sept.

• Avtale med Norconsult om 
feltarbeid og analyse av 
begroingsalger fra 29 
stasjoner/elver – 114.00 eks mva. 
Alle kommuner i vannområdet blir 
undersøkt.

• Problemkartlegging i Hemsedal 
kommune.

• Problemkartlegging i Ål kommune.

Sisseldøla 0,57 

Vestlia 0,91 



Fiskeundersøkelse 
i Trøimsåne

Bakgrunn: Elvebunnen under brua er bunnplastret 
og ser ut til å utgjøre et vandringshinder for fisk. 
Hemsedal kommune ønsker å gjøre området bedre 
tilgjengelig for publikum, flomforbygningen må 
utbedres, etc. NVE/Multiconsult utførte en 
mulighetsstudie i 2006.



Oppdrag: beskrive 
områdene oppstrøms brua 
mht verdi som gyte- og 
oppvekstområde for fisk, 
elfiske for å finne ut hvilke 
årsklasser som finnes i elva i 
dag, samt en beskrivelse av 
hva som er utfordringene for 
fisken slik forholdene er i 
dag og hva som bør 
utbedres.

Fiskebiolog Atle 
Rustadbakken, Norconsult. 
25.000,- eks moms





Vassdragsregulering

• Revidert vassdragskonsesjon Hemsil 23. juni, minstevannsføring fra 
Eikredammen og Flatsjø, standard naturforvaltningsvilkår

• Møte med Hafslund Eco om kartlegginger og tiltak 4. nov

• Statsforvalteren har myndighet til å pålegge naturfaglige 
undersøkelser og tiltak rettet mot innlandsfisk, plante- og dyreliv, 
samt friluftsliv. Må være relevante i forhold til reguleringen.
• «Gjennom mer aktiv myndighetsutøvelse vil forvaltningen bidra til at de naturlige 

livsbetingelsene og produksjonsforholdene for fisk og naturlig forekommende plante- og 
dyrepopulasjoner forringes minst mulig, og at tilstanden så langt som mulig 
forbedres/gjenopprettes innenfor rammene av naturforvaltningsvilkårene. Dette er i tråd med 
målsetningene i vannforskriften.» (Veileder M-721/2017 Oppfølging av 
naturforvaltningsvilkår i regulerte vassdrag)



Skolefond
• I 2021 var det satt av 15.000,- til skolefondet. Søknadsfrist 1. mars.

• Informasjon sendt til postmottak i alle kommuner (skole og bhg), alle VGS, speidergrupper, 4H, JFF

• Første tildelingsrunde:

- Skattebøl skule – 2.120,- for dekke busskostnad til Hallingfisk i Kleivi, i forbindelse med et større undervisningsopplegg for 4. klasse om 
ferskvann og hvilke arter som finnes der.

- Ulsåk barnehage – 7.000,- for å dekke busstransport og innkjøp av utstyr for å undersøke vannlevende organismer (vannkikkert, hov, 
oppslagsbøker) i forbindelse med ekskursjon til Gravsettjernet i Hemsedal for den eldste barnegruppa. Forarbeid og etterarbeid. 

Ubenyttede midler i 2021: kjøpe inn «klassesett» av hov, lupe, vannkikkert, oppslagsverk. Lage forslag til opplegg, og gi 
dette til skolekontoret i en eller to kommuner. Stille vannområdekoordinator til disposisjon for 
opplæring/gjennomføring av opplegg. Hvis dette er vellykket, kan alle kommuner etter hvert få utdelt en slik kasse. 

Søknadsfrist 

1. mars
Penger som er igjen 

etter fristen, deles 

ut fortløpende til 

innkomne søknader.

Foto: naturfag.no

Hva er det som gir vannet 
i tjernet den gulbrune 
fargen, tro? 







Muligheter til å søke tilskudd

• Tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder. Formål: å 
restaurere eller gjenskape vann- og våtmarksbiotoper som er i 
markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små 
våtmarker, rikmyr og ulike typer sumpskog/fuktskog. Frist 1. nov     
lenke

• Innen 15. okt kan vannområdene melde inn behov for ytterligere 
midler utover de statlige og fylkeskommunale tilskuddene. Behovet 
for midler må være knyttet til plan- og prosessarbeidet i 
vannområdet. Det kan f.eks. være arbeid for å styrke den lokale 
forankringen, arbeid for at kommunene skal bevisstgjøres sitt ansvar 
og bruk av sine virkemidler i vannforvaltningsarbeidet, utredninger og 
prosjekter, mm. Midlene kan ikke gå til tiltak. 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/miljo-klima-og-natur/tilskudd-til-restaurering-av-vann-og-vatmarksomrader.108924.aspx


Budsjett 2022



Etablering av en faggruppe for vannøkologi

• Avløp og landbruk har sine fagfora i Hallingdal, men et forum for de 
som arbeider med miljøsaker i kommunene hadde vært et nyttig 
fagfellesskap mtp planlegging av overvåkning og diskusjon rundt 
resultater av overvåkningen, planlegging av tiltak mm.



Sak 3/21 - Eventuelt


