
 

 
Nyhetsbrev fra vannområdekoordinator – mai 2020 
 
 
Hei! 
Jeg er den nye vannområdekoordinatoren, jeg begynte i stillingen i februar. Noen har jeg hilst på 
allerede, andre har jeg møtt på Teamsmøter eller telefon, og jeg regner med at jeg får bli kjent med 
flere i tiden fremover. Jeg heter Elin M. Blixhavn, flyttet til Ål i 2017, og har tidligere arbeidet i 
miljøforvaltningen ulike steder. 
 
For å holde dere oppdatert på hva som skjer i Vassområde Hallingdal har jeg blitt enig med leder i 
Vannområdeutvalget/styringsgruppa om at jeg kommer til å sende ut et månedlig nyhetsbrev med 
stort og smått fra vannområdet vårt til Vannområdeutvalget/styringsgruppa, TLF/administrativ 
gruppe, faggrupper og andre interessenter. Jeg håper at dere tar kontakt dersom det er noe dere 
lurer på, har gode ideer, forslag til prosjekter eller har annet på hjertet. Videresend gjerne 
nyhetsbrevet til de du tror måtte ha interesse av dette, og sett meg gjerne som kopimottaker, så får 
jeg satt opp vedkommende på epostlista mi. 
 
 
Biologiske undersøkelser i 2019 og 2020 
I 2019 fikk vannområdet støtte til tiltaksorientert overvåkning fra Fylkesmannen, og pengene ble 
brukt til å gjøre undersøkelser av begroingsalger («grønske») i 27 vannforekomster fordelt på alle 
kommunene i vannområdet. Begroingsalger er alger som vokser på faste overflater som f.eks. steiner 
eller plantemateriale. De er bundet til voksestedet samtidig som de er sensitive for 
overgjødsling/eutrofiering, noe som gjør slike alger gode som indikatorer på forurensingsbelastning 
av næringssalter. Dette i motsetning til en vannprøve som analyseres for kjemiske parametere som 
gir et øyeblikksbilde av tilstanden i elva.  
 
De fleste av vannforekomstene som ble undersøkt var valgt ut fordi man i klassifiseringen hadde 
vurdert dem til å ha moderat tilstand på grunn av påvirkningsfaktorer i nedbørsfeltet, men man 
hadde ikke data som verifiserte dette. Resultatet av undersøkelsene ble veldig positivt, og 24 av de 
27 vannforekomstene er nå blitt løftet til god eller svært god tilstand. 
 
For 2020 har vi planlagt å gjøre biologiske undersøker i 22 vannforekomster, hvorav tre innsjøer og 
resten elver, fordelt på kommunene i vannområdet. Vi har søkt Fylkesmannen om ca 144 000 i støtte 
til årets tiltaksorienterte overvåkning. Planene er å undersøke blant annet begroingsalger og bunndyr 
i elver og planteplankton i innsjøer i perioden fra juni til oktober. 
 
 
Ny kommune i vannområdet 
Vassområde Hallingdal er nylig blitt utvidet sørover, slik at vannområdet nå omfatter nedbørsfeltet 
ovenfor der Hallingdalselva renner ut i Drammenselva ved Geithus. Det betyr at en større del av 
Modum kommune nå blir en del av vannområdet vårt. Denne endringen ble spilt inn under høringen 
av planprogrammet for neste planperiode, og har visstnok vært på trappene lenge. Tidligere stoppet 
vannområdet sør for Krøderen, noe som var en ulogisk grense all den tid et sentralt poeng med 
vannforskriften er at man skal forvalte nedbørsfeltene som en helhet.  
 
Med de 19 nye vannforekomstene består nå Vassområde Hallingdal av 478 vannforekomster, hvorav 
67 er såkalte SMVF’er (sterkt modifiserte vannforekomster). 
 
For øvrig kan det også nevnes at med fylkessammenslåingen ved nyttår ble også vannregionene Vest-
Viken og Innlandet slått sammen, og Vassområde Hallingdal tilhører nå vannregion Innlandet og  



 

 
 
Viken. Det er Viken fylkeskommune som er utnevnt som vannregionmyndighet (VRM) for den nye 
vannregionen. 
 
 
Utsettelser på grunn av Covid-19 
Vi er jo i overgangsfasen mellom to planperioder, og VRM arbeider for tiden med høringsutkastet til 
revidert vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregionen. På grunn av pandemien har vi 
fått beskjed om at alle frister er utsatt med 3 måneder. Det vil si at vår nye frist for å oppdatere 
Vann-nett er 15. august. Det vil avholdes et møte i Vannregionutvalget siste uka i oktober (uke 44) 
der høringsutkastet til den reviderte vannforvaltningsplanen for Innlandet og Viken for perioden 
2022-2027 skal behandles. Det vil bli politisk behandling av høringsutkastet i november 2020, og 
høringen vil finne sted 01.12.2020 – 31.03.2021. 
 
Da vil jeg avslutte dette nyhetsbrevet med et vårbilde fra Hemsedal, fra en befaring ved Dyrgja 12. 
mai.  
 

 
 
 
 


