
 

 
Nyhetsbrev fra vannområdekoordinator – november og desember 2020 
 
Hei, alle sammen. Her kommer en liten samling nyheter fra vannområdet fra høsten. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke for 2020, det ble et spesielt år, og håper at 2021 vil bringe muligheter til å 
sees også utenfor Teams. Jeg vil også nevne at nettsider for vannområdet er på gang, de vil nok være 
på lufta når neste nyhetsbrev sendes ut. En gledelig julefeiring ønskes deg og dine! 
 
 
Vassområde Hallingdal har fått plass i politisk utvalg i Vannregion Innlandet og Viken 
I oktober kom det en forespørsel fra vannregionmyndigheten om det var noen av de 21 
vannområdene som kunne tenke seg å stille seg til disposisjon for det politiske utvalget i 
vannregionen. Vannområdeutvalget i Hallingdal diskuterte saken, og bestemte seg for å stille til 
disposisjon. Leder av vannregionutvalget, fylkestingspolitiker Anne Beathe Tvinnereim (Sp), utpekte 
deretter Vassområde Hallingdal ved ordfører Solveig Vestenfor fra Ål, med ordfører Knut Martin 
Glesne fra Krødsherad som vara, som en av tre representanter fra vannregionen i det politiske 
utvalget. 
 
Politisk utvalg, Vannregion Innlandet og Viken 
Politisk utvalg består av en folkevalgt representant fra hver fylkeskommune og tre politiske 
representanter fra vannområdeutvalgene. Utvalget ledes av vannregionutvalgets leder. 
Administrative representanter fra vannregionmyndigheten, fylkeskommunene og representerte 
vannområder kan delta som bisittere i utvalget.  
 
Utvalget fungerer som en arena for politisk diskusjon og samarbeid om relevante tema:  
• Sette vannforvaltning på agendaen i egen etat (fylkeskommunen og kommunen som 
sektormyndighet)  
• Løfte saker og problemstillinger av politisk karakter mot Storting og regjering  
• Ved behov bistå arbeidsgruppen i dagsaktuelle saker som angår arbeidsgruppens ansvarsområder  
• Gjennomgå og innstille i saker til vannregionutvalget 
 
Foreløpig har Vassområde Hallingdal deltatt på ett møte i det politiske utvalget. 
 
 
Reviderte vannforvaltningsplaner godkjent i Vannregionutvalget 
Vannregionutvalget har avholdt et digitalt møte 25. november, og vedtatt høringsutkastet til revidert 
vannforvaltningsplan med vedlegg. Både Administrativ gruppe og vannområdeutvalget i Hallingdal 
hadde på forhånd hatt møter for å diskutere de reviderte plandokumentene. I møtet i 
vannregionutvalget la Vassområde Hallingdal frem et endringsforslag til planen, som omhandlet å 
tydeliggjøre manglende virkemidler i arbeidet med tiltak for å bedre vannmiljøet. Forslaget vårt ble 
vedtatt av vannregionutvalget. 
 
Høringsdokumentene er omfattende, men det er heldigvis lagt opp til en lang høring der 
kommunene kan komme med innspill: 1. februar – 31. mai 2021.   
 
 
Resultater overvåkning 2020 
I 2020 har det blitt gjennomført tiltaksorientert overvåkning i tre innsjøer og 19 elver/bekkefelt i 
Vassområde Hallingdal. De fleste vannforekomstene ble valgt ut fordi en faglig vurdering av 
påvirkningsbildet i nedbørsfeltet hadde gitt vannforekomsten tilstand «moderat», men det manglet 
overvåkningsdata for å bekrefte eller avkrefte dette.  
 



 

 
 
For innsjøen Helgesetvatnet i Flå ble resultatet at det er «god» tilstand i innsjøen. I Nesbyen er det to 
innsjøer som er blitt undersøkt; Skårsrudvatnet og Mykingsjøen. Begge disse innsjøene fikk tilstand 
«moderat» på grunn av forhøyet innhold av fosfor. For elvene fikk 17 av de 19 elvene og 
bekkefeltene resultatet «god» eller «svært» god. De to som fikk resultatet «moderat» er 
Hellinggrove i Ål og en av tre bekker i et bekkefelt nord for Noresund ved Krøderen. Disse hadde en 
sammensetning av begroingsalgearter som tilsier at vannforekomsten er negativt påvirket av tilførsel 
av næringssalter. 
 
Innsjøene og elvene/bekkene med «moderat» økologisk tilstand vil bli fulgt opp videre, både med 
nye undersøkelser og tiltak. 
 
 
20 millioner til tiltak for vannmiljøet 
Miljødirektoratet deler hvert ut tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vann. Til neste år vil det være 
20 millioner å søke på. Har du ideer til et godt prosjekt Vassområde Hallingdal kan søke om støtte til? 
Ta kontakt, så kan vi diskutere saken sammen. Søknadsfristen er 15. januar. 
 
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/desember-2020/vannmiljo-sok-
tilskudd-for-a-bedre-tilstanden-i-vann/ 
 
 
Skolefond 2021 
For 2021 har Vassområdeutvalget satt av 15.000 som skoler, barnehager, lag og foreninger for barn 
og unge, studenter m.fl kan søke om støtte fra. Formålet er å engasjere barn og unge i temaer om 
vannmiljø og biologisk mangfold knyttet til vassdragene i Vassområde Hallingdal. Ta kontakt dersom 
du eller noen du kjenner er interessert! Det vil bli sendt ut egne informasjonsbrosjyrer rett etter 
nyttår. 
 
 

God jul og godt nytt år! 
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