
 

 
Nyhetsbrev fra vannområdekoordinator – våren 2021 
 
Hei, alle sammen. Det har gått en stund siden sist nyhetsbrev, men her kommer en oppdatering på 
hva som har skjedd i Vassområde Hallingdal de siste månedene. 
 
 
Høring av revidert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 
Mye tid denne vinteren og våren har gått med til å følge opp høringen av den reviderte, regionale 
vannforvaltningsplanen. Dette er den reviderte vannforvaltningsplanen som skal erstatte den som 
gjelder nå for vår vannregion, og vil tre i kraft 1. januar 2022. Hver plan varer i 6 år.  
 
Høringsperioden har vart fra 1. februar – 31. mai 2021, og vannregionmyndigheten (Viken 
fylkeskommune) hadde lagt til rette for flere digitale høringsmøter og webinarer om ulike temaer 
under høringen. Vannområdeutvalget valgte å sende et felles høringssvar fra Vassområde Hallingdal. 
Dette ble gjennomført ved at administrasjonen i kommunene først diskuterte høringsdokumentene 
og ga sine innspill, dette ble sammenstilt slik at vannområdeutvalget kunne diskutere innspillene og 
enes om et endelig, felles høringssvar. Høringssvaret er blitt sendt som orienteringssak til alle 
kommunestyrene, og kan også leses på vannområdets nettsider. 
 
Vassområde Hallingdal har fått nettsider   
På nyåret ble nettsidene til Vassområde Hallingdal lansert. Her kan du finne overvåkningsrapporter, 
møtepapirer, aktuell informasjon og lenker til andre nettsteder med relevant informasjon. Alle 
kommunene skal etter hvert ha på plass en direkte lenke fra sine hjemmesider, men ellers kan du 
finne nettsiden fra denne kortadressen: www.aal.kommune.no/vann  
 
Overvåkning 2021 
Det er planlagt undersøkelser i tre innsjøer (Vatsfjorden, Hovsfjorden og Sudndalsfjorden), samt 29 
stasjoner for undersøkelse av begroingsalger i 2021. Det er også planlagt fiskeundersøkelser i 
Trøimselva i sommer/til høsten. Innsjøundersøkelsene foregår seks ganger i perioden 7. juni til 30. 
september, så første runde er allerede utført. Vannområdet får låne robåt lokalt ved alle innsjøene 
(takk til disse!), og vi undersøker siktedyp, vannfarge, temperatur, og henter vannprøver for 
undersøkelse av fosfor, nitrogen, kalsium, organisk karbon (TOC), klorofyll og algeprøver som blir 
farget og fiksert for artsidentifikasjon av en spesialist på alger.  
 

 
Hovsfjorden, 07.06.21 (Foto: E. M. Blixhavn) 
   
 

https://www.aal.kommune.no/siteassets/aal/teknisk-eiendom-og-naring/kav/vassomrade-hallingdal/horinger/sammendrag-av-horingsdokumentene---revidert-regional-vannforvaltingsplan-2022-2027-.pdf
http://www.aal.kommune.no/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. Nå har to søknader 
fått støtte: Ulsåk barnehage har fått 7.000,- til innkjøp av utstyr til undersøkelser av vannlevende 
organismer og oppslagsverk som skal brukes over en lengre periode med livet i ferskvann som tema, 
samt busstransport til en ekskursjon for de eldste barna, og Skattebøl skule har fått 2120,- til 
busstransport til en ekskursjon for 4. trinn til Kleivi settefiskanlegg i forbindelse med et større 
undervisningsopplegg om livet i ferskvann. Hallingdølen lagde en fin reportasje om Ulsåk barnehage 
på tur til salamanderdammen der støtten fra skolefondet ble omtalt. Artikkelen stod på trykk 3. juni. 
(https://www.hallingdolen.no/reportasjar/pa-jakt-etter-salamanderen/ (krever abonnement)). Det 
er fortsatt penger igjen i skolefondet, så lærere, barnehageansatte og andre som jobber med barn og 
unge kan gjerne ta kontakt. Info om skolefondet finnes også på vannområdets nettsider. 
 
 

 
(Faksimile, Hallingdølen 03.06.2021) 
 

 
God sommer! 
 

https://www.hallingdolen.no/reportasjar/pa-jakt-etter-salamanderen/
https://www.aal.kommune.no/teknisk-eigedom-og-naring/vassomrade/skolefond/

