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REFERAT 

 

Møte i Vassområdeutvalget, Vassområde Hallingdal 

Dato: 23. november 2020, kl 09.30 – 10.15 

Sted: Teams 

 

Tilstede:  

Petter Rukke, Hol kommune 

Pål Terje Rørby, Hemsedal kommune 

Herbrand Jegleim, Gol kommune 

Knut Martin Glesne, Krødsherad kommune 

Merete H. Gandrud, Flå kommune 

Solveig Vestenfor, Ål kommune 

Erik Kaupang, Viken fylkeskommune 

 

Andre: 

Tonje Rundbråten, miljørådgiver, Viken fylkeskommune (observatør)  

Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator, Vassområde Hallingdal (referent) 

 

 

Sak 6/20: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Sak 7/20: Høringsutkast: plandokumenter for Innlandet og Viken vannregion, for perioden 2022-2027.  

Sak 8/20: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator.  

Sak 9/20: Eventuelt 

 

 

Sak 6/20: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Ingen kommentarer. Solveig Vestenfor og Petter Rukke ble valgt til å godkjenne referatet.  

 

Sak 7/20: Reviderte plandokumenter for Innlandet og Viken vannregion. 

Det ble avklart at Knut Martin Glesne (nestleder i VOU) kommer til å stille på møtet i VRU 25. 

november. Møtet skal avholdes digitalt. 

Vannområdekoordinator presenterte den reviderte vannforvaltningsplanen med vedlegg på et 

overordnet nivå. Planen er svært omfattende, og inneholder mange sammenstillinger på aggregert 

nivå. Detaljer om tilstand og tiltak på vannområdenivå finner man i Vann-nett, og 

vannområdekoordinator presenterte også noen slike sammenstillinger på vannregionnivå (fra 

planen) og vannområdenivå (fra Vann-nett).  
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Planretningslinjer er et nytt vedlegg til vannforvaltningsplanen, og disse ble gjennomgått, samt 

Administrativ gruppes kommentarer til disse. Deretter presenterte vannområdekoordinator et 

forslag om å løfte avsnittet om «manglende virkemidler i vannforvaltningen» i Vedlegg 2, delkapittel 

2.4 (s. 72-73) slik at det blir mer synlig, ved å ta inn disse punktene i sammendraget, mellom 

avsnittene «Prioriteringer» og «Sammendrag av konsekvensutredningen) (s. 7-8). Forslaget ble 

støttet av VOU, og det ble avtalt å oversende en tekst om dette til Knut Martin Glesne. 

VOU hadde ikke flere kommentarer til den reviderte vannforvaltningsplanen med vedlegg. 

 

Sak 8/20: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator.    

Vannområdekoordinator orienterte om budsjettet for aktivitetene i vannområdet i 2021, og videre 

om den nye budsjettposten skolefond. Deretter ble det informert om resultatene fra innsjø- og 

elveovervåkningen i 2020. De to undersøkte innsjøene i Nesbyen kommune, Skårsrudvatnet og 

Mykingsjøen viste seg å ha forhøyende nivåer av fosfor, og blir dermed klassifisert til å ha «moderat» 

økologisk tilstand. Disse innsjøene oppnår dermed ikke miljømålet, og vil bli fulgt opp for å finne 

kilder og tiltak. Av de 23 stasjonene i elver og bekker som ble undersøkt for begroingsalger i 2020, ble 

21 stasjoner klassifisert til å ha «god» eller «svært god» tilstand. De to elvene som ble klassifisert til 

«moderat» følges opp videre. 

 

Sak 2/20: Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt.  

 

 

Referatet er godkjent per epost 01.12.2020 av Solveig Vestenfor og Petter Rukke. 

 

 

 


