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Vannområde Randsfjorden 

 
Nordre Land kommune er en del av vannområde Randsfjorden og sitter 

med nøkkelen til å kunne sikre innbyggerne sine et godt vannmiljø i frem-

tiden. Som lokalpolitiker kan du utgjøre en forskjell og bidra til god vann-

forvaltning i Nordre Land. 

Vannområde Randsfjorden dekker de 9 kommunene som har avrenning til 

Randsfjorden, fra fjellområdene rundt Langsua i nord til landbruksområdene på 

Hadeland i sør. Hvordan vi lever og utøver virksomhet i områdene rundt vass-

draget preger vannforekomstene våre. God vannkvalitet er viktig for at vi skal 

ha det bra - rent vann å drikke, bade i, fiske, for dyrene som lever ved og i van-

net - eller rett og slett bare ha en god naturopplevelse. 

Gjennom vannområdearbeidet har vi fått god kunnskap om tilstanden i vann-

forekomstene våre, og hva det er som påvirker dem. De øvre deler av vannom-

rådet preges av fjell– og skogområder med noe spredt bosetting. Lengre ned er 

det spredt bosetting, drivverdig skog og noe landbruksareal. De nedre delene 

er blant landets mest produktive jordbruksareal, med flere tettsteder og spredt 

bebyggelse. Når vi vet hva som påvirker vannforekomstene, kan vi også kom-

me med tiltaksforslag som vil hjelpe oss å få god tilstand i vannforekomstene. 

Noen steder er det enkelttiltak som skal til, andre steder må det gjøres tiltak i 

flere sektorer for at vi skal kunne oppnå en bedre vannkvalitet. 

I vannområde Randsfjorden jobber vi for at vannforvaltning og god vannkvalitet 

skal være på agendaen hos alle de som har virksomhet som preger vann-

forekomstene og hos de som bor og lever ved vann. Tett samarbeid med kom-

munene, og fokus på vannkvalitet i kommuneplanleggingen og i behandling av 

enkeltsaker, er et viktig premiss for å komme i mål med dette arbeidet. 

FAKTA: VANNFORVALTNING I NORGE 

 

EUs vanndirektiv legger rammene for vannforvaltningen i Norge. Arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i vannforskriften. Ho-

vedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er et godt 

vannmiljø i alle vannforekomster i Norge innen 2021. 

For å klare å oppfylle målene i vanndirektivet er Norge inndelt i 11 vannregioner. Vannområde Randsfjorden er et av 18 vannom-

råder i vannregion Vest-Viken, og koordinerer vannarbeidet til kommunene i vannområdet. 

 

Foreslåtte tiltak i Nordre 

Land kommune 

Tilstand, påvirkninger og tiltaks-

forslag 

Flesteparten av Nordre Land kommunes 

vannforekomster har god tilstand, men 

det finnes også en del vannforekomst 

med moderat eller dårligere tilstand.  

Kommunen har flere vannforekomster 

som er sterkt preget av regulering. Na-

turtilstanden i disse elvene og innsjøene 

må anses som varig eller midlertidig 

tapt, men det må arbeides for at forhol-

dene så godt det er mulig legges til rette 

for  vannlevende organismer. 

Generelt er det hovedsakelig opprydding 

i spredt avløp, kvalitetsheving på kom-

munalt avløpssystem, og til en viss grad 

tiltak mot avrenning fra landbruk som er 

de viktigste tiltakene å prioritere. 

Et annet svært viktig tiltak er å ta vare 

på den tilstanden man har. Det innebæ-

rer at vannmiljø er tema i forbindelse 

med kommunal saksbehandling, gjen-

nomføring av tiltak og kommunal plan-

legging. Påvirkning på vannkvalitet og 

vannmiljø må vurderes i en hver sak 

som kan tenkes å påvirke vann-

forekomster. 

 



 

Nordre Land kommune 

Tilstand pr vannforekomst 

Nedenstående tabell viser et utvalg av vannforekomstene i kommunen. 

Vannforekomst Økologisk til-

stand/potensiale 

Registrerte                                                             

påvirkninger 

Synnfjorden Moderat tilstand Spredt avløp, privat fellesrenseanlegg, fremmede arter 

(ørekyt) 

Dokka fra Dokkfløy til Djupbekken Svært dårlig potensial Minstevannføring 

Dokka fra Djupbekken til samløp Synna Godt potensial Spredt avløp, minstevannføring 

Dokka ned til Kjølua Moderat potensial Spredt avløp, renseanlegg, avrenning fra landbruk, mins-

tevannføring 

Dokka samløp Etna til Randsfjorden Moderat potensial Vannføring, fysiske inngrep i elveløp, renseanlegg, spredt 

avløp, avrenning fra landbruk 

Bekkefelt nord for Dokka God tilstand Fremmede arter (ørekyt) 

Akksjøen Moderat potensial Vannkraftsdam, fiskevandringshinder, fremmede arter 

Randsfjorden God tilstand Vannkraftsdam, renseanlegg, spredt avløp, avrenning fra 

landbruk, fremmede arter (gjedde, mort, vasspest) 

 

God vannkvalitet er viktig for at vi skal ha det bra—rent vann å drikke, bade i, fiske i, for      

dyrene som lever ved og i vannet—eller rett og slett bare ha en god naturopplevelse. Vi er 

bortskjemt med rent vann i Norge, men det er ingen grunn til å ta det for gitt. 



  Ditt ansvar som lokalpolitiker 

 Vedlikeholde og gjøre investeringer slik at det kom-

munale avløpsnettet fungerer forskriftsmessig og 

renseanleggene har en tilfredsstillende rensing. 

 Sørge for at spredt bebyggelse kobles til avløps-

system (enten privat eller offentlig) etter krav i for-

urensingsloven, og føre tilsyn med anleggene. 

 Bidra til helhetlig overvåkning. Fylkesmannen gjen-

nomfører overvåking etter innspill fra vannområdet 

og kommunene. Vannområdet og kommunene bi-

drar med innsats og noe finansiering i forbindelse 

med prøvetaking. 

 Kontrollere at landbrukstiltak gjennomføres etter 

nasjonale og regionale forskrifter og at landbruket 

generelt følger forskriftene knyttet til tilskudd. 

 Veilede og gi tilskudd til miljøinvesteringstiltak in-

nen landbruket, og informere om gjeldende forskrif-

ter og tilskudd til årlige miljøtiltak. 

 Informere og motivere innbyggere og næringsdri-

vende om behov for tiltak og hvilke muligheter som 

finnes. 

 Planlegge overvannstiltak som separerer, forsin-

ker, fordrøyer og infiltrerer. Klimaendringer med 

mye nedbør kan føre til store forurensende utslipp 

og kostbare flomskader. 

 Sørge for at rasproblematikk hensyntas i planleg-

ging av nye utbyggingsområder og ved utvidelse/

nyinvesteringer i eksisterende områder eller større 

enkeltprosjekt. 

 Sørge for at arbeid med å bedre vannkvalitet/ikke 

forringe, innarbeides i alle aktuelle planer i kommu-

nen. God arealplanlegging er vesentlig. 

 

Vann betyr mye for innbyggerne i din kommune, og de færreste kunne nok sett for seg en dag uten rent vann. Hel-

digvis finnes det mye friskt og rent vann, men ikke alle vannforekomstene har god nok vannkvalitet. Som lokalpoliti-

ker har du både anledning og plikt til å påvirke hvordan fremtidens vannmiljø skal være i din kommune. 

Kommunen har en nøkkelrolle innen vannforvaltning og i arbeidet etter vannforskriften. Vannforvaltningen må være 

lokalt tilpasset og blir bare troverdig hvis den har støtte hos lokalbefolkningen. Vi håper at du som lokalpolitiker enga-

sjerer deg i arbeidet med vannforvaltning i din kommune. Slik kan vi sammen sikre god lokal forankring og nå målet 

om god vannkvalitet i alle vannforekomster. 

 

Kommunens ansvar: 

Vil du vite mer om vannforvaltning? Kontakt vannområdet 

eller besøk nettsidene: 

 Vannområde Randsfjorden v/ Håvard Lucasen, tlf: 409 09 953,  

e-post: havard.lucasen@gran.kommune.no 

 Vannforvaltning i Norge: www.vannportalen.no 

 Vannområde Randsfjorden på internett: www.vannportalen.no/

randsfjorden 


