Rammer for prosjektet i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021
Hensikt og målsetting
Hensikten med prosjektet er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i
regulerte vassdrag i fylket, samt å følge opp undersøkelser med tiltak, for å få en bedre
utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak i regulerte vassdrag.
Prosjektet har som hovedmål å få en bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i
Oppland gjennom å:
• utføre etterundersøkelser i regulerte vassdrag
• gjennomføre fiskeforsterkningstiltak
• gjennomføre tilretteleggingstiltak for fiskerne
• systematisk bygge opp kunnskap om de enkelte lokaliteter
• bedre informasjon mellom rettighetshaver, regulant, offentlig myndighet og bruker
Styring
En styringsgruppe har det administrative ansvaret for prosjektet, mens fylkesmannen har
ansvaret for det faglige innhold og fremdriften i prosjektet.
Alle regulantene som bidrar i prosjektet har mulighet til å stille med en person i
styringsgruppen. Fylkesmannen, fylkeskommunen og vannområdene Valdres, Randsfjorden og
Mjøsa har en representant hver i styret. Miljødirektoratet har anledning til å delta som
observatør.
Styringsgruppen er selvkonstituerende. Formann velges for ett år på årets siste møte. Engasjert
prosjektleder fungerer som sekretær for styringsgruppen. Medlemmene har ikke
vararepresentanter, men kan sende observatører hvis de ikke kan møte.
Mandat og fullmakter
"Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" er en alternativ organisering av
fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag i Oppland fylke. Prosjektet omfatter
også hele Mesnavassdraget, Næra, Moelva og Mjøsa med Vorma i forståelse med
fylkesmennene i Hedmark og i Oslo og Akershus, samt hele Begnavassdraget med Sperillen og
Ådalselva ned til samløpet med Randselva i forståelse med Fylkesmannen i Buskerud.
Prosjektet erstatter enkeltpålegg om etterundersøkelser og overvåking for de regulanter som
deltar i prosjektet, herunder også overvåking og kartlegging i tilknytning til oppfølgingen av
vanndirektivet. I vassdrag der det oppstår behov for større, mer ressurs- og utstyrskrevende
undersøkelser, må dette tas utenfor prosjektet og bekostes separat av den enkelte regulant.
Styringsgruppen skal utvikle samarbeidet mellom de berørte parter med sikte på å fremme
prosjektets målsetting innenfor rammen av de fullmakter de enkelte representanter har fått fra
sine respektive oppdragsgivere.

Varighet, omfang og finansiering
Prosjektperioden er fra 1. januar 2020 – 31. desember 2021, med et årlig budsjett på
kr. 1 750 000,-.
Prosjektets finansiering foreslås fordelt slik:
Glommens og Laagens Brukseierforening
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering
Foreningen til Randsfjordens Regulering
Oppland Energi AS
Eidsiva Vannkraft AS
VOKKS Kraft AS
Hadeland Kraftproduksjon AS
Gudbrandsdal Energi AS

52 %
26 %
5%
5%
3%
3%
3%
3%

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

910 000,455 000,87 500,87 500,52 500,52 500,52 500,52 500,-

De enkelte partene garanterer for sin andel i finansieringen for hele perioden.
Personell
Prosjektet skal ha en tilsatt prosjektleder i 100 % stilling og prosjektmedarbeider i 100 % stilling
til å forestå arbeidet i prosjektet. Eventuell ekstra arbeidskraft engasjeres etter behov.
Fylkesmannen tar på seg arbeidsgiveransvaret for de tilsatte på prosjektet.
Kontorhold, regnskap og arbeidsgiverforhold
Fylkesmannen påtar seg kontorhold (inkl. kontormateriell, ikt. support, arkivtjenester,
arbeidsgiveransvar og regnskapsførsel etc.) for prosjektet. Fylkesmannen har budsjettdekning
for tilsettingsforholdene gjennom regulantenes garanti for finansieringen i prosjektperioden.
Fylkesmannen mottar årlig kr. 220 000,- fra prosjektet for kontorholdet. Dette inkluderer også
kostnadene ved eventuell ekstra arbeidskraft som engasjeres på prosjektet. Kontorkostnadene
reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks pr. oktober, første gang pr. 01.01.2020.
Møte- og arbeidsplan
Det skal minimum være to møter i året (vår og høst). På møtene fastsettes arbeidsplan samt at
det gjennomgås økonomi, årsrapporter mm.
Rapporter
Årsmeldingen gir oversikt over prosjektets og styringsgruppens aktiviteter, med budsjett og
regnskap. Årsmeldingen gir også en oversikt over planlagt virksomhet kommende år. I tillegg
til årsmeldingen utgis en fagrapport som mer inngående presenterer resultatene fra de enkelte
undersøkelser. Noen undersøkelser blir rapportert i egne rapporter. Undersøkelser av
overvåkningskarakter som gjennomføres med jevne intervaller rapporteres utelukkende
elektronisk gjennom overvåkningsrapporter på prosjektets nettsider. Data fra prosjektets
undersøkelser legges også inn i databasen «Vannmiljø».

