Referat
– Møte ang. tildelte overvåkingsmidler fra FMAA
Dato: 23.03.2015
Sted: Grimstad kommune
På bakgrunn av at vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva, Tovdal og Otra fikk tildelt kr 235 000 til
problemkartlegging fra FMAA, ble det kalt inn til et møte med temagruppen for Kyst, forurensing og
fremmede arter.
Hensikt med møtet: Ide møte i forhold til om dette er midler man på en hensiktsmessig måte kan
benytte til overvåking av kystnære bekker og bekkefelt.
Tilstede:
Ole Martin Aanonsen, Ove Bach, Karl Christian Langevoll, Martin Due Tønnesen, Asbjørn Aanonsen,
Nina Lieng Christiansen, Olav Schrøder, Lene Jacobsen, Solfrid Mygland, Berit W. Gregersen og Tanja
Øverland
Generelle kommentarer:
Det er behov for mer kunnskap om de ukjente kystvassdragene
-

Både i forhold til sjøørret og økosystem generelt
Bekkefelt

Generell tilnærming – utvalg av ulike lokaliteter med ulike typer nedbørsfelt
Lite registrerte funn, må vite hvor mye fisk der faktisk er.
Nødvendig med førregistrering og etterregistrering av tiltak.
Det bør opprettes en felles database for registrering av data i tillegg til Vann Nett.
Registrering av fakta:
-

Produksjons potensiale i den enkelte bekk.
Representativt utvalg i hver kommune som gir overføringsverdi til tilsvarende bekkesystemer
Faktiske forhold: blant annet må kjemi og bunnforhold fakta være på plass

Hva er viktig for kommunen å undersøke?
-

Pengene bør ikke brukes der hvor kunnskapsgrunnlaget er på plass.
Mulig den enkelte kommune må lage en oversikt over kunnskapsgrunnlaget innenfor egen
kommune, men at det leies inn konsulent for å kvalitetssikre dataopplysningene.

Hvordan:
1) Brain storm om hvor det finnes sjøørret
2) Jobbe videre med data – eks master
3) Opprette en karttjeneste hvor data kan registreres. Data må også registreres i Vann-Nett

4) Opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe – Det kan vurderes om dette skal være en permanent
gruppe som systematisk jobber med de kystnære bekkene og bekkefeltene i forhold til
kartlegging, registrering og tiltak med spesielt fokus på sjøørret i vannområdene
Gjerstad/Vegår, Nidelva, Tovdal og Otra. Gruppen kan være et samarbeid med alle
kystkommunene i nevnte vannområder. Kontinuiteten i arbeidet i denne gruppen skal
baseres på å søke mulige tilskuddsmidler til arbeidet blant annet hos Fylkesmannen og andre
aktuelle. Videre se på muligheten med samarbeid med HIT og UIA.
Av de fremmøtte sa disse seg villig til å være med i en arbeidsgruppe: Ole-Martin Aanonsen, Ove
Bach, Karl Christian Langevoll, Martin Due Tønnesen, Asbjørn Aanonsen og Olav Schrøder(med
forbehold). I tillegg var det ønskelig med faglig kompetanse inn i gruppen og det ble foreslått å
invitere Øystein Kristensen(Aust-Agder FK) og Frode Kroglund(FMAA).
Første fase:
Forslag til plan for oppstart og utnyttelse av tildelte midler:
Kartlegging og registrering av alle mulige sjøørretbekker i vannområdene. Dette for å få en
totaloversikt over hvor mange bekker og bekkefelt det er snakk om. Det ble drøftet om det
kunne være en mulighet å leie inn en student for å gjennomføre denne kartleggingen
sommeren 2015.
Kommune har ansvar for innhenting av eksisterende datagrunnlag for egen kommune.
Student gjennomfører en kartlegging av alle bekker i kommunene, hvor målet er å finne ut av
hvilke bekker som er sjøørretførende. Det kan være at man i undersøkte periode av naturlig
årsaker ikke finner fisk og at det derfor er nødvendig og også vurdere potensialet i form av å
beskrive blant annet bunnsubstrat og bekkens egnethet i forhold til å være sjøørretførende. Det
bør også registreres lengte på aktuelt førende strekning.
Etter den første kartleggingen av bekkene og en kartlegging av hva som er behovet i det videre
arbeidet kan det være aktuelt å kontakte blant annet HIT og UIA i forbindelse med aktuelle
masteroppgaver.
Det er imidlertid ønske om å drøfte forslaget nærmere og det vil bli kalt inn til møte hvor man
også inviterer fagpersoner for å få mer råd og veiledning om hvordan dette bør utføres.
Mål for arbeidet:
Det vil være nødvendig å definere mandatet gruppen skal ha og det er viktig å utarbeide gode
mål for dette samarbeidet. Både hovedmål og delmål vil være viktig å definere.
Forslag til mål for arbeidet:
For kommunene er det viktig å gjøre en kartlegging av sjøørretbekker fordi:
Å få en oversikt over alle sjøørretførende bekkene gir et bedre grunnlag for kommunene å mer
presist kunne sette hensynssoner i forbindelse med utbygging i nærhet av sjøørretførende
bekker og bekkefelt.

Data til kommunalt saksbehandlernivå og til de kommunale databasene.
Styrke Vann-Nett slik at dette kan bidra til at Vann-Nett kan bli et fungerende verktøy for
forvaltningen.

Nytt møte
Neste møte bør holdes med opprettet arbeidsgruppe og i løpet av relativt kort tid.
Til dette møtet er det ønskelig med forsterkning i forhold faglig kunnskap om de kystnære bekkene
og bekkefeltene. Dag Matzow og Asbjørn Aas vil derfor bil invitert/spurt om å stille på dette møtet.
Nytt møte ble satt til 9. april 2015.

Referent
Tanja Øverland

