Referat – Møte i de kystnære bekkene og bekkefeltene med fokus på
sjøørret i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva, Tovdal og Otra 5.5.15
Møtested: Fylkeshuset i Aust-Agder.
Tilstede: Ove Bach, Karl Christian Langevoll, Øystein Kristensen, Dag Matzow, Asbjørn Aas,
Olav Schrøder, Kjetil Flakke, Frode Kroglund, Tanja Øverland

Øystein orienterer om status i arbeidet med kart tjeneste:
David Kopervik skal hjelpe til med oppbygging av karttjeneste. Det må påregnes noe utgifter til dette.
Generelle kommentarer til karttjenesten:
-

Oppstart i Aust-Agder, men mulig utvidelse til Vest-Agder på sikt.
Kartet kan inneholde mer enn registrering av sjøørret i bekkene. Blant annet fremmede
fiskearter og barrierer.
Viktig med god struktur i databasen.
Bør være selektiv i forhold til hva som skal registreres.
I første omgang er det viktigste å få registrert funn av sjøørret eller ei.
Det er ikke en forutsetning at karttjenesten er ferdig utviklet for å gjøre den fysiske
kartleggingen i bekkene.
Karttjenesten skal være brukervennlig og alle bør kunne registrere observasjoner og data,
men at 1-2 personer har redigeringsansvar.
Det kan evt. utarbeides to løsninger: en folkebase og en administrativ base.
Dataen som registreres må være overførbare til vannmiljø og vann nett – Fylkesmannen har
ansvar for dette.
Det bør lages en plan for hvordan dette skal registreres i Vann-Nett og Vannmiljø. Det kan
hentes ut data i skjemaform fra original base som kan lastes inn i vannmiljø. Dette gjøres når
man er ferdig å registrere i den lokale basen – en oppgave til høsten.

Dag orienterer om innhold i kartlegging
Gjennomgang av informasjonsskriv om sjøørret. Hensikt med dette er å gi basiskunnskap om
sjøørretbekker og også ment til å motivere den menige til å engasjere seg om den lokale bekken(Se

vedlegg).
Har utarbeidet et forslag til skjema som kan brukes når man skal registrere sjøørretbekker. Skjemaet
er utarbeidet slik at dette skal kunne brukes av alle. Se vedlegg.
Et par justeringer i skjemaet ellers enighet om at dette skal benyttes.
Dette materialet bør på sikt gjøres synlig og lett tilgjengelig for alle.
Skjemaet kan til en viss grad danne grunnlaget for oppbyggingen av strukturen i karttjenesten –
registrere informasjon m/koordinater i et regneark, da vil det være lett å overføre info til kart.

Informasjon om sjøørretbekkene bør i første omgang ut til Jeger- og fiskeforeningene, grunneierne
og kommunene (i løpet av 2015).
Dette prosjektet bør gis mediepublisistet.
Det er ikke lagt til rette for at dette skal legges inn i naturbasen, men dette kan gjøre på sikt – FM.
Olav Schrøder orienterer om hvilke lokale jeger- og fiskeforeninger som har mulighet til å bidra i
kartleggingen:
Det er mulig å få til kartlegging i alle kystkommunene i Aust-Agder.
På sikt bør man samarbeide med Vest-Agder. Her er det stor interesse.
Orientering om status ang. oversikt over bekker og bekkefelt som blir berørt av planlagt utbygging
i den enkelte kommune – Tanja:
Politisk forankring – møte med styringsgruppene el. møte med AU. Når?
-

Tanja skriver et forslag til informasjons brev som lederne i Styringsgruppene for
vannområdene Gjerstad/Vegår, Nidelva og Tovdal sender ut til representantene.

Godtgjørelse til fiskeforeningene:
-

Kjøregodtgjørelse.
Godtgjørelse for utført oppdrag. Forslag: 5000, pr. klubb + en liten sum pr. undersøkte elv.
Noen midler bør merkes til opplæring i kartlegging og overvåking og hvor man sertifiserer
enkelte.

Innspill om at noen av midlene kan betale Tanja for å drive prosjektet videre frem til jul.
Enighet om at det skal gjøres tiltak i en elv for de tildelte midlene
-

Kjetil utarbeider et forslag til et tiltaksprosjekt for en bekk på Tromøya i forbindelse med
Raet Nasjonalpark til neste møte. Mål: øke bruksverdien av nasjonalparken
Budsjett: 10.000 kr.

Identitet – navn på prosjektet: Det ble ikke tid til å diskutere dette. Tas opp som tema til neste møte.
Plan videre: Det ble ikke tid til å diskutere dette: Tanja forbereder dette til neste møte.
Vertskommune/leder av prosjektet: Enighet om at dette eierskapet til dette prosjektet bør ligge hos
en av kommunene. Det holdes møte med kommunene 21. mai 2015 for å avklare dette.
Aksjoner frem til neste møte:
Øystein: Fortsette arbeidet med kartløsning og registrere data i karttjenesten.
Dag: Justeringer i skjema og informasjonsskriv.

Olav: Ansvar for å arrangere informasjons- og opplæringsmøte for de lokale jeger- og
fiskeforeningene og andre som skal delta i kartleggingsarbeidet.
Kjetil: Utarbeide et forslag til et tiltaksprosjekt for en bekk på Tromøya i forbindelse med Raet
Nasjonalpark til neste møte. Mål: øke bruksverdien av nasjonalparken.
Karl Cristian: Lage koordinatoversikt over bekkene som blir berørt av reguleringsplaner i Grimstad
kommune
Tanja: Lage forslag til budsjett, skrive infobrev til styringsgruppene, møte med kommunene, se på
plan og mål for prosjektet.

Referent:
Tanja Øverland

