Referat- møte 27.5.15_kartlegging av sjøørretbekker i vannområdene
Gjerstad/Vegår, Nidelva, Tovdal og Otra
Møtested: Fylkeshuset i Arendal
Tilstede: Ove Bach, Karl Christian Langevoll, Ole Martin Aanonsen, Øystein Kristensen, Dag
Matzow, Asbjørn Aas, Olav Schrøder, Kjetil Flakke, Frode Kroglund, Tanja Øverland

Status: Øystein – Avtale med David, Nettkart – saksbehandlersystem, registrering av data.
-

Har avtale med David tirsdag 23. juniRegner et dagsverk à 1000 kr.pr time.
Til nå er det registrert data inn i karttjenesten fra Kjetil Flakke, Niva og Grimstad kommune
Både gamle og nye registreringer bør inn i kartet
Tanja skal sende over registreringer fra øvrige kommuner.
Bakgrunns kartet vil være en landsdekkende tjeneste, men det må muligens oppdateres noe i
databasen for å kunne registrere sjøørretbekker i Vest-Agder.

Status: Frode – Møte i Kristiansand ang. sjøørretbekker og hvordan skal vi forholde oss til det.
-

Miljøvernavdelingen hos FMVA har satt i gang samme type prosjekt og det vil være naturlig
med samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder.
Mandal sjøørretklubb ønsker å bidra og skal få dekket utgiftene på lik linje med Jeger og
Fiskeforeninger i Aust-Agder.
Enighet om at det på sikt vil være hensiktsmessig å engasjere noen som kan drive prosjektet
videre. Blant annet ble Niva og Forum for natur og friluftsliv drøftet.
Tanja driver det foreløpig videre en stund til.

Status Olav. Status planlegging av informasjons- og opplæringsmøte.
-

Det vil sendes ut invitasjon til alle lokale jeger- og fiskeforeninger i Aust-Agder
Fylkeslaget i Vest-Agder og Mandal sjøørretklubb inviteres også.
Møtet holdes 9. juni kl. 17.30 på idrettens hus på Stoa

Frode: Si litt om mulighetene for å lage en grov plan for registrering av data til vannmiljø og vann
nett
-

Registrering av sjøørretbekker i Vann-Nett er en utfordring fordi kapasitetsproblemer i
datatjenesten gjør at det lagt føringer om at enkeltbekker ikke skal registreres, men at flere
bekker skal registreres som et “bekkefelt”. Dette gjør at den enkelte sjøørretbekk
“forsvinner” og at det er vanskelig å finne disse i Vann-Nett. Det vil ikke være aktuelt å dele
bekkefeltene opp nå og en løsning på dette er at man i de bekkefelt hvor det er
sjøørretførende bekker definerer disse i et kommentarfelt og gir dem en type ID.

Kjetil: Tiltaksprosjekt på Tromøya
-

Forslag til mulige tiltak i Sandåbekken
Kontroll av foreslåtte tiltak skal godkjennes av Fylkesmannen
Innspill fra Frode: Viktig å ha “vaktbikkjer”
Viktig at tiltaksprosjekter som evt. vil berøre Raet nasjonalpark retter seg etter de føringer
som gjelder her og at man også utførere tiltak i henhold til de føringer som ligger i
Vannforskriften.

Kjetil: Hjemmeside – med informasjon om hva vi driver med, pågående arbeid og status for de
forskjellige bekkene- Hvor bør en slik side være tilknyttet, Jeger og Fiskeforeningene eller
fylkeskommunen?
-

-

Allerede mye informasjon som bør gjøres allment tilgjengelig både av bilder, filmer og
dokumenter.
Hjemmesiden bør også fungere som et oppdaterings sted for “sjøørretprosjektet”
Naturlig at hjemmesiden administreres av Aust-Agder Jeger- og fisk. Det er mulig det kan
være vanskelig å koble en evt. hjemmeside direkte til hjemmesiden til Aust-Agder Jeger- og
Fisk, men at det kan opprettes en ekstern side som kan linkes opp. Det var ikkje populært og
ha andre til å legge inn gjennom portalen til forbundet. Så vi bør ha egen side.
Hver kommune bør også ha egen “mappe” her hvor blant annet oppdatering av arealplaner i
kommunene registreres.

Er det behov for et kart-team?
- utgår
Status Tanja: plan videre, budsjett, møte med kommunene, lede gruppen videre en stund til, brev
til politikerne.
-

-

Behov for et overslag om utgifter til kjøregodtgjørelse for å kunne lage et forslag til budsjett.
Bedre å løse dette ved at den enkelte klubb får utbetalt et maksbeløp til kjøregodtgjørelse og
disponerer dette selv. Enighet om dette og foreløpig ble det bestemt at hver klubb får
utbetalt kr. 5000 til kjøregodtgjørelse.
Tanja utformer et infoskriv som sendes til møtedeltakerne.

Nytt møte:
9. juni etter informasjonsmøtet. Tanja sender ut innkalling.
Referent:
Tanja Øverland

