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Referat - Møte med kyst-kommunene ang. tildelte midler fra FMAA, 2.juni 2015
Sted: Administrasjonsbygget i Tvedestrand kommune
Tilstede: Asbjørn Aanonsen, Martin Due Tønnesen, Ove Bach, Ole Martin Aanonsen, Tanja Øverland
Status:
- Kort presentasjon over status i prosjektet
Hvilke kommune skal ha det økonomiske ansvaret over midlene etter at arbeidet i vannområdene er
ferdig 30. juni?:
- Tvedestrand kommune tar ansvar for midler tildelt kommunene
Hvem skal gjøre kartleggingen i den enkelte kommune?:
- Det er behov for å vite hvem som skal gjøre kartleggingen i den enkelte kommune og en liste
med navn bør være tilgjengelig. Tanja undersøker muligheten for dette.
- Tanja sjekker status for hvilke kommune hvor lokalt engasjement er ivaretatt.
Utvidelse av kartlegging?:
- I enkelte områder kan det kan være naturlig å utvide kartleggingen utover de bekker som
ligger i regulerte områder.
- For disse bekkene foreslås det å godtgjøre kr 500 pr ekstra bekk utover allerede avtalt
kartlegging.
- Det gis en ramme på kr. 25000 til denne tilleggs kartleggingen og behov for naturlig utvidelse
vurderes i den enkelte kommune.
- Det vil derfor være behov med et møte med kartleggingsansvarlig og kommune i forkant av
kartleggingen.
- Tanja tar kontakt med Olav Schrøder for nærmere avtale rundt dette.
Rapportering av kartlegging:
- Det skal utarbeides skriftlig rapport for hver enkelt bekk som kartlegges. Dette utføres av
kartlegger
Studietur til Danmark:
- Det foreslås at det utarbeides et forslag til opplegg for studietur til Danmark.
- Forslag til opplegg med pris bør evt. være klart så fort som mulig og dersom det er
økonomisk mulig bør målet være å arrangere denne turen høsten 2015
- Målet for turen er motivasjon og kunnskapsoppbygging spesielt rettet mot de lokale jeger og
fiske foreningene som skal utføre kartleggingen samt andre aktuelle personer. Blant annet
bør man vurdere å invitere med aktuelle politikere.

-

Det ble foreslått å kontakte Dag Matzow og undersøke om han har mulighet til å utarbeide et
forslag til 2- 3 dagers opplegg.
Tanja kontakter Dag.
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