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Referat - Møte - kystnære elver og bekker - organisering og gjennomføring
Sted:
Idrettens hus, Stoa i Arendal
Tilstede:
Olav Schrøder, Kjetil Flakke, Dag Matzow, Frode Kroglund og Tanja Øverland

Status i forhold til nytt ansvarsforhold av midler:
Hele det tildelte beløpet på kr. 235.000, - overføres fra Åmli kommune til Tvedestrand
kommune i løpet av juni 2015. Midlene merkes kartlegging og tiltak i kystnære elever og
bekker i vannområdene. Asbjørn Aanonsen har ansvaret for disponering av midlene.
Plan for gjennomføring av kartlegging:
Når kartlegging er utført leveres utfylt skjema til Øystein Kristensen og kopi til Frode
Kroglund og Tanja Øverland.
Oversikt over område som skal prioriteres legges inn på kartet, og legges ut på nettsidene til
NJFF.
Tanja tar kontakt med Øystein og ber ham sende dette til NJFF-Aust-Agder som legger dette
på ei nettside. Elver og bekker(områder)som skal prioriteres skraverest.
Det legges ut skjema og bruksanvisning på nettsidene, samt kontaktpersoner.
Reiseregningsskjema legges også ut.
Arendal JFF, Tvedestrand JFF og Risør Tryta JFF er med. I Lillesand har Alf Yngvar tatt jobben
for Skitt fiske.
Vi mangler Grimstad. Ringer Johan Ribe.
Gjennomføring av kartlegging og rapportering må utføres innen 15. november 2015.
Godtgjørelse for gjennomført kartlegging utbetales når kartlegging er utført og rapportering
registrert hos Fylkeskommune og FMAA.

Utvidelse av kartlegging:
Kommunene ønsker også utviding av antall bekker som skal kartlegges. Dvs. også bekker
som ikke er i planlagte utbygde områder. Kommunene ønsker dialog med de som skal gjøre

kartleggingen for nærmere avtale om hvilke dette gjelder. Det må sørges for kontakt mellom
de som skal kartlegge og kommunene.

Budsjett så langt:
Tildelte midler:

235000

Godtgjørelse til lokale jeger og fiskeforeninger:
Arendal
Tvedestrand
Risør
Grimstad
Lillesand
Lønn oppbygging av kart tjeneste
Tiltaksprosjekt på Tromøya
Godtgjørelse Til Dag Matzow og Asbjørn Aas
Informasjonsmøte
Tilleggs kartlegging
Diverse forefallende
Totalt

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
3000
25000
35000
143000

Studietur til Vestfold/Østfold:
Det er foreslått at det arrangeres en studietur relatert til kartlegging av og tiltak i sjøørretbekker.
Turen skal bidra til både motivasjon og kunnskapsoppbygging og målet er at de som skal
gjennomføre kartleggingen skal delta. Se vedlegg 1.
Det er igjen 92000,- tilgjengelige midler.
Det foreslås derfor om at midlene eller deler av midlene benyttes til studietur. Dag Matzow har
utarbeidet et forslag hvor han foreslår en evt. studietur til Østfold. Se vedlegg 2.

Kommunene blir gitt ansvaret for å arrangere denne turen.

Referent:
Olav Schrøder og Tanja Øverland
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