Referat - møte i sjøørretgruppa, 31. mai 2016

Sted: Fylkeshuset i Aust-Agder
Tilstede:
Øystein Kristensen, Fylkeskommunen i Aust-Agder, Frode Kroglund, Fylkesmannen i AustAgder, Ove Bach, Grimstad kommune, Karl Christian Langevoll, Grimstad kommune, Olav
Schrøder, Aust-Agder jeger- og fiskeforening, Asbjørn Aass, Aust-Agder jeger- og
Fiskeforening, Dag Matzow, tidligere fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Aust-Agder,
Atle, Arendal jeger- og fiskeforening, Tanja Øverland, vannregionmydigheten i Agder
Gjest: Niva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status kartlegging
Arendal jeger- og fiskeforening skal gjøre kartlegging i Lillesand. I første omgang kartlegges
de bekkene som har 1. prioritet. Målet er at de skal sette i gang kartleggingen i løpet av uke
23.
De har også gjennomført en kartlegging i Tvedestrand og har funnet noen nye bekker der.
Det er ikke gjennomført kartlegging i Risør. Tanja har forsøkt å ta kontakt, men har ikke fått
respons. Olav undersøker status her.

Hva er ambisjonen og hvor går veien?
Kart:
Data må gjøres synlig og tilgjengelig og må inn i kommuneplaner
Kart må inn i kommunenes kartløsninger og i nasjonale kartløsninger. Før dette kan gjøres,
må sjøørretkartet fryses. Videre må dataene som er registrert i sjøørretkartet kvalitetssikres
og godkjennes av Fylkesmannen. Dette gjøres når alle bekkene som har 1. prioritet er
kartlagt. Målet er at kartleggingsdataene skal være klart til i å legges inn i andre kartløsninger
i løpet av 2016. Det må også tas stilling til om hvordan nye data skal oppdateres i
kommunens og i nasjonale kartløsninger og hvem som skal ha ansvar for dette. Øystein og
Frode lager en plan for gjennomføring av dette arbeidet til neste møte i sjøørretgruppa.
Arbeidet i bekkene:
Fortsette arbeidet med å kartlegge bekker:
Etter at de bekkene som har 1. prioritet er kartlagt, er neste steg å kartlegge øvrige bekker.
Arendal jeger- og fiskeforening er villige til å fortsette dette arbeidet som nå.
Jobbe videre med de bekkene som er 1. prioritet.
Det må gjøre en ytterligere prioritering av disse i forhold til tiltak.
Det må også kartlegges om hvorvidt de bekkene som i dag har fått status som potensiell
sjøørretbekk faktisk er sjøørretførende. El-fiske i disse elvene vil gi en god pekepinn på dette.
Asbjørn Aass og Dag Matzow gjennomfører tar ansvar for dette.

Muligheter for midler?
Fylkesmannen: Fiskefondet, årlig 600.000 søkbare midler
Kommunene: ingen søkbare midler
Fylkeskommunen i A-A: Friluftlivsmidler(noe usikkert om dette er aktuelt)
Fylkeskommunen i V-A: det vil gjøres tilgjengelig noe søkbare midler. Sum er ikke satt
Miljødirektoratet: Tilskudd av vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning og tilskudd av
fisketiltak
Andre: gjensidige stiftelsen.
Det må jobbes med definere behov for midler og eventuelt skrive søknader høsten 2016.

Hvordan forankre bevaring av sjøørretbekker i kommunene og hvordan
når vi utbyggerinteressenter
Dataene må inn i planverket og inn på arealplansidene i kommunene
Det må formidles kunnskap om sjøørret i kommunene.
Sjøørretkartet må gjøres lett tilgjengelig for allment innsyn på kommunenes hjemmesider.
Strategi:
Invitere kommunene til neste møte i sjøørretgruppa
Kontaktperson i forbindelse vannforskriftsarbeid kontaktes og bes om å involvere andre
aktuelle i kommunen.
I dette møtet skal kommunene informeres om kartløsning.
Hver kommune bør ha to ansvarlige for sjøørretkart i kommunen. En med ansvar for plankart
og en med ansvar for sjøørretkart på kommunens hjemmeside.

Hvordan kan Vann-Nett vise frem sjøørretdata?
Dataene kan gjøres tilgjengelige i Vann-Nett når den første kartleggingen er ferdig og det er
utarbeidet en fryst versjon som kan lastes over i andre kartløsninger.
Målet er at dette skal være klart i løpet av 2016.

Noen aktuelle prosjekter?
Arendal jeger- og fiskeforening jobber pr. i dag med flere ulike prosjekter i Arendal. Blant
annet jobber de med et restaureringsprosjekt i Pira. De har også sendt inn søknad til
miljødirektoratet om å lage en fisketrapp i Lilleelv.

Flere som bør være med i arbeidsgruppa?
En representant fra Arendal kommune bør være med i arbeidsgruppa.

Befaring:
Befaring til høsten. Dette planlegges i neste møte i sjøørretgruppa.

Evt:
Erik Høglund fra NIVA presenterte et sjøørretprosjekt som NIVA har satt i gang. Vedlagt.

Neste møte blir 18. August. Samme tid og samme sted
Referent: Tanja Øverland

