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Søknad om tilskudd til overvåkning og tiltak ihht. Vannforskriften
Prosjektleder for vannområdene v/vertskommune Åmli søker på vegne av kommunene i
vannområdene om tilskudd til overvåking og tiltak ihht. vannforskriften. Prosjektleder vil være
kontaktperson mot Fylkesmannen.
Vannområdene Gjerstad/Vegår, Nidelva, Tovdal og Otra søker på bakgrunn av dette om
tilskudd på hele det søkbare beløpet som tilskudd til problemkartlegging i vannområdene
2015.
Det er til sammen 21 kommuner i vannområdene fordelt på:
Gjerstad/Vegår: Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.
Nidelva: Arendal, Grimstad, Froland, Åmli, Valle, Nissedal, Fyresdal, Kviteseid og Tokke.
Tovdal: Lillesand, Kristiansand, Birkeland, Evje- og Hornnes, Iveland, Froland, Åmli,
Bygland og Valle.
Otra: Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje- og Hornnes, Bygland, Bykle, Valle.
Hvert vannområde består av en styringsgruppe og en prosjektgruppe. I vannområdene
Gjerstad/Vegår, Nidelva og Tovdal er det i tillegg opprettet temagrupper på tvers av
vannområdene.
Det vil være naturlig å kople midlene opp mot arbeidet og de fokusområdene som har vært
prioritert i vannområdene gjennom tiltaksanalyseperioden. Tiltaksanalysene er på mange
områder mangelfulle og det er et stort behov for å kvalitetssikre arbeidet som er utført i
vannområdene. Mulige områder kan være:
Aktuelle undersøkelser i sjøørretbekker, problemkartlegging av spredt avløp, utvalgte
miljøundersøkelser i regulerte vassdrag, problemkartlegging i småbåthavner.
Det vil være behov for møte i vannområdene for å drøfte en hensiktsmessig bruk av
eventuelle midler og dersom midlene tildeles vannområdene vil det i første omgang kalles
inn til møte med prosjektgruppene for vannområdene. Det bør da gjøres en vurdering på om
det vil være hensiktsmessig å dele summen i 4 og vurdere overvåking individuelt i hvert
vannområde eller om summen slåes sammen og man vurderer felles overvåkingsplan for
vannområdene. Det vil være behov for å drøfte hva som gir best mulig utbytte av
tilskuddsmidlene og videre vurdere kommunenes mulighet til å bidra økonomisk til eventuelle
undersøkelser og på den måten kunne utvide overvåkingsområde.
Overvåkingen vil være i tråd med vannforskriftens krav og den regionale planen for
vannforvaltning, og dekke et eller flere problemområder innenfor kommunens myndighet.
Overvåkingen skal gjennomføres i 2015.
Vi ber om at eventuell tildeling overføres til Åmli kommune kontonr:2821.07.04800 og
merkes med ressursnummer: 80315.

Med helsing
Tanja Espeland Øverland
Prosjektleder Vannområde Agder
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