Referat fra møte i vannregionutvalget (VRU) 13. juni 2012
Møtet ble holdt i Kristiansand 13. juni fra kl. 10.00. Møtet ble leda av Terje Damman,
leder av vannregionutvalget.
Til stedet:
Fylkesordfører, Vest-Agder
Varaordfører, Vest-Agder
Politiker, Vest-Agder
Politiker, Aust-Agder
Regionråd Østre Agder
Setesdal Regionråd
Lister Regionråd
Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga
Søgne kommune
Telemark fylkeskommune, administrasjonen
Vest-Agder fylkeskommune, administrasjonene

Terje Damman
Thore Westermoen
Bente Birkeland
Odd Longum
Reidar Saga
Leiv Rygg
Johnny Liland
Kjell Carm
Yngve Christensen
Atle Torvik Kristiansen
Dag Matzow
Erling Nitter Dalen
Arne Kjellsen
Jørgen Sæbø
Rolf Inge Pettersen
Stig Erik Ørum
Ingrid Strande
Tonje Rundbråten

Innkalling
Ingen merknader til innkallinga. Med bakgrunn i ønske var det enighet om å avslutte
møtet til kl. 13.00.
Sak 1. Godkjenning av referat fra VRU-møte 26. januar 2012
Det var ingen merknader og referatet ble godkjent.
Sak 2. Om stemmerett i VRU
Innledningsvis ble det holdt et kort innlegg av Ingrid Strande, Telemark
fylkeskommune, om hvordan arbeidet er organisert i vannregion Vest-Viken.
Svarbrevet fra Direktoratet for naturforvaltning ble tolket ulikt av medlemmene i VRU.
En tolkning åpnet for innføring av stemmerett og en annen ikke. Hovedoppgavene
skal uansett være å jobbe for konsensus, jf. vannforskriften. Det var enighet om at
spørsmålet om stemmerett foreløpig ikke innføre stemmerett og eventuelt ta opp
saken igjen ved behov.

Sak 3. Gjennomgang av karakteriseringsarbeidet
Innlegg ble holdt av Atle Torvik Kristiansen, som jobber ved Fylkesmannens
miljøvernavdeling i Vest-Agder. Det ble presisert at tiltak som er samfunnsøkonomisk
nyttig også skal gjennomføres i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF).
Sak 4. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Det ble tatt utgangspunkt i utsendte utkast og det ble enighet om følgende:
-

Forord og sammendrag utarbeides administrativt og godkjennes av Terje
Damman.
Bleka bør omtales og få et eget avsnitt under hovedutfordringer i
vannområdene, Otra.
Det bør tas inn et kart som viser tilstanden i vannregionen (svært god, god,
moderat, dårlig og svært dårlig).
Det bør komme fra at tiltak også nytter. F. eks har kalking av vassdrag ført til
at laksen har kommet tilbake.
Ta med hvor stort areal hvor krypsiv er et problem.
Innarbeide et eget avsnitt om økonomi og problemene knytta til finansiering.

Sak 5. Status og arbeidet videre
Se vedlagte powerpointpresentasjon holdt av Tonje Rundbråten, prosjektleder for
vannregion Agder.
Sak 6. Eventuelt
Noen spørsmål som er aktuelt i det videre arbeidet:
-

Rotenonbehandling; når kan det være aktuelt med tiltak
Småfisk i vassdrag/overbefolkning: uavklart problemstilling, kommer trolig inn
under brukermål
Vurdere om det er aktuelt med felles brev fra vannregionene på landsbasis om
økonomi og problemene knytta til finansiering
Flom, avrenning, tette flater: hvordan jobbe videre med avbøtende fysiske
tiltak
Klima: Blir det lengre perioder med lite vann og noen perioder med
ekstremnedbør? Hvordan skal dette eventuelt håndteres?

Under neste VRU-møte bør prosjektlederne komme og orientere om arbeidet i
vannområdene.
Det er foreløpig usikkert når neste VRU-møte blir. I løpet av nyåret/våren 2013 blir
det møte i forbindelse med gjennomgang av merknader og godkjenning av endelig
utgave av «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder». Avhengig av
behandling av overvåkningsprogram for vannregion Agder kan det også hende det
blir behov for et møte mot slutten av 2012
Referenter/sekretariat:
Ingrid Strande, administrasjonen Telemark fylkeskommune
Tonje Rundbråten, administrasjonen Vest-Agder fylkeskommune

