Referat
Møte: Nidelva vannområde
Møtedato: 31.05.17
Møtetid: 10.00 – 14.30
Møteleder: Tanja Øverland
Møtested: Pan Garden Hotell, Åmli

Medlemmer
Ragnhild Hammer
Ove Bach
Karl Christian Langevoll
Trude Engesland
Ole Tom Ørnevik
Kjetil Nese
Einar Mikkelsen
Magne Skarperud
Olav Bjørn Bakken
Berit Weiby Gregersen
Ingrid Strande
Solfrid Mygland
Lillian Raudsandmoen
Frode Kroglund
Arne Kjelsen
Ingvild Møgster Lindaas
Jørn Einar Weidemann
Camilla Moseid
Eilif Magnus Brodtkorb

Organisasjon
Arendal kommune
Grimstad kommune
Grimstad kommune
Froland kommune
Froland kommune
Åmli kommune
Fyresdal kommune
Kviteseid og Nissedal
kommune
Tokke kommune
FKAA
FKTM
FMAV, landbruk
FMAV, forurensing
FMAV, fiskeforvalter
FMTM
SVV
Mattilsynet
FNF-Agder
NVE

Deltagelse
Deltar
Deltar
Deltar
Avbud
Deltar
Avbud
Deltar
Deltar
Avbud
Deltar
Avbud
Avbud
Avbud
Avbud
Avbud
Avbud
Avbud

1. Orienteringer
Status for Vann-Nett
Vann nett er nå åpnet, men med begrenset tilgang, som vil si at FM har fått tilgang. Med
dette følger det også et definert embetsoppdrag fra M-dir med krav om oppretting i VannNett. Frist for oppretting er 12. juni?
Utvidet tilgang til vann nett vil komme når Vann-Nett til høsten kommer med ny plattform.
Godkjenning av vannforvaltingsplaner – Vannforekomster med endringer (ny SMVF) og
avviste tiltak.
I Nidelva er det en vannforekomst som har blitt endret og er vannforekomst 019-14649-L,
Borstadvatnet. Denne var tidligere definert som en naturlig innsjø med miljømålet god
økologisk tilstand, men er nå er blitt endret til en SMVF og med miljømål godt økologisk
potensiale.

Møte i VRU
Det ble holdt møte i VRU den 20. april. Referat fra møte er lagt ut på
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/agder/agder--dokumenter/vannregionutvalget/referatvru-2004.pdf
Vedtaksbrev fra Åmli kommune.
Åmli kommune har hatt oppe til politisk behandling en sak i forhold til kommunens
deltakelse vannområdene og om organisering. Dette er sendt ut som en orientering til alle
kommuner i vannområdene de er med i. Ved en feil ble ikke dette brevet sendt til
vannområdekoordinator eller Fylkeskommuner, Åmli kommune er gjort oppmerksom på
dette og forholdet vil bli rettet opp.
Veileder – vannmiljø som hensyn i arealplanlegging.
Hvordan følge opp vannforvaltningsplan og vannforskrift – miljøkommune.no. eget ark ble
utdelt. Oppfordring om at denne informasjonen deles med kollegaer.
Kommentar til dette; denne informasjonen bør også komme fra fylkeskommuner,
vannregionmyndighet etc, til blant annet Rådmenn. Dette sikrer forankring på en bedre
måte. Det bør også informeres om i større forumer, som f.eks planfaglig nettverkssamling og
vannsamling til høsten.
Egen delveileder for §12
FM og vannregionmyndighet jobber med å utarbeide en tolkning av §12. Ukjent med når den
er planlagt ferdig.
Fylkesmannens deltakelse på VO møter
FM har et enormt økt arbeidspress pga stillingsstopp og de har hatt et nedtrekk på 60% i
forurensingsgruppa, noe som har gjort at de ikke har klart å prioritere å delta i
vannområdemøtene.
FM jobber med saken har signalisert at de skal prioritere dette arbeidet.
Søkbare midler:
Det kan søkes midler hos miljødirektoratet. Den mest aktuelle posten å søke på er" Tilskudd
til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning". Søknadsfristen er 15. januar 2018, men
oppfordrer til at man begynner å planlegge prosjekter som man vil søke midler til tidlig.
Lillesand kommune
Et godt eksempel er Lillesand kommune som søkte midler i 2017 til etablering av en stilling
for håndtering av sulfidholdige bergarter og fikk bevilget dette.
2. Kommunene har fått i oppgave til dette møtet å sjekke datagrunnlaget i Vann-Nett og lage
en liste over eventuelle feil, mangler, uklarheter. Målet er å forbedre datagrunnlaget i
Vann-Nett. Kommunene orienterer kort for egen kommune.
Froland har sjekket for sine vannforekomster og har foreløpig disse tilbakemeldingene:
- Påvirkningene som er registrert i Nelaug som gjelder spredt avløp og jordbruk er mener
Froland ikke lenger er noen påvirkning og bør vurderes.
- Spørsmål ang påvirkning fra nedlagt industri i Trevatn: hvor lenge vil påvirkning være
registrert i Vann-Nett når tiltak nå er gjennomført?
- Bekkefeltet til Nidelva – her er det påvirkning fra jordbruk, dette gjelder kun en streng i
bekkefeltet, ved Hurv. Dette må registreres i Vann-Nett (som en kommentar til
påvirkningen). Ellers går påvirkning/avrenning fra jordbruk i dette området kun ut i
Nidelva.

Fyresdal skal ha fokus på kunnskapsinnhenting i i denne planperioden, med spesielt
fokus på påvirkning fra jordbruk, der de mener det foreligger lite data og usikkerhet i de
registrerte påvirkningene i Vann-Nett.
De kommer også til å jobbe for økt fokus på forurensing ved skogbruk og vil komme til å
informere blant annet AT—skog.
Videre skal de ha tilsyn i noen hyttefelt blant annet i forhold til å avdekke ulovlig innlagt
vann.
Det gjennomføres en kartlegging i forbindelse med kommuneplanen.
I Grimstad pågår det et prosjekt i regi av NIBIO med hensikt til å undersøke vannkvalitet i en
bekk som går til Landvikvannet.
Tanja tar en tur på besøk til kommunene og vi går igjennom listene i sammen.
3. Se på muligheten for å få til mer der det allerede er satt i gang tiltak og vurdere på mulige
samarbeidsprosjekter. Hvilke møter er nødvendig før møtet i september, hvor prioritering
av tiltaksgjennomføring skal tas opp og konkluderes?
- Når alle sektormyndigheter har sendt inn sine innspill til tiltaksoppfølging er det behov
for å rydde i tiltakslistene. Dette gir et bedre grunnlag for å se på aktuelle prosjekter.
- Det bør jobbes med en informasjonskampanje om kantsonebevaring. Forslag om at det
opprettes en gruppe bestående av Fylkesmannen, kommunene og andre med
fagkompetanse til å se på mulighetene for å få til et slikt prosjekt. Målet må være å nå de
som ikke er i systemet. Forslag om at dette kan inkluderes i det arbeidet som skal gjøres i
forhold til kartlegging av jordbruks- og spredt avløpspåvirkede vannforekomster.
- Skogbruk kan også være en utfordring for bekker.
- Forslag om det burde opprettes en gruppe på småbåthavner. Aktuell problemstilling:
hvordan er virkningen på omgivelsene og hvor stor er rekkevidden av påvirkninger fra en
småbåthavn.
4. Oppfølging fra møte 6.4 – aktuelle prosjekter
-

-

Forslag til felles kartlegging av jordbruks og avløps påvirkede vannforekomster – flere
vannområder ønsker å sette i gang dette.
Tanja kaller inn til et felles møte med kommunene i vannområdene Nidelva,
Gjerstad-Vegår og Tovdal sammen med Fylkesmannen. Målet for møtet er å sette
et mandat og å opprette en arbeidsgruppe.
Forslag til studentoppgave
Avventer dette en stund

5. Eventuelt
Tiltak mot fremmede arter.
Informasjonskampanje:
Som et ledd i oppfølging av Regional prioritering av tiltak mot fremmede arter oppfordrer
Nidelva VO Fylkesmannen og Fylkeskommunen om å igangsette en informasjonskampanje
lik de informasjonskampanjer som har vært gjennomført tidligere.

Bevaring av de ikke smittede vannforekomstene:
Fordi det er så vanskelig å gjøre avbøtende tiltak i de vannforekomster som har fått
spredning av fremmede arter, mener Nidelva VO at det er veldig viktig å ta vare på de
vannforekomstene som fremdeles ikke er påvirket(smittet). Nidelva VO oppfordrer derfor
FM til å sette i gang arbeid for å hindre spredning av fremmede arter i vannforekomster.
Nidelva VO ønsker også en avklaring i forhold til hvordan man skal forholde seg til og forvalte
ferskvann som allerede har fått spredning av sørv. Ber om at Fylkesmannen løfter videre en
problemstilling i forhold til om man skal anse et "smittet" vann som tapt eller om det skal
gjøres forsøk på å fjerne arten.
Vestfold Fylkeskommune har satt i gang et stillehavsøstersprosjekt som Aust - Agder, VestAgder, Telemark og Østfold er med på. Prosjektet er i en tidlig fase.
6. Neste møte: 6. september 2017, Pan Garden Hotell
Referent: Tanja Øverland

