Vannregion Vest-Viken

Møtereferat

Vannområde Kragerøvassdraget
Styringsgruppe

Formål med møtet Møte i styringsgruppen for vannområde Kragerøvassdraget
Møtested
Bamble Rådhus, møterom ”Synken”
Møtedato/-tid
Tirsdag 08.03.2011, kl. 9.00 – 11.30
Møteleder: Erik Næsland
Styremedlemmer:
Erik Næsland (leder), Kragerø kommune
Johan Tønnes Løchstøer, T. fylkeskommune
Tor Tollefsen, Bamble kommune
Aadne Røilid, Drangedal kommune - forfall
Einar Tafjord, Skagerrak Kraft AS
Jan Sundbø, Vafos Brug AS

Referent: Elke Karlsen
Fra arbeidsgruppen:
Ingrid Strande, T. fylkeskommune
Arne Kjellsen, Fylkesmannen i T.
Henry Hvalvik, Bamble kommune
Erik Selander Jensen, Drangedal - forfall

Andre inviterte:
Finn Kristensen, Kragerø Havnevesen
Stein Helge Skjelde, Sørsmolt AS
Per Rinde, Kragerøvassdragets grunneierlag
(mot slutten av møtet kom Leif Grønstad for
Per Rinde)

Nr.
1
2
3
4
5
6

Sak
Prosjektbeskrivelse, gruppesammensetninger, fremdrift, økonomi
Flere virksomheter inviteres til å delta og bidra økonomisk – tid til korte innlegg fra
de inviterte
Planprogram – høringsuttalelse fra VO Kragerøvassdraget
Oppsummering fra kommunemøtene i Bamble, Drangedal og Kragerø
Planlagte medvirkningsmøter i Bamble og Drangedal/Kragerø
Deltakelse i styringsgruppen og arbeidsgruppen

Sak nr. 1 Prosjektbeskrivelse, gruppesammensetninger, fremdrift, økonomi
Innledningsvis en kort gjennomgang av prosjektet. Budsjettet er redusert, fordi ikke alle
foreslåtte økonomiske bidrag er kommet på plass.
Nye bidrag kommer fra:
Sørsmolt AS, som har sagt seg villig til å bidra med 10 % inn i prosjektet.
Vannregionmyndighet har fått noe mer midler fra sentralt hold og kommer vannområdene til
gode.
Det ble nevnt Fylkesmannens skjønnsmidler. Det kan være aktuelt å samordne en søknad
om skjønnsmidler. Fylkeskommunen følger opp.
Skagerrak Kraft vil kunne bidra til prosjekter som har med fisk og stengsler i det regulerte
vassdraget å gjøre.

Side 1 av 3

Vannområdet Kragerøvassdraget

Vannregion Vest-Viken

Det ble også nevnt midler gjennom landbruksoppgjøret. Det siste blir mest
relevant når det skal iverksettes tiltak.
Sak nr. 2 Flere virksomheter inviteres til å delta og bidra økonomisk – tid til korte
innlegg fra de inviterte
Sørsmolt ved Stein Helge Skjelde informerte om prøvetaking både i vassdraget og i
Kilsfjorden. Virksomheten har et renseanlegg med utløp til Kilsfjorden. Dette har bidratt til
omvelting av vannmassene, god sikt og mer oksygen i fjorden. Det undersøkes hovedsakelig
fosfor og nitrogeninnhold og en rapport er under utarbeiding.
NIVAs rapport for Vafos Brug AS kommer om kort tid. Her undersøkes det bl.a. tungmetaller
og bunnforhold ved 4 stasjoner (Langfoss, rett før og rett etter Vadfos dam, og Kammerfoss).
Regulering og minstevannføring gir problemer om sommeren pga. lav vannstand og fører til
dårligere vannkvalitet og klager. Bedriften har ny utslippstillatelse med innskjerpete
grenseverdier.
Einar Tafjord orienterte kort om Lakseprosjektet, siden leder Per Rinde var forhindret. Det
utføres prøvefiske og diskuteres næringsvirksomhet i vassdraget. De har noen utfordringer
og arbeidet har tatt noe lenger tid enn forventet.
Det ble tatt opp tema medieoppmerksomhet. Fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling
har mediekontakt og bør kunne bruke dette aktivt for å markedsføre vannforvaltningsprosjektet. For øvrig er direkte kontakten med brukergrupper og organisasjoner pekt på som
viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal i vannforvaltningsarbeidet. Angående
spørsmålet om hvordan en arbeider med vann i EU henvises det til:
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31152&amid=1675363

Sak nr. 3 Planprogram – høringsuttalelse fra VO Kragerøvassdraget
Følgende uttalelse med foreslått endring er enstemmig vedtatt:

1.

Styringsgruppen har fått planprogrammet for forvaltningsplan for vannregion VestViken 2016-2021 til uttalelse og har ingen merknader til forslaget.

2.

Styringsgruppen har sett på finansiering av prosjektet Kragerøvassdraget og arbeidet
med forvaltningsplanen og tiltaksanalysen. Per i dag sikrer finansieringen hovedsaklig
ansettelse av prosjektleder og arbeid i gruppene. Beløpet for å dekke nødvendige
undersøkelser og overvåking i vannområdet er beskjedent og omfanget foreløpig ikke
godt nok kartlagt. Det henstilles til overordnete myndigheter om å bevilge ytterlige
bidrag til finansiering av lokale prosjekter.

3.

Styringsgruppen forutsetter at ansvar for gjennomføring og finansiering av tiltak blir
klargjort i forvaltningsplanen.

Sak nr. 4 Oppsummering fra kommunemøtene i Bamble, Drangedal og Kragerø
Oversiktskart over hele vannområdet fra Fylkesmannen ble lagt frem og noen innspill fra
kommunene ble vist på kartet. Arbeidsgruppen jobber videre med innspillene.
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Sak nr. 5 Planlagte medvirkningsmøter i Bamble og Drangedal/Kragerø
Medvirkningsmøter i Langesund slutten av mars og i Kroken er under
planlegging. Møtene annonseres og sendes til lag og foreninger i henhold til en liste
utarbeidet av kommunene. For Bamble sin del skal to vannområder inviteres.
Sak nr. 6 Deltakelse i styringsgruppen og arbeidsgruppen
Vedtak:
Sørsmolt AS ved Stein Helge Skjelde (bedriftsleder) sa seg villig til å bidra med 10 % av
årlige kostnader fra 2011, dvs. 55.000,- årlig, og går dermed inn i styringsgruppen.
Kragerø Havnevesen ved Finn Kristensen (politiker) går inn i styringsgruppen.
Grenland Havn ved Sten Ulrik Heines (administrasjon) går inn i arbeidsgruppen.
Det søkes om 10 % årlige kostnadsbidrag fra Kragerø Havnevesen og Grenland Havn
samlet.
Nissedal kommune ved Magne Skarprud (landbrukskontoret) går inn i arbeidsgruppen
Lakseprosjektet i Kragerøvassdraget ved Per Rinde går inn i styringsgruppen. Dette
prosjektet bidrar betydelig når det gjelder undersøkelser og forbedringer av dagens situasjon
for fisk i vassdraget.
Sekretær bes utarbeide et mandat for styringsgruppen til neste møte som beskriver
oppgaver og stemmerett.
Utenom sakskartet:
Bl.a. styreleder og prosjektleder deltar på Nasjonal Vannmiljøkonferanse 16. og 17.03.2011.
Styringsgruppen er enig i at innkalling og møtereferater sendes kun elektronisk.
Neste styremøte:
06. sept. 2011, kl. 9.00 – 11.30 i Drangedal kommune

Takk for deltakelse i møtet i styringsgruppen
Elke Karlsen, prosjektleder og referent

Referatet sendes elektronisk til:
• Styringsgruppen: Erik Næsland (leder), Johan Tønnes Løchstøer, Tor Tollefsen, Aadne
Røilid, Solfrid Rui Slettebakken (vara), Mette K. Ofstad (vara), Einar Tafjord, Jan Sundbø,
Finn Kristensen, Stein Helge Skjelde, Per Rinde
• Arbeidsgruppen: Arne Kjellsen, Ingrid Strande, Henry Hvalvik, Erik Selander Jensen,
Magne Skarprud, Sten Ulrik Heines (og Finn Flogstad)
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