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Sak nr. 13/8 Godkjenning av møtereferat fra 19.09.2013
Godkjent
Sak nr. 13/9 Lokal tiltaksanalyse for Kragerøvassdraget
Når det gjelder tiltaksanalysen er følgende nytt/endret:
• Forord
• Kommunenes vedtak er tatt inn (feil i Kragerøs vedtak når det gjelder ansvar, dvs.
følgende er endret fra: NIVA (strøket) – til: Kragerøvassdragets grunneierlag)
• Suvdøla regulering, tiltak er oppdatert iflg. konsulentrapport
• VA, kostnadsberegninger er under arbeid
• Landbrukstiltak med kostnader fra Bamble kommune er innarbeidet
• Lakseopp-nedgang og krafttap, kostnader er lagt inn
• Kåsbekken viser ikke forurensing, befaring ang. vandringstiltak er foreslått
Når det gjelder sel bør det telles på nytt, trolig er bestanden høyere enn 44 sel. Det er tillatt
jakt fra land på skarv.
For Toke gjelder også drikkevann som brukerinteresse. Vannprøvetaking viser at
vannkvaliteten er god, derfor er ingen flere tiltak foreslått.
Ved Vadfos dam ble det etablert et uttak for drikkevann i forbindelse med ombygging av
dammen i 2007. Det foreligger ingen kjente planer for å ta i bruk elva til drikkevann.
Farsjø er undersøkt som mulig drikkevannskilde for Kragerø kommune, men foreløpig
foreligger det ingen konkrete planer.
For Rugtvedtbekken er planer for å bedre vannkvaliteten under utarbeiding. Sektorene for
vann og avløp og landbruk bidrar.
Til tema lysfiske, fiskerioppsyn har ikke funnet avvik når det gjelder ulovlig bi-fiske.
Tømming av balastvann kan ha innvirkning på endret biologi og medvirket til at sukkertaren
forsvant, men dette er ikke vitenskapelig bekreftet.
Bamble kommune har gjort oppmerksom på at vrak kan medføre vesentlig forurensing og
ønsker en kartlegging av vrak. Fylkesmannen er forespurt.
Enstemmig vedtak:
Styringsgruppen godkjenner lokal tiltaksanalyse for vannområde Kragerøvassdraget og
anbefaler at den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest
Viken.
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Sak nr. 13/10 Tiltakstabell for Kragerøvassdraget
Når det gjelder tiltakstabellen er følgende nytt/endret:
• Kostnader og tekst i tabellen er supplert
• Se på mulighet for å finansiere tiltak via selvkostprinsippet når det gjelder vann og
avløp
Enstemmig vedtak:
Styringsgruppen godkjenner tiltakstabell for vannområde Kragerøvassdraget og anbefaler at
den inngår som grunnlag til regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest Viken.
Når det gjelder tiltaksanalysen er følgende nytt/endret:
Sak nr. 13/11 Kostnadsoverslag til informasjonskampanje Ren Marina
Styringsgruppe for Kragerøvassdraget godkjenner gjennomføring av informasjonskampanjen
Ren Marina i begynnelsen av 2014, og kostnadene belastes prosjektets budsjett. Tilsvarende
kampanje bør også kunne gjennomføres i Bamble og prosjektleder gis i oppdrag å finne
muligheten for det.
Til referatsak a:
Ingrid Strande orienterte (se vedlagt foredrag).
Prosjektlederens rolle i 2014 er oppfølging av prosjektet med møter i arbeids- og
styringsgruppen, å gjøre tiltaksanalysen kjent for andre, bidra til å styrke
kunnskapsgrunnlaget i forbindelse overvåking, kommunikasjon og oppfølging med
brukermøter, skaffe økonomiske ressurser og følge opp konsulentoppdrag. Det blir trolig
noe mindre jobbing i 2014, og opparbeidet overtid i 2013 kan kompensere for det. Videre
ønsker regionmyndighet at prosjektleder bidrar til regionale planer og saksbehandling i
forbindelse med høringen. Det er foreslått at styringsgruppen i vannområdet fortsetter, og
eventuelt kan Grenlandssamarbeidet være bindeledd for noen av Telemarks vannområder.
Det er planlagt en nasjonal høringskonferanse i regi av Miljøverndirektoratet i okt. 2014.
Neste styremøte: 27. mars 2014 – vil bli endret, pga. fravær Elisabeth Åkredalen
Takk for møtet i styringsgruppen
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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