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Nr.

Sak

14/1
14/2
14/3
14/4
14/5

Godkjenning av dagsorden og møtereferat fra 25.11.2013
Godkjenning av årsrapport med regnskap, budsjett og fremdriftsplan
Videreføring av prosjektperioden for vannområde Kragerøvassdraget ut 2015
Lokal overvåking 2014, Arne Kjellsen FMT orienterer
Orientering om arbeidet med forvaltningsplanen og møtet den 9.4./Ingrid Strande
Referatsaker

a
b
c

Årsrapport Kragerøvassdraget
Sak ang. videreføring av prosjektperioden
Overføringer til Vannregionene, bl.a. Vest Viken
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Sak nr. 14/1 Godkjenning av dagsorden og møtereferat fra 25.11.2013
Styringsgruppen godkjenner dagsorden og møtereferat fra 25.11.2013.
Angående deltakelse i styringsgruppen. Vi ber Ingrid Strande om å finne en representant fra
Fylkestinget som kan møte fast i styringsgruppen. Videre må det sendes en forespørsel om
fast deltakelse fra havnevesenet i Kragerø.
Ren Marina kampanjen i Bamble og Kragerø er gjennomført. Solfrid R. Slettebakken mente
at dette burde være standard for alle småbåthavner og bør tas inn i kommunale planverk.
Sak nr. 14/2 Godkjenning av årsrapport med regnskap, budsjett og fremdriftsplan
Styringsgruppen diskuterte rundt tema folkemøte høsten 2014. Dette kunne eksempelvis
knyttes sammen med havnefestival i Kragerø i august. Kvikksølvundersøkelse bør være et av
temaene, men rapporten blir nok ikke ferdig før senere på høsten. Hvis Fylkesmannen skal
ha en rolle bør det helst være innlandsfisk eller anadrom fisk som ligger innenfor deres
ansvarsområde. Andre aktuelle temaer er bruk og overforbruk arealer ved sjøen, mange
båtplasser tetter igjen strandsonene, utfordringer med støy, fart og båtrace i skjærgården,
bl.a. Arbeidsgruppen (samarbeid Skien-Grenlandsfjorden og Kragerøvassdraget) jobber
videre med innholdet i folkemøte/r.
Når det gjelder fisketiltak i Drangedal gjelder dette ikke i den regulerte strekningen, men
tiltak så som vandringshinder i Kåsbekken, kultivering i tilløpselver til Toke og lignende.
Det planlegges to styringsgruppemøter i andre halvåret 2014.
Styringsgruppen har gjort noen små rettelser og godkjenner vedlagt årsrapport med
regnskap, budsjett og fremdriftsplan. Dokumentet oversendes vannregionmyndighet i Vest
Viken og Fylkeskommunen i Telemark.
Sak nr. 14/3 Videreføring av prosjektperioden for vannområde Kragerøvassdraget ut 2015
Det ble nevnt at eksisterende nettverk så som Grønn Dal er suksessfaktor når det gjelder
engasjement og gjennomføring av tiltak. Det er viktig å holde kontakt med interessegrupper.
Tiltak må innarbeides i kommunale planer, så som hovedplaner for vann-avløp og
landbruksplaner for å bli realisert.
Styringsgruppen vedtar enstemmig følgende forslag til vedtak:
1. Prosjektarbeidet i vannområdet Kragerøvassdraget forlenges ut 2015.
2. Videreføring av lokalt vannforvaltningsarbeid med implementering i de kommunale
planprosessene ansees å være det viktigste arbeidet. Dernest å bistå VRM i arbeidet
med regional vannforvaltingsplan fram til godkjenning ved Kgl. res.
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3. Denne forlengelsen av prosjektet må tas inn som et tillegg i
prosjektplanen, og justert prosjektplan med budsjett for 2015 må behandles i
kommunene.
4. I 2015 fremmes ny sak i kommunene om en varig organisering av arbeidet i
vannområdet.
Sak nr. 14/4 Lokal overvåking 2014 / Arne Kjellsen FMT, ev. innspill fra styringsgruppen
Vann og avløpsenheten må prioritere tiltak der det er moderat/dårlig økologisk tilstand. Bruk
av selvkostprinsippet må føre til god vannkvalitet. Arne Kjellsen har sendt forslag til
overvåking til prosjektleder, som videresender det til styringsgruppen og kommunene for
innspill til undersøkelser i 2014.
Sak nr. 14/5 Orientering om arbeidet med forvaltningsplanen og møtet den 9.4. / Ingrid
Strande TFK
Vedtak om høring og offentlig ettersyn gjøres i hver av fylkeskommunene ved behandling i
planutvalgene. Høring og offentlig ettersyn foreslås i medhold av plan- og bygningsloven § 83, og offentlig ettersyn foreslås i perioden 1. juli-31. desember 2014 i tråd med
vannforskriften § 28.
Henviser til vannportalen med oppdatert fremdrift av arbeidet med forvaltningsplanen.
Program fra møtet den 9.4.2014 (referat ikke mottatt)
10:00 Velkommen, Jon-Andreas Kolderup, leder av vannregion Vest-Viken
10:15 Fra lokale tiltaksanalyser til regional plan og tiltaksprogram – presentasjon av arbeidsutkast,
Hilde Reine, Buskerud fylkeskommune
12:30 Hvilke utfordringer har vi og hvordan løser vi disse? – dialog om mål, prioriteringer og tiltak
Innlegg fra sektormyndigheter og organisasjoner, innspill fra salen
Landbruk
Kommunalt avløp og spredt bebyggelse
Regulerte vassdrag
Naturmangfold
Kystens utfordringer
15:15 Oppsummering og veien videre

Neste styringsgruppemøte:
Styringsgruppen ønsker 2 møter andre halvåret 2014. Dato er ikke avtalt.
Takk for møtet i styringsgruppen
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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