Vannregion Vest-Viken

Vannområde Kragerøvassdraget

Møtereferat

Styringsgruppe
Formål

Møte i styringsgruppe for vannområde ”Kragerøvassdraget”

Møtested

Bamble Rådhus

Møtedato/-tid
Møteleder
Referent

Tirsdag 19.4.2016, kl. 10.00 – 13.00 (lunsj kl. 11.30)
Erik Næsland (gjenvalgt leder av styringsgruppen)
Elke Karlsen (prosjektleder)

Tilstede:
Styremedlemmer:
Politikere
Erik Næsland, Kragerø kommune
Øyvind Olsen, TFK
Heidi Herum, Bamble kommune
Anne Solbraa, Drangedal kommune
Øyvind Olsen (vara), Kragerø havnevesen
Rettighetshavere
Åsmund Hasaas, Skagerrak Kraft AS
Arne Larsen, Kragerøvassdr. grunneierlag

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Ingrid Strande, TFK
Arne Kjellsen, FMT
Christian Hagstrøm, Bamble kommune

Fraværende/ingen vara møtte:
Rettighetshavere
Vafos Brug AS
Stein Helge Skjelde, Sørsmolt AS

Prosjektleder
Elke Karlsen, Kragerøvassdraget (sekretær)
Nr.
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
16/6
16/7

Saker
Info ang. vannarbeidet, status og veien videre
Konstituering av ny styringsgruppe og valg av leder
Godkjenning av møtereferat (vedlagt) og dagsorden
Godkjenning av årsrapport 2015 – økonomi og fremdrift (vedlagt)
Overvåkingsplan 2016
Forprosjekt Kalstadkilen planlegges
Prosjekt plast på avveie langs Telemarkskysten (rapport vedlagt)
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16/8
16/9
16/10
16/11

Revisjon av Suvdøla regulering i Drangedal
Kort om laks i vassdraget og smolt anlegg (10 min hver: Arne Larsen, Stein Skjelde)
Nytt møte, ev. befaring avtales
Eventuelt

Sak nr. 16/1 Info ang. vannarbeidet, status og veien videre
Ingrid Strande fra Telemark Fylkeskommune har koordinatorrollen for prosjektene i
Telemark. Hun holdt et innlegg som er vedlagt referatet.
Viktige punkter som er notert:
Regional vannforvaltningsplan er vedtatt i 8 fylkesting i vannregion Vest Viken og ligger nå til
godkjenning i Departementene. Denne planen er overordnet og forpliktene, men ikke
juridisk bindende. Et regionalt tiltaksprogram er vedlagt denne planen, men denne omfattes
ikke av godkjenningen. Det blir ikke bevilget mer penger til gjennomføring av
tiltaksprogrammet over statsbudsjettet. Sektorene selv prioriterer og utfører tiltak som er
foreslått innenfor egne rammer eller ved hjelp av tilskudd.
Videre henviste Ingrid Strande til informasjon på nettstedet www.vannportalen.no
Der er relevante dokumenter lagt ut. I regional vannforvaltningsplan under kapittel 10.2 står
det mer om organiseringen. Styringsgruppe i vannområdene, eks. vannområdet
Kragerøvassdraget, er et rådgivende organ. Prosjektleder, og trolig fra neste år en
vannkoordinator, er enten en ansatt som får frigjort arbeidstid eller en innleid person. Det
diskuteres fordeler med IKS eller fagråd, lokalt eierskap og kommunalt lederskap, kun
politikere i styringsgruppen, m.m. Vi kommer tilbake til dette når saken om videreføring
legges frem til behandling i styringsgruppen og i kommunene.
Sak nr. 16/2 Konstituering av ny styringsgruppe og valg av leder
Øyvind Olsen som representerer Telemark fylkesting foreslår Erik Næsland med god erfaring
til å fortsette som leder. Det kom ingen andre forslag.
Vedtak: Styringsgruppen ble konstituert og Erik Næsland valgt enstemmig som leder.
Sak nr. 16/3 Godkjenning av møtereferat (vedlagt) og dagsorden
Vedtak: Ingen merknader til referatet. Dagsorden er godkjent.
Sak nr. 16/4 Godkjenning av årsrapport 2015 – økonomi og fremdrift
Prosjektleder sjekker om det er riktig at det ikke ble overført midler fra regionmyndigheten i
2015. Anne Solbraa fra Drangedal undersøker med administrasjonen i Drangedal om de har
relevante tiltak som kan få støtte fra vårt prosjekt. Det er avsatt 75.000,- i 2016 til
Drangedal.
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Vedtak: Årsrapport er godkjent når regnskapet er kontrollert av prosjektleder
(sjekket 29.4.: ingen feil funnet). Den sendes til regionmyndigheten ved Hilde Reine
og fylkeskommunen ved Ingrid Strande.
Sak nr. 16/5 Overvåkingsplan 2016
Overvåkingsplanen er utarbeidet av fylkesmannen i samarbeid med prosjektgruppen. Den
ble vist for styringsgruppen i møtet.
Vedtak: Styringsgruppen har ingen merknader til overvåkingsplanen.
Sak nr. 16/6 Forprosjekt Kalstadkilen planlegges
Prosjektleder informerte om dialogen mellom fylkesmannen og kommunen om å gå i gang
med et forprosjekt som definerer oppdraget med å undersøke og lage en tiltaksplan for
Kalstadkilen. Det er innhentet veiledning fra Sandefjord kommune og Marianne Olsen,
tidligere prosjektleder for Gunneklevfjorden.
Ingrid Strande fra fylkeskommunen henviser til muligheten om å søke midler til slike
oppdrag.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak nr. 16/7 Prosjekt plast på avveie langs Telemarkskysten (rapport vedlagt)
Prosjektleder informerte om samarbeidsprosjektet og at det er bevilget 200.000,- til
videreføring og utvidelse av prosjektet. Vannområdene Skien-Grenlandsfjordene, Midtre
Telemark og Kragerøvassdraget samarbeider og engasjerer Naturvernforbundet og en
masterstudent fra Bø til å utføre kartlegging og kildesporing. Det henvises til søknaden med
prosjektbeskrivelse og økonomi.
Arne Larsen fra grunneierforeningen henviste til store mengder plast og annen søppel som
kommer ned Kammerfosselva og blir liggende langs elvebredden.
Oslofjordens friluftsråd har funnet ut at 80 % av søppel langs kysten kommer fra innlandet,
kun 20 % er langtransportert.
Styringgruppa foreslår holdningsskapende arbeid i skolene. Lære ved å gjøre. Lage en egen
metodikk for vassdrag og organisere aksjoner for å få ryddet søppel. Friluftsrådet bør bidra.
Prosjektlederne for de 3 vannområdene tar ansvaret for å følge opp det.
Åsmund Hasaas fra Skagerrak kraft forteller at kraftbransjen får mye avfall og plast i ristene
ved kraftverkene. Avfallet blir kildesortert og levert godkjent mottak.
Og husk: 7. mai er strandryddedagen!
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Vedtak: Styringsgruppen ser veldig positiv på dette prosjektet og støtter det med å
bevilge 50.000,-, slik at Bamble og Kragerø får 25.000,- hver. Dette beløpet er
innarbeidet i budsjettet for 2016.
Sak nr. 16/8 Revisjon av Suvdøla regulering i Drangedal
Revisjonen er under arbeid. Drangedal kommune har fått revisjonsdokumentene tilbake fra
NVE for å supplere utredningen. Det ønskes nå å flytte kraftstasjonen lenger ned i Suvdøla.
Vi kommer tilbake med mer informasjon i et senere møte.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak nr. 16/9 Kort om laks i vassdraget ved Arne Larsen
Arne Larsen orientert kort om prosjektet. Ordførerne i Drangedal og Kragerø har fått en
orientering og det ønskes nå støtte fra kommunene i form av en politisk sak. Skagerrak kraft
har hatt innsigelser som ble fremført overfor Miljødirektoratet som nå ønsker dette skriftlig.
Vedtak: Styringsgruppen foreslår at Skagerrak kraft kommer med en skriftlig
redegjørelse og at det lages en politisk sak i Drangedal og Kragerø kommune.
Sak nr. 16/10 Neste styringsgruppemøte:
14.6.2016 kl. 10.00 – 14.00 med befaring i Bamble/Kragerø og påfølgende møte. Mer
informasjon kommer senere.
Takk for et bra møte i den nyvalgte styringsgruppen!
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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