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Møte i styringsgruppe for vannområde ”Kragerøvassdraget”
Frammøte: kl. 11.00 P-plass v/Sportellet, kl. 12.30 Rådhuset
Tors. 26.9.2017, kl. 11.00 – 14.30
Erik Næsland
Elke Karlsen (prosjektleder)

Tilstede:
Styremedlemmer:
Politikere
Erik Næsland, Kragerø kommune
Anne Solbraa, Drangedal kommune
Øyvind Olsen, TFK og Kragerø havnevesen
Jan Runar Arvesen, Bamble kommune
Rettighetshavere
Åsmund Hasaas, Skagerak Kraft AS
Arne Larsen, Kragerøvassdr. grunneierlag

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Ingrid Strande, TFK

Fraværende/ikke møteplikt:
Arne Kjellsen, FMT
Christian Hagstrøm, Bamble kommune
Erik S. Jensen, Drangedal kommune

Prosjektleder
Elke Karlsen, Kragerøvassdraget (sekretær)

Nr.
17/8
17/9
17/10
17/11
17/12
17/13

Saker
Kalstadkilen, forskjellige problemstillinger
Godkjenning av dagsorden og møtereferat fra sist (vedlagt)
Informasjon fra vannkonferansen i Tromsø
Lokal vannforvaltningsplan for Bamble, Drangedal og Kragerø
Lokalt prosjekt i hver kommune, gjerne i samarbeid med skole og foreninger
Nytt kraftverk på Dalsfoss, samordning om å utbedre flomutsatt vei
Dato for neste styringsgruppemøte
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Sak nr. 17/8 Kalstadkilen, forskjellige problemstillinger
Prosjektleder og Per Erik Schulze som deltok under befaringen informerte om
miljøundersøkelsen og flere utfordringer i området.
Vi fikk se at stillehavsøsters har etablert seg i området. Blåskjell har blitt borte.
Småbåthavn og båtopplag bidrar til en del uønsket forurensing. Selv om det er fast dekke går
avløpet rett i sluk og ut i vannet. Miljøundersøkelsen har vist at det er forurenset sjøbunn,
gamle synder fra tidligere forurensende virksomheter.
Vannforekomst Kalstadkilen er i risiko om ikke å oppnå god økologisk tilstand og tiltak er
foreslått. Det skal utføres flere undersøkelser, risikoanalyse og forslag til en tiltaksplan.

Bilder fra befaringen ved Hestøya småbåthavn

Sak nr. 17/9 Godkjenning av dagsorden og møtereferat
Bamble kommune fikk medhold i sin reguleringsplan ifm utbygging av E18. Innsigelser fra
fylkesmannen ang. bl.a. bevaring av hule eiker, vilttiltak er imøtekommet og ble trukket.
Sak nr. 17/10 Informasjon fra vannkonferansen i Tromsø
Ingrid Strande oppsummert fra konferansen som var arrangert av vannregionene, 70
vannområder var representert. Tema var bl. a. samarbeid om avløpsplaner, kontroll og
resipientgodkjenning for fiskeoppdrett, fremmede arter, påvirkning fra landbruket. Veien
videre og mandat for styringsgruppene, økonomi, viktige saker, lokale prosjekter,
vassdragsvise tiltaksplaner sto på dagsorden. Vann-nett er fortsatt ikke operativ. Vann er et
viktig element i reguleringsplaner og når det gjelder klimatilpasning. Ta ansvar for søppel
som ingen eier.
Sak nr. 17/11 Lokal vannforvaltningsplan for Bamble, Drangedal og Kragerø
Styringsgruppen foreslår at prosjektleder snakker først med ansvarlige for vannkvalitet i
kommunen før det ev. lages en politisk sak. Administrasjonen bør informere i politiske
møter. Vann- og avløpsplaner gjelder som regel i 10 år, ev. omprioriteringer dersom den
lokale vannforvaltningsplanen har andre viktige tiltak som skal settes i verk.
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De regionale vannforvaltningsplaner er ikke juridisk bindende, rapportering til ESA kreves, og
tiltak som nedprioriteres må ha en god begrunnelse.
I Bamble er man opptatt av god drikkevann. Kongens dam som ligger i SkienGrenlandsfjordene har høy prioritet.
Drangedal skal utarbeide en avløpsplan. Kroken området skal rehabiliteres. Bekker og elver
fra søppelfyllingen undersøkes og kan forhåpentligvis friskmeldes. Avrenning fra Holte gård
må stoppes. Regulering av vann og vassdrag fjerner næringsgrunnlaget for fisk i strandsonen.
Sak nr. 17/12 Lokalt prosjekt i hver kommune, gjerne i samarbeid med skole og foreninger
Erik Næsland informerte at Sannidal JFF foreslår et prosjekt for å lette vandring av ørret ved
å anlegge terskler i røret i Thorsdalsbekken i samarbeid med skolen som ligger like ved.
Kostnader er anslått til 10 – 12.000,- kroner.
Bamble har ønske om å fremheve Kongens dam og fortelle om historiske hendelser.
Dammen ligger i nabovannområdet og ideen formidles til Christian Hagstrøm.
Drangedal ønsker å delta i kystlotteriet neste år og bør ta direkte kontakt med kystlotteriet i
Østfold. Ev. en historiebok for vassdraget og flere aktiviteter for unge ønskes.
Styringsgruppen ble enig om å behandle søknader om tilskudd som gjelder disse og lignende
prosjekter hver for seg.
Sak nr. 17/13 Nytt kraftverk på Dalsfoss, samordning om å utbedre flomutsatt vei
Skagerrak kraft har fått konsesjon om å bygge nytt kraftverk. Forventet ferdigstillelse i 2020.
Den gamle kraftstasjonen er foreslått som museum. Lokalbefolkningen ved Dalsfoss foreslår
at overskuddsmasse brukes for å heve flomutsatte veistrekninger. Skagerrak kraft ser videre
på dette forslaget.

Til slutt på møtet ble det orientert om NINA rapport ang. evaluering av
vannforvaltningsplaner og regulerte vassdrag. Videre skal det arrangeres 2 kurs (i Fevik og i
Langesund), link sendes i egen e-mail.

Dato for neste styringsgruppemøte
I slutten av november med tema:
Prosjektplan, vann-nett, høring av endring i vannforskriften
Takk for et bra møte!
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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