Siljan-/Farrisvassdraget

MØTEREFERAT
Dato 13.09.2010

Fra møte (tittel)

Møte i arbeidsgruppa

Møtedato – tid

13.09.2010 / 10 00 ‐ 1200

Møtested

Kommunehuset Siljan

Til stede:


Ref./Sekr.

Rune Sølland

Navn

Organisasjon

Bjørn Evensen
Einar Tafjord
Knut Malmquist
Rune Sølland

Larvik kommune
Skagerak kraft AS
Fritzøe skoger AS
prosjektleder Siljan kommune

Grethe Helgås
Arne Kjellsen
Kjell G Borgeraas
Gunnar Kleven
Odd Arne Helleberg
Tanja Breyholtz

Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE)
Fylkesmannen i Telemark
Siljan kommune
FM ‐ Vestfold
Kongsberg kommune
Vestfold interkommunale vannverk IKS

Knut Andvik

Larvik kommune

Forfall:

Kopi til:

SAKER
Punkt

1

Tema/konklusjoner

Referat
OK.

2

Hva har skjedd siden sist
Fått inn artsoversikt av fisk for øvre del + registreringer av kreps og
elvepærlemusling.
Overvåkingsprogrammet går sin gang.

Ansvar

Frist

Planktonprøver og påvekstalger er tatt og skal sendes til
Limnoconsult
Fullkarakterisering
Grunnvann igangsatt – rapport til desember 2010
3

Gjennomgang av notat om utredningsbehov knyttet til oppgang av laks
og sjøørret
Rune kontakter fagmiljøer på bakgrunn av notatet og de merknader som
kom inn på møtet.
Rune

4

Oppstart øvrig arbeid med tiltak
Forslag til tiltak må komme ut fra faggruppenes arbeid. Selv om vi er midt
inne i en periode med overvåking, og arbeidet medklassifisering ikke er
utført, vet vi likevel mye om hvilke type problemstillinger vi står overfor og
hvilke forekomster som er i faresonen for å ikke tilfredsstille god kvalitet.
Man kan derfor iverksette forslag til tiltak for flere forekomster uten at
overvåkingsprogrammet er avslutta.
Oppretting av faggrupper.

01.10.210

5

Annet
Klassifisering
Klassifiseringen skal jo gjøres på bakgrunn av analysedata.
Før klassifisering skal det være gjort en typifisering. Typifiseringen er viktig
for hvilke tabeller som skal brukes for klassifisering. Humus, målt som
mg/PT l er viktig for typifisering – dette har vi ikke tall for på alle
vannforekomster, heller ikke Kalsiuminnholdet. I tillegg er
humusinnholdet økende i vassdraget. Data fra 1990 kan ha begrenset
verdi.
Dette må vi forholde oss til og vi må vi finne ut av hva vi gjøre med det
frem til neste møte.
Miljømål
Neste møte må vi se på fastsetting av miljømål. Dette blir også tema i
faggruppene.
Medvirkning
Rune kontakter Tanja for avklaring om det er noe vi kan gå felles ut om i
media for arbeidet med vannforskriften. Det er særlig østlandsposten som
er aktuell. Det har vært jobbet en del med dette tidligere i sommer, men
det er fremdeles noe usikkerhet om hvordan stoffet skal vinkles for å få
best mulig redaksjonell omtale. ViV ønsker ikke å gå ut med noe offentlig
før endelig rapport om overvåkningen for 2010 er avslutta.
Prosjektgruppa mener det er lite politikk i arbeidet med vannforskriften på
dette tidspunktet. Det vil være mer aktuelt når tiltaksplaner foreslås og
spørsmål om kostnader og alternative tiltak kommer opp.
Videre spørsmål omkring medvirkning får komme etter hvert som
faggruppene går gjennom aktuelle tiltak og problemstillinger som berører
enkeltgrupper.
Neste møte 25.10 kl 10:00

Rune

25.10

