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SAKER
Punkt

1

Tema/konklusjoner

Mandat for prosjektet
Gjennomgang med arbeidsgruppa

Ansvar

Frist

2

Status fullkarakterisering
Forsinkelsene høsten 2009 hentes inn i løpet av vårhalvåret 2010. Det
legges opp til at arbeidet med fullkarakterisering avsluttes med møte i
styringsgruppa før påske.
Prosjektleder får opplæring i vann-nett i løpet av 1. Halvdel av februar.
Grunnvann
Fullkarakterisering av grunnvannsressurser er en særskilt utfordring. Det
er lite lokal kompetanse på dette området. Det er hentet inn pris på
dette arbeidet fra Høgskolen i Telemark. Det viser seg at dette arbeidet
vil bli svært dyrt og prosjektet har ikke tatt høyde for slike kostnader. Det
bør avklares mer på vannregionnivå hvordan kravene i vannforskriften
skal ivaretas ut fra den problemstillingen at det foreligger lite lokal
kompetanse på dette området. Arne Kjellsen følger opp og stiller
Rune
spørsmålet i arbeidsgruppa i vannregionutvalget.

10.mars

Arne

3

Rapportering fra overvåking 2009
Status etter analyser av fysiske og kjemiske parameter ble gjennomgått
sammen med vurdering av resultater etter innsamling av bunndyr. Egen
rapport på dette kommer. Det viser seg at planktonanalysene ikke har
noen verdi i forhold til eutrofieringsproblematikken ettersom
artssammensetning av phytoplankton styres mer av lysbegrensning enn
næringssalter på den tid av året som prøver ble tatt. Dette burde NIVA
ha opplyst om ved inngåelse av avtale og ikke etter at analysene er gjort.
For å trekke konklusjoner etter bunndyrundersøkelser kreves minst to
prøver. Vi har foreløpig bare en. Ny prøve tas høsten 2010. For øvrig
Rune
fortsetter prøveprogrammet som planlagt med samme stasjoner i 2010.
Videre fremdrift
Prosjektleder avtaler med Fylkesmannen i Telemark og Vestfold samt
Larvik og Siljan kommuner om gjennomgang av grovkarakterisering.
Dette gjøres i løpet av februar. Landbruksgruppa innkalles først i mars
når ny, revidert modell m/ metodebeskrivelse for beregning av
næringssalttilførsel til vassdrag foreligger.
Rune

1.mars

Rune

10.mars

Styringsgruppa innkalles etter at arbeidsgruppa har gått gjennom status Rune
for fullkarakterisering, etter planen før påske.

15.mars

Arbeidsgruppa innkalles når forslag til fullkarakterisering foreligger.

Arbeidet med tiltaksanalyser startes etter sommeren.

Rune

August

