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Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken
Frist for rapportering til VRM 15.01.2013 – kopi til ansvarlig FK.

Vannområde:

Skien-Grenlandsfjordene

A. Litt om organiseringen og aktiviteten
For hvor lenge gjelder kommunenes vedtak
om vannområdearbeidet (dato/ år)?
Prosjektlederstilling i %
Antall møter i styringsgruppen i 2012
Antall deltakere i styringsgruppen ( når alle
møter)
Antall møter i arbeidsgruppe/ prosjektgruppe
i 2012)
Antall deltakere i arbeidsgruppe/
prosjektgruppe (når alle møter)
Hvilke faggrupper er etablert? For hver av de
som er etablert – hvor mange deltar i hver
faggruppe og hvor mange møter har de hatt i
2012?
Hvilke kommuner deltar aktivt i
vannområdearbeidet (styringsgruppe/
arbeidsgruppe/ faggrupper)?
Hvilke kommuner deltar sjelden eller aldri i
vannområdearbeidet?
Hvordan er randkommuner involvert så langt
i arbeidet (kommuner med lite berørt areal i
vannområdet)?
Hvilke regionale sektormyndigheter deltar i
vannområdearbeidet?
Hvilke regionale sektormyndigheter er
invitert til å delta, men deltar sjelden eller
aldri?

Ut 2014
50 %
2
5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer
(to politikere fra hver kommune og
fylkeskommune)
2
6
Jobber med å etablere faggruppe for industri,
landbruk og vann/avløp. Oppstartsmøte for
faggruppe industri er avholdt i 2012. Planlagt
oppstartsmøte for faggruppe landbruk i
januar 2013.
Porsgrunn, Skien, Larvik og Bamble

Nome, Drangedal, Sauherad, Kongsberg,
Siljan
Randkommunene nevnt ovenfor er ikke
involvert i arbeidet.
Fylkesmannen i Telemark, Telemark
Fylkeskommune

B. Kostnader, budsjett og finansiering:
Påløpte kostnader i 2012 (basert på regnskap):
Lønn:
Administrative utgifter
(kontorleie, møter, reiser):

242 5000
7 452
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Konsulent/
Overvåking:
Sum påløpte kostnader:

29796
279 748

Finansiering 2012:

Kommunene
Fylkeskommunen
Fylkesmannen
Andre: Buskerud fk
Sum:

Beløp
140 000
70 000
145 000
22 368
377 368

Budsjett samlet for gjenværende prosjektperiode:

Lønn:
Administrative utgifter
(kontorleie, møter,
reiser):
Konsulent:
Overvåking:
Sum

2013
250 000
10 000

2014
250 000
10 000

50 000
300 000
610 000

50 000
300 000
610 000

D. Hva har vannområdet lykkes med i 2012?
Gjennomført viktige kartlegginger av biologisk mangfold;, sjøørretbekker, kalksjøer,
elvemusling og salamander.
Godt samarbeid med alle som er involvert i prosjektet.

C. Erfaringer
Syntes arbeidet går stort sett bra!

D. Rapporter/ undersøkelser







Kartlegging av elvemusling i Telemark
Handlingsplan for kalksjøer (ikke ferdig utarbeidet)
Kartlegging av salamander i sørøstre Skien
Kartlegging av vandringshindre for fisk (internt dokument)
Kartlegging av anadrome bekker i Skienselva og langs Telemarkskysten
Tiltaksovervåking – FM Telemark
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Kartlegging av kvikkleireområder - Leirkupvassdraget

E. Behov/ forventninger fra vannområdet til VRM, FK, FM, andre sektormyndigheter:


At VRM gir klare føringer for hvilket arbeid som skal prioriteres og leveres til enhver
tid. Gir frister som er rmelige i forhold til forventningene om det som skal leveres.



Forventer at Fylkesmannen kvalitetssikrer informasjonen om vannforekomstene i
vann-nett. At Fylkesmannen tar hånd om arbeidet med overvåking og
overvåkingsprogrammet som skal leveres i 2013. Prioriterer å stille opp i møter der
Fylkesmannens representasjon er viktig.



Forventer at Fylkeskommunen deltar i møter og gir veiledning/råd om prosessen.

F. Vedlegg til rapporten

Cathrine Nedberg
Prosjektleder for vannområde Skien-Grenlandsfjordene

