Inviterer til

TEMAMØTE OM KRYPSIV
I OTRAVASSDRAGET

15. NOVEMBER 2021
EVJEMOEN KINO & SCENE
KL. 11 – 15

«Potensialet for miljøforbedring i gamle vannkraftverk er stort», sa
en enstemmig energi- og miljøkomite allerede i 2009. – Hva er
status for slike miljøforbedringer i Otra?
I Olje- og energidepartementets retningslinjer for revisjon fra 2012
står det:
«Hovedformålet med en revisjon av vilkår vil være muligheten for
og bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Revisjonen gir
mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for
allmenne interesser son har oppstått som følge av reguleringen.
Dette er særlig aktuelt ved skader og ulemper som ikke var
forutsatt på konsesjonstidspunktet eller som i dag vurderes
annerledes som følge av endrede samfunnsforhold og verdsetting
av miljøkvaliteter.»
Kommunen er den sentrale aktøren for å få til forbedringer av
naturmiljøet i regulerte vassdrag, og vertskommunene Bykle, Valle,
Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Kristiansand har av
denne grunn fremmet krav om revisjon av vilkårene i
reguleringskonsesjonene i Otravassdraget. NVE åpnet revisjonssak i
2019, og i tilknytning til at kommunene skal avgi høringsuttalelse i
saken, har vertskommunene i samarbeid med Åseral kommune og
Setesdal IPR (SIPR) tatt initiativ til et temamøte om krypsiv for å få
et bedre kompetansegrunnlag om denne vannplanten som er ett
av de største miljøutfordringene i vassdraget.
Til temamøtet ønsker kommunene å samle alle som er interessert i
krypsivproblematikken til dialog, utveksle erfaringer om prosesser
og resultater, og diskutere aktuelle spørsmål. Både grunneiere,
elveeierlag, andre interesseorganisasjoner og det politiske og
administrative miljøet i kommunene er hjertelig velkomne til å
delta.

Påmelding innen 8. november 2021 til rita.hansen@setesdal.no

PROGRAM
11:00

ÅPNING
SIPR v/leder Steinar Kyrvestad

11:10-11:20

PRESENTASJON AV REVISJONSSAKEN I
OTRAVASSDRAGET OG BAKGRUNNEN FOR
TEMAMØTET OM KRYPSIV
LVK v/Stein Erik Stinessen og Chirsti Erichsen Hurlen

11:20-11:50

HVA ER KRYPSIV OG HVORFOR ER DET SÅ MYE
KRYPSIV I OTRA?
NIVA v/forsker Susanne Claudia Schneider

11:50-12:10

HVORDAN PÅVIRKER KRYPSIV NATUR- OG
FRILUFTSINTERESSENE I VASSDRAGET?
Innlegg v/representant fra Bygland kommune

12:10-12:30

KRYPSIV PÅ SØRLANDET (KPS)
Agder fylkeskommune v/rådgiver Anna Despard Asgard

12:30-13:00

PAUSE - BEINSTREKK OG NOE Å BITE I

13:00-13:30

KRYPSIVS PÅVIRKNING PÅ FISK OG BIOLOGISK
MANGFOLD
NORCE v/professor Gaute Velle

13:30-14.00

STATSFORVALTEREN ROLLE SOM SEKTORMYNDIGHET
GENERELT OG OM KRYPSIVFONDET SPESIELT
Statsforvalteren i Agder v/Aslak L. Gotehus og Lillian Raudsandmoen

14:00-14:40

ERFARINGER MED KRYPSIV
Erfaringer fra fjerning og kartlegging av krypsiv på Sveindal i
Mandalsvassdraget - Terrateknikk v/Tor Kviljo
Hvordan arbeide med krypsivfjerning er organisert i Mandalselva.
Åseral kommune v/Øyvind Moltumyr og Agder Energi v/Svein
Haugland

14:40-15:00

ÅPEN DEBATT MED SPØRSMÅL, SVAR OG
KOMMENTARER

15:00

AVSLUTNING

