Referat fra møte nr. 2. 2016 i koordineringsgruppa for Drivaregionen
Tidspunkt:
Dato: 08.12.16
Tid: 11:00 – 14:00
Sted:
Sunndalsøra. Formannskapssalen på Rådhuset.

Deltakere:
Jon Ivar Eikeland (FMMR), Kari Tønset Guttvik (FMST), Helge Dyrendal, Ann Kristin
Jøranlid og Trond Haukebø (Miljødirektoratet), Roar Sandodden og Espen Holthe (VI), Inger
Mette Hogstad (MT), Michael Puffer (Sunndal kommune) og Marcel Mennink (jakt-fiske.no)
under sak 7, 8 og 9.

Saker:

1. Fiskesperra, status 2016 og framdriftsplan for 2017 - M.dir.
Trond refererte status for arbeidet med sperra. Sperrabygginga er i rute fram mot
planlagt ferdigstillelse i april 2017. Man ligger 1-2 uker etter skjema med
fangsthuset, men dette er bevisst.
Vann til berørte grunneiere er framført og arbeidet med dette er avsluttet.
Trond viste også til at Fallfossen i Usma ikke er et 100 % sikkert vandringshinder og
la fram planer for å hindre mulig oppvandring i form av etablering av en terskel.
Grunneiere på stedet er velvillig og arbeidet er nært forestående.
Det har lenge vært snakk om å etablere en elektrisk fiskesperre i Litjdalselva. Dette
for å seksjonere vassdraget slik at en kjemisk behandling av øvre deler ikke er
nødvendig. FMMR har nå tatt en nærmere titt på det øvre området i Litjdalselva.
Utløpet fra Dalavatnet øverst i vassdraget er diffust og skjer gjennom et
morenelandskap. Vannet dukker fram igjen i flere framspring lenger ned i dalen før
Litjdalselva dannes. Disse framspringene vurderes i dag ikke spesielt vanskelig å
behandle, om behandling med CFT-Legumin blir den foretrukne løsningen, basert
på de nye metodene som rotenonslurry, rotenon og kattesand og rotenonsåpe.
Sett i lys av dette, og at en elektrisk fiskesperre er dyrt og krevende og drifte
anbefales ikke lenger dette alternativet.
Vanninntaket til NOFIMA må kartlegges i forbindelse med en eventuell
bekjempelsesaksjon.
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2. Fangsthus for sjøaure, framdrift, arbeidskraft, formalisering tilsettingsforhold
m.v. - M.dir.
Finansiering av arbeidet i fangsthuset kommer fra Miljødirektoratet og
fylkesmannen, som er tiltakshaver og beslutningstager. VI har det faglige ansvaret
for bevaringsarbeidet. Michael får en viktig koordineringsrolle gjennom sin stilling
i Sunndal kommune. Det skal ansettes en rekke personer for å kunne utføre
arbeidet i fangsthuset. Disse vil bli ansatt i Sunndal kommune, fortrinnsvis i et
kommunalt foretak, som MON i Vefsnaregionen.
Arbeid med utlysningstekst igangsettes snarlig med tanke på søknadsfrist i
månedsskiftet januar/februar 2017.
Det vil bli stilt krav om fiskehelsekurs for de som skal ansettes.
Både Sunndal Jeger og Fiskerforening og Driva Elveeierlag ønsker å bidra i
ansettelsesprosessen og vil også ha synspunkter på hvem som skal ansettes.
Sunndal kommune har imidlertid ansvaret for ansettelsesprosessen.

3. Bevaringsarbeid for laks og sjøaure, Driva, Litledalselva, Usma og Batnfjordselva
- Vet.inst.
Espen orienterte om status for bestandene i genbanken og planverket som er
under utarbeidelse. Fylkesmannen og VI lager utkast til bevaringsplan i løpet av
februar 2017.
Det legges i utgangspunktet opp til en genbankløsning for sjøaure i elvene Driva
(under sperra), Batnfjordselva og Usma. I Litjdalselva må det vurderes om
sjøørretstammen er lik Driva for en tar stilling til om en genbankløsning er
fornuftig. I forhold til laks vurderes de samme tiltak, men da en genbankløsning for
hele laksestammen i Driva.

4. Orientering om planer for gjennomføring av kartlegging av sjøaure i sidebekkar i
alle elvane - Michael Puffer og FM.
Michael presenterte prosjektet; Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i
Drivaregionen, som skal gjennomføres i 2017. Prosjektet er finansiert av FMMR
(overvåkningsmidler).
Prosjektet tar sikte på å i første prosjektperiode, å kartlegge sentrale
sjøørretbekker nedstrøms sperrepunktet i Driva. Deretter skal det kartlegges
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elvene Batnfjordselva, Usma, Litjdalselva og til sist strekningen ovenfor
fiskesperren i Driva. Prosjektet skal foreslå tiltak i bekker som vurderes å være
viktige gytebekker for sjøørret.
Lokal forankring er viktig, og medlemmer av Driva Elveierlag, som har eiendommer
på den aktuelle strekningen ønsker å bidra i prosjektet.

5. Fiskeregler nedenfor fiskesperra og evt. behov for fiskeoppsyn 2017 - M.dir. og
FM.
Miljødirektoratet leverer et forslag til fiskeforbudssone nedenfor og ovenfor sperra
og ber om innspill fra Fylkesmannen. Det skal utøves fang og slipp på all sjøørret i
vassdragene. Aktuelle problemstillinger er også redskap, krokstørrelse og
mørketidsforbud.
Fangstrapportering og godkjente rutiner for desinfisering vil være et krav ved
åpning av fiske.

6. Orientering om Michael Puffer sine arbeidsoppgaver og ansvar - Michael Puffer,
M.dir.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal er tiltakshaver for bekjempelsesaksjonen mot
lakseparasitten, og også for bevaring- og reetableringsarbeidet i Drivaregionen.
FMMR har dermed ansvaret bevaringsarbeidet, og vil koordinere dette med
Michael og Veterinærinstituttet. Michaels arbeidsoppgaver vil etter hvert i
hovedsak dreie seg om arbeidet i fangsthuset, men også oppgaver som
fangstrapportering, desinfisering og oppsyn vil være kjerneområder.
Arbeidsoppgaver bør defineres i årlig driftsbudsjett, som oversendes
fylkesmannen.
Det må utarbeides et driftsbudsjett for arbeidet som skal utøves lokalt i 2017, så
snart som mulig. Michael og VI vil samarbeide om dette.

7. Desinfiseringsstasjoner – Mattilsynet.
Marcel informerte om muligheter for automatiske desinfeksjonsstasjoner, og
opplegg rundt muligheter for en elektronisk løsning for kvittering av utført
desinfeksjon, og også for fangstrapportering.
For å få på plass en slik løsning trengs det finansiering på omtrentlig 75.000,-.
Miljødirektoratet anbefalte at Sunndal kommune søkte fiskefondsmidler til dette.
Søknadsfrist er 15.01.2017.
Det bør også opprettes desinfiseringsstasjoner hos de ulike tilbydere av fiske. En
løsning med innbetaling av depositum før fisket tar til, og utbetaling av dette ved
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endt fiske og desinfisering bør innføres. Desinfisering er et krav for åpning av fiske,
og er valdeieres ansvar.

8. Korleis å handtere elvepadling? – Mattilsynet.
Elvepadlere må desinfisere utstyr i henhold til forskrift. Mattilsynet kontakter
padleforbundet, og Flemming Vatne (Opplev Opdal), for å informere angående
desinfeksjon. Inger Mette sjekker angående merker og sertifikater til
kajakkpadlere.

9. Eventuelt.
Gjennomgang av svar fra Driva Elveierlaget angående forespørsel om å bidra i
fangsthuset og med prosjektet i bekkene.
Michael lager et kortfattet svar som gjennomgås i koordineringsgruppa før
utsendelse.

Referent:
Espen Holthe og Roar Sandodden (VI)
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