Referat fra møte vedr. mål, strategier og retningslinjer for
spesielle miljøtiltak i jordbruket perioden 2013-2016- møtedato:
31.10.12
Tilstede:
Songdalen bondelag v/Halvar Bjerland
Skogelerlaget v/ Oddvar Eidså
Songdalen Jeger- og fiskeforening v/Tom og Thomas Nygård
Fiskeoppsynet/ Songdalen elveeierlag v/Espen Halvorsen
Songdalen landbruksråd v/ Nils Asbjørn Sunde
Songdalen vilt- og fiskeutvalg v/Oie Johan Myrene
Songdalen kommune:
l<ulturkonsulent Trine Kallevlg (med på første del av møtet)
Kommuneplanlegger/Skogbruksansvarlig Thor Skjevrak
Rådgiver landbruk Anne Brattås Steen

Bal<grunn for møte:
Fagkonsulent Rune H. Westhassel hadde sendt ut strategidokument vedr. bruken av SMILmldler på
høring den 16.10.12 til de ulike nærings- og Interesseorganisasjonene, ihht. adresseliste.
Det var Ikke kommet Inn noen skriftlige merknader Iløpet av høringsperioden,
På møtet ble det klart at Landbruksrådet ønsket å prioritere tiltak l forhold til elva.
Trine Kallevig orienterte og viste fram kart over elva, fra side 3 l "Forvaltningsplanen for
Songdalselva", og konsentrerte seg særlig om området rundt Nodeland, med turstl del 1 på
Prestneset. Alle som var på møtet fikk forklart hvordan de kunne finne denne temaplanen på
kommunens hjemmeside. Forvaltningsplanen ligger under "Planer" og "Temaplaner".

Espen Halvorsen var opptatt av gytebekkene og betydningen av at det Ikke ble kastet hogstavfall
ned l bekkene som kunne ødelegge for gytingen. Han nevnte i den forbindelse Rismyrbekken derE
verket når de rydder linja dumper hogstavfall bl.a. l bekken. Han pekte også på Møllebekken fra
Farvannet, der det har blitt foretatt alt for omfattende fjerning av kantvegetasjon mot bekken l
forbindelse med butikksenteret Rema/Europrls på Brennåsen. Her har vegetasjonen langs bekken
på begge sider blitt fjernet for at senteret skal bli bedre synlig fra E-39. Resultatet blir dårligere
gytlngsforhold og skjulesteder for fisken. Dette mente han at også kommunen burde ta tak i.
Gytebekkene er av særlig verdi for sjøauren. Laksen og sjøauren konkurrerer om gyteplassene,
men laksen bruker helst elva under gytingen.
Han nevnte for øvrig at det foregår mye ulovligheter l forhold til fiske her l kommunen, og elet
foregår betydelig fiske uten fiskekort.
Jeger- og fiskeforeningen nevnte at det fra Scana Rotator og langs Potetvelen var ryddet kratt
langs elva, og at publikum syntes dette var positivt tiltak. Trine nevnte at det kunne være et bra
sommerjobbprosjekt for ungdommer. Det er ikke lov til å fiske der.
Songclalen bondelag fortalte at de for noen år tilbake hadde en aksjon for å rydde elva for søppel
og lanclbruksplast. Det var vellykket, og det er lite plast l elva l dag,
Typiske ting som havner i elva nå er runclballer, hestemøkk på flomutsatte steder, betong- og
jernskrap l elveskråningen. Det er på tide med en ny holdningskampanje for å holde elva ren l
Bestillingen til dette møtet var å konkretisere 2-3 tiltak langs elva som prioriteres i årets søknad
om SMIL-midler:

Vi ble ut1det· møtet enige om å pt·ioritere disse 4 tiltal<ene: (Ikke satt l pt•ioritet·t
rekkefølge)
1) Songdalen elveeierlag utfordres til å lage en fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere og
andre sentralt på Nodeland, og Nodehølen ble av Espen Halvorsen nevnt som egnet sted.
Lokalisering ma avklares med grunneier. VIktig at elet er relativt gode muligheter for å få
fisk på plassen der det tilrettelegges! På egnet fiskeplass ble elet også foreslått å lage en
infotavle vedr. fiskeregler, hvor en kan få kjøpt fiskekort og at en også på en slik tavle

kunne ha med Info om naturmangfoldet, meanderløpet og geologien på stedet. Utsetting av
noen benker kan også være aktuelt på et slikt sted.
2) Rydding av gytebekker v. for eksempel Rlsmyr, bekken mot Stavlla og Rossevannsbekken.
Tilretteleggingstiltak for å bedre gyteforholdene for fisken (utlegging av
gytegrus/kalksand). Ungdomsgruppa l SJFF utfordres til denne oppgaven l samarbeid med
Songdalen elveeierlag, da de allerede har vært noe involvert l dette. Holdningsskapende
arbeid l forbindelse med forurensning l elva kan være en del av dette tiltaket.
3) Rydding av kantvegetasjonen langs elva i fht. Forvaltningsplanens foreslåtte hogstsoner 1
"rørleggersvlngen V/Hortemo og l forhold til turstl del i på Prestneset.
I "rørleggersvlngen" er det viktig å ta hensyn til at det også er en gytebekk der, s§ viktig å
beholde noe skjul for fisken.
4) Tllrettlegglng av badeplass på Kokos som et ledd l etableringen av turvelen på Prestneset.
Songdalen elveeierlag oppfordres til å søke om SMIL-midler, og kan gjerne samarbeide med
Songdalen jeger- og fiskeforening når det gjelder praktiske tilretteleggingstiltak for <'l bedre
gyteforholdene i sidebekker og fiske generelt i Songdalselva.
På slutten av møtet ble det stilt spørsmål om søknadsfrist for SMIL-midler. Det er 23.
november som er frist for rapportering for bruk av SMIL-midler l 2012, og frist for søknad om
nye midler til 2013 l følge Rune H, Westhassel.
Referent Anne Brattås Steen,
Nodeland 06.11.12

