MARKER KOMMUNE

Tilleggsliste

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

KOMMUNESTYRET
Marker rådhus, kommunestyresalen
24.03.2015
18.00

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

PS 22/15

15/68
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget
- Høring Høringsfrist: 22. mars 2015

PS 23/15

15/198
Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker - endring

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører

Espen Jaavall
rådmann

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

K54
Ann Kristin Halvorsrud
10.03.2015
15/68

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i
Haldenvassdraget - Høring Høringsfrist: 22. mars 2015
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
14/15
Plan- og miljøutvalget
17.03.2015
22/15
Kommunestyret
24.03.2015
__________________________________________________________________________
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune støtter forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i
Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.
Tidligere vedtatte tiltak og vilkår i forbindelse med forskrift om sone for å bekjempe Asykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragsnummer 001 A-E, Marker, Aremark og
Halden kommuner, Østfold evalueres i forhold til smittebekjempelse i kontrollområdet
Rødenessjøen.

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 17.03.2015
Behandling:
Representanten Roger Fredriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Siden krepsepest nå finnes både oppstrøms og nedstrøms Ørje Sluser forutsetter Marker
kommune at Ørje Sluser gjenåpnes for trafikk til turistsesongen 2015.
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra representanten Roger Fredriksen ble
enstemmig vedtatt.
Sakens sendes for endelig behandling i kommunestyret og Mattilsynet søkes om en utsettelse
med høringsfristen til 25/3.

Vedtak i Plan- og miljøutvalget:
Marker kommune støtter forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i
Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.
Tidligere vedtatte tiltak og vilkår i forbindelse med forskrift om sone for å bekjempe Asykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragsnummer 001 A-E, Marker, Aremark og
Halden kommuner, Østfold evalueres i forhold til smittebekjempelse i kontrollområdet
Rødenessjøen.
Siden krepsepest nå finnes både oppstrøms og nedstrøms Ørje Sluser forutsetter Marker
kommune at Ørje Sluser gjenåpnes for trafikk til turistsesongen 2015.

Sak 22/15
Sakens sendes for endelig behandling i kommunestyret og Mattilsynet søkes om en utsettelse
med høringsfristen til 25/3.

Sammendrag:
Forskriftsutkastet inneholder forbud og påbud knyttet til aktiviteter i nordre Haldenvassdraget
for å hindre videre spredning av krepsepest etter påvisning av sykdommen i Rødenessjøen i
september 2014.
Bakgrunn:
Den 12. september 2014 ble det for første gang fanget signalkreps i teiner sammen med
edelkreps sør i Rødenessjøen. Både signalkreps og edelkreps var smittet med krepsepest. Det
ble derfor vurdert at det er et begynnende utbrudd av krepsepest i edelkrepsbestanden i
Rødenessjøen.
For å hindre videre spredning av krepsepest ble det vedtatt en hasteforskrift om
kontrollområde for Haldenvassdraget nord for Ørje den 25.09.2014. Forskriften ble fastsatt
uten høring og skal nå erstattes med ny forskrift som nå er sendt på ordinær høring.
Forskriftene er nærmest identiske.
I 1989-1991 var Haldenvassdraget rammet av krepsepest. Krepsebestanden ble reetablert, men
siden 2005 har krepsebestanden sør for Ørje sluser vært rammet av pest. I 2008 ble det funnet
signalkreps i Øymarksjøen som trolig er årsaken til utbruddet av krepsepest i 2005. Ørje sluser
har siden 2005 vært stengt for å hindre smitte av krepsepest til Rødenessjøen og resten av
Haldenvassdraget nordover.
Funn av signalkreps innebærer at vassdraget vil forbli permanent smittet av krepsepest, så
lenge signalkrepsen finnes der. Utbruddet av krepsepest i Rødenessjøen innebærer at
edelkrepsbestanden i Rødenessjøen og i Haldenvassdraget opp til Fosserdam i AurskogHøland kommune sannsynligvis vil gå tapt. I tillegg til dette, vil risikoen for videre smitte til
gode edelkrepslokaliteter oppover i vassdraget og i nærliggende vassdrag og sjøer øke. Det er
fortsatt gode bestander av kreps nordover der Hemnessjøen og Mjermen er de viktigste.
Formålet med forskriften er å forhindre spredning av krepsepest som spres med forflytting av
båter, fiskeutstyr, vann og akvatiske dyr. Forskriften inneholder påbud og forbud som er
relevante for å hindre videre spredning av sykdommen. Kontrollområdet der forskriften er
gjeldende er hovedløpet i Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam til Ørje sluser. I tillegg
omfattes også sideløp til vassdraget oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige
vandringshinder for kreps, samt landområdene 1000 meter på hver side av hoved- og sideløp.
Denne avgrensningen er gjort fordi Fosserdam med en høydeforskjell mellom Fossersjøen og
Botnersjøen på 5 meter fungerer som et vandringshinder for kreps.
Vurdering:
Edelkrepsen er listet som en sterkt truet art i den norske rødlisten og en har dermed et ansvar
for å ivareta arten.
Konsekvensene av forskriften medfører påbud og forbud knyttet til fiske, bruk av båter og
utstyr i vassdraget, herunder krav til vask og desinfeksjon av båter, redskaper og liknende. Det
vil også bli restriksjoner på flytting av akvatiske organismer, ubehandlet vann og avfall. Dette
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vil påvirke de som benytter vassdraget til båttrafikk, friluftsliv og fiske, samt grunneierne som
mister retten til å krepse og inntjening på krepsefiske og turisme knytet til dette.
Bekjempelse av signalkreps og krepsepest ansees som uaktuelt å kunne gjennomføre.
Oppfisking av signalkreps vil ikke la seg gjennomføre i et så stort vassdrag og kjemisk
bekjempelse vil medføre at alt liv i vassdraget vil dø og er ikke aktuelt å gjennomføre. Elsperre har blitt prøv ut i Telemarkskanalen for å forhindre fisk å passere et område. Dette har
tidligere blitt foreslått i Ørje sluser for å forhindre krepsepest å spre seg oppstrøms Ørje sluser.
Et passende sted for etablering av el-sperre oppstrøms Ørje i Haldenvassdraget for å hindre
vider spredning av smitte nordover, kunne vært Skirfoss. Dårlig infrastruktur og høy
vannføring, samt dårlig erfaring fra prosjektet i Telemark, tilsier at det ikke er en brukbar
løsning.
Som en følge av funn av signalkreps og krepsepest ovenfor Ørje sluser vil det være behov for
å overvåke smittesituasjonen i vassdraget og tilgrensende områder. Det vil være viktig med
holdningsskapende arbeid og informasjonstiltak vedrørende påbud og forbud i forbindelse
med forskriften, slik at smitten ikke tas ut av kontrollsona. Tilrettelegging for desinfeksjon av
båtene der det er tilrettelagt for å ta de opp, må gjennomføres. Eventuelt må noen
båtutsettingsplasser stenges, hvis dette ikke følges opp.
Situasjonen er nå slik at det er påvist signalkreps og krepsepest oppstrøms og nedstrøms Ørje
sluser. Krepsepesten er nå oppdaget på et tidlig stadium og det er viktig å følge med på
hvordan den utvikler seg, men en vil trolig måtte leve med signalkreps og krepsepest innenfor
det som nå er definert som kontrollområde for bekjempelse av krepsepest i Haldenvassdraget.
Det må derfor evalueres hvilke tiltak og vilkår som ble iverksatt i forbindelse med forskrift
om kontrollsone for Øymarksjøen som nå må forsterkes og hvilke som kan oppheves.

Konklusjon:
Marker kommune støtter forslag til forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i
Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.
Tidligere vedtatte tiltak og vilkår i forbindelse med forskrift om kontrollområde for å
bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget evalueres.

Side 4 av 5

MARKER KOMMUNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:
Saksmappe:

Espen Jaavall
20.03.2015
15/198

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring
Saksnr.:
Utvalg
Møtedato
23/15
Kommunestyret
24.03.2015
__________________________________________________________________________
Ordførerens forslag til vedtak
Reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker (vedtatt av kommunestyre
30.10.2007, sak 64/07) endres i pkt. 1 – 2. setning; Godtgjørelsen skal tilsvare 82% av
godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, med etterfølgende regulering pr. 1. januar i forhold til
eventuelle endringer for stortingsrepresentantene.
Bakgrunn:
I forbindelse med den økonomiske situasjonen som har oppstått i Marker kommune foreslår
ordføreren å redusere ordførergodtgjørelsen med 3% med tilbakevirkende kraft fra
01.01.2015.
Viser til reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker (vedtatt av
kommunestyre 30.10.2007 , sak 64/07) pkt. 1
1. Ordfører
Ordfører får godtgjørelse/lønn basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling.
Godtgjørelsen skal tilsvare 85% av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, med
etterfølgende regulering pr. 1.januar i forhold til eventuelle endringer for
stortingsrepresentantene. Ordfører får ingen kompensasjon for eventuell arbeidsinnsats
utover dette.
Ut i fra ovenstående foreslår en å endre %-satsen fra 85% til 82 % i pkt. 1, 2. setning som
da vil lyde slik:
…. .Godtgjørelsen skal tilsvare 82% av godtgjørelsen til Stortingsrepresentanter, …….
All godtgjørelse til folkevalgte blir regnet ut i fra ordførerens godtgjørelse og vil derfor
reduseres tilsvarende.
Konklusjon:
Reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker pkt. 1 , 2. setning,
endres til. .... Godtgjørelse skal tilsvarer 82% av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, …..
med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2015.
Vedlegg:
Reglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker (vedtatt av kommunestyre
30.10.2007, sak 64/07)

