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Kvina - forespørsel om uttalelse til søknaden om fjerning av krypsiv i 
Kvinavassdraget 
 
Statsforvalteren har mottatt søknad om tillatelse til å fjerne krypsiv ved 29 lokaliteter i 
Kvinavassdraget. Vi ber om ev. innspill til søknaden innen 11.08.2022. 
 
Vi viser til vedlagte søknader om fjerning av krypsiv ved 29 lokaliteter fordelt på ti områder i 
Kvinavassdraget, datert 14.06.2022, og vedlegg til søknaden. 
 

Sakens bakgrunn 
Agder fylkeskommune søker på vegne av prosjektet «Krypsiv på Sørlandet» om tillatelse til å fjerne 
krypsiv ved 29 lokaliteter i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune, jf. tabell 1. Det søkes om klipping 
og harving. Bruk av lenser for å samle opp plantematerialet er foreslått i søknadene. Oppsamlet 
plantematerialet skal enten legges på land eller leveres til et lovlig avfallsanlegg. Ifølge søknadene 
skal ikke sediment fjernes. Det er tidligere gjort tiltak ved enkelte lokaliteter. Siden det er aktuelt å 
gjøre tiltak flere ganger ved samme lokalitet, søker Agder fylkeskommune om at en tillatelse skal 
gjelder i syv år.  
 
Tabell 1 Oversikt over områdene der Agder fylkeskommune søker om tiltak. 

Områdenavn fra søknaden Antall lokaliteter Berørt bunnareal, m2 

Lindefjell  to 106 000 
Moland én 5 000 
Netland to 40 000 
Smisnes-Risnes én 40 000 
Stakkeland to 9 000 
Stigholm to 16 000 
Straumland og Nordbø syv 90 000 
Helle fem 32 000 
Ausdalshylen én 18 000 
Narvestad seks 184 300 
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Vi viser til rapporter utarbeidet av Terrateknikk AS for nærmere beskrivelse av de berørte områdene 
i Kvinavassdraget og kart som viser områdenes beliggenhet og utstrekning.  
 

Forespørsel om uttalelse 
Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknad om fjerning av krypsiv etter 
forurensningsloven § 11, jf. forurensningsloven § 7. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. 
forurensningsloven § 16. Vi plikter også å legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 
12 til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter forurensningsloven. Vurderingsgrunnlaget 
suppleres også av kravene i vannforskriften §§ 4 – 6. 
 
Statsforvalteren ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan 
være av relevans i vurderingen av tiltakenes miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker 
også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltakene. Vi ber Kvinesdal kommune 
vurdere om de omsøkte tiltakene er i tråd med gjeldende plan for de aktuelle områdene.  
 
Som en del av vår behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Dersom 
uttalelsen er lang, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes 
til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 
 
Frist for kommentarer til søknaden er 16.08.2022. Eventuelle merknader med saksnummer 
2022/5811 sendes til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller til 
sfagpost@statsforvalteren.no.  
 
 
Med hilsen 
 
Lena Helvik (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Liudmila Pechinkina 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Kvina - Narvestadbassenget - Terrateknikk 9b - 2022.PDF 
2 Kvina - Rafossbassenget - Terrateknikk 9a - 2022.PDF 
3 Kvina - Helle - Terrateknikk 9c - 2022.PDF 
4 Kvina - krypsiv - enkeltområder - Terrateknikk 9d - 2022.PDF 
5 Kvina - krypsiv - enkeltområder nr 2  - Terrateknikk 9e - 2022.PDF 
6 søknad mudring ved Lindefjell i Kvina.PDF 
7 søknad mudring ved Moland i Kvina.PDF 
8 søknad mudring ved Netland i Kvina.PDF 
9 søknad mudring ved Smisnes-Risnes.PDF 
10 søknad mudring ved Stakkeland i Kvina.PDF 
11 søknad mudring ved Stighom i Kvina.PDF 
12 søknad mudring ved Straumland og Nordbø i Kvina.PDF 
13 søknad mudring Helle i område C - D og E  - Kvina.PDF 
14 søknad mudring Helle område A og B - Kvina.PDF 
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15 søknad mudring i Ausdalshylen - Kvina.PDF 
16 søknad mudring Narvestad 1 - Saga - kvina.PDF 
17 søknad mudring Narvestad 2 - kvina.PDF 
18 søknad mudring Narvestad 3 - kvina.PDF 

 
Mottakere: 

SAMEIET KVINA ELVEEIERLAG  Postboks 36 4490 KVINESDAL 
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP  Postboks 38 4441 TONSTAD 
Kvinesdal kommune  Nesgata 11 4480 KVINESDAL 
ØVRE KVINA ELVEEIERLAG  c/o Arild Magne Helle Helle 4480 KVINESDAL 
Norsk Maritimt museum  Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 
Naturvernforbundet i Agder  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 
 
 
 
 


	Kvina - forespørsel om uttalelse til søknaden om fjerning av krypsiv i Kvinavassdraget
	Sakens bakgrunn
	Forespørsel om uttalelse


