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Svar på søknad om utsetting av settefisk
Vedtak:
Erik Magnus Evja har med hjemmel i Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni
2009 nr. 100 § 30, lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr.47 §§ 9 og 10 og med
vilkår satt i forskrift om utsetting av ferskvannsfisk mv; FOR 1993-11-11 §§ 3 og 6 fått
tillatelse til å sette ut 200 stk. 2-sommrige ørret i Svarttjønn, Kviteseid kommune.
Vedtaket er registrert i miljøvedtakregisteret.
Det settes som vilkår at det benyttes materiale av lokal fiskestamme.
Søknad (se vedlegg) med tillatelse fra Fylkeskommunen tas med til settefiskanlegget.
Tiltaket kan iverksettes umiddelbart.

Bakgrunn:
Telemark fylkeskommune har mottatt søknad fra Erik Magnus Evja om utsetting av ørret i
Svarttjønn.
Søknaden, som er nærmere presisert i søknadskjema 25. mai 2016, gjelder inntil 200 stk. 2sommrige ørret. Settefisken er produsert av Telemark settefisk, AS. Søker opplyste i
opprinnelig søknad at vannet var fisketomt, og det ble i den sammenheng gitt tilbakemelding
på at tiltaket ikke kunne gjennomføres. I e-post av 9. juni 2016 opplyser søker at de nylig har
overtatt eiendommen (1. januar 2016), og at søker ikke har observert vak ved vannet denne
våren, og dermed antok at vannet var fisketomt. Imidlertid kan tidligere eier opplyse om at det
er satt ut fisk i lokaliteten på 1990-tallet.
Vurdering:
Fylkesrådmannen mener søknaden om utsetting av ørret i aktuelle lokalitet tilfredsstiller
kravene i aktuelle lovverk etter at søker har kommet med nye opplysninger. Fylkeskommunen
kan ikke finne viktige/spesielle naturtyper, truede arter eller andre Spesielle
natur/miljøinteresser i respektive lokalitet, ved å søke i naturbasen. Siden det tidligere er satt
ut fisk i lokaliteten, mener fylkesrådmannen at forutsetningene for et avslag for respektive
lokalitet svekkes betydelig. Man kan regne med at det fortsatt er fisk i vannet, og at nye
utsettinger av ørret ikke vil påvirke naturmiljøet ytterligere negativt.
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Fylkesrådmannen anser heller ikke tiltaket til å komme i konflikt med Naturmangfoldlovens
(NML) prinsipper i §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget tilsier at det ikke vil være fare for
innføring av nye arter, eller at det vil bli sluppet ut fisk av fremmed stamme (NML §8). Det er
heller ingen faktorer med tiltaket som tilsier at lokale fiskestammer eller andre arter vil bli
utarma eller truet på grunn av utsettingen, eller at vannkvaliteten vil bli påvirket negativt.
Siden det også tidligere satt ut fisk i lokaliteten, anser man derfor tiltaket som en styrking av
fiskebestanden jf. NML §§ 9-11.

Vilkår for tillatelsen:
1. Før utsetting finner sted skal det foreligge tillatelse fra grunneier, evt.
grunneiere/rettighetshavere
2. Antallet fisk som settes ut skal være tilpasset behovet i det aktuelle vannet og bør
være ledd i en plan som beskriver aktuelle kultiveringstiltak og utnytting av fisken. .
Fylkeskommunen skal tilsendes utarbeidet driftsplan for lokaliteten/området hvis
dette etterspørres
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker at brevet er mottatt, jf.
Forvaltningslovens kap. IV, §§ 28 og 29. Evt. klage sendes Telemark fylkeskommune

Etter fullmakt

Med vennlig hilsen
Ole Bjørn Bårnes
Ole.Bjorn.Barnes@t-fk.no
+47 35 91 72 09
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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