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Tillatelse til utsetting av ørret
Vi viser til deres henvendelse om tillatelse til utsetting av ørret i Hovdalsvatnet i Frosta
kommune. Forrige søknad om utsettingstillatelse i Hovdalsvatnet legges til grunn også for
behandlingen i 2020.
Vedtak:
Det gis tillatelse til årlig utsetting av inntil 300 stk. ørret (Salmo trutta) i årene 2020 og
2021 i Hovdalsvatnet i Frosta kommune som ledd i kultiveringsvirksomhet.
Utsettingen skal gjennomføres med ørret fra øvre deler av Hoplavassdraget i samme
kultiveringssone.
Vedtaket er fattet av Trøndelag fylkeskommune med hjemmel i forskrift av 11.11.1993 nr.
1020 om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål.
Begrunnelse:
Anton Rikstad har søkt om tillatelse til utsetting av ørret i Hovdalsvatnet i Frosta kommune.
Utsettingen skal gjennomføres i et samarbeid med Frosta Vassverk SA.
Regelverk
Lakse- og innlandsfiskeloven § 10 omhandler kultiveringstiltak: «Uten tillatelse fra
departementet må ingen sette i verk kultiveringstiltak for anadrome laksefisk og innlandsfisk.
Tillatelse til kultiveringstiltak kan gis ved forskrift for visse typer arbeider og områder eller ved
enkeltvedtak etter søknad. Departementet kan gi forskrift om etablering og drift av
kultiveringsanlegg for anadrome laksefisk og innlandsfisk.»
Utsettinger som dette reguleres bl.a. av § 2 i forskrift om utsetting av fisk og andre
ferskvannsorganismer for kultiveringsformål:
«……
Det kan gis tillatelse til utsetting av stedegen stamme for kultiveringsformål. Som stedegen
stamme regnes fisk eller andre ferskvannsorganismer som har sitt opphav fra den
opprinnelige, lokale bestanden. Det kan også gis tillatelse til utsetting av innlandsfisk fra
samme kultiveringssone .……»
Naturmangfoldloven gir generelle bestemmelser om bærekraftig bruk med krav til aktsomhet,
kunnskap, føre-var holdning og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. kapittel II § 612 og alminnelige regler om utsetting § 30.
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Vurdering
Søknaden gjelder utsetting av ørret i Hovdalsvatnet som ledd i kultiveringsarbeid.
Hovdalsvatnet ligger i Frosta kommune og er drikkevannskilde. Frosta Vassverk SA leverer
vann til det meste av kommunen.
Det opplyses i søknaden at gytemulighetene for ørret er svært begrenset på grunn av
regulering / dam og gjenlegging av gytebekk på 1970-tallet. Vi vil sterkt anbefale at det
vurderes om det kan gjennomføres tiltak for å bedre gyteforholdene for ørret på stedet.
Søk i databaser
Kilde
Relevante funn
Vann-nett
VannforekomstID 126-917-L. God økologisk tilstand
Gis-link
Hovdalsvatnet er registrert som rik kulturlandskapssjø med lokalt viktig verdi
Artskart
Ingen relevante registreringer
Utsetting av fisk i ferskvann er strengt regulert jfr. regelverket ovenfor. Miljødirektoratet har
også fastsatt retningslinjer og prinsipper for utsetting av fisk i ferskvann. De gjeldende
prinsippene vektlegger hensynet til kultiveringssoner og at vassdragsgrenser er viktigere enn
kommunegrenser og fylkesgrenser når kultiveringssoner skal fastsettes.
Kultiveringssonene for Trøndelag er gitt i kultiveringsplan for Trøndelag. Planen benytter
grensene for vannområdene i vannregion Trøndelag som yttergrense for kultiveringssonene.
Det er gitt tillatelse til utsetting av ørret i Hovdalsvatnet i årene 2015 - 2019. Vi vurderer det
slik at det kan gis ny tillatelse til utsetting av ørret for å styrke bestanden.
Kunnskapskravet for å gi tillatelse vurderes som oppfylt jfr. nml § 8. Nml. § 9 (føre-varprinsippet) kommer ikke til anvendelse. Samlet belastning vurderes akseptabel jfr. nml. § 10.
Vi vurderer det slik at det ikke er bedre metoder som kan gi tilsvarende resultater jfr. nml §
12. Tillatelse blir gitt.
Vilkår:
• Tillatelsen gjelder utsetting av ørret i Hovdalsvatnet i Frosta kommune i 2020. Inntil
300 stk. i 2020 og inntil 300 stk. i 2021
• Utsettingen skal gjennomføres ved å benytte ørret som hentes fra øvre deler av
Hoplavassdraget slik det er opplyst i henvendelsen
• Grunneier skal gi tillatelse til uttak av settefisk
• Tillatelsen forutsetter at grunneier på utsettingsstedet har gitt sin tilslutning til
utsettingen
• Utsettingen skal på forhånd varsles til fylkeskommunen jfr. gjeldende forskrift om
utsetting av fisk (SMS eller tlf. til 97147450)
• Tiltaket skal ikke medføre spredning av andre fiskearter enn ørret
• Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til privatrettslige forhold
• Tillatelsen gis under forutsetning av at tiltaket også gjennomføres i samsvar med
øvrig gjeldende regelverk
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages, se vedlagte orientering.
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Med vennlig hilsen
Sigurd Bjørgo
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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