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Tillatelse til videreføring av utsetting av vill ørret i Sulitjelmaområdet
Statskog søker i brev av 13. november 2019 om forlenget dispensasjon for utsetting av villfanget
ørret i Sulitjelmaområdet. Søknaden gjelder perioden 2020-2023. Det er tidligere gitt slik
dispensasjon for periodene 2006-2010 (Fylkesmannen og Mattilsynet) og 2011-2015 og 20162019 (Fylkeskommunens brev av 31/1-2011 og 27/4-2016).
Behandling
I sin søknad skriver Statskog bl.a: Som tidligere er utsettingen delvis en oppfylling av
konsesjonspålegg gitt SKS, Produksjon for Balvatnet og Øvre og Nedre Darra i Saltdal kommune,
og delvis kultivering i egen regi. Det brukes kun stedegen fisk fra samme vassdrag og det er ikke
påvist, eller mistanke om negative effekter, ei heller sykdom. I 2018 gjorde SKS et prøvefiske utført
av Nordnorske ferskvannsbiologer, med det formålet om å vurdere om antall fisk som settes ut er
riktig, samt å vurdere bestandsstatus og eventuelle andre tiltak. Resultatene viser at
fiskebestandene i hovedsak er gode og resultatene er i stor grad like som ved tidligere
undersøkelser, og det viser at fiskeutsettingene bør fortsette som tidligere.
Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for
kultiveringsformål. I § 2, 4. ledd heter det at:
Fylkeskommunen kan gi tillatelse til utsetting av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer som
blir forvaltet av fylkeskommunen.
I § 3 i denne forskriften gis det videre føringer for at det i utsettingstillatelse skal settes vilkår om:
1. hvilke stammer som skal benyttes,
2. produksjonssted for utsettingsmaterialet,
3. utsettingsmaterialets opprinnelse og kvalitet,
4. antall individer, utsettingssted og -tid,
5. plikt til varsling før utsetting for kontroll av utsettingsmaterialet og utsettingen.
I tillegg kan det settes andre vilkår.
Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. I mangel på egne
retningslinjer for utsetting av innlandsfisk er det sett til disse i vurdering av saken. Dessuten skal
fylkeskommunen ved alle enkeltvedtak vurdere konsekvensene i henhold til naturmangfoldloven
kap. II. Tiltaket vurderes ikke etter vannforskriften § 12 da den aktuelle virksomheten ikke anses å
medføre at tilstanden i vannforekomstene forringes eller hindre at miljømålene nås.
Vurdering
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I Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk stilles det krav om at utsetting av fisk
innenfor det enkelte vassdrag skal skje i henhold til en vassdragsvis kultiveringsplan.
Fylkeskommunen finner at det er tilstrekkelig med en forenklet kultiverings-/driftsplan.
Statskog har utarbeidet en fiskestellplan for Sulitjelmadalførets nedslagsfelt i kommunene Fauske
og Saltdal 2006-2010 som oppfyller kravene til kultiverings-/driftsplan. Fylkeskommunen godtok
ved behandling av utsettingssøknad i 2011 og i 2016 at denne ble videreført for årene 2011-2015
og 2016-2019. Fylkeskommunen forutsetter at dette arbeidet er videreført for inneværende periode
og at planen blir ytterligere videreført, jf. vedtaket lenger nede.
Vurderinger etter naturmangfoldloven
Fylkesmannen i Nordland utarbeidet i 1995 en kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Nordland. Her
er fylket delt inn i kultiveringssoner som i størst mulig grad skal være lukkede enheter for den delen
av fiskekultivering som gjelder utsettinger. Det forutsettes at alle lokaliteter er innenfor
kultiveringssone Indre Salten og at utsettingsmaterialet har sin opprinnelse fra samme sone. Dette
anses som oppfylt da det flyttes villfisk innad i nedslagsfeltet til Balvasselva.
Det stilles krav til tiltakshaver om at utstyr må være desinfisert mellom bruk i ulike vassdrag. Dette
for å forhindre eventuell smitte av sykdommer og parasitter.
Nordland fylkeskommune anser at saken er opplyst så godt som naturmangfoldloven kap. II
krever. Vår vurdering er videre at risiko for skade på naturmangfoldet er liten og at den samlede
belastning på økosystemet er akseptabel. Naturmangfoldloven kapittel II anses å være ivaretatt.
Andre forhold
Vi forutsetter at alle lokaliteter for utsetting er del av ikke-anadrome vassdrag, eller ovenfor
vandringshindre for anadrome strekninger i vassdrag. Det er fylkesmannen i Nordland som er
ansvarlig forvaltningsmyndighet for anadrome laksefisk.
Vedtakskompetanse
Vi viser til Reglement for delegering av myndighet fra Fylkesrådet (sak 172/16, kap. 3.24). Her er
myndighet i saker om kultiveringstiltak etter forskriftene delegert til vedkommende etatsleder.
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål
gir Nordland fylkeskommune Statskog SF tillatelse til å flytte ørret fra elver og bekker til vann i
nedslagsfeltet til Balvasselva.
Tillatelsen gis for perioden 2020-2023 under forutsetning av at Fiskestellplan for innlandsfisk for
Sulitjelmadalførets nedslagsfelt i Fauske og Saltdal rulleres/videreføres. Melding om dette og
oppdatert plan skal sendes Nordland fylkeskommune snarest, og innen utgangen av februar 2020.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det skal benyttes stedegen fisk fanget i nedslagsfeltet til Balvasselva.
2. All fangst og utsetting skal skje innenfor kultiveringssone Indre Salten.
3. Frakt og utsetting skal gjennomføres så skånsomt som mulig.
4. Det skal tas nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av fiskesykdom.
Utstyr som kan være brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk.
5. Vedkommende politimyndighet skal på forhånd gis melding om fiske/fangst/utsetting.
6. Hvis ikke resultatet av utsetting skal framgå av offentlig rapport, skal enkel tiltaks- eller
fangstrapport sendes Fylkeskommunen.
7. Tillatelsen medbringes under fiske/fangst/utsetting.
I tillegg må det innhentes nødvendig tillatelse fra Mattilsynet.
Du kan klage på dette vedtaket
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Tillatelsen kan påklages til overordnet forvaltningsorgan i henhold til forvaltningslovens kapittel VI
av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning
om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som
det klages over, og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bør nevnes.
Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Håkon Renolen
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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