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Tillatelse til utsetting av ørretyngel og fysiske tiltak i vassdrag i
forbindelse med dette - Langvatnet i Saltdal/Fauske
Vi viser til søknad av 17/6-2022 om utsetting av ørretyngel i Langvatnet som ligger på grensa
mellom Fauske og Saltdal kommuner.
Målet med tiltak er å styrke en sterkt utfisket bestand av ørret og legge forholdene bedre til rette for
naturlig forynging.
Saksbehandling
Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for
kultiveringsformål. Ifølge forskriftens § 2, fjerde ledd, er det fylkeskommunen som kan gi tillatelse til
slik utsetting.
I § 3 i forskriften gis det en del føringer for at tillatelsen, bl.a:
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
I tillegg kan det settes andre vilkår.
Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. I mangel av egne
retningslinjer for utsetting av innlandsfisk er det sett til disse ved vurdering av saken. I tillegg skal
fylkeskommunen ved alle enkeltvedtak vurdere konsekvensene i forhold til naturmangfoldloven,
kap. II. Tiltaket vurderes ikke etter vannforskriften § 12 da de planlagte tiltakene etter vår mening
ikke kan medføre at vannforekomstene forringes eller hindrer at miljømålene nås.
I søknaden nevnes det at det kan bli aktuelt med mindre tiltak med restaurering av eksisterende
gytegroper for å legge forholdene bedre til rette for naturlig forynging.
Settefisk skal hentes fra Bodø jeger- og fiskerforenings anlegg i Bodø og det tas sikte på å sette ut
ca. 200 individer i juli 2022 med mulig forlengelse til 2023.
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Nordland fylkeskommune anser at saken er tilstrekkelig godt opplyst etter naturmangfoldloven,
kap. II. Vår vurdering er videre at risiko for skade på naturmangfoldet er liten og den samlede
belastning på økosystemet akseptabel. Naturmangfoldloven kapittel II anses å være ivaretatt.
Vedtakskompetanse
Det vises til Reglement for delegering av myndighet fra Fylkesrådet, vedtatt i FR-sak 194/20, kap.
3.23. Her er myndighet i saker som gjelder kultiveringstiltak etter forskriften delegert til
vedkommende fylkesdirektør.
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer (2016) gir Nordland
fylkeskommune Leivset grunneierlag v/Ole Martin Pettersen tillatelse til utsetting av settefisk av
ørret i Langvatnet på grensa mellom Saltdal og Fauske kommune.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det skal benyttes settefisk fra settefiskanlegget til Bodø jeger og fiskerforening
2. Det kan settes ut ca. 200 individer av innsjøørret i juli 2022. Om det blir nødvendig pga.
mangel på settefisk skal kulturtiltaket videreføres i 2023.
3. Mattilsynet må gi tillatelse før utsetting kan skje.
4. Frakt og utsetting skal gjennomføres så skånsomt som mulig.
6. Det skal tas nødvendige forhåndsregler for å unngå spredning av fiskesykdom. Utstyr
som kan være brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk.
7. Vedkommende politimyndighet skal på forhånd gis melding om fiske/fangst/utsetting.
8. Denne tillatelsen skal tas med under utsettingene.
I søknaden er det nevnt at det er aktuelt å restaurere eksisterende gytegroper i innløpsbekkene for
å legge til rette for naturlig forynging i større grad. Slike inngrep krever tillatelse fra
fylkeskommunen etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (2004). De planlagte tiltakene ser ikke ut
til å være i strid med denne forskriften. Om slike gytegroper anlegges, ber vi tiltakshaver se til at
det etableres sperrer som motvirker at evt. yngel forsvinner nedover i vassdraget.
Det smittevernmessige ivaretas av Mattilsynet.
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Terje Gustavsen
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