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Svar på søknad om å fiskeutsett i Folurdkaldevatnet
Vedtak:
Håkon Fevik 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 § 10 og med vilkår satt i forskrift om utsetting av
ferskvannsfisk mv; FOR 1993-11-11 §§ 2 og 3 fått tillatelse til å sette ut 200 ørret i Folurdkaldevatn,
Tokke kommune. Tillatelsen gjelder fra 5. februar 2020 til 31.12.2020.
Vilkår for tillatelsen:
1. Før man iverksetter utsetting av fisk skal søker sjekke og sikre at det er utarbeidet driftsplan
for vannet eller vassdraget. For mindre vann og vassdrag er det tilstrekkelig med en forenklet
driftsplan som inkluderer en plan for utsettingen(e), samt evaluering av tiltaket og beskrivelse
av en eventuell tilrettelegging for fritidsfiske. Hvis ikke plan er utarbeidet plikter søker å få
gjennomført dette før fisk settes ut.
2. Antallet fisk som settes ut skal være tilpasset behovet i det aktuelle vannet og skal være ledd i
en plan som beskrevet i punkt 1. Fylkeskommunen skal tilsendes utarbeidet driftsplan for
lokaliteten/området hvis dette etterspørres
3. Før utsetting finner sted skal det foreligge tillatelse fra grunneier, evt.
grunneiere/rettighetshavere
4. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til privatrettslige forhold.
5. Tillatelsen gis under forutsetning av at tiltaket også gjennomføres i samsvar med øvrig
gjeldende regelverk.
Vedtaket vil bli registrert i miljøvedtakregisteret, og det settes som vilkår at det benyttes materiale av
lokal fiskestamme.
Kopi av søknaden og tillatelse fra Fylkeskommunen tas med til settefiskanlegget. Tiltaket kan iverksettes
umiddelbart.

Bakgrunn:
Telemark fylkeskommune har mottatt søknad fra Håkon Fevik om utsetting av ørret i Folurdkaldevatn.
Søknaden, som er nærmere presisert i søknadskjema datert 2. mars 2020, gjelder inntil 200 stk. ensomrig
ørret. Settefisken er produsert av Telemark settefisk AS.
Søknaden inneholder ikke underskrift fra rettighetshaver, men søker bekrefter at muntlig tillatelse er
innhentet.
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Vurdering:
Søknaden må vurderes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7:
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget):
Generelt skal det vises varsomhet med å sette ut fisk i fisketomme vann, da disse vil være naturlig
fisketomme. Naturlig fisketomme vann har et spesielt mangfold av arter som kan være sårbare for
effektive rovdyr som fisk. Mange arter som er avhengig av denne typen levesteder i dag er sjeldne eller
også trua.
Det er registrert ørret i vannet, og det er derfor ikke et naturlig fisketomt vann. Fisken som skal settes ut
kommer fra samme kultiveringssone. Fylkeskommunen vurderer det derfor slik at utsetting ikke er
negativt for det biologiske mangfoldet. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad blir påvirka av tiltaket,
at den samla belastninga er lav og at det ikke er aktuelt med fordyrende vilkår, legger vi til grunn at det
ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–11.
§12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder):
Bruk av godkjente settefiskanlegg, og at fisken som settes ut er godkjent av veterinær, vil redusere
risikoen for feilaktig utsetting av fisk med sykdom/smitte, eller andre uønskede arter.
Søknaden må også vurderes opp i mot vannforskrifta. Vannlokaliteten er en del av Folurdvatnet,
bekkefelt (vann-ID 019-79-R). Vannforekomstene er i god kjemisk og økologisk tilstand. Det er allerede
fisk i vannet, og utsettinga vil derfor ikke medføre økologiske endringer som gjør at miljøtilstanden i
vannforekomsten blir dårligere enn god. Utsettinga kommer heller ikke i konflikt med miljømålet. Det er
derfor ikke nødvendig med en ytterligere vurdering etter vannforskriften § 12 (ny aktivitet og nye
inngrep).

Fylkeskommunen mener derfor søknaden om utsetting av ørret i aktuelle lokalitet tilfredsstiller kravene i
aktuelle lovverk. Fylkeskommunen kan ikke finne viktige/spesielle naturtyper, truede arter eller andre
Spesielle natur/miljøinteresser i respektive lokalitet, ved å søke i naturbasen. I artsdatakart er det
registrert Ørret.
Fylkeskommunen 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. Man anser derfor tiltaket som en styrking av fiskebestanden.
Tillatelsen er gitt uten ansvar for nabo-, eiendoms-, eller andre privatrettslige rettigheter. Telemark
fylkeskommune fraskriver seg alt ansvars som måtte oppstå i sammenheng med, eller som følge av
tiltaket.
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
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Med hilsen
Ole Bjørn Bårnes
ole.bjorn.baarnes@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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