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Svar på søknad om tillatelse til utsetting av ferskvannsfisk Løkjintjønna og Trogatjønn, Bø kommune
Vedtak:
Jon Einar Brukås har fått tillatelse til å sette ut fisk av stedegen stamme:
1.
60 stk. 3-somrig aure i Løkjintjønna, Bø kommune
2.
100 stk. 3-somrig aure i Trogatjønn Bø kommune
Tillatelsen er gitt 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. Tillatelsen gjelder fra
23.11.2017 – 31.12.2018.
Vilkår for tillatelsen:
1. Før utsetting av fisk utføres, skal søker sjekke og sikre at det er utarbeidet driftsplan for vanna
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/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.
6. Fylkeskommunen skal ha skriftlig rapport om utsettingstidspunkt, hvor mange fisk som ble satt
ut, hvor de kom fra og størrelse på fisken, senest to uker etter at utsettingen er utført.
Vedtaket er registrert i miljøvedtakregisteret.
Det settes som vilkår at det benyttes materiale av stedegen fiskestamme.
Tiltaket kan iverksettes umiddelbart.
Søknad (se vedlegg) med tillatelse fra Fylkeskommunen tas med til settefiskanlegget.
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Bakgrunn:
Telemark fylkeskommune har mottatt en søknad fra Jon Einar Brukås om tillatelse til utsetting av fisk i
Løkjintjønna og Trogatjønn i Bø kommune. Søknaden er datert 31.10.2017. Det søkes om utsetting av
60 stk. 3-somrig aure i Løkjintjønna, og 100 stk. 3-somrig aure i Trogatjønn. Settefisken er produsert av
Bø fiskeanlegg.
Vurdering:
Søknadene er vurdert i samsvar med prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget):
Søker opplyser i søknadene at det er en liten bestand av aure. Det tilsier at lokale fiskestammer eller
andre arter ikke vil bli utarmet eller truet på grunn av utsettingen, eller at vannkvaliteten vil bli påvirket
negativt.
Fylkeskommunen kan ikke finne viktige/spesielle naturtyper, truede arter eller andre spesielle
natur/miljøinteresser i vanna ved å søke i Naturbasen eller Artdatabankens Artskart. Kravet i § 8 om at
saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
§§ 9-11 (føre-var-prinsippet, om økosystemtilnærming og samlet belastning, og kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver).
I og med at naturmangfold i liten grad blir påvirket av tiltaket, at den samla belastning 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. Fylkeskommunen
anser ikke tiltaket til å komme i konflikt med Naturmangfoldlovens (NML) prinsipper i §12.
Søknaden må også vurderes opp mot vannforskriften. Det er allerede fisk i vannet, og utsettingen vil
derfor ikke medføre økologiske endringer som gjør at miljøtilstanden i vannforekomsten blir forringet.
Utsettingen kommer ikke i konflikt med miljømålet. Det er derfor ikke nødvendig med en ytterligere
vurdering etter vannforskriften § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep).
Fylkeskommunen mener at søknadene om utsetting av ørret i Løkjintjønna og Trogatjønn tilfredsstiller
kravene i aktuelle lovverk.
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.
VI, §§ 28 og 29. Evt. klage sendes Telemark fylkeskommune.
Etter fullmakt
Med vennlig hilsen
Gørli Elida Bruun Andersen
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Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:

Sentralbord
35 91 70 00

Foretaksregisteret: 940 192 226
E-post: post@t-fk.no
www.telemark.no

/Team folkehelse, idrett og
friluftsliv
Vår dato
Vår referanse

23.11.2017
17/06084-33

Mottaker
Jon Einar Brukås

Kontaktperson

Adresse
Folkestadvegen 251

Post
3804 BØ I
TELEMARK

Kopimottaker
Bø fiskelag

Kontaktperson

Adresse
Haugesagvegen 21

Post
3802 BØ I
TELEMARK

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:

Sentralbord
35 91 70 00

Foretaksregisteret: 940 192 226
E-post: post@t-fk.no
www.telemark.no

