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Godkjenning av kultiveringsplan for vann i området til Hergot, Nygård,
Trældal og Tyttebærvik utmarkslag i Narvik kommune
Vi viser til søknad om godkjenning av kultiveringsplan av 22. februar 2018. Fylkeskommunen
beklager at dette svaret kommer så lenge etter at vi mottok søknaden.
Narvik og omegn jeger og fiskerforening, NOJFF, søker godkjenning av kultiveringsplan for
utsetting av ørretyngel i vannene som foreningen forpakter fra Hergot, Nygård, Trældal og
Tyttebærvik utmarkslag. Foreningen inngikk fornyet avtale med utmarkslagene i 2016 om fiske og
småviltjakt. I brev av 24. januar 2012 godkjente fylkeskommunen en kultiveringsplan for vannene i
området. Denne planen skal nå videreføres for perioden 2018-2022.
Saksbehandling
Søknaden behandles etter Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for
kultiveringsformål. I følge forskriftens § 2, fjerde ledd, er det fylkeskommunen som kan gi tillatelse til
slik utsetting.
I § 3 i forskriften gis det føringer for at det i tillatelsen skal settes vilkår om:
1.
2.
3.
4.
5.

hvilke stammer som skal benyttes,
produksjonssted for utsettingsmaterialet,
utsettingsmaterialets opprinnelse og kvalitet,
antall individer, utsettingssted og –tid,
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 ved vurdering av saken. I tillegg skal
fylkeskommunen ved alle enkeltvedtak vurdere konsekvensene i henhold til naturmangfoldloven kap. II.
Tiltaket vurderes ikke etter vannforskriften § 12 da de planlagte tiltakene ikke anses å medføre at
tilstanden i vannforekomstene forringes eller hindrer at miljømålene nås.
Vurdering
I Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk stilles det krav om at utsetting av fisk
innenfor det enkelte vassdrag skal skje etter en vassdragsvis kultiveringsplan. En slik plan foreligger
her. I planen inngår opplysninger som imøtekommer forskriftens krav pkt. 1-4. Det skal i 2018 brukes 2somrig ørret av lokal stamme fra NOJFFs klekkeri som skal settes ut i et nærmere spesifisert antall i
totalt 17 koordinatfestede vann. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe 2-somrig settefisk i tilstrekkelig
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mengde, skal det benyttes ensomrig fisk i et 4-dobbelt antall. Planen inneholder videre mål for
utsetting i 2020 og 2022 i de samme vannene.
Så langt vi kan se inneholder ikke planen nærmere spesifisering av hvordan informasjon om utsettingen
skal foregå, men dette er et velorganisert område med mange fiskevann der det er satt opp
informasjonstavler om det tilbud som finnes for fritidsfiske. Vi går derfor utfra at det vil informeres om
kultiveringstiltakene også.
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. Fylkeskommunen forutsetter i tillegg at
Mattilsynet gir tillatelse til utsettingene etter omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr. Det
må søkes separat til Mattilsynet om dette. Slik søknad sendes Mattilsynet, Region nord, Felles
postmottak, 2381 Brumunddal eller e-post postmottak@mattilsynet.no.
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 172/16, kapittel
3.24. Her er myndighet i saker om kultiveringstiltak etter forskriftene delegert til vedkommende etatsjef.
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål gir
Nordland fylkeskommune Narvik og omegn jeger- og fiskerforening tillatelse til utsetting av ørret av
lokal stamme fra eget klekkeri i det antall og den alder som er oppgitt i søknaden.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det skal benyttes yngel som er produsert Narvik og omegn jeger- og fiskerforenings klekkeri.
2. Det skal settes ut det antall 2-somrig ørret sommeren 2018 og senere i 2020 og 2022 som
framgår av søknaden. 1-somrig ørret kan benyttes i et fire-dobbelt antall om dette blir
nødvendig.
3. Mattilsynet må gi tillatelse før utsetting kan skje.
4. Frakt og utsetting skal gjennomføres så skånsomt som mulig.
5. Det skal tas nødvendige forhåndsregler for å unngå spredning av fiskesykdom. Utstyr som kan
være brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk.
6. Vedkommende politimyndighet skal på forhånd gis melding om fiske/fangst/utsetting.
7. Enkel tiltaksrapport skal sendes fylkeskommunen årlig.
8. Tillatelsen skal tas med under utsettingene.
Du kan klage på dette vedtaket
Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan påklage denne tillatelsen til overordnet
forvaltningsorgan i henhold til forvaltningslovens kapittel VI innen 3 uker fra det tidspunktet beskjed
om avgjørelsen er mottatt. En klage skal angi det vedtaket som påklages, og den eller de endringene som
klager ønsker. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger som har betydning for saken bør nevnes.
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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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