Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2015/4126-0
Saksbehandler: Tore Tødås
Dato: 08.06.2015
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Børgefjell nasjonalparkstyre

19/2015

23.06.2015

Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark 2015 - NINA
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije
nasjonalpark) har Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
 Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 3.1
for prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
 Tillatelse gjelder for perioden 15. august til 30. september 2015.
 Tillatelse gjelder opp til Storfossen i Namsen som omsøkt.
Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht.
verneforskriften.
Begrunnelse
Tiltaket som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i naturmangfoldlovens § 48. Tiltaket vurderes slik at det ikke strider
mot formålet med vernet. Tiltaket vil dessuten gi forvaltningen økt kunnskap om
namsblanken.

Hjemmelsgrunnlag
- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark,
Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.
- Naturmangfoldslovens § 48.
Saksopplysninger
Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker i brev av 08.06.2015 om tillatelse til
prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark. Dette i
forbindelse med at NINA kjører et 4 årig prosjekt med kartlegging av Namsblankbestanden,
samt undersøke reguleringseffekter ifb. med vassdragsregulering. Prosjektet kjøres på grunn
av Miljødirektoratets pålagte etterundersøkelser på namsblank etter NTEs kraftutbygging i
Øvre Namsen
Tilsvarende prøvefiske ble gjennomført høsten 2014 med elektrisk fiskeapparat. For 2015
søkes det om å gjennomføre prøvefiske med stang.
I henhold til verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark § 3. pkt. 3.1 er alt dyrelivet,
herunder hi-, hekke-, myte-, gyte- og yngleplasser, fredet mot skade og unødvendig
forstyrrelse. I § 3. pkt. 3.2 a står det videre at bestemmelsen ikke er til hinder for fiske i
medhold av lov om lakse- og innlandsfiske.
Dette betyr i praksis at det er tillatt å fiske etter arter som det ihht. lov om lakse- og
innlandsfiske er åpnet for å fiske på. Det er ikke åpnet for fiske etter Namsblank i
innlandsfiskeloven, noe som videre medfører at NINA må ha dispensasjon fra
verneforskriften for å drive slikt fiske.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Søknaden gjelder dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
§ 3 pkt. 3.1 for prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
Prøvefiske skal gjennomføres som stangfiske
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) skal i samarbeid med NTNU Institutt for biologi,
NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS gjennomføre et prosjekt for å kartlegge
den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen. Hensikten med undersøkelsene er å skaffe et
bedre kunnskapsgrunnlag for namsblankbestandene, spesielt for å oppdatere kunnskapen
om reguleringseffektene på namsblanken. Dette skal gi et bedre grunnlag for en framtidig
bærekraftig forvaltning av denne unike laksen.
Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg om undersøkelser fra Miljødirektoratet til NTE energi
AS. Namsblanken finnes kun i Øvre Namsen, og er den eneste laksen i Europa som lever hele
sitt liv i elva uten å vandre til sjøen. Namsblanken er i dag påvirket av reguleringene i
Namsen, samtidig som ørekyt er i ferd med å spre seg til områdene i Namsen hvor
namsblanken lever. Prosjektet starter høsten 2014 og varer frem til 2019.

Det omsøkte tiltaket er viktig for å skaffe mer kunnskap om namsblanken. Ca. 10 kilometer
av Namsen går i Børgefjell nasjonalpark og det vil for forvaltningen av nasjonalparken og
verneverdiene være viktig med kunnskap om namsblankens leveområder. Undersøkelsen vil
foregå i et begrenset område i august – september og vil medføre lite forstyrrelser.
Ut fra ovenstående er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken.
Føre-var-prinsippet § 9
Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9. Metoden gir minimal effekt på
verneformålet. § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken.
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
Undersøkelsene vil foregå til fots langs eller i elva i august - september. Det vil ikke være
motorferdsel i forbindelse med tiltaket. Prøvefisket vil foregå opp til Storfossen, det vil si at
store deler av elva som ligger inne i nasjonalparken ikke blir berørt av undersøkelsene. Dette
vil derfor i liten grad medføre økt belastning i områdene. § 10 tillegges derfor liten vekt.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. § 11 tillegges derfor liten vekt i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Undersøkelsene vil foregå til fots og uten videre inngrep.
Konklusjon:
Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at søknaden innvilges. Dette ut fra at tiltaket
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene. For forvaltningen
av området er det også viktig med kunnskap om namsblanken, da både i selve
nasjonalparken men også ift. det totale leveområdet.
Vedlegg:
- Søknad om forskningsfiske med stang i Børgefjell nasjonalpark – NINA
- Fisketillatelse Øvre Namsen 2015
- Følgemail til søknad av 08.06.15

Børgefjell nasjonalparkstyre
v/nasjonalparkforvalter Tore Tødås

Sted:Trondheim
Dato: 08.06.2015

Søknad om fiske med stang i deler av øvre Namsen som inngår i Børgefjell nasjonalpark.
Norsk Institutt for naturforskning (NINA), ved Line Sundt-Hansen, søker herved om tillatelse til fiske
med stang i deler av øvre Namsen som inngår i Børgefjell Nasjonalpark, opp til Storfossen (se kart
under). Vi ønsker å utføre stangfisket i løpet av perioden 15.agust - 30. september 2015, men kan
ikke gi eksakt dato da vi er avhengig av lave vannføringer for å få et best mulig resultat. Aktiviteten
er en del av et større prosjekt der hensikten er å kartlegge namsblankbestanden, samt undersøke
reguleringseffekter (se vedlagt informasjonsskriv). Vi ønsker å utføre stangfisket, da resultatene
fra elfisket høsten 2014 viste svært lave tettheter av både namsblank og ørret. Siden dette
resultatet er et svært viktig bidrag i vurderingen av tilstanden til namsblankbestanden, ønsker vi nå
å undersøke dette grundigere med en annen metode, som da er stangfiske. Til orientering har vi
søkt og fått en generell fisketillatelse fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag (vedlagt).
Vennlig hilsen
Line Sundt-Hansen (prosjektleder)

www.nina.no
NINA hovedkontor
Postboks 5685 Sluppen
7485 Trondheim
Besøksadresse:
Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim
Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

- samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger
NINA Oslo
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

NINA Tromsø
Framsenteret, Postboks 6606
Langnes, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Telefon: 77 75 04 00
Telefaks: 77 75 04 01

NINA Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

NINA forskningsstasjon, Ims
4308 Sandnes
Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01
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Fra: Sundt-Hansen, Line Elisabeth[line.sundt-hansen@nina.no]
Dato: 08.06.2015 12:40:25
Til: Tødås Tore
Tittel: Søknad om forskningsfiske med stang i Børgefjell nasjonalparken

Hei,
I forbindelse med prosjektet på namsblank i Øvre Namsen har vi nettopp hatt et prosjektmøte (fredag
5.juni) og så på resultater fra fjorårets undersøkelser. Vi ser nå svært lave forekomster av namsblank og
ørret i den delen av Namsen somligger innenfor nasjonalparken og mener vi bør undersøke dette
nærmere for å være sikrere i våre konklusjoner. Vi tenker å gjøre dette med stangfiske, men jeg er
usikker på om dette er noe som må søkes tillatelse til? Jeg har utarbeidet en søknad (vedlagt) i tilfelle
dette er påkrev og beklager at søknaden kommer etter fristen, men håper allikevel den kan bli vurdert.
Vedlagt er også en kopi av generell fisketillatelse.
Vennlig hilsen
Line Sundt-Hansen
____________________________________________

Line Elisabeth Sundt-Hansen
Forsker (PhD)

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Postadresse: Postboks 5685 Sluppen,, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim
73 80 14 00 • 984 21 195 • www.nina.no
____________________________________________

From: Tødås Tore [mailto:Tore.Todas@fylkesmannen.no]
Sent: 20. mai 2015 10:41
To: Tødås Tore
Subject: Informasjon om saksbehandling av søknader om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell
nasjonalpark. Tiltak, motorisert ferdsel eller prosjekter sommer 2015.
Tirsdag 23. juni er det styremøte for Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre. Sekretariatet
garanterer at alle søknader som kommer inn innen 5. juni vil bli saksbehandlet og lagt frem på førstkommende
møte.
Har du en søknad som ønskes behandlet før sommeren må denne være inne hos oss før nevnte frist. Saker som
må behandles i styret og som kommer etter fristen vil bli behandlet i første møte etter sommeren (oktober)
Søknader kan sendes pr, mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Dette til orientering.
Med hilsen
Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
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