Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Finndalen fjellstyre
Vågåvegen 51
2680 Vågå

Dykkar referanse

Vår referanse
2009/203 443.1 TAB

Vår dato
27.02.2009

Tillatelse til utsetting av aure i Finndalen statsallmenning, Vågå og Lom
kommuner
Det vises til Deres tillatelse av 29.05.1996 til utsetting av aure i Finndalen statsallmenning.
Direktoratet for naturforvaltning har gitt retningslinjer for en omlegging av kultiveringsvirksomheten for fisk, med bl.a. innføring av lukkede kultiveringssoner og strengere krav til
settefiskens avstamning. For at settefiskprodusentene skulle få nødvendig tid til å tilpasse sin
virksomhet til de nye retningslinjene har DN akseptert en overgangsperiode fram t.o.m. 2008.
Nå som overgangsperioden er over er det en del eldre tillatelser til utsetting av fisk som må
revideres for at de skal være i tråd med DN's retningslinjer. Dette innebærer i en del tilfeller
sterkere begrensninger når det gjelder valg av settefiskleverandør og i hvilke fiskestammer som
kan nyttes som settefisk.
Fylkesmannen gir med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 9, jf.
forskrift av 11. nov. 1993 om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer §§ 2 og 5, ny
tillatelse til utsetting av aure (Salmo trutta) i følgende lokaliteter innen Finndalen
statsallmennings område:
Innsjønavn

Innsjønr.

UTM

Vassdrag

Råkåvatnet
Vesle Lusa
Mefjellstjørni
Fjellåkkertjørni
Låkkertjørni

275
30257
89168
30249
30250

4769 68692
4808 68627
4777 68624
4753 68652
4788 68648

002.DHABZ
002.DHAZ
002.DHAZ
002.DHAZ
002.DHAZ

Tillatelsen gis på følgende vilkår (jf. forskrift av 11. nov. 1993 om utsetting av fisk og andre
ferskvannsorganismer § 5):
• Settefisken skal være produsert ved AS Vågåfisk (OP/V-701).
• Det skal kun nyttes settefisk av stamme fra Ottavassdragets nedbørsfelt.
• Tiltakshaver velger selv utsettingsmengde, settefiskstørrelse og utsettingstid.
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• Det er en forutsetning at flertallet av de fiskeberettigede i utsettingslokaliteten(e) samtykker i
utsettingen.
• Fiskeutsettingen skal uoppfordret årlig rapporteres til Fylkesmannen innen 31.12.
Tillatelsen gjelder f.o.m. 2009 og inntil videre så lenge rapporteringsplikten overholdes.
Samtidig bortfaller tidligere tillatelse av 29.05.1996 til utsetting av aure i Finndalen
statsallmennings område. Skjema for rapportering følger vedlagt (ta vare på originalskjemaet
for bruk i påfølgende år). Rapport må sendes hvert år selv om det ikke er satt ut fisk.
Fylkesmannen kan trekke tilbake tillatelsen eller endre vilkårene.
Avgjørelsen kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker etter at brevet er
mottatt (jfr. vedlagte melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak). Eventuell klage må
sendes til Fylkesmannen.
Vi gjør oppmerksom på at evt. skader/ulemper som måtte oppstå som følge av utsettingen er
tiltakshavers ansvar.

Ola Hegge e.f.

Tove Annethe Bøe

seniorrådgiver

konsulent

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift, iht. interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi:

Rapportskjema
Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Vågå kommune
Lom kommune

RAPPORTERINGSSKJEMA FOR
FISKEUTSETTING 20.......

OMRÅDE/LOKALITET: Finndalen statsallmenning

Ansvarlig: .........................................................................

Jnr:
2009/203

FYLKESMANNEN I OPPLAND
MILJØVERNAVDELINGEN
SERVICEBOKS
2626 LILLEHAMMER
Telefon: 61 26 60 00

Arkivkode:
443.1

KOMMUNE: VÅGÅ

Adresse: .................................................................................................

Telefon: .........................

FØLGENDE UTSETTINGER ER FORETATT I VÅRT OMRÅDE I ÅR:

Innsjønavn

Innsjønr. UTM

Vassdrag

Råkåvatnet
Vesle Lusa
Mefjellstjørni
Fjellåkkertjørni
Låkkertjørni

275
30257
89168
30249
30250

002.DHABZ
002.DHAZ
002.DHAZ
002.DHAZ
002.DHAZ

4769 68692
4808 68627
4777 68624
4753 68652
4788 68648

Art

Stamme

STED: ......................................................................................... DATO:...............................
Sendes fylkesmannen innen 31. desember .

Utsettingsmateriale
Antall Alder

Produsent

UNDERSKRIFT:......................................................................

