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Drammen Sportsfiskere 
v/ Borgar Pedersen
Postboks 335
3001 Drammen

Tillatelse til kultiveringstiltak i kalka vatn i Finnemarka

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Drammens Sportsfiskere om tillatelse til fangst og 
utsetting av ørret i kalka og forsuringsutsatte vatn i Finnemarka. Fylkesmannen gir 
tillatelse til utsetting av ørret på nærmere vilkår. Hensikten er å opprettholde fiske i kalka 
vatn med hensyn på fritidsfiske. Tillatelsen gjelder for perioden 2015-2019. Vedtaket kan 
påklages til Miljødirektoratet.

Vi viser til søknad fra Drammens Sportsfiskere 16. september 2015.

Vedtak

Fylkesmannen gir Drammen Sportsfiskere ved Borgar Pedersen tillatelse til å fange villfisk og 
sette ut ørret i kalka og forsuringsutsatte vatn i Finnemarka i Modum, Øvre Eiker, Nedre 
Eiker, Drammen og Lier kommuner. Tillatelsen gjelder for 2015-2019. Hensikten er å 
opprettholde og styrke ørretbestandene i kalka og forsuringsutsatte vatn bl.a. med hensyn på 
fritidsfiske. Ørreten som settes vil ha opprinnelse i Glitrestammen og villfisk fra vassdrag i 
Finnemarka.  

Tillatelsen er gitt med hjemmel i Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai
1992 nr. 47 § 13 og § 37, og Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer av 
11. november 1993.

Vilkår for tillatelsen:

1. Settefisken skal ha opprinnelse i villfisk fra vassdrag i Finnemarka.
2. Produksjonen av settefisken skal skje på settefiskanlegget til DOFA på Sjåstad i Lier.
3. Antall ørret settes i henhold til oppsatt plan for de ulike vatna. Det må for øvrig tas 

utgangspunkt i vatnas størrelse og beskatning.  
4. Fylkesmannen skal ha rapport etter endt femårsperiode, med oversikt over antall utsatt fisk, 

effekt av tiltaket osv. 
5. Tillatelsen må oppbevares og framvises til settefiskanlegget ved utlevering av fisk
6. Tillatelsen kan ikke benyttes til å få fisk fra andre settefiskanlegg enn det som er oppgitt
7. Tillatelsen omfatter også bruk av elfiske-apparat for fangst av villfisk.
8. Utsettingene må skje i samråd med rettighetshaverne på de aktuelle lokalitetene.
9. Utsetting og overføring av villfisk krever også tillatelse fra Mattilsynet. Slik tillatelse må 

derfor innhentes før utsetting av villfisk finner sted.
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10. Ansvarlig for utsettingen skal påse at settefiskanlegget oppfyller de krav Mattilsynet setter til 
kultiveringsanlegg når det gjelder kontroll av fiskehelse før fisken leveres ut og utsettingen 
finner sted (jf. Forskrift av 15. januar 2004 om helsekontroll med akvakulturdyr)

Klageadgang

Det er klagerett på dette vedtaket til Miljødirektoratet. Klagen skal sendes Fylkesmannen innen 3 uker 
etter at vedtaket er mottatt. Se ellers forvaltningsloven kapittel 6 og Klageskjema på www.fmbu.no.

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
Avdelingsdirektør Erik Garnås

Kopi til:

Statskog 
DOFA
Miljødirektoratet
Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal
Kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier

  


