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Tilskudd til miljøtiltak i Finnemarka i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre
Eiker og Modum kommuner
Drammens Sportsfiskere tildeles 25 000 kr til biotoptiltak og styrking av fiskebestander
i vassdrag som kalkes mot forsuring i Finnemarka i 2015. Vatna i Finnemarka er viktige
med hensyn på fritidsfiske og rekreasjon.

Vi viser til søknad 15. januar 2015 på kr 35 000 til fisketiltak i kalka vassdrag i Finnemarka.
Bakgrunn
Drammens Sportsfiskere kultiverer flere vatn i Finnemarka som kalkes mot forsuring. I den
sammenheng er det aktuelt å flytte ørret fra vatn hvor naturlig rekruttering er tallrik, til vatn hvor
gyteforholdene er svært begrenset eller fraværende. Dette vil redusere behovet for utsetting av ørret fra
settefiskanlegg. I tillegg ønsker foreningen å gjennomføre biotoptiltak i bekker og elver for å bedre
naturlig rekruttering der dette er mulig.

Vurdering
Vatna i Finnemarka er populære med hensyn på fritidsfiske og rekreasjon. Kultivering av
fiske skjer bl.a. i regi av Drammens Sportsfiskere på vegne av grunneierne. Flere av vatna er
påvirka av forsuring, og kalkes med statlige midler. Manglende gytemuligheter gjør at det i
enkelte vatn må settes ut fisk for å opprettholde fiskbare bestander. Det er imidlertid flere vatn
med gode rekrutteringsforhold og lokale sterke ørretpopulasjoner. Ved å flytte slik lokal fisk
kan gode bestander også opprettholdes i vatn hvor rekrutteringen er betydelig redusert. Dette
vil erstatte fisk som fram til nå er satt ut fra fiskeanlegg. Slik vill fisk er også robust og
tilpasset området, og har vist seg å gi god effekt og tilslag etter utsetting. I tillegg til flytting
av villfisk vil Drammen Sportsfiskere også utføre biotoptiltak i bekker og elver for å styrke
lokal rekruttering. Dette er tiltak som vil sikre lokale, bærekraftige ørretbestander i et viktig
fiskeområde.
Naturmangfoldloven setter krav til kunnskap og vektlegging av føre var prinsippet før tiltak
som berør naturmiljøet settes i verk ( §§ 8-12). Kunnskapen om fiskebestandene i Finnemarka
og vannkvaliteten i vassdragene er godt dokumentert gjennom evaluering av biologisk effekt
av kalking som pågår i regi av Fylkesmannen i samarbeid med fiskeforeningene. De tiltakene
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som Drammens Sportsfiskere ønsker å sette i verk i enkelte vatn i Finnemarka, vil restaurere
vannmiljøet og sikre bærekraftige fiskebestander som er påvirket av langtransportert
forurensning. Tiltakene anses derfor ikke å komme i konflikt med målsetningene i
naturmangfoldloven.
Tildeling
Drammens Sportsfiskere tildeles kr 25 000 til styrking av fiskebestandene og biotoptiltak i
vassdrag som kalkes mot forsuring i Finnemarka i 2015.
Beløpet belastes kap. 1420.22 og utbetales til kontonummer 9015 16 80215.
Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes i forhold til lov om laksefisk og
innlandsfisk (Fylkeskommunen), vannressursloven (NVE) og Matloven (Mattilsynet).
Krav til rapportering
Fristen for å rapportere til Fylkesmannen er 1. mars 2016. De som mottar tilskudd skal
rapportere hva som er utført for tilskuddet.
For tilskudd under kr 50 000, skal det sendes skriftlig redegjørelse med regnskap.
Vi gjør oppmerksom på at bevilgningsreglementet gir Riksrevisjonens adgang til å føre
kontroll med bruken av midlene. Det er også krav til oppbevaring av regnskapsdata i
10 år.
Med hilsen

Anders J. Horgen
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