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Mosvik Fjellstyre. Tilskudd av fiskefondet til utsetting av innlandsfisk i Sliper og
Høyfoss Statsallmenning
Vedtak:
1. Mosvik Fjellstyre gis tilsagn om et tilskudd på inntil kr. 30.000,- til dekning av kostnader i forbindelse
med utsetting av ørret i Småtorsvatna, Koltjern, Kirkgårdsvatna og Slipersetertjønna i Sliper og
Høyfoss statsallmenning, Gåstjønna og Uggtjønna i Skavdal og Røshei statsallmenning.
2. Tilskuddet utbetales mot skriftlig dokumentasjon/faktura på at tiltaket er gjennomført.
Saksopplysninger:
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Mosvik Fjellstyre om støtte av det lokale fiskefondet til
utsetting av ørret i 6 fiskevann i Sliper og Høyfoss statsallmenning samt Skavdal og Røshei
statsallmenning. Felles for alle vannene er at de har en begrenset ørretstamme som primært skyldes
begrensede gyteforhold.
Det er planlagt utsetting av fisk i følgende vann: Småtorsvatna, Koltjern, Kirkgårdsvatna og
Slipersetertjønna i Sliper og Høyfoss statsallmenning, Gåstjønna og Uggtjønna i Skavdal og Røshei
statsallmenning.
Fiskeutsettingene er kostnadsberegnet til kr. 32500,-.
Mosvik Fjellstyre søker også om tilskudd til dekning av kostnader i forbindelse med vedlikehold av
skogsbilvegen mellom Hersjalia og Ålvatnet. Disse kostnadene er beregnet til, kr. 21.900,Utsettingen av fisk er godkjent av Trøndelag fylkeskommune i brev til Mosvik Utmarkslag datert
07.10.2019. Fylkeskommunen har stilt følgende vilkår for gjennomføringen av fiskeutsettingene:
- Utsettingen skal gjennomføres som beskrevet i søknaden ved å benytte ørret som produseres
ved Mosvik klekkeri.
- Fisken skal være av lokal stamme ut fra stamfisk fra Langen, Stordalsvatnet og Blomåstjønna i
Mosvik.
- Tillatelsen gjelder utsetting av inntil 3000 stk. ørret i 2019 og inntil 1000 stk. ørret i 2021.
- Tillatelsen forutsetter at grunneier på utsettingsstedet har gitt sin tilslutning til utsettingen.
- Tiltaket skal ikke medføre spredning av andre fiskearter enn ørret.
- Utsetting skal på forhånd varsles til fylkeskommunen jfr. gjeldende forskrift om utsetting av fisk
(SMS eller tlf. til 97147450).
- Anlegget der settefisken skal tas fra skal ha nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende
regelverk. Fisken skal på bakgrunn av dette være fri for smittsomme sykdommer.
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Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til privatrettslige forhold.
Tillatelsen gis under forutsetning av at tiltaket også gjennomføres i samsvar med øvrig gjeldende
regelverk

- Lovverket
Lakse- og innlandsfiskeloven § 10 omhandler kultiveringstiltak: «Uten tillatelse fra departementet må ingen
sette i verk kultiveringstiltak for anadrome laksefisk og innlandsfisk. Tillatelse til kultiveringstiltak kan gis ved
forskrift for visse typer arbeider og områder eller ved enkeltvedtak etter søknad. Departementet kan gi
forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for anadrome laksefisk og innlandsfisk.»
Utsettinger som dette reguleres bl.a. av § 2 i forskrift om utsetting av fisk og andre
ferskvannsorganismer for kultiveringsformål:
«…… Det kan gis tillatelse til utsetting av stedegen stamme for kultiveringsformål. Som stedegen stamme
regnes fisk eller andre ferskvannsorganismer som har sitt opphav fra den opprinnelige, lokale bestanden.
Det kan også gis tillatelse til utsetting av innlandsfisk fra samme kultiveringssone .……»
Naturmangfoldloven gir generelle bestemmelser om bærekraftig bruk med krav til aktsomhet, kunnskap,
føre-var holdning og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. kapittel II § 6-12 og alminnelige
regler om utsetting § 30.
Vurdering
Inderøy kommune slutter seg til Trøndelag Fylkeskommunes vurdering av saken:
Utsetting av fisk i ferskvann er strengt regulert jfr. regelverket ovenfor. Miljødirektoratet har som et
tillegg til dette fastsatt retningslinjer og prinsipper for utsetting av fisk i ferskvann. De gjeldende
prinsippene vektlegger hensynet til kultiveringssoner og at vassdragsgrenser er viktigere enn
kommunegrenser og fylkesgrenser når kultiveringssoner skal fastsettes.
Kultiveringssonene for Trøndelag er gitt i kultiveringsplan for Trøndelag som ble fastsatt våren 2018.
Planen benytter grensene for vannområdene i vannregion Trøndelag som yttergrense for
kultiveringssonene. Alle omsøkte tjern / vann i statsallmenningene i Mosvik ligger i kultiveringssonen
Nordre Fosen. Det er en rekke mindre vassdrag i Mosvik. Mosvik Fjellstyre opplyser at det er svært
varierende kvalitet på ørreten i området og at det er dårlige gytemuligheter i en rekke mindre tjern. På
bakgrunn av dette er det satt ut fisk i en rekke tjern / vann i området ved flere anledninger tidligere.
Den omsøkte utsettingen skal gjennomføres på bakgrunn av en vurdering foretatt av Mosvik Fjellstyre i
samarbeid med Mosvik Utmarkslag m.fl. Ørret for utsetting er produsert med stamfisk fra Langen,
Stordalsvatnet og Blomåstjønna i Mosvik. Fisken produseres ved Mosvik klekkeri som også produserer
fisk for pålagte utsettinger i området. Klekkeriet ligger i samme kultiveringssone. Det har vært eller er
ørret i alle vann / tjern søknaden omfatter.
Det er god tilrettelegging for fiske etter innlandsfisk i området gjennom Mosvik-kortet som gjelder for
alle fiskevann i Mosvik.
Søk i databaser for de aktuelle lokalitetene (vannene): Viser ingen relevante funn.
Det er i enkelte tilfeller slik at relativt enkle tiltak kan forbedre gyteforholdene i bekker. I likhet med
fylkeskommunen anbefaler også kommunen at søker vurderer om det kan være aktuelt utbedre
gyteforholdene i bekker tilknyttet de vann som inngår i søknaden.
Kunnskapskravet for å gi tillatelse vurderes som oppfylt jfr. nml § 8. Nml. § 9 (føre-var-prinsippet)
kommer ikke til anvendelse. Utsettingen er et kultiveringstiltak for å oppnå god forvaltning av
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fiskeressursene. Samlet belastning vurderes akseptabel jfr. nml. § 10. Mosvik Fjellstyre har gitt en god
begrunnelse for at utsettingene er ønskelig og at det ikke er bedre metoder som kan gi tilsvarende
resultater jfr. nml § 12. Tillatelse blir gitt. På denne bakgrunn anbefaler Inderøy kommune at Mosvik
Fjellstyre gis tilsagn om tilskudd på kr. 30.000,-. Utsetting av fisk er et prioritert tiltak i vedtektene for det
lokale fiskefondet og det kan gis inntil 100 % tilskudd.
Mosvik Fjellstyre søker også om tilskudd til dekning av kostnader i forbindelse med vedlikehold av
skogsbilvegen mellom Hersjalia og Ålvatnet. Disse kostnadene, kr. 21.900,- ansees som vegvedlikehold,
og er dermed ikke stønadsberettiget.
Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse
av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over.
Klagen sendes til postmottak@inderoy.kommune.no
Med hilsen

Audhild Slapgård
Sign.

Bjørn Bakkhaug
Sign.
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Inderøy Kommune Fiskefondet.docx
2
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Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.
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