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Vedtak om stans i utsetting av ørret i Sønstevatnmagasinet i Nore og Uvdal
kommune
I Sønstevatnmagasinet i Nore og Uvdal er Skagerak Energi AS pålagt å sette ut ørret
etter behov. Utsettingen skal kompensere for tapt rekruttering som følge av
reguleringen. Undersøkelser i 2011 viser at naturlig rekruttering av ørret i magasinet er
tilstrekkelig for å opprettholde en akseptabel bestand i forhold til produksjon og
beskatning. Fylkesmannen vedtar derfor at utsettingspålegget stilles i bero. Vedtaket
kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning.
Vi viser til varsel om stopp i utsettingspålegget av ørret i Sønstevatnmagasinet i Nore og
Uvdal kommune (ref. brev fra Fylkesmannen 24. september 2012).
Bakgrunn
Sønstevatnmagasinet i Nore og Uvdal er regulert ved Kgl. res av 12. mai 1961. Magasinet
består av tre opprinnelige vatn. Reguleringshøgdene varierer fra 31 m i Sønstevatn, 20 m i
Mevatn og 8 m i Sjugurdstjørn. I henhold til konsesjonsvilkårene er regulanten Skagerak
Energi AS pålagt å sette ut ørret som kompensasjon for redusert naturlig rekruttering.
I 1991 ble magasinet undersøkt med hensyn på fiskestatus og effekt av utsettingspålegget. På
bakgrunn av denne undersøkelsen ble utsettingspålegget i magasinet endret fra 5800 1-somrig
ørret til 3800 1-årig ørret (ref. rapp. nr. 23 1992 FM-Buskerud).
Med bakgrunn i generell fiskestatus, god forekomst av små ørret, samt relativt lav gjenfangst
av utsatt ørret, vedtok Fylkesmannen i 2006 at utsettingspålegget i Sønstevatnmagasinet ikke
skulle effektueres i en periode på fem år fra 2007 (ref. brev av 09.05.2006).
I regi av Skagerak Energi ble det gjennomført en ny undersøkelse i magasinet i 2011.
Resultatet viste at bestanden av ørret i Sønstevatnmagasinet sett under ett, er over middels
tett. Økologisk tilstand i magasinet kan klassifiseres til god. Det ble også funnet brukbart med
småørret i Flåtåi. Tilførsel av småfisk skjer også fra en del andre bekker/elver, og fra Vikvatn
som har en tett bestand av småfallen fisk. Rekrutteringen til Sønstevatnmagsinet anses derfor
å være god.
Med bakgrunn i data fra undersøkelsen i 2011 og tidligere vurdering av fiskestatus i
Sønstevatnmagasinet, vurderte Fylkesmannen at det ikke er behov for utsetting av ørret i
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Sønstevatn. Fylkesmannen foreslo derfor å stille utsettingspålegget av ørret i bero. Forslaget
ble sendt på høring til fiskerettshavere, kommune og regulant (ref. brev av 24. september
2012.)
Innkomne merknader
Det har ikke kommet inn merknader til forslaget.
Konklusjon
Basert på data fra den fiskeribiologiske undersøkelsen i 2011, og generell kunnskap til
forholdene i Sønstevatnmagasinet, anses naturmangfoldlovens krav til kunnskap før vedtak
fattes å være oppfylt (ref. § 8).
Basert på foreliggende data, tilsier fiskestatus i Sønstevatnmagasinet at den naturlige
rekrutteringen av ørret er tilstrekkelig til å opprettholde en akseptabel fiskebestand i forhold
til produksjon og beskatning, selv om vatnet er regulert.
Det har heller ikke kommet inn merknader som endrer denne vurderingen. Fylkesmannen
finner derfor at det er faglig grunnlag for å stille utsettingspålegget av ørret i magasinet i bero.
Vedtak
Med hjemmel i kgl. res av 12. mai 1961 vedtar Fylkesmannen at utsettingspålegget av ørret i
Sønstevatnmagasinet stilles i bero.
Vedtaket er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens krav til kunnskap før vedtak fattes.
For å følge med i utviklingen gjennomføres ny fiskeundersøkelse i magasinet etter fem år og
innen 2020. Undervegs er det viktig at det føres fangstoppgaver både fra sportsfiske og fra
garnfiske.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage må sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Med hilsen
Øivind Holm
avdelingsdirektør
Erik Garnås
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Gjenpart
Direktoratet for naturforvaltning
Adressater
Opdal Renkompani v/ Magnus Deinboll 3632 Uvdal
Per Lassegård 3632 Uvdal
Arne Wetterhus 3630 Rødberg
Nore og Uvdal kommune 3630 Rødberg

