
 

 

Møte: Fiskeutsetting Nord-Mesna 

Dato: 08.07.20  

Tilstede: Mari Olsen (IFK), Jon Alf Andresen (Styreleder Mesnasaga Vel og Veglag) 

 

Notater 
 

Spørsmål 
 

Til hvem og om hva må vi søke?  

Det trengs en offentlig tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven og forskrift om utsetting 

av fisk og andre ferskvannsorganismer fra Innlandet fylkeskommune. Søknad sendes 

post@innlandetfylke.no, evt. mari.olsen@innlandetfylke.no. Søknad må inneholde kart over 

lokalitet, hvilken fiskestamme som ønskes benyttet og hvor settefisken skal anskaffes (hvis 

man ikke vet blir dette uansett satt som vilkår i en tillatelse), utsettingsmengde-, sted og tid, 

og begrunnelse for hvorfor fisk ønskes satt ut.  

 

Hvis man ønsker å flytte villfisk må det i tillegg foreligge tillatelse fra Mattilsynet. Dette 

gjelder hvis fisk flyttes fra et vassdrag til et annet, evt. innenfor samme vassdrag men over 

vandringshindre.  

 

I tillegg trenger man fiskerettshavers tillatelse. Antar at det er Fåberg Østside JFF + muligens 

andre. Dette settes som vilkår i en tillatelse, typisk med følgende formulering:  

«Det er en forutsetning at flertallet av de fiskeberettigede i utsettingslokaliteten samtykker i 

utsettingen. Grunneier må samtykke og varsles om utsettingen».  

 

Oppfølgingspunkt: Få en oversikt over alle fiskerettshavere, spesielt på Ringsaker-sida.  

 

Er det behov for å finne en ørret-stamme med tilknytning til Mesna-vassdraget? Hvor og 

hvordan kan vi anskaffe yngel? 

Ja. Det settes alltid krav om bruk av stedegen stamme i utsettingstillatelser. Vi gir også 

føringer for hvor settefisken kan produseres. I Nord-Mesna vil følgende gjelde: Det skal kun 

nyttes settefisk av stamme fra Mjøsa/Sør-Gudbrandsdalslågens nedbørsfelt (nedenfor 

Harpefossen). Settefisken skal være produsert ved Fossåa fiskeklekkeri (FOSA BA), AS 

Vågåfisk eller Lillehammer sportsfiskerforenings anlegg (antageligvis ikke i drift). 

 

Vil det være mulig å få/søke om økonomisk bistand?   

Vi har dessverre ingen mulighet for å gi økonomisk bistand.  

 

Hvem vil kontrollere tiltaket?  

Det settes vilkår om at dere som tiltakshavere fører årlig oversikt over utsettinger (mengde, 

størrelse, utsettingstid, hvor fisken er hentet fra, hvor i vassdraget den er satt ut). Dette er 

fordi fylkeskommunen kan kreve rapportering på forespørsel/ved behov.  Utover dette er det 
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dere som tiltakshavere som kontrollerer/overholder vilkårene, evt. i samråd med 

fiskerettshavere hvis det er interesse/behov for dette.  

 

På sikt er det optimalt med et prøvefiske/undersøkelser som forteller noe om status. Eks.: 

har utsettingen hatt noen effekt, får man noen avkastning, er det noe poeng i å fortsette og 

sette ut? Nord-Mesna inngår i området til Fylkesmannens Bedre Bruk-prosjekt. Prosjektet 

"Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" er en alternativ organisering 

og drift av fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Hensikten med prosjektet 

er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i fylket samt å følge opp 

undersøkelser med tiltak, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til 

fisketiltak i regulerte vassdrag. Det er en mulighet at undersøkelser i Nord-Mesna gjøres i regi 

av prosjektet, men da må dette avklares med regulant og være et ønske fra regulantens side.  

 

Andre punkt 
 

Tidligere utsettinger 

Legger ved rapport fra 1999. På side 19 omtales det vi var innom i møtet, blant annet 

tidligere pålegg om utsetting, hvorfor det ble opphevet, gamle fiskeundersøkelser og øvrige 

betraktninger.  

 

Slik fylkeskommunen vurderer det er det lite aktuelt med nytt pålegg til regulant. Vi presiserer 

at her er Fylkesmannen myndighet, men gjeldende forhold tilsier vel at dette ikke er aktuelt.  

 

Vannkjemiske undersøkelser 

Etter det fylkeskommunen kjenner til ble Nord-Mesna sist overvåket i 2015. Hvis det er av 

interesse kan informasjon finnes i databasen https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/. Her 

ligger oversikt over alle prøvepunkter, undersøkelser og resultater. Zoom inn i kartet, og klikk 

i kartet (blå punkter på utklippet under).  
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Utfordringer 

Gjedde, redusert produksjon av næringsdyr for ørret (reguleringen/tidvis tørrlagt strandsone).  

Må være klar over at disse forholdene gjør det utfordrende å få til en vellykket utsetting.  

 

Er næringstilgangen for ørret god nok? Er det er et godt nok næringsgrunnlag i vannet ift. hele 

fiskebestanden som er der i dag? Krøkle som føde for ørret – hvordan er bestanden? Vil ørret 

klare å komme opp i størrelsen som kreves for å bli fiskespiser, og gå over på fiskediett? 

 

Alternativer, evt. i tillegg til utsetting 

Det er sannsynlig at mindre gjedde trives i nedre del av tilløpsbekkene. Her vil også typisk 

ørretyngel/småørret oppholde seg. Kan det være aktuelt med en sperreanordning nederst i 

bekkene, så gyteørret og yngel får være i fred? Ørret er bedre til å vandre enn gjedde – er det 

mulig å få til noe der ørreten får tilgang til bekkene, men ikke gjedda? Bare en tanke.  

 


