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Viser til  
Høyring av første plan for vassforvaltning på Vestlandet (frist i dag) og 
oversender hermed innspillet av Bergen Sportsfiskere og Norges Jeger og 
Fiskerforbund Hordaland (se også word-fil i vedlegg med bedre formatering). 
 
 
 
Bergen Sportsfiskere (BS) og Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland (NJFF) 
verdsetter arbeidet for å implementere vanndirektivet. Mye viser i rett 
retning og møter krav foreningene har stilt i de siste årene, for eksempel å 
ta vare på gytebekker. Vi ønsker at myndighetene sammen med institusjoner, 
interessegrupper og brukere klarer å nå en god miljøtilstand i vassdragene! 
Fisker tar aktiv del i prosessen gjennom innspill, overvåking, praktisk 
restaureringsarbeid, fadderordning og offentlighetsarbeid. 
 
BS og NJFF støtter forvaltningsplanen og har ingenting å utsette mot de fleste 
temaene. Likevel finnes det noen punkter som burde justeres. De er beskrevet i 
det følgende: 
 
• BS er ikke oppsatt for den regionale referansegruppen. BS ønsker å være 
med siden vi kan bidra med lokalkunnskap og faglig kunnskap.  
 
• Våre opplysninger og lokalkunnskap støtter resultatene av 
tiltaksanalysen i Nordåsvannet vannområdet. Likevel savner vi en konklusjon, 
nemlig at de mangfoldige inngrepene (fysiske forbygginger, forurensing m.fl.) 
har ført til en mangel av gyteplasser for anadrome fisk. 
 
• I vurderingen av klimaendringer burde det legges fokus på at det ikke 
skal bare bli våtere i gjennomsnitt men at vi også må regne med lenge 
tørkeperioder. Bekker som er viktig for fiskenes reproduksjon kan tørke ut 
eller varmes opp for mye. Vannføringen burde styres deretter så vidt det er 
mulig. Ellers anbefaler vi biotopjusterende tiltak som bygging av kulper og 
planting med trær for å skape skygge og å ta vare på trær så vidt de finnes 
langs bekkene. 
 
• ”Beskytta område” (et viktig instrument i vannforskriften) ble ikke 
definert utenom områder som har betydning for drikkevann og friområder. Dette 
svekker forvaltningsplanen. Vi frykter at det kan åpne veien for brukergrupper 
som skader vassdragene. Uten beskytta område blir det vanskelig å nå 
målsettingen. Vi ønsker derfor at det defineres beskyttet område i 
forvaltningsplanen. Elveløpene og dens elveslette så vel som viktige deler av 
nedbørsfeltet burde minst være med.  
 
• Miljømålene er ikke fullstendig (s. 43 f). Vannforskriften fokuserer 
ikke bare på fysiske eller kjemiske kriterier men også på biologiske, ikke 
minst fisk. Kriteriene er beskrevet i ”Klassifiserinsgveilederen” (20.06.2008, 
www.vannportalen.no). Dessuten er både sjøøret og laks formidable indikatorer 
for miljøtilstanden. Fisk burde derfor eksplisit nevnes under miljømålene i 
forvaltningsplanen. Dessuten mangler to av dagens største trussler  (etter 
Direktorat for Naturforvatning) mot ville anadrome laksefisk: Lakselus og rømt 
oppdrettsfisk. Vannforskriften gjelder også for kystvassdragene og derfor 
burde disse faktorene være med. Å ignorere noen av de viktigste faktorene 



setter spørsmålstegn ved hele arbeidet med vannforskriften. Anstrengelser for 
gyteelver hjelper ikke, dersom det ikke finnes gytefisk.  
 
 
• Overvåkingsprogrammet er heller ikke fullstendig. Også her burde fisk 
nevnes eksplisit. Vi ønsker at det etableres et faglig fundert 
overvåkingsprogram på representative steder av vannområdene slik at man får et 
tilstrekkelig grunnlag for vurdering av fiskebestanden og miljøtilstanden.  
Datainnsamling på grunnlag av intervjuer betraktes ikke som tilstrekkelig. 
Bestandene burde overvåkes gjennom etablerte metoder som el-fiske. Overvåking 
av fisk er for øvrig også et krav av klassifiseringsveilederen og er vanlig i 
andre land som implementerer vanndirektivet. Overvåking av lakselus og rømt 
oprettsfisk mangler i forvaltningsplanen. BS mener at begge faktorene må tas 
med (s.o.).  
 
 
 
 
Tiltak 
 
• BS har levert et omfattende innspill for tiltak i Apeltunvassdraget, se 
link: 
(http://www.bergensportsfiskere.no/Portals/52/1_nordas/BS_rapport_apeltun_1_20
09_ferdig.pdf) 
Rapporten viste konkrete tiltak for bedring av miljøtilstand. Delvis er det 
svært enkelt og effektivt, for eksempel restaurering av gyteplasser eller 
bygging av kulper. Mye gjelder også for andre vassdrag i vannområdene. VI 
krever at forslagene blir realisert og bidrar gjerne i videre planlegging og 
faglig diskusjon.   
 
• Kontroll og oppsyn i vassdragene mangler. Allerede i dag er det ikke lov 
å forverre miljøtilstanden. Fortsatt skjer derimot alvorlige inngrep 
(fyllinger, forurensinger, innledning av finsediment, ulovlig fiske) uten 
konsekvenser for forårsakerne. Uten tilstrekkelig kontroll og informasjon blir 
det umulig å nå en god miljøtilstand. Vi mener derfor at dette må integreres 
som eget tema i forvaltningsplanen (for eksempel skilt, oppsyn). 
 
• Det kreves tiltak for å redusere lakselus og rømt oppdrettsfisk. 
 
• Vi støtter tiltaksprogrammet for Styn vannområdet, særlig restaurering, 
fjerning av forbygginger og biotopjusterende tiltak. Vi ønsker oss bare et 
punkt til i tiltaksprogrammet: Tilknytning og gjenåpning av mest mulig 
sidebekker og sidearmer til hovedelvene. (her finnes grunne yngelhabitater 
særlig for sjøørreten - viktig i de kalde elvene i Nordfjord)    
 
• Økning av vannutskifting i Nordåsvannet betraktes ikke som nødvendig og 
kan til og med skade biologisk mangfold i brakkvannspollen Nordåsvannet (mer 
sjøvann kan for eksempel bety mer lakselus).  
 
• Vandrehindringen som er nevnt i forvaltningsplanen (S. 44, 
Apeltunvassdraget) er allerede fjernet gjennom BS sin innsats i rammen av 
fadderordningen. Et eksisterende omløp ble renset slik at fisk nå kan vandre 
rund demningen. Den videre utviklingen observeres, kanskje kreves det 
supplerende tiltak, sannsynligvis ikke.  
 
• Risten i Fjøsangerbekken (S. 45) burde fjernes eller erstattes av en 
rist med større stavavstand. Dessuten kreves regelmessig rensing. Kanskje det 
kan ordnes gjennom en fadderordning?  



 
• Vannføringen i Kjerreidbekken blir truet av et gammelt rør som ligger i 
elvefaret og ble utett. Hvert år dør en stor del yngel i tørkeperioder. Røret 
burde tettes eller fjernes. Med dette enkle tiltaket hadde vi gjenvunnet en 
verdifull gytebekk som ble allerede tilrettelagt av Bergen Kommune og BS for 
noen å siden.      
 
• En grunneier observerte regelmessige utslipp av kloakk i Apeltunvelven. 
Han har dokumentert det og har meldt fra om det flere ganger uten at det ble 
stoppet. Vi krever at dette tas opp i tiltaksprogrammet og bidra gjerne med 
kartlegging av situasjonen. 
 
• Fremdrift: Dersom vi vil nå målet innen 2015 burde tiltak settes i gang 
snarest mulig siden det kan trenges flere år til tiltak virker. Dessuten vil 
konkrete prosjekter bidra til å øke troverdigheten av planen. Vanndirektivet 
ble vedtatt i EU-parlamentet i 2000. Etter mer enn 9 år er det tid for 
handling.   
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