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Det kgl .  Justis- og politidepartement

Høringsu tt alelse  til SRU II (NOU 2007:13)

Lysbotnvassdraget Fiskelag (LF) organiserer fiskerettshavere til Lysbotnvassdraget i
Lenvik kommune. En del statskogeide områder i Berg kommune drenerer til
Lysbotnvassdraget. Lysbotnvassdraget er f.t. i ei fiskeordningssak under
jordskifteretten, så LF har i dag ingen forvalteroppgaver, men fungerer som
interesseorganisasjon for fiskerettshavere og oppsittere ved vassdraget. LF var
representert på det møtet SRU II gjennomførte på Bardufosstun og har status som
høringsadresse. Det er dokumentert at bosettinga ved vassdraget har status som
tradisjonelt  samisk  område  i lovens forstand.

Styret i LF har i styremøte 12.02.09 behandlet NOU 2007:13 og gjort slikt vedtak i
saka:

LF stiller seg i hovedsak bak de forslag som kommer fra flertallet i SRU II. Vi anfører
følgende grunner til det:

• Hålogalandsloven (HL) legger, med Kartleggingskommisjonen og
Utmarksdomstolen, opp til å fjerne mye av den urett overfor bygdelag i Nord-
Norge som oppstod ved Utmarkskommisjonens virksomhet. Med HL vil
bygdefolk og andre i Troms og Nordland bli rettslig likestilt med resten av
landet.

• I dag forvaltes Statskogs ikke-anadrome deler av vassdraget (sidevassdrag)
sammen med andre av Statskogs fiskeretter i Troms. Det er viktig at heile
vassdrag, både anadrome og ikke-anadrome deler, kommer under ett
forvaltningsregime.

• HA må satse på lokal forvaltning og markedsføre sine fiskeretter i samarbeid
med lokale forvaltere. Å legge opp til kortsalg for større områder pr e-post og
SMS kan virke besnærende, men det er uforenlig med ei seriøs forvaltning.

• Noen av Statskogs fiskeretter i Troms er befengt med gyrodactylus salaris. Det
er kjent at gyrodactylus salaris kan spres til ikke-anadrome deler av vassdrag
og videre, nedstrøms disse, til anadrome deler av vassdraget. Det er i dag ingen
gyrokontroll i forbindelse med kortsalg til Statskogs ikke-anadrome
fiskeretter. Denne ordninga medfører en akutt og unødvendig risiko for
utbredning av parasitten. P.g.a. hydrologiske forhold (sjøer) i vassdraget vil
det, med de metoder som er kjent i dag, ikke være mulig å utrydde
gyrodactylus  salaris  om den først er kommet til vassdraget.

• Bygdefolk langs vassdraget og Statskog har ulike interesser m.h.t.
fiskeforvaltning. Statskog prioriterer kortsiktig gevinst ved salg av fiskekort på
enkleste/billigste måte mens bygdefolk prioriterer de langsiktige verdiene,
også av ikke-kommersiell karakter, ved at vassdraget har en laksebestand.
Dette gjelder også jakt.



• Vår avvisning av Statskog som forvalter av utmark og fiskeretter er tuftet på
erfaring heilt fra den tid da Statskog avløste Statens Skoger. Avvisninga går i
hovedsak på manglende seriøsitet i forvalterrollen og den holdning Statskog
har utvist overfor bygdefolket.

I den offentlige debatt omkring Hålogalandsloven settes det fram skremsler om hva
lovendringene vil føre til på andre områder. LF vil i den forbindelse uttale:
Når det gjelder det flankerende lovverket rundt HL (Endringer i Planleggingsloven
m.fl.), så ser ikke LF noen alvorlige ulemper som vil oppstå i den forbindelse. Dette ut
fra ei vurdering av  heile innstillinga fra SRUII,  ikke bare Kortversjonen.

Innstillinga representerer etter vår forståelse en del av  forarbeidene til HL.
Bl.a. må sentrale begrep som  kvalifisert interesseovervekt  som et styrende prinsipp
og kravet til  god vilje  ved konsultasjoner legge sterke føringer på juridisk praksis ved
bruk av det nye lovverket.
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