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Anmeldelse av ukjent kilde for utsett av fiskearten Abbor i Lille Lungegårdsvannet
, Bergen sentrum.
Norges Miljøvernforbund ( NMF) har ved flere anledninger nå fått høre at det har
blitt satt ut Abbor i Lille Lungegårdsvannet. Og finner det nødvendig å anmelde
dette ut i fra de opplysningene vi har fått fra flere hold.
Utsett av ikke stedegne arter er å betrakte som grov miljøkriminalitet. ref.
naturmangfoldloven § 30 b som lyder ;
§ 30.(utsetting og omsetning)
Ingen må uten med hjemmel i § 31 eller tillatelse fra myndigheten etter denne
loven sette ut :
b) vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i
distriktet, organismer, unntatt stedegen stamme, i sjø eller vassdrag, herunder
kunstige dammer, med mindre det foreligger tillatelse etter lov 17. juni 2005 nr. 79
om akvakultur (akvakulturloven). Utsetting av stedegen stamme til
kultiveringsformål krever tillatelse etter lakse- og innlandsfiskloven.
Utsett av karpefisker har blitt et stort problem i flere vann i hele landet. Slike utsett
blir ofte gjort av sportsfiskere som finner det fornøyelig å fiske på disse artene.
NMF finner det svært sannsynlig at det også er sportsfiskere som har satt ut Abbor i
Lille Lungegårdsvannet.

Nå skal det sies at Lille Lungegårdsvannet er et vann hvor det ikke er naturlige
stedegne fiskearter i dag, og den økologiske skaden dette utsettet av Abbor fører til
,er derfor sannsynligvis begrenset i selve vannet.
Abbor er ikke naturlig tilhørende i Vest-lands regionen, og kan derfor spres til
andre vann i regionen som har stedegne fiskearter. Abbor er kjent for å
utkonkurrere andre arter, og for å «ta over vannet» de blir introdusert i . Abbor
desimerer andre bestander ved at de spiser opp maten disse artene lever av, og av å
beite direkte på yngel og småfisk av de andre artene som befinner seg i vannet.
Tidligere er det gjort funn av Abbor i andre vann på Vest-landet og i
bergensregionen som i blant annet Store Nesttunvann, Solheimsvannet og
Tveitevannet. (se link. ) og NMF er derfor meget bekymret for at denne uønskede
arten skal etablere seg som en fast art også i dette området. Dette kan føre til store
økologiske konsekvenser i alle de vannene hvor Abboren nå ser ut til å etablere seg.
https://www.fanaposten.no/nyheter/isfiskere-tar-sjansen-pa-storenesttunvann/lgcpas!47b0b6ae27504bf8a7bb19360ede1b09/
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/avxV7/Tveitevatnet-fullt-av-ulovlig-abbor
NMF ber om at politiet i Bergen tar slik miljøkriminalitet på alvor, og gjør det de
kan for å spore opp de eller den som har satt ut Abbor i Lille Lungegårdsvannet.
NMF ber også om at de eller den som har gjort dette blir straffet etter § 75 i
naturmangfoldloven som lyder :
§ 75.(straff)
Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettlig eller uaktsomt
overtrer bestemmelsene i eller i medhold av §§ 15 til 18, §§ 20 til 22, § 24 første
ledd bokstav a og b, § 25, § 26, § 28 annet til fjerde ledd, §§ 29 til 31, §§ 34 til 39,
§§ 45, 54, 55, §§ 58 til 61, § 63 annet ledd første punktum, §§ 64 til 69 eller pålegg
etter § 70. På samme måte straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer
bestemmelser i forskrifter eller i enkeltvedtak som nevnt i § 77 første punktum.
Grov overtredelse av første ledd straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Ved
avgjørelsen av om overtredelsen er grov, legges særlig vekt på om den har medført
eller voldt fare for betydelig skade på naturmangfoldet, om skaden på
naturmangfoldet må anses uopprettelig, graden av skyld, og om overtrederen har
truffet forebyggende eller avbøtende tiltak.
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Dersom en overtredelse av en eller flere av bestemmelsene som nevnt i første ledd
samtidig innebærer overtredelse av andre lovers regler, gjelder
naturmangfoldlovens regler om straff bare i den utstrekning tilsvarende straff ikke
er hjemlet i vedkommende lov.
NMF ber også politiet i Bergen om å ta kontakt med de rette instanser for å se på
muligheten for å få satt ut garn for en utfisking av den utsatte abboren, slik at den
ikke spres videre til andre vann i området..
For
Norges Miljøvernforbund

Ruben M Oddekalv
Org Nestleder
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