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TILLATELSE TIL Å FLYTTE VILLFISK FRA LJANSELVA TIL 
PRINSDALSBEKKEN 
 
Mattilsynet mottok 14.10.2010 en oversendelse fra Oslo kommune, Friluftsetaten, Miljø- og 
planavdelingen, av søknad fra Oslo Elveforum vedrørende tillatelse til å flytte villfisk fra Ljanselva 
til Prinsdalsbekken. Vedlagt søknaden lå det også kopi av et oversendelsesbrev med uttalelse i 
saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, til Oslo Kommune.  
 
I søknaden stod det blant annet: ”Prinsdalsbekken er en sidebekk til Ljanselva. Bekken renner inn i 
elva inne i en tunnel som ble anlagt på Hauketo i 1967. Bekken munner ut i tunnelen i fritt fall, noe 
som gjør at fisk ikke kommer opp i bekken. Det samme fallet hindrer anadrom fisk å vandre opp i 
både Prinsdalsbekken og Ljanselva. 
Ørret er nå reetablert i hele Ljanselva og Gjersrudbekken, men ikke i Prinsdalsbekken. LFI 
rapport 239 viser utviklingen av fisk i vassdraget etter at vannkvaliteten er blitt sterkt 
forbedret. Ljanselva har en sterk og tallrik ørretbestand. LFI beregnet en tetthet ved El-fiske i 2004 
til ca 40 fisk/100 kvm på de to stasjonene de har ovenfor Hauketo. Miljøprosjekt Ljanselva søker 
med dette om å fange inntil 50 ørret i Ljanselva og sette disse ut i Prinsdalsbekken.” 
 

I Fylkesmannens oversendelsesbrev til Oslo Kommune står det bl.a: ”Miljøvernavdelingen vurderer 
formålet med søknaden som positivt. Siktemålet er å reetablere ørret i Prinsdalsbekken. Det antas 
at en tidligere ørretbestand i Prinsdalsbekken har falt ut på grunn av forurensing. Det er anlagt et 
vandringshinder for naturlig vandring mellom Prinsdalsbekken og Ljanselva, slik at stedegen ørret 
fra Ljanselva hindres i å vandre opp i Prinsdalsbekken. For å reetablere ørret i Prinsdalsbekken må 
den overflyttes. Undersøkelser gjort av LFI viser en sterk ørretbestand i Ljanselva på det omsøkte 
området for henting av fisk. En kan anta at et antall på 50 fisk ikke vil true bestanden i Ljanselva. 
Fylkesmannen vurderer at det omsøkte tiltaket ikke vil berøre i nevneverdig grad arter som 
Fylkesmannen har forvaltningsansvar for. 
Fylkesmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at en tillatelse til flytting innvilges.” 
 
Regelverk:  
 

Mattilsynet behandler nevnte søknad med hjemmel i forskrift av 17.juni 2008 nr 819 om omsetning 
av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme 
sykdommer hos akvatiske dyr. I henhold til § 44 i nevnte forskrift er det uten tillatelse fra 
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mattilsynet forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre 
deler av samme vassdrag.  
 
Vurdering:  

 
Denne utsettingen er en kultiveringsaktivitet med svært lokalt tilsnitt og det vurderes at det derfor 
medfører liten risiko for introduksjon og spredning av smittestoff. Vi har ingen opplysninger om 
sjukdomsproblemer på fisk i det aktuelle området.  
Prinsdalsbekken er en sidebekk til Ljanselva, og tilhører derfor samme vassdrag. Tidligere har 
Ljanselva vært forurenset og hatt dårlig vannkvalitet, men i en rapport utarbeidet av Laboratorium 
for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet i Oslo; LFI-rapport nr. 239 om bunndyr 
og fisk i Ljanselva, står det bl.a: ”I 2004 har det skjedd en klar bedring i forholdene i Ljanselva og 
Gjersrudbekken, og vassdraget må på bakgrunn av faunasammensetning og forurensningsindeks 
nå karakteriseres som lite forurenset. 
Fiskefaunaen i Ljanselva har endret seg svært positivt og de tiltak som nå er gjennomført 
har så langt hatt en klar positiv effekt på rekruttering og produksjon av fisk i elva. Ørret ble påvist 
på alle stasjonene, på enkelte i høye tettheter og sammensetningen av bestanden tyder på at ørret 
gyter på eller nær alle de undersøkte lokalitetene. Årsaker til dette er bedre vannkvalitet, bedre 
oppvekstområder og oppgang av gytefisk fra sjøen.”  

Det er viktig for fiskens velferd at vannkvaliteten er god. 
 

Vedtak:  
 
Med hjemmel i forskrift av 17.juni 2008 nr 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av 
akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, § 44 
fatter Mattilsynet – Distriktskontoret for Oslo følgende vedtak:  
 

Oslo Elveforum gis tillatelse til flytting av villfisk (ørret) fra Ljanselva til Prinsdalsbekken. 

 

Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
 
1. Fangst og utsetting skal straks stanses dersom det oppstår mistanke om sjukdom på fisken. I 

slike tilfeller skal Mattilsynet - Distriktskontoret for Oslo varsles.  
 
2. Fisken må behandles varsomt, og i henhold til dyrevelferdsloven. 

 
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom Mattilsynet finner det nødvendig. Mattilsynets vedtak kan 
påklages, jf vedlagte klageskjema 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Oddrun Espelund                                                                         Gunhild Haugejorden 
   seksjonssjef                                                                             førsteinspektør/ veterinær 
 
 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, Pb 8111 Dep., 0032 Oslo. 
Mattilsynet – Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold. 
Oslo Kommune, Friluftsetaten, Miljø- og planavdelingen v/ Kjetil Lønborg Jensen, Pb 1143 Vika, 
0115 Oslo. 


