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Gudbrandsdal Energi - varsel om opphevelse av utsettingspålegg i Djupen, 
Øyer kommune 

Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer å oppheve pålegget om at Gudbrandsdal Energi årlig skal sette ut  
1 400 1-somrige aure i Djupen i Øyer f.o.m. 2020. Gudbrandsdal Energi må påregne å besørge 
oppfølgende fiskeundersøkelser i innsjøen. 
 
Bakgrunn 
Gudbrandsdal Energi (GE) ble i brev av 12.03.04 fra Direktoratet for naturforvaltning pålagt årlig 
utsetting av 1 400 1-somrige aure i Djupen.  
 
Fiskebestanden i Djupen ble sist undersøkt sommeren 2018. Undersøkelsen indikerer at den 
naturlige rekrutteringen av aure til Djupen er tilfredsstillende, og at utsettingen av settefisk i svært 
liten grad bidrar til å øke bestanden av voksen fisk. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Hensikten med utsettingspålegget er å skape et best mulig fiske etter reguleringen av Djupen. Den 
nye fiskeundersøkelsen fra vatnet tilsier at utsettingene i svært liten grad bidrar til å bedre fisket, og 
at den naturlige rekruttering er tilstrekkelig. Vi mener det er en klar fordel dersom fisketilbudet kan 
opprettholdes uten utsetting, og vi mener derfor det er riktig å oppheve pålegget om utsetting av 
fisk. GE må påregne å gjennomføre nye undersøkelser i Djupen for å undersøke utviklingen i 
aurebestanden i årene som kommer. Det er naturlig at GE bekoster slike oppfølgende undersøkelser 
noen år etter at utsettingene har opphørt, og det foreligger hjemmel for å pålegge GE dette.  
 
Varsel om pålegg 
Med hjemmel i kgl. res. av 27.05.88, jfr. delegering av 22. desember 2005 fra 
Miljøverndepartementet til Fylkesmannen, vurderer Fylkesmannen å oppheve Gudbrandsdal Energi 
sitt pålegg om årlige utsettinger av 1 400 1-somrige aure i Djupen. Endringen vil tre i kraft f.o.m. 
2020. 
 
Dersom begrunnede innvendinger til varselet ikke er mottatt innen tre uker etter at dette brevet er 
mottatt, vil endelig vedtak om opphevelse av pålegg bli utformet i samsvar med dette varselet. 
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Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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