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Forslag til forskrift om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i
Hardangerfjorden

Vi viser til brev av 18. august 2009 om forslag til forskrift om særskilte krav til
akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden.

SFTs kommentarer til forslaget:
SFT stiller seg i utgangspunktet positive til at Fiskeri- og Kystdepartementet vil fastsette
særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden knyttet til de
utfordringer som dagens produksjon av laksefisk påfører fjordsystemet.

Behovet for en særskilt forskrift er i hovedsak begrunnet i høringsbrevet fra Fiskeri- og
Kystdepartementet med at lakselus og rømt oppdrettsfisk er de viktigste årsakene til
problemene for vill laks og ørret. Når det gjelder overgjødsling vises det i høringsbrevet
til at Havforskningsinstituttet har vurdert det slik at "total bæreevne med hensyn på
menneskeskapte bidrag herunder organisk belastning fra fiskeoppdrett er etter vårt syn
ikke nådd i Hardangerfjorden".

Tak på biomasse for laks, ørret og regnbueørret i Hardangerfjorden
Produksjonen av laksefisk i Hardangerfjorden er doblet siden 1997, og den totale
kapasiteten for tildelte tillatelser var i 2008 på ca. 70.000 tonn laksefisk. Tall fra
Fiskeridirektoratet viser at produksjonen i 2008 ikke på noe tidspunkt var over 50.000
tonn. Forslaget om å avgrense produksjonen til 50.000 tonn laks kan derfor ikke sies å
være et virkemiddel for å redusere produksjonen. Forslaget er en opprettholdelse av
dagens produksjon, og utslippene av næringssalter og organisk materiale vil være på
samme nivå. Produksjonsgrensen må settes lavere enn dagens nivå dersom dette tiltaket
skal ha effekt på lakselussituasjonen og på utslipp av næringssalter og organisk materiale.

SFT viser til at vi i brev til Miljøverndepartementet 30. oktober 2009 har foreslått
strengere regulering av akvakulturvirksomhet i forhold til både nyetableringer og
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utvidelser av eksisterende anlegg. Dette har sammenheng med økte utslipp av
næringssalter og organisk materiale som følge av økt fiskeoppdrett. Reguleringen er nært
knyttet til kravene i vannforskriften om at alle vannforekomster skal ha minst god
økologisk og kjemisk tilstand. SFT mener at produksjonsgrensen må tilpasses
miljøtilstanden på den enkelte lokalitet, og ikke i forhold til en fastsatt grense for hele
fj ordsystemet.

Hardanger-fjorden er riktignok ikke klassifisert som "risiko" eller "mulig risiko" pga.
eutrofi i grovkarakteriseringen etter vannforskriften, men SFT har mottatt flere
bekymringsmeldinger angående tilstanden i fjorden. Dette har ført til bl.a.
kartleggingsundersøkelser av sukkertare i Hardangerfjorden. I sluttrapporten for
"sukkertareprosjektet" er det antydet at næringssalter i kombinasjon med klimaendringer
er årsaken til bortfall av sukkertare langs kysten av Sør-Norge og Vestlandet.SFT mener
derfor at det er behov for en grundig miljøovervåking av forurensningssituasjonen rundt
anleggene for å undersøke effektene av utslipp av næringssalter og organisk materiale fra
fiskeoppdrett.

Når det gjelder de to alternative løsningene for å redusere biomassen med 20.000 MTB i
forslaget har SFT ingen særskilte kommentarer til dette utover at vi ønsker at
Fylkesmannen i Hordaland skal få rett til å uttale seg i forhold til hvilke lokaliteter som
skal få redusert kapasitet.

Geografisk  virkeområde
SFT er positive til at Langenuen inkluderes i forskriften.  Den henger naturlig sammen
med resten av området forskriften dekker og det er vannutveksling mellom områdene.
I likhet med Langenuen henger nordlige deler av Ølen-Vindafjorden naturlig sammen
med resten av det geografiske området som forskriften er ment å dekke.  En lik forvaltning
av hele området vil være mest hensiktsmessig.  En overføring av den nordre delen av
området Ølen-Vindafjord  fra region Sør til region Vest  slik Fiskeri-  og Kystdepartementet
foreslår virker derfor hensiktsmessig.

Med hilsen

e Sundbye Ragnhild Kluge
seksjonssjef rådgiver
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