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Høringsuttalelse fra Statkraft Energi AS til "Utkast til forskrift om
særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden "

Vår bakgrunn:
Statkraft Energi AS (Statkraft) er regulant i 7 vassdrag med anadrome laksebestander i
Hardanger. I disse vassdragene er Statkraft pålagt å gjennomføre kompensasjonstiltak for
å bøte på negative effekter av vannkraftregulering. Med bakgrunn blant annet i den lave
tilbakevandringen fra sjø til vassdrag stanset Direktoratet for naturforvaltning
utsettingspåleggene i 6 av vassdragene i 2007 og påla Statkraft å gjennomføre
undersøkelser av flaskehalser for produksjon av laks og sjøørret i ferskvannsfasen samt
foreslå tiltak for å øke produksjonen av laks og sjøørret i ferskvannsfasen. Statkraft
arbeider for å sikre at laks og sjøørretbestandene i de vassdragene vi har regulert har så
gode forhold som mulig innen rammen av konsesjonsbestemmelsene. I perioden 2019-
2023 vil det være åpning for revidering av vilkårene (vilkårsrevisjon) gitt i konsesjonen for
Folgefonnreguleringene og Eidfjord Nord. For Statkraft er det av avgjørende betydning at
vassdragene da har en god status, deriblant at laks og sjøørretbestandene er solide og
levedyktige. Våre kommentarer må ses med denne bakgrunn.

Statkrafts kommentarer til høringen
I forslaget til forskriften er formålet formulert slik:  å bidra til å sikre ei berekraftig utvikling
av akvakulturnæringa i Hardangerfjorden, medrekna bereevna til fjordområdet, forhold
knytt til fiskehelse, omsynet til ville bestandar av laksefisk og det langsiktige grunnlaget for
utvikling i akvakulturnæringa.

Statkraft oppfatter det slik at målet om å sikre en bærekraftig utvikling av
akvakulturnæringa også inkluderer en bærekraftig utvikling av de ville bestandene av
laksefisk.

Det er gjennom en rekke undersøkelser og forsøk vist at forekomsten av rømt
oppdrettslaks og lakselus på de nivåene som er dokumentert det siste tiåret skaper store
og avgjørende problemer for villfiskbestandene. Vi støtter tiltak som kan bidra til å
redusere tettheten av lakselus og tillater oss å stille spørsmålstegn ved forslaget til
biomassemål. Vi oppfatter at en MTB på 50.000 tonn i praksis er en økning i forhold til de
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senere år og en dobling i forhold til 2004 da Havforskingsinstituttet påpekte at
produksjonen av laksefisk i Hardangerfjorden var for høy og utenfor bærekraftig nivå.

I forslaget til forskrift er det ingen forslag til mål eller tiltak i forhold til rømt oppdrettsfisk. I
høringsbrevet blir det påpekt at lakselus og rømt oppdrettsfisk er de viktigste problemene
for vill laks og sjøørret.  Vi etterlyser derfor mål som vil bidra til redusert rømning av
oppdrettsfisk.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Ener i AS

Rune B. Joh nsen
Produksjonssjef Vegard Pettersen

Seksjonsleder
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