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Norges Kystfiskarlag: Høringssvar – Forslag til regelverk for å
implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og
ørretoppdrett
Norges Kystfiskarlag er positive til at man ønsker en bærekraftig og miljøvennlig utvikling av
norsk oppdrettsnæring. Norges Kystfiskarlag mener derimot at det nye regelverket for
kapasitetsjustering med inndeling i produksjonsområder ikke kan aksepteres slik det legges
fram i høringen. Dette grunnet følgende:
a) Det er fremhevet av ulike forskningsinstitusjoner i forarbeidet til høringen at det er
store kunnskapshull når det kommer til sammenhengen mellom utslipp av lakselus og
infeksjon på villfiskbestander som laks, sjøørret og sjørøye.
b) Det er videre fremhevet kunnskapsmangel på produksjonsområdets tåleevne. Flere
parametre enn hva som fremstilles i rapporten burde foreligge for å kunne si noe om
miljøpåvirkningen. Norges Kystfiskarlag stiller seg derfor kritisk til at det nye
vekstregimet kun ser på den påvirkning lus har på villaksen som er eneste
miljøindikator for trafikklyssystemet. Det er ingen garanti for at lave lusenivåer alene
gir muligheter for bærekraftig og miljøvennlig laksevekst. Flere miljøindikatorer må
utvikles og benyttes. Dette være seg spesielt konsekvensene av lusemiddelbruk på
habitat og bestander av villfisk og skalldyr, samt forsurning rundt anlegg som følge av
fiskefor.
c) Norges Kystfiskarlag mener i likhet med NSL og Sjømat Norge at det bør være en
“åpenbar sammenheng mellom den reelle situasjonen i produksjonsområdets
oppdrettsanlegg og eventuelle kapasitetsjusteringer”. Med dagens kunnskapsmangel er
ikke dette mulig. Derfor kan heller ikke det nye vekstregimet innføres som en
testordning.
d) Norges Kystfiskarlag mener videre at det er vanskelig å ta stilling til det nye
vekstregimet uten og ha fått avklart hvordan Nærings -og fiskeridepartementet
forholder seg til høringen på mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler i
oppdrettsnæringen.
e) Norges Kystfiskarlag stiller seg i likhet med Naturvernforbundet kritisk til
oppdelingen av produksjonsområder slik det fremkommer av høringsforslaget.
Oppdelingen burde heller sees på som en mulighet for å sette grenser til
produksjonsområder som følger nasjonale laksefjorder. Vi mener i likhet med
Naturvernforbundet dette kunne blitt reelle branngater som ville ha hatt effekt mot
spredning av lakselus. Barrierene som foreslås i høringen er kun streker som vi ikke
kan oppfatte som reelle barrierer for lus.

f) Norges Kystfiskarlag stiller seg I likhet med Sjømat Norge kritisk til at det legges opp
til at modellerte verdier må skjønnsmessig vurderes før et område vil bli foreløpig
klassifisert som grønt, gult eller rødt nivå. Endelig vedtak vil så bli gjort på politisk
nivå. Her burde fagetatene spille en mer avgjørende rolle.
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