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Høringssvar fra Naturvernforbundet vedrørende Tilleggshøyring om nytt 

vekstsystem i havbruk  

 

Vi viser til høringsbrev om fleksibilitet i produksjonsområder under det nye forvaltningsregimet for 

havbruksindustrien. Under klare forutsetninger fremsatt i tidligere høringsrunder har vi tidligere 

støttet prinsippene i det nye forvaltningssystemet. Forslaget om fleksibilitet som nå er på høring er vi 

redd vil undergrave hele systemet.  

 

Selve prinsippet i forvaltningssystemet, med grønne, gule og røde soner, er at oppdrettsvekst kun 

skal være tillat der miljøsituasjonen tillater det, og at produksjonen skal reduseres der lakselusas 

effekt på vill laksefisk er uakseptabel.  Dette prinsippet vil bli uthulet viss oppdretterne kan flytte 

produksjonen mellom sonene slik som her foreslått. For at systemet skal fungere må det være en 

direkte sammenheng mellom tillatt biomasse og faktisk produksjon i produksjonsområdene. Den 

fleksibiliteten som nå blir foreslått vil kunne ødelegge denne sammenhengen og i tillegg gjøre det 

umulig å evaluere og regulere produksjonen på en forsvarlig måte. Det vil bli et uoversiktlig system 

der vi risikerer vekst i områder der produksjonen må reduseres av hensyn til miljøet.  

 

Vi støtter Mattilsynet og Fiskeridirektoratets tidligere høringer, der de peker på at fleksibilitet bare 

må kunne tillates innad i produksjonsområder hvor miljøtilstanden er akseptabel.  Med det nye 

fleksibilitetssystemet risikerer vi produksjonsvekst også i gule og røde soner. Videre viser vi til Norske 

Lakseelvers høringsutkast for mer detaljer.   

 

Dersom forslaget til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte 

den nye forvaltningsordningen. Den vil då kunne utgjøre en større trussel mot villaks og miljø enn 

dagens forvaltningssystem. For øvrig viser vi til tidligere innsendte høringsinnspill med våre krav til 

det nye forvaltningssystemet.  
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