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Høringssvar: Strategi mot rømming fra akvakultur 

 

Marine Harvest viser til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til handlingsplan mot rømming fra 

akvakultur, datert 20.12.2016.  

 

Marine Harvest deler departementets og Stortingets holdning om at rømming er en av 

havbruksnæringens store utfordringer. Marine Harvest har over lang tid jobbet etter en null-visjon for 

rømming fra våre anlegg, og har over tid utviklet gode rutiner for forebygging og håndtering av 

eventuelle uønskede hendelser.  

Næringen har underveis i arbeidet med den nye strategien vært involvert, og Marine Harvest støtter i 

hovedsak den nye strategien som er sendt på høring. De fem satsingsområdene mener vi er riktige, og 

de inneholder gode og ambisiøse ambisjoner. Vi har derimot noen innspill til innholdet i selve 

strategien. 

Satsingsområde 1: Kunnskap 

Det er svært viktig at erfaringer deles aktørene i mellom. Dagens erfaringsdatabase har over lenger 

perioder ikke blitt oppdatert. Hvis man ønsker en dynamisk database som benyttes av aktørene, er det 

avgjørende at den blir kontinuerlig og raskt oppdatert. Det bør vurderes hvorvidt man skulle satt mål 

om tidsaspekt under satsingsområdet. 

Satsingsområde 5: Profesjonell beredskap 

I kulepunkt fire omtales det at biomassedata skal rapporteres hyppigere fra selskapene. Det blir vist til 

at «fra tid til annen oppstår det situasjoner med fangster av mye rømt fisk der Fiskeridirektoratet 

ikke kan knytte dette til en kjent hendelse». Marine Harvest er enig i at det er avgjørende med en god 

oversikt over beholdning av fisk i områder hvor det oppdages rømt fisk, og hvor rømmingshendelser 

ikke er meldt inn. Vi mener derimot ikke det foreslåtte grepet med økt rapportering vil løse 

utfordringen.  
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Det er i svært få tilfeller hvor det registreres rømt fisk som ikke kan knyttes til en kjent kilde. Marine 

Harvest mener det derfor vil være lite hensiktsmessig å pålegge en hel næring ytterligere registrering. 

Vi mener det heller bør kunne foretas ytterligere rapportering i de konkrete tilfellene det vil være 

behov for en bedre oversikt.  

Normalt er det også minimale endringer i biomassesituasjonen fra måned til måned. Antallsmessig er 

det kun mindre justeringer i antall fisk fra måned til måned i forhold til dødelighet. Dette utgjør i snitt 

en endring på ca. 1 % i måneden. Gjennomsnittsvekten på fisken på en lokalitet justeres vanligvis ved 

en beregnet tilvekst, noe som det vil være mulig også for Fiskeridirektoratet å gjennomføre. Når det 

gjelder utsett og flytting av fisk, så skal Fiskeridirektoratet ha oversikt over dette ut fra innrapporterte 

driftsplaner.  

Marine Harvest ber derimot om at man går bort fra forslaget om en generell økt rapportering for hele 

næringen.  

Kulepunkt fem omtaler ønsket om å igangsette et prøveprosjekt med fettfinneklipping av laks. 

Fettfinneklipping har imidlertid også tidligere vært prøvd ut i forbindelse med ulike forsøk i 

villfisknæringen og i oppdrettsnæringen, for å merke kultivert laks før utsett i elvene.  Et større 

prøveprosjekt har også tidligere vært utredet av Mattilsynet, og daværende Fiskeri- og 

kystdepartementet har tidligere avvist igangsetting av et prøveprosjekt med fettfinneklipping. 

Tidligere har usikkerhet knyttet til kostnader og fiskevelferd vært benyttet som argumenter mot en slik 

form for merking.  

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte 15.desember 2016 en ny vurdering av 

dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av laks. Deres konklusjon er at det ikke finnes 

metoder, inkludert fettfinneklipping, som ikke medfører økt risiko for redusert fiskevelferd. De 

påpeker også høy usikkerhet og en rekke kunnskapshull knyttet til hvordan ulike metoder kan påvirke 

fiskens velferd. Marine Harvest mener punktet bør strykes. 

 

Enkelte av forslagene i den foreslåtte strategien har elementer som medfører fremtidige endringer i 

forskrift. Marine Harvest vil selvsagt bidra synspunkter på disse spesifikke endringene når disse 

eventuelt sendes på høring.  

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon fra Marine Harvest. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eivind Nævdal-Bolstad (s) 
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