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Høringsuttale om forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert
virksomhet i Hardangerfjorden

Vi viser til høring av 16. februar om forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i
Hardangerfjorden. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser at det er viktig å stramme inn regelverket
for å sikre at intensjonen i det opprinnelige forslaget om frys av biomassen av lakseoppdrett i
Hardangerfjorden blir oppfylt. Det er og viktig at prinsippet om regulering av oppdrettsproduksjon i
forhold til bærekraftnivåer av lakselus på villfisk og rømt fisk i villfiskbestandene tas i bruk.

Størrelsen på produksjonstaket er ikke på høring denne gang. DN vil likevel bemerke at en i lengre tid
har sett at en så høy produksjon i oppdrettsnæringen som de 50 000 tonn det legges opp til vil føre til
at de fleste ville stammene av anadrom fisk i Hardangerfjorden vil kunne gå tapt, og at det fremdeles
ikke vil være grunnlag for fiske, verken i sjø eller i vassdragene. Om en vil sikre disse stammene og
legge grunnlag for et fiske, rekreasjon og næringsutvikling, må etter vår vurdering produksjonen
reduseres betydelig inntil en har funnet bedre metoder for å få kontroll med lakselus og rømming.

Selv om de andre tiltakene som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har satt i verk mot lakselus og mot
rømming også vil trekke i riktig retning for villfisken, er etter vår vurdering avstanden mellom dagens
situasjon med tanke på lus og rømming og det villfiskbestandene i Hardangerfjorden tåler, for stor til
at det er håp om å redde villfisken på den måten. Tilstanden for bestandene er slik at en ikke har tid til
å prøve ut tiltak med usikker effekt.

Oppdrettsnæringen har nå stilt i bero sitt engasjement i Nasjonalt pilotprosjekt i Hardangerfjorden for
strakstiltak for vill laksefisk. Når ikke disse avbøtende tiltakene blir satt i verk, reduseres mulighetene
ytterligere for å berge de utsatte villfiskstammene fra utryddelse. Dette øker behovet for å tilpasse
produksjonen i oppdrettsnæringen til bærekraftig nivå.
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DN mener det samtidig med de andre tiltakene må innføres handlingsregler som regulerer
produksjonen ut fra tålegrenser for villfisken. Vi mener og at det er tilstrekkelig faglig grunnlag for å
innføre slike tålegrenser nå, og at de kan justeres etter hvert som kunnskapen øker.
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Kopi til:
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo
Fiskeridirektoratet Postboks 185, Sentrum 5804 Bergen
Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal
Hardangerfjord villfisklag Røynstrand 5736 GRANVIN
Odda kommune Postboks 53 5751 Odda
Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik
Granvin kommune Postboks 13 5733 Granvin
Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund
Jondal kommune Postboks 114 5629 Jondal
Kvinnherad kommune 5470 Rosendal
Etne kommune Postboks 54 5590 Etne
Stord kommune Postboks 304 5402 Stord
Tysnes kommune 5685 Uggdal
Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord
Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik
Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen
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