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Høring- Endringi akvakulturloven

Viser til høringsnotat av 19. september 2012.

Fylkesmannen i Østfold har i hovedsak kommentarer til endringer i lovens kapittel III,
miljøhensyn, og spesielt til punktene utfisking av rømt oppdrettsfisk, merking av
oppdrettsfisk og bruk av steril fisk.

I Østfold har vi ingen konvensjonelle oppdrettsanlegg for laks og ørret. Til tross for dette har
vi et stort innslag av rømt oppdrettslaks spesielt i Glomma. Vi antar at grunnen til dette er
Glommas store vannføring som virker som en "magnet" på hjemløs rømt oppdrettslaks som
har blitt kjønnsmoden og vil opp i ferskvann for å gyte. Dette har skapt problemer og økte
kostnader for kultiveringsvirksomheten i Glomma. På Borregaard i Sarpsborg er det nettopp
ferdigstilt et nytt kultiveringsanlegg for laksen i Glomma, men på grunn av oppdrettslaksen
har Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NG0FA) i år brukt ca. kr. 60.000,- bare
til skjellanalyser og gentesting av stamfisken for å forsikre seg om at de avler på villaks
(Glommalaks) og ikke på rømt oppdrettslaks. Dette er en kostnad som helt klart havbruks-
næringen burde ha tatt hvis man skulle ha fulgt "forurenser-betaler-prinsippet".

Fylkesmannen vil anbefale at det innføres en hjemmel i loven med krav om merking av
akvatiske organismer. Under stamfiske blir det da enkelt å sile ut den rømte oppdrettslaksen,
og man har mulighet til å spore hvilket anlegg den rømte laksen stammer fra, avhengig av
hvilken merkemetode som tas i bruk.

Utfisking av rømt oppdrettslaks fra vassdragene er både arbeids- og kostnadskrevende, og
Fylkesmannen er enig i at hverken oppdrettsnæringa eller den enkelte oppdretter har tatt sin
del av ansvaret for å flerne oppdrettslaks fra vassdragene i tilstrekkelig grad (høringsnotatet s.
17). Mye kunne vært løst ved bruk av steril fisk, men man ville fremdeles hatt problemet med
at oppdrettslaksen graver opp og ødelegger gytegropene til villaksen ettersom oppdrettslaksen
gjerne går opp og gyter senere. Fylkesmannen vil allikevel anbefale sterilisering av
oppdrettslaksen, ikke som erstatning for, men i tillegg til en systematisk og kontinuerlig
fjerning av rømt oppdrettslaks i vassdrag som har et høyt innslag av rømt fisk.

Fylkesmannen vil også støtte forslaget om at det innføres en hjemmel til å ta gebyr og avgift
fra havbruksnæringen for å opprette et eget miljøfond/felles pool som kan bære kostnadene og
ansvaret for bl.a. utfisking, merking av oppdrettsorganismer m.m. i fellesskap.
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Sikkerheten ved de enkelte oppdrettsanleggene må bli bedre. Med mer ekstremvær og tøffere
forhold må man kunne forvente økte rømningstall dersom det ikke settes strengere krav til
både lokalisering og materialbruk. Fylkesmannen forventer derfor økt fokus på tiltak og nye
teknologiske løsninger for å bedre rømningssikkerheten ved norske oppdrettsanlegg i
framtiden. Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare villaksen, og det må derfor settes
inn sterkere virkemidler overfor havbruksnæringen for at vi skal kunne ivareta dette ansvaret.
Fylkesmannen mener allikevel at mange av forslagene til endringer i akvakulturloven er gode,
og et langt steg i riktig retning.
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