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Høringssvar til ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal 
til begjær. Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og 
kystdepartementet.  
 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til Høringsbrev av 10. februar, og vil med dette 
komme med kommentarer og innspill til rapporten. 
  
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de femten største friluftslivsorganisasjonene 
i Norge med til sammen nesten 680.000 medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og 
allmennhetens tilgang til natur, og bruk av naturen. Vi arbeider for et allsidig, enkelt og 
naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye 
aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.  
 
FRIFO mener også at det er positivt at arealutfordringene i kystsonen settes på dagsordenen og at de 
interessekonflikter dette utgjør får større fokus. FRIFO hilser velkommen alle tiltak som kan bidra til en 
mer miljømessig og forsvarlig havbruksnæring som tilpasses hensynet til havmiljø og biologisk 
mangfold. Dette har også betydning for friluftslivet. 
 
Kunnskap er en av de viktigste kilder for å kunne utføre en bærekraftig forvaltning og ta hensyn til 
"Føre var prinsippet" i Naturmangfoldloven. FRIFO støtter derfor opp om følgende punkter som vil gi 
bedre grunnlag for å fatte gode og sette inn tiltak: 
 

10.1 Etablere strømkatalog for hele kysten og fjordene  

Tiltaket vil ha stor betydning for forståelse av både spredning av sykdomsfremkallende organismer 
og vandringsveier for vill laksefisk.  
 

10.2 Utrede pålegg til næringen om å gjøre hydrografiske observasjoner  

Det er allerede pålegg til næringen om å gjøre hydrografiske observasjoner. Forslaget, bør munne ut 
i strengere krav til dokumentasjon av hydrografiske data for alle oppdrettslokaliteter.  
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10.3 Kartlegge kystsonen  

Ved vurdering av oppdrettsnæringens miljøeffekter er det et betydelig problem at disse er 
vanskelige å dokumentere. Svært ofte er dette knyttet til manglende kunnskap om situasjonen før de 
antatte effektene ble synlige. Dette blir dessverre ofte utnyttet til å skape tvil om problemenes 
eksistens. Tiltaksforslag 10.3, vil sammen med punktene 10.1 og 10.2 utgjøre selve grunnlaget for 
punkt 10.4, om oppdeling av kysten i produksjonssoner. Det er med andre ord svært viktig at gode 
kartverktøy er tilgjengelig. Til tross for antatt store kostnader, vil nytteverdien av dette være stor for 
alle brukere av kystsonen, og også være svært viktig for forvaltningsrettet forskning både på vill 
laksefisk og andre ressurser. Man har sett at tilsvarende kartlegging er av essensiell betydning ved 
arealplanlegging, utbygging og naturvern på land. Kostnadene til slik kartlegging må deles av alle 
interessenter. Følgelig må det forventes at staten tar en solid del av regningen, men også 
havbruksnæringen må forventes å bidra. Dette kan gjøres ved sterkere krav dokumentasjon om 
naturtilstanden på planlagte og etablerte oppdrettslokaliteter. 
 
For å sikre villaks genetisk og minke sykdomsspredning (lusesituasjonen, parasittspredning osv.) er 
det på lengre sikt den eneste bærekraftige løsningen at oppdrett skjer i lukkede anlegg.  Dette for å 
sikre villaksens helse og genetikk for fremtiden og dermed opprettholde det fritidsfiske som så 
mange verdsetter høyt som sin fritids- og friluftslivsaktivitet. Rømming er i dag et stort problem 
som må tas mer alvorlig og hindres. 
 
Det er viktig at tiltak igangsettes ut i fra dagens kunnskap slik at dagens situasjon ikke ytterligere 
forverres. 
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