
 

 

  Lakselv, 10.08.2011 

Lakseelvene i Finnmark sitt høringssvar på rapporten Effektiv og 

bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær 
 

Lakseelvene i Finnmark (LiF) representerer forpaktere og elveeiere i vassdrag med anadrome 

laksefisk i fylket. Lakseelvene i Finnmark skal etter beste evne bistå sine medlemselver, og har som 

en del av sitt virke, et mål om å fremme en bærekraftig forvaltning av laksestammene i Finnmark. 

Rapporten setter søkelys på flere problemområder i forbindelse med oppdrettsnæringen, problemer 

vi også ser starten på i Finnmark (f. eks. i Altaelva hvor man har slitt med stor innblandning av rømt 

oppdrettslaks på gytegrunnen). Vi tror problemene vil bli mer fremtredende hvis oppdrettsindustrien 

flytter seg nordover og utvider sitt virke i Finnmark. Dette gjelder eksempelvis rømninger med 

påfølgende genetisk forurensning og lakselus. Vi tror også at problematikk i forhold til 

sykdomsspredning og forurensning av fjorder hvor man i dag har et rikt fiske etter hvitfisk vil gjøre 

seg gjeldende med tiden. 

I Finnmark er det også flere elver som per i dag ikke når gytebestandsmålet og som er regnet som 

overbeskattet, hovedsakelig av sjølaksefiske (og stengselsfiske/drivgarnsfiske for Tana sin del). 

Overbeskatningen er særlig tydelig for Tanavassdraget, som er regnet som verdens viktigste vassdrag 

for villaks. Hvis vi får en ytterligere påkjenning på villaksen i form av oppdrettsanlegg drevet etter 

dagens struktur, tror vi dette vil gjøre ubotelig skade på villaksstammene i Norges, hvis ikke verdens 

viktigste fylke for villaks.  

Vi vet også at man i Finnmark sliter med et større svinn i oppdrettsindustrien enn hva man gjør i 

resten av landet. For å bedre fiskehelsen, og samtidig stille strengere krav til oppdretterne, foreslår vi 

at man innfører begrensninger på antall smoltutsett, og ikke på MTB. Man vil på denne måten sørge 

for bedre helse for hvert enkelt individ, og man vil verdsette hver enkelte smolt i langt større grad. 

Vi vil benytte anledningen til å gi ros til Gullestadutvalget for det arbeidet som er gjort, og vi anser 

det samlet sett som et stort skritt i riktig retning både når det gjelder å verne om våre stammer med 

atlantiske villaks, og når det gjelder å sette krav til oppdrettsnæringen om bærekraftig produksjon. 

Etter å ha sagt det mener vi derimot at den eneste måten å forhindre en utvikling i Finnmark på lik 

linje med den man har sett i eksempelvis Hardangerfjorden, går via lukkede anlegg. Vi anser lukkede 

anlegg som den eneste bærekraftige og langsiktige løsningen for Finnmark og Norge for øvrig.   
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