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Høringsuttale  - Forskrift om kapasitetsøkning  i lakse- og ørretoppdrett i 2010

Viser til høring av  Forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett 2010, oversendt fra
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) 13.10.09.

Forskriften tar sikte på å legge til rette for en vekst tilpasset markedet, under forutsetning av
at veksten vurderes som miljømessig bærekraftig. Forutsetningen for vekst i det lange løp er
altså at denne skjer innenfor rammene av hva miljøet tåler.

Oppdrett av laks og ørret med dagens lakseproduksjon i Norge, har vist at effekten lakselus
har på våre ville laks- og sjøørretstammer ikke er bærekraftig. Fylkesmannen mener at dette
faktum burde kommet klarere fram i høringsnotatet. Vi viser til tredje kulepunkt under 3.5;
Områder som skal unntas fra kapasitetsøkning. Hele Hordaland burde vært unntatt, og da av
hensyn til total belastning, herunder problemer i Hardangerfjorden og sykdomssituasjonen,
luseresistens, presset mot ville lakse- og sjøørretstammer (lus, rømming), osv

Fylkesmannen i Hordaland mener at det ikke er grunnlag for kapasitetsøkning i
lakseoppdrettsnæringen noe sted i vårt fylke. Vi er uenige i den vurdering Fiskeridirektoratet
gjorde på oppdrag fra FKD 03.09.09;  Vurdering av geografiske områder hvor det ikke anses
forsvarlig med kapasitetsøkning i 2010 for Hordaland sin del, og mener at den delvis bygger
på faktafeil.

Fylkesmannen og forskningsinstanser som UNIFOB (Universitetet i Bergen) og Rådgivende
Biologer har gjennom en årrekke arbeidet for å fremskaffe data om andel rømt laks i
gytebestandene i våre lakseelver. Det er ingen faglig tvil om at nivået av rømt laks i vårt fylke
er over bærekraftig nivå og det høyeste i landet. Vi vil vise til følgende rapporter med
dokumentasjon som underbygger vårt standpunkt:

LFI-Unifob  rapport nr 163:
Gytefisktellinger  i elver  i Nordhordland, Hardanger og Ryfylke 2004 - 2008, - bestandsstatus
for villfisk og innslag av rømt oppdrettslaks
Utredning for DN 2008-9:
Nå eller aldri for Vossalaksen, - anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutviklingen og
trusselfaktorer
Rådgivende Biologers rapport nr 1196:
Analyser av skjelprøvar frå sportsfisket i Hordaland 2008 (årlige  rapporter)
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Fiskeridirektoratet skriver i sin utredning for FKD at risikoen for å ikke nå miljømålene ved
økt oppdrettsproduksjon i området er lav  i Midthordland og middels i Nordhordland. Et av
argumentene for dette, er at det er rapportert inn lite rømt fisk i området. Til det er å bemerke
at disse områdene har hatt mange episoder med urapporterte rømminger i den senere tid.
Svært får av episodene med store ansamlinger av åpenbart nyrømt fisk kan forklares med
rømmingsrapporter.

Det er høye innslag av rømt laks i gytebestandene i så godt som samtlige lakseelver både i
Midthordland og Nordhordland. Det må og bemerkes at begge disse to områdene ligger slik
til at en må påregne at fisk som kan rømme derfra kan havne i Vossavassdraget, som er
nasjonalt laksevassdrag og sterkt truet, blant annet på grunn av andeler av rømt laks på
60-70%.

Med hilsen

ell Kvingedal e. Elisabeth Aune
seksjonssjef rådgiver
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