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Re. Vurdering av geografiske områder hvor det ikke anses forsvarlig med
kapasitetsøkning i 2010

FKD bestilte pr. brev datert 4. juni 2009 en vurdering i forb. med tildeling av tillatelser til

akvakultur av laks, ørret og regnbueørret. Fiskeridirektoratets foreløpige overordnede
vurdering er datert 20. juli 2009. FKD bestilte en ny vurdering den 24. august 2009. I denne

ber FKD om en vurdering av om der er "andre geografiske områder hvor det på bakgrunn av
hensynet til miljømessig bærekraft ikke anses forsvarlig med en kapasitetsøkning på
eksisterende tillatelser i 2010.

HAVdyrkerne  stiller seg kritisk til at havbruksnæringen i store deler av Hordaland ikke gis
tillatelse til utvidelse av MTB i 2010.  Dette vil i vesentlig grad ramme mindre,  familieeide
oppdrettsbedrifter.  De store aktørene vil fortsatt kunne utvide i områder som ikke omfattes av
denne begrensningen.

De begrensninger som blir lagt på næringen i Hordaland vil føre til redusert aktivitet i de

gjeldene områder. Dette vil i sin tid føre til mindre investeringer og færre arbeidsplasser.

Norsk havbruksnæring erkjenner at vi står overfor flere utfordringer i tiden som kommer.
Noen av disse vil være krevende og vil føre til at næringen må vise evne til omstilling og
fornyelse. Gjennom det arbeidet næringa selv har tatt initiativ til på vestlandet de siste 1-2

årene for å bekjempe PD, og nå lakselus, mener vi at næringa viser at vi har både evne og

vilje til å gjøre noe med situasjonen. I dette arbeidet har næringen hatt et omfattende
samarbeid med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet regionalt og lokalt.

Vi opplever imidlertid også at ulike offentlige instanser ikke lytter til næringen i de prosesser
som er aktive for å redusere omfanget av sykdom og lakselus. Dette vises med all tydelighet i
den korrespondanse som har funnet sted i sommer og høst mellom FKD, Fiskeridirektoratet

og de instanser som har gitt sine uttalelser i tilknytning til spørsmålet om utvidet MTB.
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Kampen for å verne villaksen har fått svært stor oppmerksomhet over mange år. Ingen må
være i tvil om at årsakene til reduserte villaksstammer er sammensatte. Likevel synes det som
om myndigheter og naturvernere har samlet seg om en felles årsakssammenheng: norsk
havbruksnæring og lakselus.

Ved å ensrette tiltakene for vern av villaks mot havbruk og lakselus tar en fokus vekk fra en
rekke viktige årsaker til redusert rekruttering til den nordatlantiske laksestammen:
vannkraftutbygginger, forurensning, arbeid i og ved lakseelvene, laks tatt som bifangst og
redusert mattilgang i havet. I tillegg mener vi at flere av de foreslåtte tiltakene som rammer
norsk havbruksnæring vil ha liten betydning for spreding av lakselus. Krav om svært lave
lusetall vanskeliggjør bruk av leppefisk og hyppige avlusninger øker risikoen for resistent lus.
Undersøkelser som er gjort på data innsamlet av fiskehelsenettverk viser at det faktiske antall
lus er vesentlig lavere enn myndighetene sine krav, og det som er mest gledelig er at antallet
viser en klar nedadgående tendens. Det er altså ikke samsvar mellom faktiske forhold og
påstandene fra verneinteresser.

Dersom hovedproblemet for villaksen er lakselus og rømt oppdrettslaks bør en større del av
norsk lakseproduksjon skje langt inne i fjordene der lakselusa ikke overlever og hvor
eksponeringen for vind og bølger er redusert. I stedet opplever vi noe som ser ut som et
norgesmesterskap i å utferdige nye forskrifter, der målet nok kan være klart, men midlene i
høyeste grad er usikre.

Fiskeridirektoratet beklager selv kvalitetene på de råd de gir til FKD i refererte vurdering. Det
hastearbeid som her er gjort rammer havbruksnæringa ved at de tiltak som foreslås iverksatt
går ut over det en normalt ville ansett som tilstrekkelig for å ivareta villaksinteressene,
samtidig som nødvendige tiltak ikke blir iverksatt på grunn av det ensidige fokus en har på
havbruks-næringen som årsak til reduksjonene i villaksbestanden. Det kan synes som om det
er viktigere å vise til tiltak, enn å forsikre seg om at tiltakene virkelig retter seg mot de reelle
årsakene til problemene.

HAVdyrkerne  mener det er feil å hindre store deler av havbrusknæringa i Hordaland fra å
delta i den vekst landet for øvrig får ta del i. Vi frykter at denne strategien vil spre seg til Sogn
og Fjordane og Møre og Romsdal.  Dersom vi skal nå vårt felles mål om å verne villaksen er

det viktig med en balansert og korrekt fremstilling av årsakene til de problemer en registrerer i
mange av våre lakseelver.  Vern må fundamenteres i kunnskap og viten,  ikke i følelser.

Med vennlig hilsen
HAVdyrkerne SA


