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Høringsuttalelse fra WWF - forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og 

ørretoppdrett i 2010 

 

 

WWF viser til Fiskeri- og kystdepartementets (FKD) høringsbrev av 18. august 2009 - Høring av 

forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010  

 

Av hensyn til miljø og fiskehelse må regjeringen og departementet ikke gi muligheter for 

kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010. WWF ber regjeringen og departementet om å stanse 

tilbudet til oppdrettsnæringen om å øke maksimal tillatt biomasse (MTB) på tillatelser til oppdrett av 

laks, ørret og regnbueørret med 5 prosent. Hensyn til miljø og fiskehelse samt økende behov for 

villfisk til fiskefôr gjør miljømessig uforsvarlig å øke veksten innen lakse- og ørretoppdrett. 

 

WWF ber samtidig fiskerministeren ”fryse” iverksettelsen av de 65 utdelte konsesjonene i 2009. Slik 

lakselussituasjonen er langs kysten er det en uakseptabel ekstra belastning for sjøørret og villaksen 

dersom mer fisk settes i sjøen. 

 

Bakgrunn 

WWF viser til Fiskeridirektoratets brev til FKD den 20. juli 2009 om en forløpig vurdering på 

nasjonalt nivå om tildeling av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i 2010. 

Fiskeridirektoratet innhentet skriftlige råd fra Mattilsynet, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for 

Naturforvaltning, Veterinærinstituttet og Statens Forurensingstilsyn og konkluderte med hvor det står: 

 

"Etter vår vurdering vil en generell kapasitetsøkning i 2010 øke usikkerheten og dermed risikoen for 

ikke å nå målene som er satt i bærekraftstrategien. Vår primære anbefaling er derfor å avvente 

ytterligere kapasitetsvekst i 2010 og bruke noe mer tid på å definere hvordan bærekraftmålene skal 

operasjonaliseres og overvåkes. På den måten vil både næring og myndigheter ha bedre grunnlag for 

å sikre at fremtidig vekst skjer innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Det vil også gi mulighet 

for å vurdere hvordan forutsetningene faginstansene angir som kritiske for videre vekst kan følges 

opp. 
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Uønskede miljømessige effekter knyttet til en fremtidig kapasitetsøkning vil kunne reduseres dersom 

det iverksettes tiltak som er beskrevet i bærekraftstrategien og som også omtales i innspillene vi har 

fått i forbindelse med utarbeidelsen av dette dokumentet. Tiltakene omfatter bl.a. utvikling av ny 

kunnskap, økt overvåkning, forbedret regelverk og endringer i driftsopplegg/struktur. Tiltakene bør 

iverksettes og positive resultat registreres før økt produksjon tillates." 

 

Med dette som bakgrunn er det nå svært vanskelig å se Regjeringens argumenter for at det er rom for 

vekst i oppdrettsnæringen for laks og ørret. Siden anbefalingen fra Fiskeridirektoratet kom og denne 

forskriften ble sendt ut på høring, så opplever vi nå en svært alvorlig lakselussituasjon i Norge. En 

situasjon som betegnes som så alvorlig at flere forskere går ut og anbefaler en reduksjon av mengden 

oppdrettsfisk i sjøen og en absolutt fryssituasjon av næringen. Videre så har flere fylkeskommuner 

varslet at de ikke ser at det er rom for en kapasitetsøkning i deres fylker.  

 

Dette i seg selv bør være gode nok grunner til å ikke tilrettelegge for videre vekst i en næring som har 

store miljøproblemer. En ytterlig vekst vil bidra til ytterligere belastning på allerede hardt pressede 

villaks- og sjøørretbestander.  

 

I tillegg til lakselus og rømt oppdrettsfisk står oppdrettsnæringen ovenfor andre miljøproblemer som:  

 Klimaendringer - dette krever en føre-var forvaltning 

 Økt press på ville fiskebestander brukt til fiskefôr 

 Mangelfill kunnskap om effekter av næringssalter 

 Økt biomasse forverrer sjukdomssituasjonen 

 

Statens forurensningstilsyn (SFT) foreslår nå restriksjoner på etablering og utvidelse av 

oppdrettsanlegg i områder der man vet at miljøtilstanden er dårlig og vil skjerpe kravene til 

miljøundersøkelser. Videre så er SFT a bekymret for at økte utslipp fra fiskeoppdrett, sammen med 

økende sjøtemperatur, kan gi overgjødslingsproblemer. Det kan i verste fall føre til færre dyr og 

planter i sjøen og gi en livløs bunn. 

 

WWF viser også til våre høringsinnspill til Hardangerfjordforskriften 18. november 2009 samt 

innspillet til forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbueaure i 

sjøvann 2009 den 16. februar 2009. 

 

Med vennlig hilsen  

WWF-Norge  

 

Maren Esmark       Karoline Andaur 

Leder for naturvernavdelingen      Havmiljørådgiver  

           

 

 


