
ageNSL
NORSKE SJØNIATBEDRIFTERS

LANDSFORENING
Miljøverndepartementet

Avdeling for naturforvaltning

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

eya@md.dep.no

Trondheim 1. mars 2013

Høringssvar - kvalitetsnorm for villaks, deres ref. 12/3755

Vi viser til høringsbrev av 15.1.2013, deres ref. 12/3755, Høring —kvalitetsnorm for villaks. Norske

Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, avgir i det følgende kommentarer til høringen.

Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for villaksen. Etablering av kvalitetsnorm for villaks må

sees i denne sammenheng. Vi mener vurderingen av måloppnåelse ut i fra dette utelukkende bør

gjøres ut i fra naturfaglige kriterier. I høringsnotatet er disse definert som:

om bestandene utnytter produksjonspotensialet (om bestandene når gytebestandsmålet) og

om bestandene har en god genetisk kvalitet

I følge departementets forslag er dette de bevaringsbiologiske kriteriene.

NSL er uenig i at politiske målsettinger vedrørende interessene til rettighetshavere og fritidsfiskere

og lokale ringvirkninger av laksefisket skal ha betydning når en etablerer en kvalitetsnorm for villaks.

Norge foretar bestandsvurderinger av mange marine fiskebestander. Det er et viktig og naturlig

utgangspunkt at en først vurderer tilstanden til en bestand. Deretter foretas avveininger mellom

ulike samfunnsmessige (eller politiske om en vil) avveininger i forhold til utnyttelse/høsting og evt.

konkurrerende aktivitet.

Høstingspotensialet for den enkelte bestand varierer fra år til år —avhengig av bla. mattilgang i havet,

tidligere uttak og andre påvirkningsfaktorer. NSL mener det må være et grunnleggende prinsipp at

bestandene vurderes ut i fra naturfaglige kriterier. Deretter kan en veie ulike politiske målsettinger

opp mot hverandre og slik gjøre en avveining mellom f.eks. nivå på høsting, muligheter for inngrep

og innføring av avbøtende tiltak. NSL mener at en hver bestand det kan høstes av er i god forfatning.

NSLviser til forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5: «Målet er at artene og deres

genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine

naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes

økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.»

NS1 mener også på denne bakgrunn at kvalitetsnormen må ta utgangspunkt i bevaringsbiologiske

hensyn. Etter at de ulike bestandene er klassifisert må det så tas en vurdering av ulike

påvirkningsfaktorer på bestanden, deriblant høsting.
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NSLfinner det oppsiktsvekkende at departementet veier mulighetene for høsting like tungt som

genetisk innblanding i vurderingen av kvalitet på en bestand. Høsting av levende ressurser er en

politisk beslutning hvor samfunnsinteresser veies opp mot hverandre. Dersom høstingspotensial til

en bestand skal være grunnlag for kvalitetsnorm, kan en risikere å oppfatte villaksen i Norge som

truet mens den egentlig ligger i underkant av maksimalt høstingspotensial. Dette vil være svært

uheldig —både for Norges omdømme mht. forvaltning av villaksen og i forhold til de ulike

påvirkningsfaktorer for den enkelte bestand.

NSL ber derfor om at «høstingspotensial» må tas ut av matrisen for vurdering av en bestand etter

kvalitetsnormen.

Det er per i dag uenighet i fagmiljøene omkring negative effekter fra oppdrett av laks på ville

laksestammer. NSLvil derfor understreke betydningen av at ny og omforent kunnskap legges til

grunn for videre utvikling av kvalitetsnormen.

NSL ser behovet for en kartlegging av tilstanden for ville laksebestander. NSL mener bedre

kunnskapsgrunnlag er et viktig bidrag til bedre sameksistens mellom lakseoppdrett og villaks.

Med vennlig hilsen

Kristin Sæther
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