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         Oslo, 30. november 2010 
 
 
Råvarer i norsk oppdrettsfôr 
 
Gjennom flere år har Norges Naturvernforbund satt søkelys på ressursbehovet i norsk 
oppdrett. En viktig del av denne debatten er sammensetningen av fôret som blir brukt i 
oppdrett av laks, torsk og annen oppdrettsfisk. 
 
I et intervju med Dagens Næringsliv 25. november i år tilbakeviser fiskeriministeren våre 
beregninger om mengden vill fisk oppdrettslaksen er avhengig av. ”Når du starter med 
feil tall og i tillegg bruker tallene feil, slik Haltbrekken har gjort, da blir alt feil. Hvis all 
fisken som brukes i til fiskeolje- og fiskemel kunne brukes til menneskemat i stedet, 
kunne vi diskutert saken. Men det er altså i all hovedsak snakk om fisk som ingen spiser 
– eller det er snakk som bioråstoff som før ble kastet på havet.” 
 
I forbindelse med denne uttalelsen og en debatt mellom oss og fiskeriministeren i NRK 
Her og Nå samme dag har vi noen spørsmål og forslag.  

 
1. Hva er fiskeriministerens kilde for at det ”i all hovedsak er snakk om fisk som 

ingen spiser”?  
2. Ministeren viser til at hun kunne diskutert dette hvis all fisken som brukes i fôret 

kunne gått til menneskemat. Hvor går grensa for ministeren for hva som er 
akseptabel mengde fisk brukt til oppdrettsfôr som alternativt kunne gått til 
menneskemat?  

3. Våre beregninger er basert på tall fra FHL, og på en detaljert oversikt over kildene 
til fiskeolje i Cermaq (EWOS) sitt laksefôr i 2009. Vi har lovet Cermaq å ikke 
bringe disse tallene videre, men ministeren kan sikkert få oversikten ved å 
henvende seg til selskapet. Kan ministeren konkret vise til hva hun mener er feil 
tall og hvordan hun mener vi bruker tallene feil?  

4. Norsk lakseoppdrett sammen med norskeid lakseoppdrett i utlandet er en næring 
med store økologiske fotspor. Den er også kilde til ikke ubetydelige konflikter, 
både i Norge og utlandet. Dette er en debatt mange ønsker å delta i basert på 
best mulig faktagrunnlag. Norges Naturvernforbund ber derfor fiskeriministeren ta 
initiativ til at det årlig utgis en detaljert oversikt over ingrediensene i norsk 
oppdrettsfôr. Vi viser i denne forbindelse til miljøinformasjonslovens paragraf 1 og 
2, der retten til miljøinformasjon omfatter blant annet produkters egenskaper eller 
innhold.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Naturvernforbund     

 
Lars Haltbrekken      
Leder        


