
Levende vassdrag, fjord og kyst 
 
 

29.januar 2014 
 

v/ Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet 
 og Jorunn Vallestad, rådgiver naturmangfold 



Velkommen! 
Litt om Naturvernforbundet i nord 

• Nord-Norges kretsforening stiftet 18.oktober 1914 i Tromsø 

• Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon 

• Landsdekkende, demokratisk organisasjon, med fylkeslag og ca. 80 
lokallag over hele landet 

• Over 21 200 medlemmer – og vi øker! 

• 11 lokallag i nord: Sør-Varanger / Mátta-Várjjaga , Ávjovárri / Ávjovári, 
Tana og Varanger / Deanu ja Várjjaga, Vest-Finnmark / Oarje-
Finnmárkku, Sør-Helgeland, Narvik, Salten, Rana, Vesterålen, Tromsø 
og Nordreisa 

• Finnmark økte  %-vis mest i nye medlemmer i 2013 og 2014! 

 



Is utbredelse i Arktis 17.september 2014 

http://www.nasa.gov/sites/default/files/14-261_0.jpg


Klimaendringer i nord 

Havissmelter     

Snødekket minker     

Breer smelter     

Mer varme absorberes    

Vannføring i elver øker    

Tundra tiner      

Metan lekker ut fra havbunn    

Havet mindre salt     

Havet surere     

Havsirkulasjon endres     

Marine og landbaserte arter vandrer   

Økosystemer endres    

 

Vil gi store endringer for bosetninger, infrastruktur, urfolk og 
naturbaserte næringer 

 

 

 

 

 

 



Og regjeringens 
svar på smeltende 
is er…. 

 

mer olje og gass. 

 

Vi protesterer!! 

 





• Ingen nye letekonsesjoner på 
norsk sokkel 

• Områder som er åpnet, men ikke 
igangsatt må stenges 

• Pensjonsfondets investeringer i 
olje, gass og kull må vris over i 
fornybare investeringer. 

 











Fossevandringa søndag 20. juli til Stordalsfossen i 
Meahccevággi i Sørfjorden i Tromsø kommune, 





Nasjonale miljømål 

• Naturmangfoldsloven 

– «artene og deres genetiske mangfold ivaretas» 

– «artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder» 

– Føre-var prinsippet 

– Økosystembasert forvaltning 

 

• Nasjonale laksefjorder/vassdrag 

– «påvirkninger som truer laksens genetiske mangfold,  
skal reduseres til et ikke-skadelig nivå innen 2010.» 

– Rømt oppdrettsfisk skal ikke true villaksen 

 

 



Måsettinger fra regjeringens bærekraftsstrategi:  
 

1)Havbruk bidrar ikke til varige endringer i de genetiske egenskapene til 
villfiskbestandene.  
 

2)Alle oppdrettslokaliteter som er i bruk holder seg innenfor en akseptabel 
miljøtilstand, og har ikke større utslipp av næringssalter og organisk materiale 
enn det resipienten tåler.  

 
3)Sykdom i oppdrett har ikke bestandsregulerende effekt på villfisk, og mest 
mulig av oppdrettsfisken vokser opp til slakting med minimal medisinbruk.  

 
4)Havbruksnæringen har en lokalitetsstruktur og arealbruk som reduserer 
miljøpåvirkning og smitterisiko.  

 
5)Havbruksnæringens behov for fôrråstoff dekkes uten overbeskatning av de 
viltlevende marine ressursene.  

 



«Riksrevisjonen er av den oppfatning at de 
miljømessige utfordringene i 
havbruksnæringen er blitt så vidt 
omfattende at næringen ikke kan sies å ha 
hatt en tilstrekkelig miljøtilpasset vekst, slik 
Stortinget har forutsatt». 
 
«Miljøutfordringene i næringen er etter 
Riksrevisjonens vurdering av et omfang 
som vil kreve vesentlige endringer i 
havbruksforvaltningen og måten 
havbruksnæringen blir regulert på.» 
 
• Samlet belastning for stor, og vurderes 

ikke ved tildeling av konsesjon 
• Ingen overordna strategi for effektiv 

arealbruk 
• Miljøutfordringene er størst i område 

med mange oppdrettsanlegg 
 
 



• Smittepress av lakselus og genetisk 
påvirkning av rømt oppdrettslaks 
vurderes fremdeles som de mest 
problematiske risikofaktorene knyttet 
til lakseoppdrett 

 

• I rapporten anslås det reelle tallet av 
lakserømminger til oppimot 1,5 
millioner fisk årlig, mens 
oppdretterne selv melder bare en 
femtedel av dette 

 

 



Noen anbefalinger fra utvalget: 
 

• Handlingsregler – viktig verktøy for god 
samfunnsstyring 

• Handlingsregel for regional justering av MTB og 
adgang til miljøbegrunnet flytting 

• Prinsipp for utvikling av handlingsregel for å 
redusere lusepress på villaks og sjøørret 

• Handlingsregel for å sikre villaks mot genetiske 
påvirkninger fra rømt laks 

• Kartlegging av kystsonen 

• Produksjonsområder med egne utsettssoner 
hvor utsett og brakklegging koordineres 

 



«Visjonene for havbruksnæring  
legger til grunn en femdobling av 
lakseoppdrettet innen 2050.» 

 

«Det er en forutsetning at dette skjer 
innenfor rammene av sosial, 
økonomisk og miljømessig 
bærekraft.» 





Anchoveta, kolmule, tobis, makrell?, hestemakrell, øyepål, sild, avskjær 



Naturvernforbundet har bedt den nye Regjeringen om å: 

  

– Ikke gi nye oppdrettskonsesjoner før problemene med spredning av 
lakselus og rømming er under kontroll 

– Fjerne anlegg der belastningen er for stor 

– Forholde seg til miljømålene og utvikle en forvaltning som tvinger 
næringen til å innfri målene 

– Fokusere forskning mot ny miljøteknologi, lukkede anlegg, 
brakkleggingsregimer, identifisere sårbare områder, effektive 
forvaltningstiltak 

– Redusere oppdrettsvolumet i hardt belasta fjorder slik som 
Hardangerfjorden 

– Vurdere klimautslippene til næringen, mer laks må fraktes sjøveien og 
infrastruktur planlegges for lavutslipp. 

 



 



 



• På oppdrag fra WWF har 
konsulentfirmaet Accenture laget 
en grundig oversikt over 
muligheter og barrierer med 
lukkede systemer i 
oppdrettsnæringen. 

• Hovedkonklusjonen er at lukkede 
systemer trolig kan løse 
utfordringer med lakselus og 
rømming, men at det vil ta tid å 
finne tilfredsstillende 
kommersielle løsninger.  



Fordeler og utfordringer med lukka anlegg 

• Kan hindre luseproblematikk 

• Mindre sjanse for rømming 

• Bedre kontroll med avfall 

• Avfallet kan bli en ressurs 

• Holder smittsomme sjukdommer ute/inne 

• Merder kan plasseres tettere, mindre arealbruk 

• Oppdrett nærmere markedet 

 

• Vannkvalitet og energibruk 

• Fiskevelferd - Sår på fisken 

• Kostnader – investering og drift 

• Større fare for teknisk svikt 

 



«Det dreier seg samlet om rundt 200 jobber, men ulempene 
med lakserømming og lus er så stor, at vi ikke ønsker ny 
oppdrettslaksvirksomhet i fremtiden, sier Laila Davidsen.» 







Takk for meg!  
 
 

Er du ikke medlem? 
Meld deg inn på 

www.naturvernforbundet.no/medlem  
 
 

Foto: Norsk polarinstitutt 

http://www.naturvernforbundet.no/medlem

