Uttalelse vedtatt av Landsstyret til Norges Naturvernforbund 25.september 2016

Naturvernforbundet vil ha all oppdrett i lukkede anlegg innen 2022
Regjeringen ønsker vekst i norsk oppdrettsnæring. Naturvernforbundet er sterkt imot vekst i en
næring som har et så stort økologisk fotavtrykk. Fiskeoppdrett i åpne anlegg i sjø og fjorder må
fases ut og all oppdrett må over i lukkede anlegg som hindrer spredning av lakselus og
forurensning og reduserer næringens miljøpåvirkning.
Produksjonen av norsk oppdrettslaks er doblet de siste ti årene. I 2015 stod Norge for over halvparten av
all verdens lakseproduksjon. Miljøkostnadene har etter hvert blitt for store og er nå synlige for folk langs
kysten og langs norske vassdrag. Stikkord er lakselus, forurensing av kjemikalier og næringsstoffer,
arealbeslag og marine økosystemer i ubalanse.
Den genetiske innblandingen av oppdrettslaks har store negative konsekvenser for norske villaksbestander
og det er dramatisk når 2 av 3 lakseelver er negativt påvirket fra rømt oppdrettslaks. I tillegg er det enorme
problemer knyttet til oppblomstring av lakselus i norske fjordområder, som dreper laksesmolt på
utvandring og sjøørret i fjordene.
Naturvernforbundet viser til Riksrevisjonen, som allerede i 2012 konstaterte at veksten i
oppdrettsnæringen ikke var miljøtilpasset, sitat: «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».
Det er allerede tatt i bruk flere modeller for lukkede anlegg i sjø rundt om i Norge. Dersom
oppdrettsnæringen skal være en del av et «grønt skifte» og gi arbeidsplasser langs kysten i fremtiden, må
det raskt utvikles og tas i bruk utstyr som reduserer næringens økologiske fotavtrykk.
Slike endringer skjer ikke av seg selv, og Naturvernforbundet etterlyser en pådriverrolle fra regjeringen for
å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Naturvernforbundet ber regjeringen innføre et forbud mot
åpne oppdrettsanlegg i sjø innen 2022. I løpet av 2017 må det gjennomføres en bred utredning som ser på
hvordan oppdrettsnæringen raskest mulig kan få all produksjon over i lukkede anlegg.

