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Akvakultur og miljøpåvirkning
- Rettslig styring og kontroll

Naturvernforbundet
v/ Maren Esmark,
generalsekretær

Naturvernforbundet
•

Grunnlagt i 1914

•

Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon

•

24 400 medlemmer – og vi øker!

•

Silje Lundberg er leder

•

Landsdekkende, demokratisk organisasjon, med fylkeslag og ca. 85
lokallag over hele landet

•

Fylkeslaget i Oslo og Akershus er landets største, eget studentlag
sammen med Natur og Ungdom på Ås og ved UIO.
Lokallag i Asker, Bærum, Fet, Lørenskog. Nes, Oslo Nord, Oslo Vest,
Oslo Øst, Oslo Sør , Oppegård, Skedsmo, Vestby og Ås.

– Jeg er svært fornøyd med at hele tre
fjerdedeler av den norske villaksressursen nå gis
en særlig beskyttelse gjennom nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder, sier
miljøvernminister Helen Bjørnøy.
I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være
tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade
villaksen. I laksefjordene skal det blant annet
ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og
eksisterende virksomhet vil bli underlagt
særskilte krav til rømmingssikring og
sykdomskontroll. Disse reglene vil bli noe
strengere enn de som gjelder i dag. Større
inngrep i munningsområdene og virksomhet
med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke
tillatt.

«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 er for stor, og vurderes
ikke ved tildeling av konsesjon
• Ingen overordna strategi for effektiv
arealbruk
• Miljøutfordringene er størst i områder
med mange oppdrettsanlegg
https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/havbruk.aspx

Oppdrettsanlegg uten utslippstillatelse i 30 år – fikk drive videre
– Vi ser alvorlig på saken, sier Magnus JakolaFjeld. Han er seksjonsleder hos Fylkesmannen
i Finnmark og sier de vanligvis har to valg i
slike saker, enten å stenge bedriften eller å gå
til anmeldelse. Nå har Fylkesmannen derimot
valgt å ikke straffe selskapet så hardt.
– I dette tilfellet har vi ikke sett nytteverdien
av en anmeldelse eller å stenge bedriften. Vi
ønsker heller at bedriften skal få en riktig
utslippstillatelse til de krav som gjelder i dag,
forteller Jakola-Fjeld.
https://naturvernforbundet.no/finnmark/fiskeri-ogoppdrett/horingssvar-utslippstillatelse-grieg-seafood-article369592026.html

Klageretten må stadig forsvares
I en e-post til Naturvernforbundet i Rogaland fra Rogaland
fylkeskommune 6.februar 2013 konkluderer Rogaland
fylkeskommune v/ fylkesadvokaten med at ”det er vurdert at
Naturvernforbundet ikke er part i saken.”
Naturvernforbundet svarer: ”fylkeskommunens saksbehandling
og svar bryter med forvaltningslovens bestemmelser. ”
”Naturvernforbundet anser seg etter gjeldende retts- og
forvaltningspraksis, å ha rettslig klageinteresse, jfr.
forvaltningslovens § 28”.

Rømming i 2013 – ikke meldt, nesten henlagt
Naturvernforbundet og lokale fiskere
oppdaget rømt fisk og fjorden og meldte
fra til politiet. Ingen meldte seg og
etterforskning ble igansatt.
Fiskeridirektoratet anmeldte til slutt.
– Vi synes det er rart at politiet vurderer
å henlegge saken når det ble gjort en
DNA-sporing som gir veldig gode
indikasjoner på hvem som eide fisken
som rømte, sier Hareide, som er
seksjonssjef ved tilsynsseksjonen ved
kyst- og havbruksseksjonen i
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Ønsker å flytte laksefjordgrenser

Industriområdet på Langnes er aktuell
lokalisering for et felles lakseslakteri, men det
forusetter at det kommer en mindre justering
av grensedragningen for en nasjonal
laksefjord.
Formannskapet skal i neste møte behandle
spørsmålet om justering av grensene, etter
at administrasjonen er bedt om å utrede
saken. Næringssjef Jørgen Kristoffersen la i
dag fram saken, hvor man foreslår å flytte
grensene for den nasjonale laksefjorden, slik
at et mulig slakteri ikke kommer i konflikt
med grensene.

Her er mer lesing om oppdrettssaker i Altafjorden

http://www.altaposten.no/meninger/2017/02/07/%E2%80%93-Hvorforbrukes-ikke-loven-for-%C3%A5-sikre-en-b%C3%A6rekraftig-utvikling-iAltafjorden-14180965.ece
https://www.nrk.no/finnmark/vil-slakte-syk-laks-ved-altaelva-_-ogpolitikerne-sier-ja-1.12899980

Naturvernforbundets Fossmark er
frustrert over det han mener er en lite
bevisst holdning til utslipp fra
oppdrettsanlegg.
– Hadde man søkt om hytte langs
Lysefjorden, ville det bli stilt strenge krav
til sanitære anlegg. Ikke en millimeter
kloakk kan dumpes fjorden. Den samme
typen krav savner jeg at blir stilt til
oppdrettsaktører også. Her er det snakk
om anlegg som pumper ut avfallet til
millioner av laks.
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/g96z9/Frykte
r-oppdrett-i-Lysefjorden-vil-fore-til-utslipp

Rør som frakter
fôrpellets i
oppdrettsnæringen.
Har mistet ca 0,5 kg på
2 meter rør.
Ett anlegg kan ha flere
kilometer med slike
rør.
Kan potensielt være
en betydelig kilde til
utslipp av mikroplast i
norske farvann.

Takk for meg!

Er du ikke medlem?
Meld deg inn på
www.naturvernforbundet.no/medlem
Studentmedlemskap koster 50,- første året!
Og 200,- etter det
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