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FHLs MILJØKRIMINELLE 1. nestleder
Les historien om oppdrettsfirmaet som har ødelagt to norske fjorder

Oppdrett på vei 
inn i tette anlegg!



Prius Plug-in Hybrid fra: 336 400,- Veil. pris lev. Oslo inkl frakt- lev. og reg. omk. kr 9 500,-. Årsavgift kommer i tillegg. 
Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Prius Plug-in Hybrid fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. 
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Med nyheten Prius Plug-in Hybrid tar vi enda et steg mot vårt mål om null utslipp.  Den 
er vår mest avanserte hybrid og har rekordlave utslipp - CO2 på kun 49 g/km og NOx 
utslipp på kun 0,9 mg/km, samt et drivstoff orbruk fra lave 0,21 l/mil. Ekstern lading 
gir Prius Plug-in Hybrid en elektrisk rekkevidde på opp til 25 km. Selv om teknologien 
er avansert, er den svært lett å kjøre: sømløst og automatisk skifter den til vanlig 
bensinhybrid på lengre turer. Med svært høyt utstyrsnivå og lave driftskostnader er 
det kanskje ikke rart at våre hybridbileiere er våre mest fornøyde kunder.

Prius Plug-in Hybrid har utstyr som: 
• Automatgir • LED nær- og kjørelys • Tåkelys foran • Automatisk klimaanlegg 
• Ryggekamera • Toyota Touch multimediaskjerm • Cruise Control 
• Smart Start og låssystem + mye, mye mer. Prius Plug-in Hybrid er enkel å bruke - og enkel å lade

NYHET! 

PRIUS PLUG-IN HYBRID

Viser vei mot null utslipp
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Grunnlaget for klagen var dokumentert 
gjennom vår egen faktarapport om 
miljøkonsekvenser ved oppdrett av  
nordatlantisk laks i Norge. Rapporten  
dokumenterer oppdrettsnæringens 
miljøsvineri og presenterer også løsningen 
for oppdrettsnæringen i fremtiden.

Riksrevisjonen valgte på eget initativ 
å granske oppdrettsnæringen. Det som 
ble interessant var at riksrevisjonen i sin  
rapport kom med samme konklusjoner som 
Miljøvernforbundet: “Tapet av oppdretts-
fisk, særlig på grunn av sykdom er bety-
delig. Sykdomssituasjonen har ikke bedret 
seg siden 2000 og de store tapene 
medfører også store økonomiske tap for 
næringen. Forekomsten av lus er fortsatt 
på et høyt nivå langs store deler av 
kysten og har en en negativ innvirkning 
på villfisk, særlig sjøørreten. Oppdrett 
bidrar til at utslipp av store mengder 

næringssalter, organisk materiale og 
kjemikalier tilføres områdene rundt 
anleggene. Kjemikalier slippes imidlertid 
urenset ut i vannet fra anleggene og det 
er påvist at slike midler påfører naturen 
skader.» Konklusjonen er en stor seier for 
NMF.
I begynnelsen av november ble riks- 
revisjonens rapport om havbruksforvalt-
ningen behandlet i Stortingets kontroll og 
konstitusjonskomite. 
NMF var eneste miljøorganisasjon ved 
siden av Norske lakseelver og Jeger og 
fisk som var invitert pga vårt langvarige 
arbeide med saken.
Som eneste deltager på høringen valgte 
NMF å legge vekk på de løsninger som  
finnes for å få bukt på de mange miljø-
problemer oppdrettsnæringen sliter med. 
Dette vakte interesse hos komiteen som 
også viste stor interesse for de løsninger 
NMF presenterte: tette, lukkede, flytende 

anlegg. der vannet hentes fra 50 meters 
dyp og der alt fôrspill, død fisk og slam 
samles opp til bruk som kompost på land. 
Oppdrettsnæringens representanter 
deltok på høringen sammen både FHL og 
fiskerimyndigheter, men disse fortsatte 
sin tåkelegging av  oppdrettsnæringens 
miljøproblemer.

Dette Miljømagasinet presenterer de 
løsninger som NMF mener oppdretts-
næringen må pålegges i fremtiden. 
Tette, lukkede og flytende anlegg som 
henter vann opp fra 50 meters dyp og 
der alt forspill, dødfisk og annet organisk 
avfall samles opp for behandling på land.
Dette er fremtidens oppdrettsanlegg.  
Komiteen var uten untak meget 
interessert i vår fremstilling og stilte 
mange interessante spørsmål, så nå er 
det og vente og se hva skjer.

Etter mange års konfronterende miljøarbeid mot en arrogant og bakstreversk oppdrettnæring klagde 
Miljøvernforbundet næringen inn for riksrevisjonen for å be om en gjennomgang av næringens 
miljøproblemer og politikken rundt dette. Samtidig ble også Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-
Hansen og Fiskeridirektør Liv Holmefjord innklaget for korrupsjon for begge eier oppdrettsanlegg 
og sitter dermed og forvalter sin egen næringsinteresse. 

Skotske perler tomme for laks
grunnet lus og rømning

Leder

Laksekrigen igangsatt i Skottland
Les mer på side 17
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Medlemmene er vår ryggrad

Det er medlemmene våre som utgjør 

mesteparten av det lokale og regionale 

arbeidet i Norges Miljøvernforbund. 

Alle medlemmer i Norges Miljøvernfor-

bund kan delta på og fremme forslag 

til Miljøtinget, som er vårt svar på andre 

organisasjoners årsmøte. Bare medlem-

stallet i seg selv, gjør NMF sterke. 

Når vi snakker miljø til de som tar 

beslutninger, vet de at vi har nesten 4000 

mennesker i ryggen! Det nytter! Har du 

lyst til å jobbe med miljø der du bor, eller 

kanskje starte en egen nærmiljøgruppe? 

- Det er enkelt og du  får god hjelp 

av hovedkontoret. Ikke nøl med å ta 

kontakt!

Medlemsfordeler:

-Medlemsmagasinet Miljømagasinet seks 

ganger i året.

-Rabatt i Miljømarkedet og i hele 

Miljøtrekløveret (Miljøhotellet Seletun, 

Miljødronningen og Luden Selskapslo-

kale).

Ved spørsmål ring 55 30 67 10 eller send 

en epost til medlem@nmf.no

Hvis du vil vite mer om Norges Miljøvern-

forbund, kan du finne dette på internett-

sidene våre www.nmf.no –ønsker du å 

bli aktiv, kan du ta kontakt med oss ved 

å ringe 

55 30 67 00, 

eller sende en epost til 

medlem@nmf.no 

Vi setter pris på kontakt med  våre med-

lemmer. Ikke nøl med å ta kontakt hvis 

det er noe du lurer på!

Premier

I forrige nummer av Miljømagasinet 

annonserte vi premiering til de som tok 

kontakt ved adresseendring eller med ny 

epostadresse til medlemsregisteret.

Vinnerne av T-skjorte med motiv fra 

kampanjen “Laksekrigen” er :

•	 Annlaug	Helene	Rød	
•	 Anne	Cathrine	Holte	
•	 Paul	Drageset

Gratulerer til vinnerne! 

Hei kjære medlem!
Kan du hjelpe oss å doble medlemstallet?

Verv et medlem!

Hilsen Eileen H. Ystheim

medlemsansvarlig.

Ta kontakt med medlemsansvarlig:

Telefon : 55306710

E-post   : medlem@nmf.no

Norges Miljøvernforbund 

v/Medlemskontoret

Postboks	593
5086 Bergen

For å bli medlem på internett: 

gå til www.nmf.no/medlem

eller

Scann QR-koden for direktetilgang fra mobiltelefon 

eller surfebrett.
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Statsadvokaten i Troms har gitt million-
bøter til Wilsgård fiskeoppdrett AS og 
Nord Seafood AS for å ha for mye fisk 
i merdene. Selskapene hjemmehørende 
i Torsken kommune ble tidligere i år 
politianmeldt for overskridelse av lovlig 
biomasse. Påtalemyndigheten mener  
selskapene har hatt fisk til en verdi 
mellom to og tre millioner kroner for mye 
i merdene.

Begge selskapene fikk et forelegg på 
1,2 millioner kroner i tillegg til en 
inndragning av 800.000 kroner, 
melder Troms Folkeblad.

”Forholdet gjelder for september 2011. 
Samlet hadde selskapene en maksimal 
tillatt biomasse på 1.800 tonn, mens 

de meldte inn 2.743 tonn, 943 tonn for 
mye. Det er klart at dette er snakk om 
store verdier, sier politiadvokat Tor Børge 
Nordmo.”

Heller ikke synes det som om han bryr 
seg om hvem eller hvor mange andre han 
måtte ødelegge for i sin pengejakt....

Før Wilsgård: Det var engang... torsk 
i Gryllefjorden og Torskenfjorden

Da kan det kanskje igjen komme torsk 
til Torsken kommune. Torsken kommune 
heter Torsken fordi den hadde kanskje  
landets rikeste torskefiske i kommunens 
to fjorder.  35 fiskere levde i og av Grylle-
fjorden og Torskenfjorden, og det kom 
fiskere fra Harstad og Narvik i tillegg.   

En ung gutt på 14 år satte for ca. 50 år  
siden 3 garn i Gryllefjorden. På disse 
garnene fikk han på en dag så mye torsk 
at han måtte tre turer til mottaket med 
full robåt for å kunne levere alt og gå på 
skolen.....

Så kom Fredd Wilsgård - Wilsgård fiske- 
oppdrett AS  (Senja) med sine fem 
oppdrettsanlegg og 15 ansatte. 
Han henter nå ut  mellom 5 og 10 millioner 
i overskudd hvert år.

De lokale fiskere derimot, må nå ut av 
fjordene og ut på storhavet for å fiske. 
En av disse som gjerne ville slippe turen 
til storhavet om det var torsk i fjorden, 
satte line med 1500 kroker i Torskenfjorden 
i 2010...... Han fikk 12 fisk, ingen torsk.....

Wilsgård ser nemlig ikke ut til å bry seg nevneverdig om regler og offentlige krav ....

NESTFORMANN I FHL –  FREDD WILSGÅRD - MILJØKRIMINELL 
OG ANSVARLIG FOR AT TORSKESTAMMENE I TORSKENFJORDEN 
OG GRYLLEFJORDEN ER BORTE
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Senja med Torsken og Gryllefjorden

Kystfiskere har lenge 
hevdet at torsk har 
forandret sin gyteadferd i 

fjorder med oppdrett. Våre lab-
studier våren 2004 bekreftet at 
torsk fra områder uten oppdrett 
unngår ”laksevann” og at dette 
også skjer ved svært lave 
konsentrasjoner. Responsen er 
også spesifikk for vill torsk, 
siden oppdrettstorsk ikke 
responderer på lukt av laks, 
og den er mindre (men fortsatt 
til stede) hos torsk fra fjorder 
med oppdrett. Nye resultater 
fra våren 2005 indikerer også at 
responsen ikke er artsspesifikk - 
torsk viser også en aversjon fra 
kar med ”torskevann” - eller at 

laboratoriedesignet er for sensitivt.
Feltstudien vår har imidlertid 
også vist at fjordtorsk aggregeres
rundt oppdrettsanlegg for torsk, 
og at enkelte individer kan være 
svært stasjonære over lang tid. 
Vi har også indikasjoner på at 
oppdrettsanlegg ikke generelt 
avskrekker stasjonær fjordtorsk, 
men kan tvert imot benytte dem 
som en ”ressurs” i hvert fall deler 
av året. Bestanden av torsk 
i åpne nordlige fjorder, 
viser imidlertid en stor grad av 
dynamikk, og kan i perioder både 
ha innsig av skrei og vandrende 
kysttorsk (”innsigsfisk”).  
Det kan derfor tenkes at vi i 
fjorder med intensivt oppdrett, 

både har lokal fjordtorsk som 
tiltrekkes oppdrettsanlegg og 
”innsigsfisk” på gytevandring 
som unngår oppdrettsanlegg. 
Våre laboratoriestudier indikerer 
at denne responsen kan være 
relatert til ”lukt av oppdrettsfisk”. 
Det er derfor viktig at laboratorie- 
responsene valideres i naturlige 
systemer, samt at langtidsstudier
av dynamikken til torsk i fjorder 
med og uten oppdrettsaktivitet 
initieres.

NMF hevder at også denne problem-
atikken kan løses gjennom bruk av 
tette flytende anlegg.

Wilsgård og hans fiskeoppdrett har 
gjennom sin plassering av merdene 
utryddet den lokale torskestammen i 
disse fjordene. Og Torsken kommune er nå 
kanskje den fattigste torskekommunen 
i landet. Årsak: Torsken vil ikke gyte i 
fjorder forurenset av ”oppdretts-vann”. 

Resultat: Kysttorsken og Eggatorsken er 
nå snart like truet som laks og sjøørret. 
Fiskere har sagt det lenge men nå 
begynner også forskere å bekrefte det. 

Sitatet nedenfor er sammendraget i 
rapporten ”Behavioural responses in wild 

coastal cod exposed to salmon farms 
possible effects of salmon holding water 
- a field and experimental stud” Vedlegg 
til sluttrapport NFR 242052.
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Offisiell statistikk fra Fiskeridirektoratets statistikkdatabase viser at det er enorme tap 
i oppdrettsnæringen.  51.988.000 laks er registrert som tapt i disse dataene bare for året 2011.... 
Altså uhyrlige ca 52 millioner laks! 

ØKONOMISK/ØKOLOGISK GEVINST I MASSEVIS

VED ”TETTE FLYTENDE ANLEGG”?

DAGENS PRODUKSJONSFORM I ÅPNE 
MERDER SYNES ALTSÅ Å VÆRE 
UHOLDBART DÅRLIG FOR OPPDRETTS- 
FISKEN OG DEN GIR ENORME TAP FOR 
OPPDRETTERNE. 

La oss se litt nærmere på forholdene og 
problemene som åpne merder medfører 
direkte både for oppdrettsfisken og 
villfisken.

Smitte mellom vill fisk 
og oppdrettsfisk:

Norge oppdretter årlig over 1 million tonn 
atlantisk laks i åpne merder.  Men 20 
prosent av den fisken som settes i sjøen, 
dør av forskjellige årsaker og når aldri 
slaktebenken. Opererer man for enkel-
thets skyld med runde tall tilsvarer dette 
over 60 millioner laks. Det settes, igjen 
med runde tall, hvert år over 300 millioner 
laksesmolt i sjøen. ”Hver smolt har i gjen-
nomsnitt et produksjonspotensiale på 
4.7 kg ved slakting, 14-18 måneder etter 
sjøsetting” heter det i fagmiljøet. 
Det slaktes imidlertid ikke over 300 
millioner laks, bare ca 250 millioner på 
grunn av det uakseptable tapet på 20 
prosent. Samlet utgjør dette tapet, et 
tapt ”produksjonspotensiale” på ca. 268 
000 tonn, eller 6,7 milliarder kroner 
omregnet med en snittpris på 25 NOK/kg.

Ettersom man i dag fortsatt driver opp-
drettsvirksomhet i åpne merder og sliter 
med så store tap på grunn av sykdom, 
er den åpenbare smitterisiko mellom vill 
og oppdrettet fisk, et svært brennbart 
tema. Villfiskinteresser ser klart en 
sammenheng mellom, eller risiko for, 
spredning av sykdommer fra oppdretts-
anlegg over på villfisken. Oppdrettsnærin-
gen er på sin side klart mest opptatt av i 
hvilken grad villfisk bidrar til å smitte eller 
spre smitter til oppdrettsfisk.

Hvilke sykdommer er årsaken til denne 
enorme dødeligheten? Generelt kan 	  

TAP AV LAKS, REGNBUEØRRET OG ØRRET I 
PRODUKSJONEN FORDELT PÅ FYLKE.
ANTALL I 1000 STK. 

Av de omkring 50 millioner laks som dør i sjøen skyldes en stor andel virusinfeksjoner, 
men det eksakte tallet er ikke kjent. Det er beregnet at infeksjon med ett enkelt virus 
(pankreas-disease (PD) virus) påfører næringen et tap på 1 milliard årlig.
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en si at sykdommer som er forårsaket 
av virus dominerer hos laksefisk, mens 
bakteriesykdommer dominerer hos annen 
marin oppdrettsfisk. De mest omfattende 
sykdomsutbruddene på laksefisk de siste 
par årene, skyldes virussykdommene 
infeksiøs pankreas nekrose (IPN), hjerte- 
og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), 
cardiomyopati syndrom (CMS) og 
pankreassyke (PD). Felles for disse virus-
sykdommer er at det enten ikke finnes 
vaksiner eller at vaksinene som eksisterer 
ikke gir god nok beskyttelse. For PD er 
det innført egne krisetiltak for å forsøke 
å redusere antall utbrudd og hindre at 
sykdommen sprer seg nord for Hustadvika.
Noe den forresten forlengst har gjort. 
Så vidt kjent er det offisielt registrert 
4 nye tilfeller nord for denne ”grensen” 
bare siste år.

Ifølge Veterinærinstituttet har 
sykdommen PD en ”typisk smittsom
opptreden med spredning innen et anlegg
til andre anlegg innen samme fjord- 
system og ved transport av infisert fisk.”

Foruten virussykdommene er det en del 
gjellerelaterte lidelser på laksefisk, samt 
at parasitter forårsaker problemer for 
oppdrettslaks. Det dreier seg da i hoved-
sak om lakselus (Lepeoptheirus salmonis) 
som regnes å være den største utfordringen
totalt sett for oppdrettsnæringa. 
Økningen av lakselus de seinere år skyldes 
ikke bare flere lus per fisk men også at 
et stadig høyere antall oppdrettsfisk står 
i sjøen. Et såkalt ”nasjonalt overvåkings-
program” ble satt i gang i Norge i 1997, 
da for å minske påvirkningen av lakselus 
på villfiskbestander. Dette innebar blant 
annet grenser for maksimalt antall lus 
per oppdrettsfisk, obligatorisk egen-
rapportering av lusetall til myndighetene, 
samkjørte regionale avlusingstiltak og 
overvåking av lakselusinfeksjoner på vill 
laksefisk.

Eksempler på virussykdommer og 
smitteveier på laks:

1: Infeksiøs lakseanemi  - er en alvorlig og 

smittsom virussjukdom. ILA-viruset hører 
til i samme familie som influensavirusene. 
Anemien, det tynne blodet, ender med et 
vannaktig blod. ILA er en blodåresjukdom 
og ved obduksjon finner en vanligvis 
alvorlige blødninger, men nøyaktig lokali- 
sering er svært variabelt og kan være 
fraværende i de tidlige stadier. Forsknings- 
resultater i norske og nordamerikanske 
epidemiologiske studier, som viser at 
horisontal smitteoverføring er av ”sentral 
betydning”.

2: Pankreassykdom eller pancreas 
disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og 
regnbueørret i oppdrett, og er forårsakes 
av viruset Salmonid alphavirus (SAV). 
PD gir kroniske skader i bukspyttkjertelen 
(pankreas) som igjen reduserer fiskens 
produksjon av fordøyelsesenzymer. 
Disse er nødvendige for at fisken skal 
klare å nyttiggjøre seg fôret. I tillegg 
har syke individer ofte store muskel-
skader som i noen tilfeller også rammer 
spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og 
kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon 
og påvirker svømmeadferd. Hvor stor 
andel av fisken som forblir kronisk syke 
etter et utbrudd varierer. Utbrudd kan 
være langvarige og dødeligheten kan bli 
svært høy. I etterkant av et utbrudd kan 
PD gi store økonomiske tap på grunn av 
dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.
Virus spres horisontalt. Ved bruk av 
hydrodynamisk modellering, er det nylig 
vist at havstrømmer i stor grad bidrar til 
spredning av PD-virus mellom anlegg.

3: IPN – Infeksiøs pankreas nekrose. 
Viruset tilhører slekten Aquabirnavirus 
som har et stort vertsregister og er påvist 
i mange ulike fiskearter verden over. 
IPN-virus er svært utbredt i norsk laks-og 
regnbueørretoppdrett. Dødeligheten ved 
sykdomsutbrudd er ofte høyere i fersk-
vannsfasen enn i sjøvannsfasen, men det 
økonomiske tapet er trolig høyere ved 
sykdomsutbrudd i sjøvannsfasen.Viruset 
smitter lett fra fisk til fisk gjennom vann 
og med avføring. Vertikal smitte (smitte 
fra foreldre til avkom) forekommer også. 
Desinfeksjon av rogn kan ikke forhindre 

vertikal smitteoverføring, da viruset kan 
overleve i rogn eller melke.

4: Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse 
(HSMB).  Er en smittsom virussykdom hos 
oppdrettslaks som i de siste årene har 
blitt svært utbredt. I 2011 ble sykdommen
rapportert på hele 162 lokaliteter. Smitter 
i alle fall horisontalt. Sykdommen kan gi 
svært varierende dødelighet. Også i 2011 
ble det rapportert om utbrudd med 
betydelige tap. Men HSMB opptrådte 
også mer snikende og ble ofte registrert i 
etterkant av sortering, flytting eller andre 
driftstiltak som kan stresse fisken. Dette 
skaper store utfordringer I forbindelse 
med lusebekjempelse og andre driftstiltak.

5: Det er mange andre sykdommer som 
oppdrettsfisken lider under. Både virus 
og bakterielt betingede sykdommer pluss 
parasitter. Det blir for langt å komme inn 
på alle her. En parasitt – lakselus vil vi se 
nærmere på nedenfor.

På torsk i oppdrett er vibriose fremdeles 
et stort problem. Så langt har en ikke hatt 
effektive vaksiner mot alle varianter av 
Vibrio anguillarum, bakterien som forårsa-
ker sykdommen. Utvikling av forbedrede 
vaksiner mot vibriose og også atypisk 
furunkulose hos torsk pågår.

Francisellose skyldes infeksjon med 
bakterien Francisella noatunensis. 
Sykdommen har forårsaket så store 
tap på lokaliteter i Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane at mange anser 
det som økonomisk uholdbart å drive 
oppdrett av torsk på disse lokalitetene 
(Fiskehelserapporten, 2010). 

I Nord-Norge kan det se ut som om 
tapene ved francisellose, i de svært få 
utbruddene som er registrert, er vesentlig 
mindre enn i sør. Det spekuleres i om 
dette kan skyldes lavere temperaturer og 
eventuelt lavere smittepress fra villfisk. 
Imidlertid er temperaturene i nordnorske 
farvann godt innenfor det bakterien kan 
leve under, selv om den vokser saktere 
ved lave temperaturer. 
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Det er mulig de høye temperaturene 
i sørnorske farvann fører til at immun- 
systemet til torsken ikke fungerer 
optimalt, noe som kan føre til økt 
mottagelighet for sykdom.

I 2011 mottok Veterinærinstituttet 
ca. 2500 saker for sykdomsutredning 
i forbindelse med helseproblem i oppdretts- 
anleggene. Antallet var  omtrent på 
samme nivå som i 2010, men man legger 
merke til noen endringer i sykdomsbildet.
I flere tilfeller ble det i 2011 påvist flere 
sykdomsproblemer samtidig. På samme 
fisk, innenfor samme fiskegruppe eller 
den ene sykdommen fulgte etter den 
andre og bidro til langvarige dødeligheter.

Jeg siterer fra ”Fiskehelserapporten 
2011”. Sist utkommende.
”Situasjonen for pankreassykdom (PD) 
var alvorlig også i 2011. Antall nye PD-
tilfeller var 89 mot 88 i 2010 og som 
tidligere ble alle tilfellene av PD påvist 
hos fisk i sjøfasen. I 2010 var alle påvis-
ningene innenfor den endemiske sonen 
sør for Hustadvika i Møre og Romsdal. 
I 2011 var fire av påvisningene utenfor 
sonegrensen. Disse var fordelt på ett 
tilfelle i Nord- Trøndelag på våren og tre 
tilfeller på slutten av året, ett i Sør-Trøndelag
og to rett nord for tiltakssonen.”

”I 2011 ble det påvist en ny variant av 
PD-virus som årsak til PD, en atypisk 
Salmonid alphavirus subtype 2 (atypisk 
SAV2). Vanlig subtype ved PD-utbrudd 
i Norge er SAV subtype 3 (SAV3). 
Kartlegging pågår og den nye varianten 
er så langt påvist fra sykdomsutbrudd 
tilbake til 2010. Alle utbrudd nord for 
sonegrensen ved Hustadvika i 2011 
var forårsaket av atypisk SAV2.”

”Det var en økning på ca. 20 % i antall 
påvisninger av hjerte- og skjelettmuskel-
betennelse (HSMB) i 2011 sammenlignet 
med 2010 (162 mot 131). Midt- og 
Nord-Norge er fortsatt kjerneområde for 
HSMB. Høy forekomst av piscine reovirus 
(PRV) er assosiert med HSMB, men viruset
er svært utbredt og undersøkelser pågår 
for å avklare sammenhengen mellom 
HSMB og PRV. Antall diagnostiserte 
tilfeller av kardiomyopa- tisyndrom (CMS) 
var på nivå med 2010. Sykdommen er 
tapsbringende fordi det er stor laks som 
dør. Det er vist at piscine myocarditisvirus 
(PMCV) gir CMS i smitteforsøk.”

Fiskeoppdrett i åpne merder gir et ideelt 
miljø for oppblomstring og deretter 
spredning av sykdommer (patogener) 
til både villfisk og annen oppdrettsfisk, 

enten via vannet eller via rømt fisk.
(Patogener eller patogene organismer, 
er en betegnelse på sykdomsfremkallende
mikroorganismer, særlig sykdoms-
utløsende bakterier til forskjell fra alle 
andre bakterier som ikke har med sykdom 
å gjøre. Bakterier og virus som ikke er 
sykdomsfremkallende kalles gjerne 
apatogene.)  

I fiskeoppdrett er det unaturlige store 
mengder av en ensartet gruppe verter/
fisk. Dette medfører selvfølgelig høy 
sannsynlighet for smitteoverføring fra 
fisk til fisk. Det øker dessuten evnen hos 
et patogen til å fremkalle sykdom og som 
en konsekvens av dette, økt dødelighet 
hos verten/fisken. En rask oppblomstring 
av et patogen påvirker vertens/fiskens 
smittestatus og fører til raskere smitte-
spredning i de tette fiskestimene. Dette 
kan forklare større epidemier i oppdretts-
fisk som ILA i Chile og PD i Norge. 

Patogenoverføring via passiv spredning 
i vannmassene er sannsynliggjort blant 
annet for ILA og PD ved at sykdoms-
utbrudd sammenfaller i tid og sted. 
Vannstrømmer er av betydning og en 
vil kunne få en bedre beregning av 
spredning ved bruk av modellering av 
vannstrømmene enn ved å bare se på 
distanse. Frittlevende bakterier blir  
imidlertid raskt beitet ned i marine miljøer.

Rundt de åpne merdene finner det sted 
en helt unaturlig oppsamling av villfisk. 
Undersøkelser har vist at så mye som 
10 tonn villfisk kan oppholde seg under 
og like ved et anlegg og at sei utgjør en 
stor andel av denne fisken. Det er vist at 
seien vandrer i store stimer fra anlegg til 
anlegg. Bevegelse av villfisken på denne 
måten mellom anlegg kan teoretisk 
medføre spredning av patogener. Villfisk 
er potensielle verter for patogener og det 
er vist at sei er mulig bærer av både SAV 
og IPNV virusene. Andre faktorer som 
er med på å øke risiko for spredning av 
patogener, er at et fåtall settefiskanlegg 
leverer til mange sjøanlegg spredt over 
store geografiske områder. 

Storskala flytting av fisk over lange 
avstander, over landegrenser og 
kontinenter gir en risiko for spredning av 
patogener til helt nye områder. 
Selv om materialet som flyttes undersøkes
med tanke på patogener, vil bærerfisk 
og øyerogn kunne inneholde patogener 
som er under deteksjonsnivå. Flytting av 
fiskemateriale over landegrenser gir en 
risiko for import av eksotiske patogener 
som vil kunne gi store konsekvenser for 

ville lokale populasjoner. Som eksempel 
kan nevnes Gyrodactylus salaris og dens 
spredning i norske elver. Det er også 
mistanke om spredning av ILAV fra Norge 
til Chile pga. handel med øyerogn. 

Flytting av fisk fra sør til nord i Norge er 
mistenkt å være årsak til enkeltutbrudd 
av PD nord for Hustadvika.

NMF HEVDER AT HORISONTAL SMITTE 
MELLOM ANLEGG OG TIL/FRA VILLFISK 
KAN REDUSERES TIL 0 MED TETTE 
FLYTENDE ANLEGG! SLIKE ANLEGG VIL 
HENTE VANN UNDER FOTOSYNTESE-
SJIKTET OG VÆRE MINDRE UTSATT 
FOR BÅDE BAKTERIER OG VIRUS.

Lakselus og lakselusbekjempelse koster 
oppdrettsnæringen omkring 1 milliard kr 
årlig.

Den såkalte ”synkroniserte avlusingen” 
har hatt en viss effekt i forhold til å få 
ned lusetallene midlertidig men det er 
stor bekymring i forhold til at lakselusen 
utvikler resistens mot de ulike avlusnings-
midlene. Nok et nasjonalt program for 
”overvåking av resistens” er derfor satt 
i gang ved Veterinærinstituttet. 

Tabellen nedenfor er hentet fra 
“Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk 
fiskeoppdrett” utarbeidet av Havforsknings-
instituttet i 2011.

NMF mener tallene som havforskningen 
her legger til grunn for hunnlusens 
re- produksjonsevne i beste fall er 
beskjedne. Likevel ser man at det 
beregnes ”pro- dusert” 39.009.360.000 
luseegg bare i juli måned 2011 Mao over 
39 milliarder lus på en måned……. og dette 
skjer i åpne merder!

Ikke rart de ville laksefiskbestandene 
sliter.

ALUSNING KOSTER OPPDRETTS-
NÆRINGEN ENORMT..... MEN VERRE..... 
DEN MEDFØRER DESSUTEN ENORME 
UTSLIPP AV GIFT.

LAKSELUS
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Finne oppdrettsanlegg i Norge:

Gå inn på www.fiskeridir.no. Trykk på kartverktøy i menyen til 
venstre. Trykk på oppdrettslokaliteter, godkjente for laks eller 
torsk, og legg pilen deretter på kartet. Kysten er bombet med 
oppdrettsanlegg!
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Eksempler på typer av lusegift som 
benyttes i industrielt oppdrett av fisk:

Alpha Max eller AMX virker på natrium 
kanalene i nervesynapsane (”nerve gift”). 
AMX er giftig for krepsdyr. 

Betamax eller BMX virker på natrium 
kanalene i nervesynapsane (”nerve gift”). 
BMX er giftig for krepsdyr. 

Salmosan vet. Inhiberer acetylcholines-
terase (AchE). Salmosan er ei ”nervegift”. 
Salmosan er farlig for vannlevende orga-
nismer og behandlas som spesial avfall.

RELEEZE: Aktive stoffet er Diflubenzuron
(DFB). DFB er en kitinhemmer. Hindrer 
lusa sitt nye skall å bli funksjonelt. 
Dette hindrer att lusa kan fjerne sitt 
gamle skall. Dette fører igjen til at lusa 
taper kroppsvæsker, tørker ut og dør. 
Kan påvirke skallskifte hos marine kreps-
dyr i sediment rett under anlegget.  
Restriktiv bruk i juni august (pga skallskifte
hos krepsdyr). Bør gå 12 veker mellom 
kvar Releeze behandling pga akkumulering
og lang halveringstid i miljøet.

EKTOBAHN: Aktive stoffet er Tefluben-
zuron (TFB). TFB er en kitinhemmer.
Kan påvirke skallskifte hos marine 
krepsdyr i sediment rett under anlegget.
Restriktiv bruk i juni august (pga skall-

skifte hos krepsdyr). Bør gå 12 veker 
mellom kvar Ektobann behandling pga 
akkumulering og lang halveringstid i 
miljøet. Ingen av TFB metabolittene 
(nedbrytningsproduktene) er påvist 
å være aktive kitinhemmere i fisk.

Som man med all mulig tydelighet ser av 
ekseplene ovenfor er dette gifter som 
ikke hører hjemme i våre fjorder. Må gift 
benyttes må det KUN skje i lukkede 
anlegg der man kan ta hånd om giften 
etter bruk!

NMF HEVDER AT GIFTUTSLIPP FRA 
LUSEBEHANDLING KAN REDUSERES 
TIL 0 MED TETTE FLYTENDE ANLEGG! 
MENGDEN LUS KAN OGSÅ REDUSERES 
TILNÆRMET LIK NULL OM VANN HEN-
TES DYPERE ENN 50 METER.

Dersom oppdrettsfisken gyter sammen 
med villfisken, vil lokale bestander bli 
påvirket. En krysning mellom oppdretts-
fisk og villfisk kan medføre tap av 
genetisk variasjon og kan endre 
nedarvede egenskaper hos villfisken.

Sitat Havforskningsrapporten 2011:

”Selv  om  det  er  påbudt  å  rapportere  
rømming,  er  det  anslått   at antall 
urapporterte rømlinger kan være betydelig.
En av forutsetningene for at 
fiskeoppdrett skal være bærekraftig og  
miljøvennlig,  er  at  antall  rømlinger  blir  
redusert.  
Oversikter over oppdretternes innmeldte 
rømningstall viser   en   nedadgående   
trend   for   laks   fra   2006,   da   over 
900.000 laks var rapportert rømt. 
Innrapporterte   tallene  for  rømt  torsk  
i  perioden  2008  til  2010  ligger  over   
tilsvarende  tall  for  laks,  noe  som  er  
bemerkelsesverdig,  da   produksjonen  av  
torsk  disse  årene  var  mindre  enn  1/40  
av   lakseproduksjonen.  De  faktiske  
rømmingstallene  er  trolig   betydelig  
høyere,  selv  om  en  ennå  ikke  har  
etablert  metoder   for  å  anslå  graden  
av  urapporterte  rømminger.”  
(vår understrekning)

Videre viser de ”offisielle” rømmings-
tallene i Norge at inntil 1 million fisk har 
rømt enkelte år.  Det er en åpenbar risiko 
for spredning av sykdom med rømt fisk 
og i en del tilfeller har også syk fisk rømt. 
Det er for eksempel blitt påvist ILA på 
rømt oppdrettslaks i elver i Troms.

Rømt oppdrettslaks fra sjømerder kan 
være syk eller smittebærende, 
og representerer derfor en fare for 
smittespredning både mellom anlegg 
og til villfisk, f.eks. etter oppgang i elver. 
”Skilbrei et al. (2010) fant at frigjort laks i 
Hardangerfjorden spredte seg raskt, 5–7 
km på én dag og 9–12 km etter to dager. 
Fisken gikk i alle retninger, og forekom i et 
område på 500 km2 etter en uke.”

NMF HEVDER AT RØMMING KAN 
REDUSERES TIL TILNÆRMET 0 MED 
TETTE FLYTENDE ANLEGG! 

RØMMING



Miljøvernforbundet vet at det foregår en utstrakt krypskyting på en rekke fugle- og dyrearter langs 
hele kysten. Historiene forteller om en oppdrettsnæring som ikke skyr noen midler for å fjerne bl.a 
skarv og oter som oppholder seg i nærheten av oppdrettslokaliteten.

Krypskyting langs norskekysten 

for å redde oppdrettsfisken fra naturen!

«Da han la til kai så vi at han hadde vært 
på skarvejakt. Han hadde vist hatt en god 
jakt. Eg visste ikke at det var skarvejakt 
i juni!». Mannen som sier dette er fra 
Helgeland. Andre forteller om at de 
regelmessig har hørt skudd fra områder 
med oppdrettsmerder. Historiene er 
to av flere Miljøvernforbundet har fått 
opp gjennom årene og som forteller 
om tjuvjakt på både sel, oter, skarv og 
gråhegre. Alle disse artene kan om de 
får muligheten til det gjøre skade ved en 
oppdrettslokalitet. En oppdrettsmerd full 
av fisk er ensbetydende med lettfanget 
mat. Gir tapet av oppdrettsfisk til skarv 
eller oter en oppdretter rett til å starte 
jakt på disse? Nei!  Alle disse artene er 

fredet helt eller delvis iløpet av året. Jakt 
i yngletida er uansett strengt forbudt. 
Oppdrettsnæringen har i alt for lett bare 
presset seg inn i kystlandskapet uten å 
ta nevneverdig hensyn til det fugle og 
dyrelivet som finnes. Dyr og fugler har 
måtte vike for oppdrettsanleggene. 
Oppdrettsnæringen har selv muligheten 
til å stoppe tapene til fiskespisere som 
oter og skarv, uten å skyte disse. Lukkede, 
tette anlegg beskytter ikke bare fugle- 
og dyrelivet i fjordsystemet fra rømt fisk 
og forurensing fra oppdretsmerden, men 
beskytter også oppdrettsfisken fra oter, 
skarv, sel og gråhegre. Dette er løsningen 
som må komme og som gir positive 
resultater til både oppdretter og nærmiljø.



Oter ved oppdrettsanlegg = Shoot on sight! 
Oteren fristes av oppdretternes enorme ansamlinger av fisk og kan skade både merd 
og selvfølgelig ta fisk. Derfor skyter oppdretterne den både lovlig og ulovlig!

OTER
”Et av flere sjeldne dyr i konflikt med oppdrettsnæringen.....”

Oter, eller europeisk oter blir også kalt 
fiskeoter. Det latinske navn er: Lutra lutra. 
Den er en rovdyrart i mårfamilien. 
Kroppen er lang og slank, og  spesial-
tilpasset et liv i og ved vann. Bestandene 
i Nord-Norge, i Trøndelag og på Nordvest-
landet er i øyeblikket ikke truet.

Oterens diet består i hovedsak av fisk, 
men også krepsdyr, amfibier, fugler, 
smågnagere og haredyr blir spist. 
Hyppige funn av plantemateriale i mager 
til norske kystotere tyder på at også 
planter bevisst blir spist. Analyser av 
mage- tarminnholdet av norske kystotere 
viser at torskefisker, flyndrefisker, ulker 
og rognkjeks utgjør hovedføden. 
Ville laksefisker har ikke særlig stor 
betydning i kystoterens diett, selv om 
laksefiskførende vassdrag ofte finnes 
innenfor oterens leveområder. Oppdretts-
laks blir derimot gjerne spist, og dette 
fører til konflikter med oppdrettsnæringa. 

Hva norske innlandsotere spiser er lite 
undersøkt. Formodentlig vil laksefisk 
utgjøre hovedføden i de kalde og oksygen- 
rike vassdragene i nord og vest. 
På Østlandet vil en derimot forvente en 
diett lignende det som har blitt funnet 
i Sør-Sverige, bestående av karpefisker, 
abbor og gjedde

Oter forårsaker skader på fiskeoppdretts-
anlegg og dette fører til både legal og 
illegal jakt, noe som antakelig vil øke i 
omfang dersom konflikten med næringa 
ikke tas på alvor. Tette flytende anlegg vil 
også kunne løse denne konflikten. 

Oteren har svømmehud mellom tærne 
både på for- og bakføtter. 
Klørne er kraftige. Hodet er kraftig og 
bredt, flattrykt oventil og innknepet 
mellom ansiktet og hjernepartiet. 
De ytre ører er små og ører og 
neseåpning lukkes under dykking.  

Pelsen er brunaktig grå til svartbrun men 
med en matt gul til fløtefarget strupe. 
Kroppslengde varierer fra 50–95 cm, 
skulderhøyde ca. 30 cm, halelengde 
30–55 cm og vekt opp til ca 15 kg.
Oteren blir kjønnsmoden fra halvannet 
års alder (hann) og toårsalder (hunn). 
Brunsten kan inntreffe hele året, men 
som oftest i februar til april. Etter ca. 60-
70 døgn føder oteren fra èn til fem unger. 
Vanligvis to-tre. Ungene følger moren 
nesten hele det første året. 
Det blir færre og færre otere og det 
kommer av at PCB og andre miljøgifter 
lagres og konsentreres i fisk som oteren 
lever av. Miljøgiftene reduserer forplant-
ningsevnen til dyret.

Oteren har forekommet i Norge fra 
gammelt av. I begynnelsen av  1900 
tallet opptrådte arten langs de fleste 
vann og vassdrag, så vel som ved sjøen, 
men de manglet på fjellet over ca. 1.000 

14



Havert og steikobbe er våre to vanligste selarter langs kysten. De kan også skape problemer 
for fiskere og fiskeoppdrettere ved at de kan spesialisere seg på å hente mat i garn, line og 
merder. Enkeltindivider av både steinkobbe og havert kan lære/ spesialisere seg på å hente 
mat i oppdrettsanlegg.

KYSTSEL
”oppdrettsterrorister..?”
Oppdretternes svar: Ja - den må skytes!

Havert, eller på latin, Halichoerus grypus, 
er den største av de to kystselene og 
den utbredt på begge sider av Nord-
Atlanteren..

Havert spiser nesten utelukkende fisk, 
men man kan også finne rester av kreps-
dyr i mage- og tarminnhold og i feces. 
Krepsdyr kan selvfølgelig være spist 
direkte av haverten, men det er mest 
sannsynlig at det kommer fra mage- 
innholdet til fisk som er spist av selen. 
I et studie av havertenes konsum i 

Finnmark, Nordland og Rogaland i 1999-
2007 ble det totalt funnet 16 forskjellige 
arter av fisk i havertens diett. Steinbit, 
torsk, sei og hyse dominerte både i antall 
og i kilo i dietten i alle områdene. Sild, 
tobis og flatfisk forekom også i betydelig 
grad i noen områder. 

m.o.h. Bestandstettheten i innlandet er 
vanligvis lavere enn ved kysten.
Oteren lever i alle ”våte” miljøer - fra 
kystområder, elver, bekker, innsjøer og 
dammer, til sump- og våtmarksområder. 
Ved sjøen foretrekker den svaberg med 
tang framfor sandstrender. I Innlandet er 
det viktig at ”strukturvariasjonen” er høy 
innenfor et lite område. 
Med strukturvariasjon menes blant annet 
grunne og dype vannsoner, områder med 
vekslende strømhastighet, flate og bratte 
bredder med forskjellig helling, innløp 
av sidebekker, gamle elveløp og stille-
stående områder ved rennende vann, 
sand- og grusbanker, og strandvegeta-
sjon bestående av urter, starr, siv, takrør, 
busker, trær eller skog, foruten områder 
med bart berg og ur. Disse forholdene har 
en direkte påvirkning på oterens mulighet 
til forplantning, til ungenes oppvekst, 
matsøk, skjulmuligheter, vandring, 
territoriemarkering og anti-predasjons-
atferd. Vassdrag med klart, men framfor 
alt ikke forurenset vann, blir foretrukket.

Når oteren lever i saltvann er tilgangen 
til ferskvann særs viktig for oteren - både 
som drikkevann så vel som til pelspleie. 
Pelsens varmeisolerende evne svekkes 
dersom salt krystalliseres i pelsen. 
Dette gjør jevnlige ”bad” i ferskvann 
nødvendig. Om snø kan tjene til å skylle 
salt ut av pelsen er ukjent. Det er funnet 

underjordiske ferskvannskilder i alle hi 
som er undersøkt på Shetland. 
Disse sikrer tilgang til ferskvann året rundt. 
Tilgang til ferskvann ser ut til å være svært 
viktig også for den norske kystoteren. 

Mulige konsekvenser av oljeutvinning kan 
også virke inn på bestanden. 
Oljesøl vil ødelegge isolasjonen i oterens 
pels og den vil fryse i hjel.

Den sørøstnorske oterbestanden er liten 
og oppstykket og dermed svært sårbar. 
Forsuring av vassdragene, innvirkning av 
miljøgifter som PCB og kvikksølv, 
vassdragsreguleringer, trafikkdødelighet,
fangst i beverfeller og drukning i fiskeruser
er også aktuelle trusler her.....

Som artikkelen nedenfor viser er også 
dette vakre spesialiserte rovdyret truet 
av menneskelig aktivitet og økonomiske 
interesser. Og argumentene og språkbruk 
den samme som for større rovdyr....

I forbindelse med at Artsdatabanken 
skulle starte prosjektet med å få oversikt 
over oterbestanden, etter et initiativ frå 
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Sogn 
og Fjordane, fremkommer uttalelser som 
disse i artikkelen nedenfor:

NJFF ønsker å få en bedre oversikt over hvor
mye oter det finnes i Sogn og Fjordane.

Svein Arne Forfod, som er fagleder NJFF 
SF for fisk. De vil vurdere å søke om lisens-
jakt om det viser seg at det er mye oter. 
”Oteren er raudlista, det vil seie at det er 
ein truga art og dermed freda. 
Men vi som går langs vassdraga oppfattar
ikkje situasjonen slik, seier han. For folk i 
lokalaget har sett mykje oter mellom
anna i Dalsfjorden, i Flekkeleva og i 
Daleelva i Høyanger. Forfod seier at 
oteren gjer stor skade ved at den drep 
mykje laks i til dømes laksetrapper i elvane.
Forfor meiner at oteren fangar så mykje 
fisk at det går ut over villaksstammen og 
sjøauren.”

”Det er ein lystmordar som ikkje et opp alt
den tek, men gøymer unna. Den gjer også 
eit innhogg i merdene ved oppdrettsanlegg.”

NMF MENER OTEREN KUN OPPTRER 
NATURLIG OG AT KONFLIKTEN ER 
MENNESKESKAPT GJENNOM BYGGING 
AV BÅDE MERDER OG LAKSETRAPPER. 
OTEREN HAR SIN HELT NATURLIGE 
PLASS I SITT ØKOLOGISKE MILJØ. 
PROBLEMET MED MERDENE KAN OP-
PDRETTERNE LØSE: TETTE FLYTENDE 
OPPDRETTSANLEGG.

HAVERT
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Undersøkelsene viste videre at havert 
i hovedsak spiste torskefisk på mellom 
5 og 20 cm (maks. 54 cm), og steinbit 
mellom 30 og 60 cm. Spisevanene ble 
dokumentert å variere relativt lite 
sesongmessig, men med noe større 
variasjon mellom år.

Haverten finnes langs norskekysten, 
fra Rogaland til Finnmark, med varierende 
grad av tetthet. Man finner dem vanligvis 
på de ytterste og mest værharde holmer 
og skjær. Haverten er lett å kjenne igjen 
med sitt hestelignende hode og sin lange 
snute. En hann kan i europeiske farvann 
bli over 2,3 m lang, og veie over 300 kg, 
En hun er betydelig mindre, men likevel 
opp til 1,9 m og 190 kg. I Vest-Atlanteren 
kan dyrene bli noe større, med hanner 
på rundt 400 kg. Haverten blir kjønns-
moden i en alder av 5–7 år, og maksimal 
registrert levealder i vill tilstand er 46 år 
for hunner og 30 år for hanner. 

Ungene blir født med hvit fosterpels 
(lanugo) og veier ved fødselen mellom 
15-20 kg. Dieperioden varer mellom to 
og tre uker. I løpet av denne tiden øker 
ungene vekten til 40- 50 kg, og for de 
største individene opp til ca 60 kg. 
Når ungene er rundt to uker gamle 
begynner de gradvis å røyte fosterpelsen, 
som er helt felt etter 20-25 dager. 
Ungene oppholder seg stort sett på land 
de første to-tre ukene, men det observeres
av og til unger yngre enn to uker i sjøen, 
og de kan også forflytte seg i lag med 
mora til nærliggende holmer.

Havert er flokkdyr som danner kolonier 
og særlig i forbindelse med ungekasting 
(fødsel) og parring og hårfelling. 
Havertene har faste lokaliteter langs 
kysten hvor de føder ungene sine. 
Det fødes i liten grad unger utenfor disse
faste fødeområdene. I den grad det skjer
er det kun snakk om noen få enkelt- 
individer. I området mellom Froan i Sør- 
Trøndelag og Lofoten er havertens føde-
periode fra midt i september til slutten av 
oktober, mens havert i Troms og Finnmark, 
samt i Rogaland, føder unger

fra midt i november til midt i desember. 

Dyrene skifter pels (hårfeller) en gang 
i året, i februar-mars. Havert spiser i 
hovedsak fisk med en rekke kystnære 
arter på menyen, særlig steinbit, torsk, sei 
og hyse. Den er hovedvert for parasitten 
torskekveis som er et betydelig problem 
for kystfiskerier. 

I Stortingsmelding 27 om norsk sjøpatte-
dyrpolitikk slås det fast, at forvaltningen 
av sel i Norge skal sikre levedyktige 
bestander av kystsel. Havert blir forvaltet 
regionalt innenfor områdene Lista–Stad, 
Stad– Lofoten og Vesterålen–Varanger. 
Det anslås at det totale antall havert er 
mellom 5100–6000 (ett år eller eldre dyr).
Havertbestandens nivå skal tilpasses en 
årlig produksjon av ca. 1200 unger.

Havertenes totale konsum av torske-
fisk er relativt lite sammenlignet med 
bestandene av kysttorsk, sei og hyse, 
og i forhold til fiskerienes uttak av disse 
artene.

STEINKOBBE:

Steinkobben spiser primært fisk, da særlig 
sei, øyepål og sild. Det har likevel vist seg 
at enkeltindivider kan lære seg å hente 
mat i oppdrettsanlegg og svømme opp i 
lakseelver. Dette medfører selvfølgelig at 
også steinkobben er i konflikt med 
oppdrettsnæring og fiskeriinteresser. 
Oppdretterne svarer med ”dødsdom”.

Den andre arten av kystsel er steinkobbe, 
på latin kalt Phoca vitulina. Den er utbred
i tempererte og subarktiske farvann på 
den nordlige halvkule. Steinkobbene er
sterkt kystbundne og arten er delt i fire
underarter ved henholdsvis øst- og vest-
kystene av de nordamerikanske og 
eurasiske kontinentene. I tillegg er det 
sannsynligvis en separat underart i noen 
innsjøer som har blitt adskilt fra havet 

etter siste istid på Ungavahalvøya i 
Canada.

Steinkobbene blir omlag 150 cm lange og 
veier da noe over 100 kg. Hannene er litt 
større enn hunnene. Ungene veier ca 10 
kg ved fødselen og er rundt 80 cm lange. 
I våre områder føder steinkobbene 
unger i siste halvdel av juni og dieperioden
varer i tre til fire uker. Ungene har felt 
fosterpelsen ved fødselen og kan gå i 
vannet allerede etter få timer. Men de er 
særdeles sårbare for forstyrrelser i første 
del av dieperioden fram til de har utviklet 
gode svømmeferdigheter.

Steinkobbene er primært fiskespisere 
med et bredt spekter av fisk i dietten. 
De beiter langs skjærgården, grunne 
kystnære områder og i noen fjorder

Under steinkobbetellingene i 2003–
2006 ble det registrert ca. 6700 dyr, 
noe som indikerte en årlig reduksjon i 
bestanden på ca. 1,5 % sammenlignet 
med 7500 registrerte dyr i 1996–1999. 
Nedgangen medførte at steinkobbe ble 
listet som sårbar på Norsk rødliste 2006. 
Kategorien sårbar indikerer at det er 10 %
sannsynlighet for at arten forsvinner fra 
norske områder innen hundre år dersom 
nåværende beskatningsgrad vedvarer. I 
tillegg til steinkob  bene langs Norges 
fastlandskyst, finner vi verdens nordligste
bestand av steinkobbe ved Prins Karls 
Forland på Svalbard. Denne isolerte 
bestanden er fredet, og anslått til å 
utgjøre i overkant av 1000 individer.

NMF MENER AT KYSTSELEN – BÅDE 
STEINKOBBE OG HAVERT –HAR SIN 
NATURLIGE PLASS I DERES
ØKOLOGISKE MILJØ. KONFLIKTEN 
MED OPPDRETTERNE HAR OPPDRET-
TERNE SELV SKAPT GJENNOM SINE 
STORE ANSAMLINGER AV FISK I ÅPNE 
MERDER. TETTE FLYTENDE ANLEGG 
VIL OGSÅ KUNNE LØSE DENNE 
KONFLIKTEN.

STEINKOBBE
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NMF ved Kurt Oddekalv og Don Staniford aksjonerte og holdt foredrag i Skottland som en del av 
den internasjonale laksekrigen. Dette var i november 2012. Der var vi vitne til de samme miljø- 
problemene som vi har sett i Norge og andre steder. 

Norges miljøvernforbund /
Green Warriors i Skottland 

Skotske elver tømmes for laks og sjøørret 
grunnet forurensing og lakselus fra delvis 
norsk-eide oppdrettsanlegg i Skottland 
og på Hebridene. Den storslåtte naturen 
plyndres, og områdene forurenses, av 
oppdrettsanleggene som har fått herje 
nærmest ubemerket.

Kurt Oddekalv og Don Staniford har i 
fellesskap aksjonert mot oppdretts-
næringen i Skottland. Sammen la de ut på 
en ukelang turné hvor de holdt en rekke 
folkemøter samt inspiserte til motstand 
mot norsk-eid lakseoppdrett. 

Turnéen fikk en god start, og det første 
folkemøtet i Skywaters inspirerte til å 
danne en ny organisasjon – nemlig
Skywaters Aganst Fishfarming. 
I Skywaters samles lokale i kampen mot 
utviding av et av anleggene til Marine 
Harvest. Sammen står vi sterkere i 
kampen mot oppdrettsnæringen! 
Med stor suksess har Kurt og Don holdt 
foredrag og folkemøter i Skye og Ullapool
i Skottland, samt Stornoway på Hebridene.
I forbindelse med møtene ble NMF´s 
engelske versjon av faktarapporten om 
fiskeoppdrett delt ut.  

Rapporten gir våre allierte i utlandet den 
nødvendige oversikt over miljøkonsekvenser
av dagens fiskeoppdrett til å samle støtte 
og argumentere mot grådige oppdrettere.

I disse områdene dannes det nå lokale 
grupper som skal fortsette kampen 
mot oppdrettsanleggene. Den lokale 
befolkningen har tydelig lagt merke til 
at den storslåtte skjønnheten i naturen 
ødelegges av oppdrettsanleggene.
  
Lokalbefolkningen er sterkt imot oppdretts- 
næringen med de store skadene fra 
lakselus og forurensing. For dem er det 
klart at enten må de legge ned eller legge 
om driften.

De lokale «gillies», som lever som guider 
for fiskere som ønsker å oppleve den 
vakre naturen, mister jobbene sine fordi 
fisken forsvinner og dør grunnet lakselus, 
sykdom og forurensing fra anleggene. 
Den skotske kysten får også gjennomgå, 
da den blir plyndret av franske, spanske 
og engelske trålere.

Skottland og Hebridene er naturperler 
som plyndres av fiskenæringen! 

Anleggene må der som andre steder inn 
i tette, flytende anlegg før de norsk-eide 
oppdrettsanleggene ødelegger villaksen 
og naturen også i Skottland.  

Fra Norge vil NMF bistå og lede den 
internasjonale kampanjen for å få slutt på 
lakseoppdrett i nøter hvor enorme 
mengder fiskeskyt og sykdommer spres 
med havstrømmene. Desto flere land og 
desto flere folk som deltar, desto raskere 
vil vi lykkes med målet om å få alt fiske-
oppdrett inn i tette, flytende anlegg for 
å få bukt med miljøproblemene. 
Skottlandsturneen var i så måte et viktig 
steg for å oppnå dette målet. 
Fiskeoppdrettsselskapene som stort sett 
er norskeide skal ikke kunne bruke som 
argument mot tette anlegg at det kun er 
i Norge man kommer med slike krav. 



Langs norskekysten er det seks 
forskjellige arter leppefisk som er vanlig, 
og artssammensetningen varierer 
geografisk. Bergnebb eller grønngylt 
dominerer tallmessig de fleste steder, 
fulgt av berggylt. Rødnebb/blåstål og 
gressgylt er mindre tallrike og brungylt 
blir betegnet som sjelden i våre farvann. 
Rødnebb/blåstål kanskje er den arten 
folk flest kjenner igjen og har ett forhold 
til da mange nok har sett disse vakre blå 
og røde fiskene fra bryggekanten ofte 
fulgt av fortelling og undring over artens 
kjønnskifte fra den røde hunnen til den 
skinnende blå hannen. Det må her legges 
til at også berggylt er Hermafroditt, dvs 
skifter kjønn. 

Alle disse forskjellige leppefiskartene 
spiller en viktig og uunnværlig rolle i norske- 
kystens unike økosystem som naturen 
har brukt titalls tusen år på å spesial-
tilpasse våre forhold. Når nøkkelarter i 
økosystem utsettet for et slikt målrettet 
og nærmest uregulert fiske er det god 
grunn til bekymring, og Miljøvernforbundet
står ikke alene når vi igjennom flere år har 
advart mot over-drevent uttak av disse 
flittige fiskene som i praksis er strand-
sonens renovasjonsarbeidere. 
Leppefiskene er stedegne individer som 

holder territorier og ikke forflytter seg 
over store avstander. Siden leppefiskene 
trives best på grunt vann og ikke liker 
seg i de frie vannmassene uten skjul og 
beskyttelse er forflytningen til nye leve-
områder svært begrenset. Dette fører til 
at man ved intensivt fiske i et fjordområde
nesten kan utfiske hele bestanden av 
leppefisk dersom man fisker effektivt 
igjennom sesongen. Når en fisker har 
fisket ”tomt” et område vil man i de fleste 
tilfeller utvide fisket til omkringliggende 
områder og på denne måten begrense 
det allerede beskjedne innsiget av 
leppefisk fra nabolaget. 

Leppefiskenes oppgave i fjæresteinene 
er mange og viktige, i tillegg til og gjøre 
en nødvendig jobb som rensefisk som 
helt eller delvis lever av og plukke parasitter,
sopp og sykt vev fra andre fisker skal 
de også holde nivåene av snegler, skjell, 
parasitter og andre bunndyr i ballanse. 
Samtidig er leppefiskene også et ledd i 
næringskjeden og kysttorskens viktigste 
matkilde. Kystorsken er allerede i sterk 
tilbakegang langs kysten, mye grunnet 
oppdrettsnæringens endring av kyst-
miljøet noe som er beskrevet ved egen 
artikkel i dette magasinet. Ved å  hente ut
over 16 millioner individer av kysttorskens

viktigste næringskilde hvert eneste år 
setter oppdrettsnæringen ytterligere 
kjepper i hjulene for kysttorsken. 

Leppefisk i oppdrettsannleggene. 

Som nevnt er leppefiskene stedegne 
arter som trives best langs bunnen og
i strandsonen hvor disse kan finne både 
skjul og ro. Når disse fiskene blir fanget 
og revet bort fra sitt naturlige miljø 
utsettes fiskene for store belastninger 
både som følge av fangst og transport, 
men også i all hovedsak stress som følge 
av det oppjagede miljøet de utsettes for
i en merd med opp mot 200 000 laks som 
svømmer i en evig sirkel uten muligheter 
til å falle til ro. Man omtaler da også 
eppefisken som en sesongvare og
levetiden til leppefisken i anleggene 
er bare prosenter av det den er i ville 
bestander.  Man fisker med andre ord opp 
16-20 millioner leppefisk i et fånyttes 
forsøk på og begrense den enorme 
tilveksten av lakselus i  dagens åpne 
oppdrettsmodell hvert år for at disse skal 
beite lus av oppdrettsfisken til de dør av 
belastningen dette miljøet utsetter disse 
små men viktige fiskene for. 
Leppefiskens behov for trygghet og
skjulesteder gjør at fiskene kun beiter

Oppdrettsnæringen bruker store mengder leppefisk i den evige kampen mot lakselus. Når man på 
slutten av 80-tallet for første gang benyttet leppefisk mot lakselus ble det fanget rundt 1000 
individer i året, nå drøyt to tiår etter er tallene oppe i 16 millioner individer hvert år og tallene blir 
stadig høyere. Forbruket av leppefisk er nå så stort at enkelte regioner er nær tømt for disse små 
flittige fiskene som har en sentral rolle i norskekystens økologi på flere og sammensatte måter.

Leppefisk i oppdrett mot lakselus = lureri!
Dyremishandling av havets renovasjonsarbeidere?

18



Fiskeoppdrett bidrar til overgjødsling.

Norsk oppdrettsnæring har heldigvis 
forandret seg noe siden begynnelsen av 
1970-årene. De første anleggene var 
små og ofte plassert på ”beskyttede” 
områder med dårlig vannutskiftning. 
Mengder av organisk materiale hopet seg 
opp under merdene. Dette gav i verste 
fall oksygensvikt og dannelse av giftige 
gasser på sjøbunnen, og redusert kvalitet 
på oppdrettsfisken.

Økt kunnskap om disse effektene med 
tilhørende tap for oppdretterne har ført 
til at oppdrettsanleggene etter hvert har 
flyttet ut på dypere, mer åpne og 
eksponerte områder med god vann- 
utskiftning. Samtidig har likevel 
produksjonen på hver lokalitet økt 
betydelig, og utslippene til miljøet også. 
NMF har med MS Miljødronningen 
dokumentert enorme gjødseldunger 
og død havbunn under slike anlegg på 

dybder helt ned mot 300 meter. Det er 
nå kjent at økte utslipp av næringssalter 
sammen med økende sjøtemperatur kan 
føre til store overgjødslingsproblemer 
i enkelte fjordområder. Slike store tilførsler
av næringssalter gir tilsvarende høy 
algeproduksjon. Når algene brytes ned 
i forråtnelsen forbrukes store mengder 
oksygen. Dette gir igjen et lavt oksygen-
innhold på sjøbunnen. Når oksygeninnholdet
blir for lavt reduseres og skades det 
biologiske mangfoldet. Bunnen blir livløs 
og livsgrunnlaget for andre organismer, 
slik som for eksempel krabber og reker 
kan forsvinne.

Utslipp av næringssalter og organiske 
stoffer fra fiskeoppdrett har selvfølgelig 
størst effekt i den umiddelbare nærheten 
av hvert anlegg. Endringen av plasseringen
av lokalitetene medfører ikke at utslippene
reduseres men at de sprees over et større 
område. Derfor må man se på de samlede 
utslippene fra flere anlegg i samme 

fjordområde og det er da ingen tvil om at 
kan føre til overgjødsling.
Fiskeoppdrett kan bidra til problemer, 
avhengig av anleggets størrelse og 
beliggenhet. Utslipp fra produksjon av 
780 tonn laks, ørret og regnbueørret 
– tilsvarer en konsesjon - kan sammen-
lignes med næringssaltutslipp fra en 
befolkning på ca. 7 800 til 11 700 inn-
byggere. Et normalt stort anlegg består 
av 4 slike og er altså på 3120 tonn og de 
tilsvarende tallene for næringssaltutslipp 
blir da fra en befolkning på ca mellom 
31.200 til 46.100. Vi snakker altså her 
om en middels stor norsk småby......
Og det er over 1000 slike anlegg i våre 
kyst og fjordsystemer.

NMF hevder at utslipp i form av 
skitt og fôrspill kan reduseres til 
0 med tette flytende anlegg! Ved 
fornuftig håndtering av dette 
avfallet blir det en viktig ressurs.

Ett anlegg av størrelse 3120 tonn slipper ut like mye skitt som 70.000, 90 kg slaktegris. 
Oppdrettsnæringens egen sammenligning. Dette øker mengden av næringssalter i fjorder og 
kystnære områder foruroligende og nedslammer havbunnen. Marine arter som ålegress og reker har 
store problemer med nedslammingen! Avfallet burde i stedet være en ressurs!

Enorme utslipp i form av skitt og fôrspill

lus av laks som passerer innenfor 1 meter
avstand fra leppefiskens skjulested. Dette
gjør at leppefiskens effekt begrenser seg
til gode perioder med lite lus. Straks luse-
nivået begynner og stige har ikke leppe-
fiskene kapasitet til å holde nivået nede 
og har svært begrenset effekt.
Det er verd å merke seg at man i årene 
fra 2009 har tatt ut historiske 16 000 
000 leppefisk samtidig som lusenivåene 
har vert historisk høye. Dersom leppefisk 
hadde vert løsningen burde vel denne 
statistikken gått motsatt vei hvor økt 

innsetting av leppefisk skulle gitt mindre 
bruk av kjemikalier og lavere lusenivåer. 

Miljøvernforbundet opplever 
bruken av leppefisk som svært 
vanskelig å forsvare sett fra et 
etisk perspektiv, samtidig som vi 
er meget bekymret for 
konsekvensene av overfisket på 
disse viktige renovasjons- 
arbeiderene. Slike effekter ser 
man vanligvis ikke før det er for 
sent og vi mener alt tyder på 

at man her må benytte føre var 
prinsippet og la strandsonens 
balanse komme før oppdretts-
næringens. Slik det er i dag 
fremstilles leppefisk som en del 
av løsningen, mens alt tyder på 
at det kun er et skalkeskjul med 
midlertidig begrensende effekt. 
Ganske enkelt ligner fokuset på 
leppefisk veldig på en mediebløff.
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Funnet av såkalte ”monstertorsker
 i Storfjorden i Troms avdekket torskeopp-
drettets bakside: torskeoppdretterne 
sliter med stor andel fisk med genetiske 
skader. Feilslått yngelproduksjon har ført 
til at opp til 60 % av all oppdrettstorsk 
man finner i merder langs kysten har 
tydelige genetiske skader. De genetiske 
skadene kommer bl.a til uttrykk gjennom 
vanskapt ryggsøyle og munn. Dette fører 
til stygge lidelser hos fisken.
Det er til nå funnet såkalte ”monstertorsk”
i Hamarøy, Lofoten, Kjøllefjord, Laksefjord,
Kåfjorden og Trondheimsfjorden i tillegg
til Storfjord.  I tillegg er det fisket lignende
deformert torsk i Øresund i Danmark.
Torsken gyter i motsetning til laksen i de 

frie vannmassene, noe som innebærer at 
ethvert oppdrettsanlegg for torsk som 
er etablert i en fjord langs kysten, er en 
kilde til genetisk forurensing overfor den 
lokale stammen av kysttorsk. Når man i 
tillegg tenker på de genetiske skadene 
man finner blant oppdrettstorsk forstår 
man hvor alvorlig ødeleggende dette er 
for kysttorsken. Selv et ”rømningssikkert” 
åpent oppdrettsanlegg for torsk fører 
til alvorlige konsekvenser for den lokale 
kysttorsken. 

Oppdrettstorsken har for øvrig vist seg 
også å være en utbryterkonge der fisken 
gnager seg gjennom merden. I 2012 er 
det rapportert om minst 50 000 rømt 

oppdrettstorsk, mens det siden 2004 har 
rømt minst 1,4 millioner fisk.

Etableres torskeoppdrett i lukkede anlegg 
vil denne virksomheten ikke lenger være 
en trussel mot kysttorsken. Samtidig vil 
nedslammingen av fjordbunnen rundt det 
enkelte anlegg bli borte og torskeopp-
dretterne kan leve i sameksistens med 
kystfiskerne uten alvorlige miljøkonse-
kvenser for det marine liv i fjordsystemet.

NMF frykter at oppdrett av torsk skal 
utvikle seg i samme retning som hos 
lakseoppdrett.

Torskeoppdrett, regjeringens nye miljøeksperiment, er en alvorlig trussel mot både kyststorsken og 
torsken i Barentshavet. Det er åpnet for torskeoppdrett langs hele kysten uten at myndighetene har 
kontroll over de økologiske konsekvensene slik oppdrett medfører. Det hører med til historien at da 
den nasjonale avlstasjonen for torsk ble etablert utenfor Tromsø ble det satset stort på ansettelse 
av genetikere mens man helt glemte nødvendigheten av å ansette noen som kunne se på de 
økologiske konsekvensene av torskeoppdrett for øvrig marin fauna.

Oppdrettstorsken 
gyter i merden! 
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Lakseoppdrett har over tid utviklet seg til 
å bli et stort miljøproblem langs hele
kysten og er i dag en av hovedårsakene 
til at villaksen er truet av utryddelse. 
Rømming, lakselus, nedslamming av 
områdene rundt oppdrettslokaliteten og 
ødelagt villfisk er noen av
miljøkonsekvensene av lakseoppdrett. 
Sterk lukt i sjøvannet som følge av utslipp 
av tonnevis med bl.a fiskebæsj fra
oppdrettslokaliteten får villfisken til å 
vegre seg til å nærme seg fjordsystemet.

Med en minimal kunnskap om de 
økologiske konsekvensene av oppdrett 
av torsk har myndighetene åpnet for at 
torskeoppdrett skal bli det nye oppdretts-
eventyret i Norge.
Nordmenn har fisket etter torsk langs 
kysten i alle tider. Torsken har gitt 
befolkningen en stabil og økonomisk 
trygghet. Enten man var rik eller fattig 
kunne man fiske seg en koking på havet. 
Fisken har vært svært viktig som mat og 
næringstilskudd. Familien hadde havet 
som sitt sikre spiskammer. I dag trues 
villtorsken av en næring som vil fylle 
fjordene med oppdrettstorsk. 

Det sies i enkelte kretser at man ønsker 
en sameksistens mellom kystfiskere og 
torskeoppdrettere. Det finnes ikke
grunnlag for en slik sameksistens. 
Kysttorsken består av en rekke underarter
er hvert fjordsystem har sin egen underart. 
Jo større terskel fjordsystemet har ut 
mot havet, jo mer særegen er torsken og 
økosystemet forøvrig. Dette kan forklares 
med at vannutskiftningen og dermed 
transporten av rogn og –larver er mindre 
i fjordsystem med høge terskler enn med 
lave. Dette gjør bl.a Balsfjorden, Troms, 
ofte kalt det lille Barentshav, til et unikt 

fjordsystem. Oppdrettstorsken representerer
en alvorlig trussel mot vill-torsken enten 
den svømmer i mæra eller har rømt ut i 
fjordsystemet. Dette skyldes i stor grad 
at oppdrettstorsken gyter i mæra og 
dermed sprer rogna ut blant villfisken. 
Dette er en alvorlig genetisk forurensing 
av vill-torsken. 

Lakseoppdrettsanlegg fungerer som 
det rene kloakkanlegg når gjelder utslipp 
av organisk avfall. En oppdrettslokalitet 
forurenser like mye, om ikke mer, med 
organisk forurensing som en gjennom-
snittelig norsk storby. I en radius på rundt 
5 km rundt en oppdrettslokalitet kan man 
se hvordan økosystemene er påvirket av
 oppdrettsanlegget. Den vill-fisken som 
oppholder seg rundt et oppdrettsanlegg
spiser seg syk på oppdrettsfôr og er 
verken brukenes til menneske eller 
dyremat. Torsk som NMF har fått fisket 
ved lakseoppdrettsanlegg i Lofoten var 
direkte skadet av oppdrettsfôr. 
Oppdrettsanlegg for torsk vil på lik linje 
med lakseoppdrettsanlegg spre organisk 
avfall med de konsekvenser dette vil ha 
for vill-fisken og økosystemene for øvrig i 
fjordsystemene. 

Torskeoppdretterne står overfor store 
utfordringer mht  til å forhindre rømming 
av torsk. I motsetning til laksen som 
rømmer når det er hull i mæra har det vist 
seg at torsken aktivt gnager seg ut av 
mæra. Rømmingen av mellom 35 og 40 
000 oppdrettstorsk i Balsfjord for noen 
år siden kan nok forklares med at torsken 
har gnagd seg gjennom mæra.
Dårlig vedlikehold og manglende
beredskap mot torskens utbrytelsestrang 
hos Laponia Seafarm AS førte til denne 
rømmingen. 

De som mener at torskeoppdrett og
kystfiskere kan leve i sameksistens har
tydeligvis ikke forstått hvilke
konsekvenser de ulike sidene ved
torskeoppdrett, alene og sammen vil 
ha for vill-torsken og økosystemene for 
øvrig. Oppdrett av torsk kan ikke
sameksistere med kystfiske. Oppdretts-
virksomheten vil sakte men sikkert 
ødelegge grunnlaget for vill-torskens
eksistens i de ulike fjordsystemene. 

Ethvert oppdrettsanlegg for torsk i et 
fjordsystem vil være en trussel mot vill-
torsken både i og utenfor fjordsystemet. 
Oppdrettsanlegget vil fungere som en 
kontinuerlig kilde for spredning av rømt 
oppdrettstorsk, rogn fra oppdrettstorsk 
som gyter i mæra og organisk forurensing.
Uavhengig av hvor oppdrettsanlegget er 
etablert vil rømt fisk spre seg i fjord-
systemet, oppsøke gyteplassene i fjorden 
og bidra til genetisk forurensing av 
vill-torsken. 

Torskeoppdrett er en direkte 
trussel mot vill-torsken langs 
kysten og vil bidra til en
kontinuerlig genetisk forurensing
av de lokale underartene av 
kyst-torsk. Å iverksette en 
storstilt satsing på oppdrett av 
torsk langs kysten vil bidra til å 
ødelegge livsgrunnlaget for de 
lokale underartene av vill-torsk. 
NMF ser på myndighetenes 
satsing på torskeoppdrett som et 
stort økologisk eksperiment som 
er dømt til å mislykkes. Taperne 
er villfisken og kystbefolkningen.

Dagens gytebestand av norsk arktisk torsk i Barentshavet er i dag rekordstor. 
Med en antatt gytebestand på 1 551 000 tonn i 2012 ser framtiden lys ut for torsken. 
Problemet for denne fantastiske ressursen er oppdrettstorsken. Oppdrettstorsken kan på 
ingen måte supplere villtorsken som ressurs. Tvert imot! Oppdrettstorsk kan og vil ødelegge 
rennome og kvalitetsstempelet for Norsk-Arktisk torsk. Hvem vil kjøpe en torskemiddag når 
de ender opp med blaut oppdrettstorsk som er solgt som villtorsk istedet? 
Hvem ønsker å kjøpe en oppdrettstorsk når de vet at produksjonen skader både fisken selv 
og villtorsken i fjordsystemet der oppdrettsanleggene er etablert?
Hvorfor kjøpe oppdrettsfisk når man kan kjøpe en skikkelig fin torsk fra Barentshavet?
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Laksen er en anadrom fisk. Den lever naturlig første del av livet sitt i ferskvann og senere under 
gyting. Smolt til oppdrettslaks avles vanligvis på land før den sjøsettes i merd. Ved sjøsetting veier 
fisken vanligvis 70–100 gram. Laksen oppholder seg så 16 – 22 måneder i sjøen og slaktevekten er 
normalt mellom 4 og 6 kilo. 

Marine Harvest
et skritt på vei mot lukkede anlegg

NMF besøkte Cato Lyngøy som er konsern-
leder for teknologi og miljø i Marine Harvest
på hovedkontoret i Bergen i desember. 
Dette er landets største fiskeoppdretts-
selskap. Lyngøy er utdannet som veter-
inær og har lang erfaring i bransjen.
Der fortalte han om at det jobbes med 
å lage semi-lukkede anlegg som holder 
laksen fra smoltstadiet og opp til 1 kg.
I dette pilotarbeidet samarbeider Marine 
Harvest med blant annet Grieg Seafood, 
Smøla Klekkeri og settefiskanlegg, Linga 
Laks og Lerøy Seafood Group. Aquafarm 
Equipment og Agrimarine er aktuelle 
leverandører av pilotanlegg. Det første 
anlegget kan bli sjøsatt allerede til våren 
og vil i stor grad tilfredsstille NMF sine 
krav om tette, flytende anlegg. 
 
Lyngøy nevnte flere grunner til å holde 
fisken lenger i (tette) settefiskanlegg. 
Dette til stor glede for Kurt Oddekalv da 
Cato Lyngøy kom med flere argumenter 
som NMF har brukt i flere år. Sykdommer
utvikler seg ofte gradvis over tid i sjøfasen.
Med en kortere tid i sjøen vil problemene 
med sykdommer og parasitter som 
akselus reduseres betydelig.
Her viste han også til snuoperasjonen på 
Færøyene etter utbruddene av fiskesyk-
dommen ILA (Infeksiøs lakseanemi).
Et av tiltakene i etterkant var å øke smolt-
størrelsen. Dødeligheten av oppdretts-
laks på Færøyene er nå under 5% mens 
den er på omtrent 20% i Norge.
(NMF har ofte påpekt at vi anser dyre-
velferden som fullstending uakseptabel 
i fiskeoppdrettsnæringen). I tillegg vil 
de da kun ha behov for èn nottype mot 
dagens to i sjøfasen. Dette som en følge 
av at den ene typen note er tilpasset fisk 
i liten størrelse. Det kan være grunnlag 
for å håpe på minst like god vekst som 
i åpne nøter da fisken får et mer stabilt 
oppvekstmiljø. Noe som kun er mulig i 
lukkede anlegg.

Lyngøy påpekte at det var en del
utfordringer som måtte løses før dette 
kan bli aktuelt som en standard produksjons-
metode. Det ene var at anleggene måtte 
være sterke nok til å tåle vær og vind. 
Pumpesystemene må også fungere hver 
eneste dag i et slikt anlegg.
En driftsstans vil for eksempel kunne 
kvele all fisken (vår kommentar). Han 
utelukker ikke at dødelighet vil kunne 
reduseres i slike anlegg, men dette må 
testes ut for å kunne være sikker.
Selv om han mente det ville være positivt 
for fiskehelsen så var han noe bekymret 
for at fisk i slike anlegg kunne få mer 
sårproblemer. Lyngøy mente også at som 
en uprøvd teknologi er risikoen for stor til 
å umiddelbart gjøre dette til en standard 
produksjonsmetode. 
 
Ellers påpekte han at dagens lovverk 
ikke er tilpasset en slik driftsform. På oss 
i NMF så virket det som om Lyngøy var 
mer bekymret over manglende tilpasset 
lovverk enn endret driftsform. Lyngøy sa 
også at han så på det som helt nødvendig 
for næringen å følge godt med i denne 
utviklingen og at det faktisk kan ligge 
et konkurransefortrinn for næringen, om 
en lykkes. Det er viktig å ligge i forkant 
på teknologiutvikling for norsk fiskeopp-
drettsnæring. 

Om slike anlegg blir en realitet så vil bran-
sjen komme langt på vei teknologisk mot 

NMF sitt krav om at fiskeoppdrett hele 
tiden skal foregå i tette, flytende anlegg 
som henter vann under fotosyntesesjiktet.
Om fiskeoppdretterne kun har fisken i 
slike anlegg fram til den er 1 kg, så vil den 
fremdeles legge på seg ytterligere 3 til 5 
kg i dagens åpne merder.
Med det vil også det aller meste av fiske-
skiten fremdeles havne uti norske fjorder. 
Bare et enkelt anlegg på (3120 tonn 
maksimalt tillatt biomasse) produserer 
under gode forhold like mye kjøtt som 60 
000 slaktegriser (begge slaktet vekt).
I tillegg kommer de andre miljøproblemene,
om enn redusert til å fortsette.
Både lakselus, dagens mange fiskesyk-
dommer, rømninger som truer villaksens 
gener og en uakseptabel mangel på 
dyrevelferd vil da fortsette. NMF kan 
derfor ikke anse dette som akseptabelt 
over tid. Men som en begynnelse som 
gir produksjonserfaring, driftserfaring og 
teknologiutvikling på slike anlegg, så ser 
vi positivt på dette initiativet fra Marine 
Harvest og de andre samarbeidspart-
nerene.. 

Imidlertid var Lyngøy veldig klar på at 
han ikke så for seg fiskeoppdrett hele 
tiden fra smolt til slakt i lukkede anlegg 
i overskuelig framtid. I NMF så håper vi 
dette var av taktiske årsaker for å hindre 
økt press. 
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Bruk av lakselusgiftene te-/diflubenzuron i åpne anlegg kan medføre store skader på skalldyr 
i området rundt. Rekefisket langs kysten av Norge har de siste årene gått drastisk ned.  
Mye av årsaken til denne nedgangen i bestanden av reker er at leve- og gyteområder er tildekt med 
slam fra oppdrettsanlegg i nærområdet. Situasjonen forverres etter utslipp av te-/deflubenzuron i 
anlegg langs hele kysten.

Rekefisket rammes
av oppdrettsnæringen

I kampen for å begrense utbredelsen av 
lakselus bruker oppdrettsnæringen te-/
diflubenzuron-baserte  preparat. 
Disse såkalte kitinhemmerene har den 
egenskap at de ødelegger lakselusens 
evne til  å danne skall. Fisken får lakselus-
giften både gjennom for og ved direkte 
behandling. Fisken behandles konsekvent 
i åpne merder, noe som medfører at 
lakselusgiften også spres til villfisk, 
krepsdyr og annen fauna. 

Da Miljøvernforbundet gikk inn i denne 
saken var det bl.a på bakgrunn av at 
Statens legemiddelverk i sin prepratom-
tale av virkestoffet teflubenzuron oppga 
at undersøkelser tyder på endringer av 
en viss varighet for bløtbunnsfaunaen, 
og at krepsdyr som krabbe og hummer 
som oppholder seg i nærheten av anlegg 
vil kunne påvirkes, samt at ”omfattende 
bruk av Ektobann i oppdrettsnæringen 
vil kunne gi uakseptable effekter i norske 
fjorder”. 
Hummer og andre krepsdyr har flere 
larvestadier med skifte av skall minst 
en gang i uken (de 3 første larvestadiene).
Disse larvene inngår som en del av zoo-
plankton, befinner seg i vannsøylen og er 
svært følsom for miljøgifter.
Scottich Environmental Protection 
Agency bekrefter at teflubenzuron ”i
potentially highly toxic to any species 

which undergo moulting within their life 
cycle” og fremhever konsekvenser for 
humme, krabber og reker. Skalldyr i alle 
størrelser er viktige ressurser i nærings-
kjeden i fjordene.
NIVA har i sine undersøkelser av bunn-
fauna ved behandlede oppdrettsanlegg 
(Environmental screening of veterinary 
medicines used in aquaculture-difluben-
zuron and teflubenzuron”, 
Rapport nr. 1086/2011) funnet rester 
a diflubezuron og te-/difbenzuron i ulike 
mengder i krabber, reker, blåskjell og 
amfipoder. Dette er meget alvorlig da te-/
diflubenzuron kan være skadelig for skall-
dyr for øvrig, selv i små konsentrasjoner.

NMF har vært i kontakt med en rekke 
rekefiskere langs hele kysten som alle er 
bekymret for det fremtidige rekefisket. 
Slam og utslipp av te-/diflubenzuron fra 
oppdrettsanleggene fører til at leve- og 
gyteområder til reke ødelegges.
Områder hvor man tidligere fikk betydelige
mengder med reker er i dag nesten 
tomme for denne ressursen etter at
oppdrettsnæringen etablerte seg.
Dette vitner om en næring og et økosystem
som er direkte skadelidende av forurens-
ingen fra oppdrettsnæringen. 

Et oppdrettsanlegg med en konsesjon på 
3120 tonn laks gir et totalutslipp av fisk-

eskit og fôrrester som tilsvarer 70 000 
90 kg slaktegris. Dette er et betydelig 
utslipp for en fjord. 

Lakselusa har 10 livsstadier, der de 3 
første stadiene er frittlevende i vann-
massene. Avhengig av strømforhold og 
tetthet mellom anleggene spres disse 
livsstadiene av lakselusa relativt enkelt i 
vannmassene mellom anleggene.
De øverste vannmassene langs kysten 
fungerer som spredningsmedium for 
lakselus. Er et oppdrettsanlegg først 
smittet vil dette representere et alvorlig 
smitteproblem for nærområdet pga stor 
formeringsevne hos lakselusa. Dette er 
også dokumentert av Havforsknings-
instituttet. I tillegg vil laks og ørret,
oftest som rømt oppdrettsfisk,
bidra med spredning av lakselusa. 
Ved bruk av lukkede anlegg, der man 
henter vann fra minimum 50 meters 
dybde, vil ikke oppdrettsfisken være 
utsatt for den smitterisikoen man har 
med dagens åpne anlegg. Oppdretts-
fisken vil være i et lukket system hvor 
oppdretter har tilnærmet full kontroll på 
leveforholdene til fisken. Dette vil stoppe 
smittepresset av et utall sykdommer mot 
oppdrettsfisken samtidig som at man 
stanser all forurensing fra oppdretts-
anlegget.
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Ålegras (Zostera marina) danner Ålegras-
enger som er en av de mest produktive 
biotopene vi har. De er svært viktige som 
oppvekstområder for flere fiskeslag og 
som beiteområde og gjemmested for 
blant annet torsk, ål, sjøaure og krepsdyr. 
Arealet som er dekket med ålegras langs 
norskekysten er anslått til 100 kvadrat-
kilometer og den samlede biomassen er 
omlag 100 000 tonn.

Ålegrasenger er en svært utsatt biotop 
på grunn av det økende presset på norsk 
kystsone. Oppdrettsnæringens store 

utslipp av skitt og forrester bidrar til 
nedslamming og derved ødeleggelse av 
disse viktige ålegrasengene. 

Ålegras er beskyttet gjennom Bern-
konvensjonen av 19. september 1979, 
som handler om vern av ville europeiske 
planter og dyr og deres naturlige leve-
områder. Norge ratifiserte denne
konvensjonen i 1986.

EU sitt habitatsdirektiv om bevaring av 
naturtyper, ville dyr og planter dekker 
også ålegras.

NMF HEVDER AT VI KAN STANSE ALT 
UTSLIPP AV SLAM I FORM AV SKITT 
OG FôRSPILL MED TETTE FLYTENDE 
ANLEGG OG DERVED HJELPE
ÅLEGRASET!

Tareskogen
Skades av næringssalter og partikler 
også fra fiskeoppdrett.

Sukkertaren er en biologisk indikator som 
forteller oss mye om miljøets tilstand. 
Sukkertare er en av våre viktigste 
tareskogdannende arter. Tareskogen er 

Slam fra fiskeskitt og forrester belaster og truer viktige marine naturtyper. NMF mener dagen 
produksjonsform må endres for å beskytte disse ekstremt viktige marine naturtypene.

ÅLEGRAS
Trues av oppdrettskiten
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blant klodens mest produktive systemer 
og omtales derfor ofte som undersjøiske 
regnskoger.
Tang og tareskogene er husly og matfat 
for krepsdyr, yngel, småfisk og stor fisk. 
Dersom undervannsvegetasjonen dør, 
kan det få alvorlige konsekvenser for 
kystfiskeriene.

Sukkertaren (Saccharina latissima) er 1–3 
meter lang og skaper leveområder for dyr 
og alger på fjell, stein og skjell
(fra ca. 1–30 meter) i beskyttede og 
moderat bølgeeksponerte områder.

Stortaren (Laminaria hyperborea) skaper 
leveområder for dyr og alger på hardbunn 
(fra cirka 1–25 meters dyp) i bølge-
eksponerte områder. Tareskogene e
viktige gyte-, oppvekst- og beiteområder 
for mange arter av fisk, fugl og sjøpattedyr.

Man finner stedvis sukkertare sammen 
med stortare i eksponerte kystområder.

En rapport om overvåkningen av sukker-
taren langs norskekysten i 2009 og 
2010, viser at situasjonen er alarmerende.
Rapporten som er utført av Norsk institutt
for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra 
Klif. Sukkertareprosjektet dokumenterer 
at 80 prosent av sukkertaren på
Skagerrakkysten og 40 prosent langs 
Vestlandet er forsvunnet. Prosjektet slår 
også fast at årsaken er økende
sjøtemperatur, samt for mye næringssalter
og partikler.

I rapporten heter det også:
”Fiskeoppdrett bidrar lokalt med 
næringsstoffer, og har gitt eutrofieffekter
under og nær anlegg. Men det har ikke 
blitt vist at mengden som de slipper ut 
har betydning for eutrofistatus på større 

skala og lenger vekk fra anleggene.”
NMF vil til dette påpeke at forandringer 
skjer ikke nødvendigvis gradvis....plutselig 
kan en terskel overskrides, noe som vil 
føre til en mer eller mindre irreversibel 
endring.

Klif`s direktør Ellen Hambro uttrykker sin 
bekymring slik: ”Etter to år med kjøligere 
somre og tørre vintre, hadde vi forventet 
å finne mer sukkertare. Det finner vi ikke. 
Resultatene er urovekkende og viser at 
tilførslene av næringssalter og partikler 
til kystområdene må reduseres hvis vi 
skal få sukkertareskogene tilbake.”

NMF HEVDER AT TILFØRSEL AV 
NÆRINGSSALTER OG PARTIKLER
I FORM AV SKITT OG FôRSPILL KAN 
REDUSERES TIL 0 MED TETTE
FLYTENDE ANLEGG OG DERVED 
HJELPE TARESKOGENE TILBAKE.

Kaldtvannskoraller
Slam fra fiskeoppdrett kan dekke og kvele 
disse vakre korallene.

Hvert korallrev er en verden for seg selv. 
Her lever havets minste dyr, her finner 
småfisken beskyttelse, og hit trekkes 
større fisk på jakt etter mat. Kaldtvanns-
korallrev er funnet fra 40 til 6300 meters 
dyp, de fleste befinner seg på dyp på
mellom 100 og 400 meter.
Korallene danner rev som er opptil 32
meter høye og flere kilometer lange. 
Korallene vokser svært sakte og de eldste 
kan være ca. 8600 år gamle. Med andre 
ord har korallene vokst frem omtrent 
samtidig med avslutningen av siste istid.

Koralldyret, (lophelia pertusa), er et 
kolonidannende dyr som finnes over store 
deler av verden. Det tiltrekker seg føde 

med fangarmer og danner forhøyninger/
rev etter hvert som de dør og forsteines. 
Alle koralldyr består av en myk kropp, kalt 
polypp, og de fleste koraller er bygget 
opp av ørsmå skapninger som ser ut som 
små sjøanemoner.

Oppdrett av fisk medfører store utslipp 
av organisk materiale, som næringssalter 
og organiske partikler til omkringliggende 
vannmasser. Avfallet består først og 
fremst av skitt/avføring men også  fôrspill.
I dette kan en også finne spor etter ulike 
medikamenter hvis disse er benyttet på 
lokaliteten. Erfaringer viser at avfallet kan 
ha uønskede effekter på det lokale 
miljøet, og de miljømessige betydningene
avhenger av lokale forhold som dybde, 
topografi, strømforhold og forhold 
tilknyttet produksjonen. For koraller er 
det sannsynlig at tildekking i form av 
”partikulært organisk materiale” eller 
slam om man vil, er den mest sentrale 
påvirkningsfaktoren fra oppdrett.

Det kan synes som om kunnskaps-
grunnlaget er mangelfullt ennå, men da 
må  miljømyndighetene etter NMFs op-
pfatning legge betydelig vekt på
føre-var-prinsippet.

NMF HEVDER AT ALL TILFØRSEL AV 
NÆRINGSSALTER OG PARTIKLER I 
FORM AV SKITT OG FôRSPILL KAN 
STANSES  MED TETTE, FLYTENDE 
ANLEGG OG DERMED FJERNE EN 
STOR BELASTNING FOR DE NORSKE 
KORALLENE. 
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På flere nettsider og ikke minst på Facebook raser debatten til stadighet mellom oppdrettere og 
miljø/fiske interesserte mennesker. Debatten går typisk mellom forkjempere for lukkede systemer 
som ikke belaster fellesskapet til oppdrettere som benekter alle problemer næringen påfører kysten 
vår. Det er verdt og merke seg at det kun er en handfull oppdrettere som stadig går igjen i 
diskusjonene, og at disse ikke virker å være representative for næringens holdninger. 

En helt vanlig dag på

sosiale medier

Det er stadig noen gjengangere i argumentasjonen
og en vanlig diskusjon forløper seg ofte noenlunde slik:  

For at ikke flere en nødvendig skal kaste 
bort tid på disse kan det nevnes at blant 
annet Frode Reppe, Njål Ottesen, Magnar 
Ottesen, Jan Egil Frøysland og Nils 
Fløystad benytter så mye tid på sosiale 
medier at det er betenkelig. Flere av 
disse er oppdrettere og det ryktes at 
de betales ekstra og står på noen sin 
lønningsliste for å kverulere mest mulig. 
Diskusjonene går hett rundt temaer som 
utslipp, lus, smitte, rømming, genetisk 

forurensing, villaks og sjøørret. 
Undertegnede (Ruben Oddekalv Mjelde) 
har siden 2009 deltatt i disse debattene 
for å forsøke å få også oppdrettere til 
og innse at belastningen på fellesskapet 
er uholdbart stor. Om man har lyktes i å 
omvende noen oppdrettere er vel kanskje 
heller tvilsomt, men mange mennesker 
leser debattene for å skape sitt eget 
bilde av problemstillingen. Jeg og mange 
med meg har hele tiden poengtert at 

lukkede anlegg er løsningen, både for 
oppdretterne og fellesskapet.  Oppdret
terne som sitter på sosiale media motsetter
seg dette på det sterkeste og motargu-
menterer mot lukkede anlegg så godt 
de kan. Veldig mye av argumentasjonen 
virker å ha bakgrunn fra landbaserte 
anlegg som ikke er sammenlignbart med 
flytende systemer på grunn av arealbruk 
og pumpekostnader osv, men som gir tall 
som gagner motstanden mot endring. 

Miljøvernforbundet vil ødelegge
oppdrettsnæringen og ta arbeids-
plassene fra oss:

Miljøvernforbundet ønsker bare en
overgang til anlegg som ikke medfører
så mange belastninger for fellesskapet.

Om noe så blir det skapt nye arbeids-
plasser på grunn av omlegginge
Enhver industri må rydde opp etter seg 
og oppdrettsnæringen er langt på vei 
Norges siste tungindustri som ligger på 
fri eksos i fjordene våre.

Alt det negative fokuset på oppdrett 
grunner i misunnelse fordi oppdrett-
snæringen går med så store over-
skudd:

Det er ingenting i veien med å tjene gode 
penger, problemet er at oppdrett i dagens 
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form generer penger på fellesskapets 
bekostning.  Tjen så mye dere vil, men 
ikke gjør det ved å ødelegge for naboen.

Lukkede anlegg blir enormt mye dyrere
på grunn av skyhøyt strømforbruk:

Man bruker ikke pumper for å flytte vann i 
vann, man bruker en strømsetter noe som 
gjør at strømforbruket er sammenlignbart 
med lysanlegget på et oppdrettsanlegg 
i dag.

Lukkede anlegg er ikke mer
rømningssikre:

Lukkede anlegg som renser utslippene 
sine er ikke avhengig av å ligge eksponert 
for strøm, vind og vær for og få vasket 
vekk utslippene sine, og kan derfor 
trekkes helt inn til land og ligge i beskyt-
tende viker. Det kan også ligge flere 
anlegg tett ettersom man ikke smitter 
vertikalt gjennom vannet.

Utslippene av næringssalter legger 
seg ikke på bunnen men vaskes vekk 
og spres som næringsstoffer:

På havbunnen under halvparten av 
anleggene vi har besøkt og filmet har 
vi funnet flere metertykke lag av slam 
som ligger som et kvelende teppe over 
bunnen. Ikke alle steder rett under, noen 
steder noen hundre meter bortenfor der 
strømmen slipper det fra seg i dunger av 
forråtnelse 

Utslippene av næringsstoffer tilfører 
den næringsfattige norskekysten 
sårt tiltrengte næringsstoffer som vi 
mangler:

Dersom norskekysten er næringsfattig 
betyr det at den skal være det. Det er de 
unike forholdene langs kysten som har 
gitt oss de fantastiske forholdene som 
gjør kysten vår så produktiv som den er. 
Overgjødsling vil bare forskyve ballansen 
og skape uønskede endringer som vi ikke 
aner konsekvensene av.

Dersom man utvikler fullgode lukkede 
anlegg vil man kunne drive oppdrett i 
mange andre land en i dag noe som vil 
føre til at Norge mister konkurranse-
fortrinnet havforholdene våre gir oss:

Dersom Norske oppdrettere sitter på 
gjæret og ser på at andre nasjoner 
utvikler og driver frem lukkede anlegg 
risikerer vi og bli de teknologiske taperne 
og på denne måten miste konkurranse-
fortrinnet. Dersom vi er markedsledende 

på teknologien er vi fremdeles på topp.

Det blir problemer med nye sykdommer
når man henter vannet fra 30-50m: 

Det kan bli utfordringer og det kan hende 
man må utvikle nye vaksiner, men ved 
tette anlegg kan også behovet for noen 
av de andre falle bort. Oppdrettsfisk i dag 
vaksineres allerede mot svært mange 
overflatelevende plager. 

De samlede kostnadene vil gå opp som 
følge av investeringene til lukkede 
anlegg: 

Det helhetlige regnestykket vil ikke se
så mørkt ut, for selv om førstegangs-
investeringen er høyere en ved not baserte
merder som i dag, så vil regnestykket se 
langt penere ut dersom man ser på
levetid, reduserte kostnader til vedlike-
hold, lusepress osv. 

Det vil bli et kjempeproblem og ta 
hånd om og gjøre av alle utsippene av 
forrester og ekskrementer fra fisken:

Gjødsel er en mangelvare på landjorden 
og jordsmonnet vaskes stadig ut og må 
tilføres næring i form av gjødsel. En av 
mangelstoffene er fosfor, et stoff som 
oppdrettsnæringen slipper ut store 
mengder av. Utslippene fra oppdretts-
næringen er en kjemperesurs og kan bli 
en solid ekstrainntekt for næringen.

Dersom man får et strømbrudd vil all 
fisken dø med milliontap som følge:

Man må selvfølgelig sette opp et
automatisk system hvor generatorer slår 
inn straks dersom man opplever spennings-
fall fra landstrømmen. Dette er systemer 
som allerede eksisterer på alle store båter, 
skip, sykehus og andre som er avhengige 
av stabil kraft. Ikke noe nybrottsarbeid 
her altså.

Lukkede anlegg vil kreve enorme 
arealer:

Dette er hovedgrunnen til at Miljøvern-
forbundet ikke ønsker landbaserte 
anlegg, men anlegg som flyter i sjø og 
derfor kan plasseres slik at de er skjermet 
både for innsyn, vær og vind. 
 
Det vil bli vanskelig og lage lukkede 
systemer som gjenspeiler den biomas-
sen det opereres med i dag, noe som 
vil gi et behov for og øke tettheten i 
merdene:

Man trenger ikke øke tettheten i den 
enkelte merden, ved lukkede anlegg kan 
man i teorien ha så mange merder man vil 
på et sted. Det vil også langt på vei være 
en fordel for logistikken at merdene ligger 
samlet.   
 
Oppdrettslaks er sunt:

Oppdrettslaks inneholder omega 3 som 
er gunstig for menneskekroppen, men 
grunnet at mange miljøgifter binder seg 
til fettet i næringskjedene og at opp-
drettsnæringen stadig søker og oppnå 
høyest mulig fettprosent i foret for og gi 
maksimal vekt fører dette til at miljø-
giftene oppakkumuleres i oppdrettsfisken 
og den samlede effekten av måltiden blir 
negativ for menneskekroppen.

Laks er viktig for Norge:

Laks er viktig for 5200 mennesker som 
lever av oppdrett og industrien rundt 
samt et lite knippe aksjeeiere som skummer
det enorme overskuddet næringen 
generer nettopp fordi næringen slipper å 
rydde etter seg. Resten av landet sitter 
igjen med nedslammede fjorder, ødelagte 
badeplasser, elver uten villaks og sjøørret 
samt følelsen av at fellesskapet er ranet 
for sine resurser, for at noen ytterst få 
skal tjene på fellesskapets bekostning.

Som man kanskje ser i tråden 
ovenfor virker motstanden mot 
tette anlegg tuftet på motvillighet
mot endringer. Det er kun
grunnet at oppdrettsnæringen 
slipper å rydde etter seg at 
de kan generere slike enorme 
overskudd.Overskudd er vel og 
bra, men ikke for enhver pris, og 
prisen det norske fellesskapet 
betaler med dagens åpne
modell er alt for høy. Så heller 
enn å bruke millioner av kroner 
på omdømmekampanjer slik vi 
har sett den senere tid, er det 
nok på tide næringen lukker 
anleggene, rydder opp og slutter
å overbelaste fellesskapets 
resurser. På den måten kan 
næringenendre sitt omdømme 
ganske enkelt ved å fjerne 
aktorene som trekker omdømmet 
ned, og kanskje en gang i frem-
tiden har vi en oppdrettsnæring 
vi kan være stolte av? 
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Norges Miljøvernforbund har som eneste natur- og miljøorganisasjon i Norge, stått fast ved at
norsk fiskeoppdrettsnæring har enorme miljøutfordringer. Dette har vært en vanskelig kamp –
både økonomisk og politisk.

NMF
– DEN ENESTE REELLE PÅDRIVER I KAMPEN FOR 
Å FÅ RYDDET OPP I FISKEOPPDRETTSNÆRINGENS 
STORE MILJØSKADER

Verst har det kanskje vært at flere av de
”store” natur- og miljøvernorganisasjonene
i Norge har motarbeidet det arbeidet NMF
har gjort, ved til stadighet ”å gå i mellom”
og si at ”det er ikke så ille som Kurt 
Oddekalv sier”. De har i stedet sittet i 
dialog med næringen... noe som har ført 
til absolutt ingen fremgang. Såkalte 
samarbeidsutvalg har sittet i årtier og 
oppdrettsnæringen har bare vokst seg 
større og sterkere uten at noen av
problemene næringen påfører miljøet er 
blitt forbedret.
Fiskeoppdretterne har på sin side gjort 
det de kan for å ødelegge for NMF.
De har angrepet våre sponsorer, benektet
våre funn, forsøkt og latterliggjøre NMF,
tilbakevise våre rapporter og ikke minst 
har de gått fysisk til angrep på
MS Miljødronningens ROV utstyr.
De har klart å holde oss på ”pinebenken” 
økonomisk..... men sannheten om de 

miljøødeleggelsene næringen påfører 
kystøkologien har likevel presset seg frem.

Hva har så NMF gjort i alle disse 
årene?

Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 
en avtale med statens legemiddelkontroll,
Fiskeridepartementet, Norske Fiskeopp-
dretteres Forening om at bruken av 
diflubenzuron og teflubenzuron i lakse-
fôret skulle stoppes. Bruken av tefluben-
zuron og diflubenzuron ble avviklet etter 
at Norges Miljøvernforbund (NMF) gjorde 
en avtale med oppdrettsnæringen og 
regjeringen i 1999. Avtalen gikk ut på 
at NMF skulle droppe planlagte aksjoner 
mot norsk laks i utlandet, mot at bruken 
av disse stoffene i laksenæringen ble 
minimalisert.

I en rapport unntatt offentligheten går 

det frem at SFT har advart mot bruken 
av medisinfôret. Fra 1996 til 2000 
gjorde SFT flere miljøvurderinger for 
Statens Legemiddelverk av et medisinfôr 
inneholdende det omstridte kjemikaliet 
«teflubenzuron». Disse miljøvurderingene 
ble unntatt offentligheten.
Legemiddelverketga siden markeds-
føringstillatelse for avlusningsmiddelet 
Ektoban og brøt altså avtalen med NMF 
i 2009.

Norges Miljøvernforbund advarte videre 
Helsetilsynet allerede for 12 år siden 
om farene ved å gi oppdrettsfisk kjemisk/
kunstig antibiotika (chemo terapautica). 
Nå kommer forskning som bekrefter det 
NMF så lenge har advart mot: grunnet 
bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen 
så trues folkehelsen av motstandsdyktige
bakterier i sjø og vann.
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At folkehelsen trues av motstandsdyktige
bakterier i sjø og vann er dokumentert i 
en ny forskningsrapport fra Norges 
veterinærhøgskole. I oppdrettsnæringen
blir antibiotika gitt som tilsetning i fôret.
Deler av fôr med antibiotika og fiske-
avføring som inneholder ufordøyd 
antibiotika, faller ned på bunnen av 
anleggene og blir liggende der.
 
- Dette kan i sin tur resultere i seleksjon
av antibiotikaresistente gener hos 
bakteriene i miljøet fordi bakterier med 
slike gener er de som overlever og vokser 
videre, sier Syed Qaswar Ali Shah ved 
Norges veterinærhøgskole.

Kilde: Folkehelsen trues av motstands-
dyktige bakterier i sjø og vann
(www.forskning .no)

Kampen mot forurensningen fra oppdretts-
næringen er også en av hovedårsakene 
til at NMF bygget MS Miljødronningen 
og fikk installert hypermoderne under-
vannsutstyr for å kunne dokumentere 
det vi allerede visste vi ville finne.

I mars 2010 fikk NMF et mediemessig
gjennombrudd for det arbeid
MS Miljødronningen gjorde. Da viste TV2
sitt innslag om ”skrekkbilder fra fjord-
bunnen”. Norges Miljøvernforbund
dokumenterer i dette at oppdrettsanlegget
til Sjøtroll i Osterøyfjorden, har en haug 
med forurensende drit liggende på 300 
meters dyp. Noen fiskeoppdrettsanlegg 
er lokalisert til grunnere vann enn dette, 
og her er det nærliggende å tro at det 
forurensende bunnfallet blir liggende pga 
liten utskiftning av vannlagene. Imidlertid 
viser videoen at haugen med forurensende
drit ikke sprer seg til tross for at anlegget 
har større dybde og dermed større 
utskiftning av vann.
 
Norges Miljøvernforbund krever igjen at 
anleggene må bli tette og rømningssikre, 
f.eks. ha flytende tanker med gjennom-
strømmende vann fra 50 meter eller 
dypere, samt at kloakkavfallet må renses 
og føres til land for kompostering/gjødsel.

NMF arbeider samtidig kontinuerlig med 
å forsøke å avsløre de mange ”løgnene” 
som er gjengangere i næringen.
Vi benytter oss av alle lovlige midler.
NMF politianmelder lovbrudd – informerer 
norsk og utenlandsk presse og politikere 
– aksjonerer mot verstinger og setter 
fokus på habiliteten til både fiskeri-
minister og fiskeridirektør.

For de som ønsker kan man på NMFs 

hjemmesider: www.nmf.no - finne linker 
til f.eks. sakene:

• Berg-Hansens oppdrettsanlegg etter  
 forskes av Økokrim.

• Anmelder Liv Holmefjord og Bolaks for  
 bevisst overproduksjon av oppdretts-
 laks i sine anlegg.

• Anmelder Fiskeri- og kystministeren.

• Politianmeldelse av SinkaBerg Hansen AS
 for rømt oppdrettslaks.

Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde i 
2009 at oppdrettstorsk blir analysert for 
genmanipulering. NMF krevde omgående 
nedslakting av all oppdrettstorsk av 
generasjon år 2006 og eldre. Den høsten 
hadde en rekke fiskere fått store meng-
der med misdannet torsk i Storfjord-
bassenget i Troms. Fiskene hadde bl.a 
hatt pukkelrygg og misdannet spord. 
Alt tyder på at dette dreier seg om rømt 
oppdrettsfisk, noe som langt på vei ble 
bekreftet av Atle Mortensen ved Nofima 
i Tromsø.

NMF krevde også i ett brev til Statsminister
Jens Stoltenberg av Fiskeri og kystminister
Lisbeth Berg-Hansen måtte gå. 
Bakgrunnen var at Fiskeri- og kystministeren
sa hun ikke kjenner til at flubenzuroner 
dreper skalldyr. Hun ble tatt i å lyve på 
direkten på TV2 og i en rekke andre 
sammenhenger og må bli løst fra 
ministerposten: Hun hadde da selv 
brutt en avtale om bruk av giftene og 
hennes eget selskap brukte giftene som 
dreper skalldyr. I november 2009 ble hun 
politianmeldt av Miljøvernforbundet for 
brudd på luseforskriften. Hun var også 
under etterforskning for andre lovbrudd.

Også fiskeridirektøren har fått sin dose 
av oppmerksomhet fra NMF etterhver 
som vi satte et betydelig fokus på miljø-
konsekvensene av norsk lakseoppdrett
– en industri som har fått vokse
uhemmet, på grensa til det ukontrollerte, 
som kreftsvulster langs norskekysten.  
NMF viste at hvert eneste døgn slipper 
merdene til oppdretterne ut på tonnevis 
med  slam, inneholdende fiskeavføring og 
fôrrester. Gjennom tokt med
MS Miljødronningen har Miljøvernforbundet
dokumentert med ROV, hvordan industrien
driter ut norske kysten. Ett eksempel er 
Bolaks som fiskeridirektør Liv Holmefjord 
er deleier i. Forurensningen medførte 
også for hennes del anmeldelse.

Tirsdag 9. November 2010 overleverte

Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Fakta-
rapport om miljøkonsekvenser ved opp-
drett av nordatlantisk laks i Norge”
med tilhørende DVD til alle stortings-
representanter. Utdelingen av fakta-
rapporten er en del at informasjons-
opplegget NMF kjører for at det må stilles 
langt strengere miljøkrav til oppdretts-
næringen, med et mål om å få næringen 
inn i tette flytende anlegg med rensing.
I slutten av oktober måned fikk Stortingets
kontrollkomite og Riksrevisjonen 
apporten med kildemateriell overlevert, 
men en oppfordring til å gå oppdretts-
næringen nærmere i sømmene.

I oktober gikk også Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) ved direktør Janne 
Sollie ut offentlig og mente at Nores 
Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv 
hadde faglig dekning i rapporten i kampen
mot dagens oppdrett i åpne merder,
og for tette flytende anlegg. Til dagens 
Næringsliv uttalte Sollie: - ”Når det 
kommer til sak har Oddekalv stor innsikt i 
laksenæringen, og det meste av det han 
sier er faglig riktig”.

Senere kommer også Havforsknings
instituttet og gir, i en nesten 100 sider 
lang rapport, Norges Miljøvernforbund 
rett i at norsk fiskeoppdrett utgjør en 
middels til høy risiko for miljøeffektene 
av oppdrett er i strid med det såkalte 
bærekraftstrategien. En strategi som sier 
at oppdrett ikke skal påvirke havmiljøet 
negativt.

Riksrevisjonen undersøkelse av norsk 
fiskeoppdrett som ble offentliggjort 
06.03.2012, støttet mange av
innvendingene NMF har kommet med. 
Rapporten var på hele 133 sider. 
Blant resultatene i rapporten er følgende:

Sykdomssituasjonen har ikke bedret 
seg siden år 2000 og de store tapene 
medfører også store økonomiske tap for 
næringen. Forekomsten av lus er fortsatt 
på et høyt nivå langs store deler av 
kysten og har en negativ innvirkning på 
villfisk, særlig sjøørreten.
Oppdrett bidrar til at utslipp av store 
mengder næringssalter, organisk
materiale og kjemikalier tilføres områdene 
rundt anleggene. Havbruksnæringen er 
avhengig av store mengder viltlevende 
fisk til fiskefôr. Fiskepresset mot noen av 
disse artene har vært stort.

Som en direkte konsekvens av
Riksrevisjonens konklusjoner og kommen-
tarer kom saken om norsk fiskeoppdrett 
opp for Kontroll og konstitusjonskomi-
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teen. Mandag 3. Desember 2012 talte 
NMFs leder Kurt Oddekalv for Stortingets 
kontroll og konstitusjonskomité, 
da riksrevisjonens undersøkelse av 
havbruksforvaltningen ble behandlet. 
NMF´s rapport om miljøproblemene med 
norsk fiskeoppdrett fra 2010 ble stemplet
konfidensiell fordi vi ba riksrevisjonen 
gripe inn. Riksrevisjonen kom altså med 
sin rap- port som gav NMF støtte på 
svært mange av våre innvendinger mot 
næringen. NMF var eneste miljøorgani-
sasjon ved siden av Norske lakseelver og 
Norges Jeger og fiskeforbund som var 
invitert pga vårt langvarige arbeide med 
saken. NMF ved Kurt Oddekalv 
var alene om å snakke om 
løsningen på problemene,
tette flytende anlegg.

Dagen etter kom det ennå flere 
urovekkende opplysninger om 
oppdrettsnæringens forurensing.
Denne gang fra Klima og
forurensningsdirektoratet 
(KLIF.) ”Fosforutslippene fra 
fiskeoppdrett har økt fra ca. 
1500 tonn i året i 1990 til 
8000 tonn i 2010, og de årlige 
nitrogenutslippene har økt 
fra ca. 7000 til 45 000 tonn i 
det samme tidsrommet. Det er 
grunn til å tro at økningen vil 
fortsette, med mindre det utvikles og blir 
tatt i bruk mer miljøvennlige driftsmetoder ”
Ellen Hambro, direktør for KLIF uttaler
følgende: “Utslippene er urovekkende 
med tanke på mulig overgjødsling i fjordene
våre. Utslipp av næringssalter kan blant 
annet føre til tilslamming og begroing 
av viktige oppvekstområder for fisk og 
andre dyr. Norske fjorder har ofte god 
vannutskifting som hindrer opphopning 
av næringssaltene, men vi vet ikke med 
sikkerhet hvor fjordenes tålegrense ligger.
Den nye rapporten viser hvor viktig det er 
at vi følger med på miljøtilstanden langs 
kysten vår.”

WWF og Bellona sendte etter en artikkel 
i Aftenposten 24. oktober 2012 om 
lukkede fiskeoppdrettsanlegg, ut en 
pressemelding som er ganske avslørende. 
Her understreker de at de er for forskning 

og testing på lukkede anlegg men vil ikke 
ha noe påbud. NMF har i årevis sagt at 
dagens driftsform med åpne nøter hvor 
parasitter, sykdom og avføring driver 
gjennom nøtene aldri kan bli bærekraftig.

Fremtiden i våre hender derimot,
gikk allerede 17.12.2010 ut og krevde, på 
lik linje med Norges Miljøvernforbund,
at det må stilles krav om lukkede oppdretts-
anlegg og strengere regulering av
oppdrettsbransjen. NMF gleder seg over 
dette, for ingenting er bedre enn at flere 
ønsker å bruke sin stemme i det 
offentlige rom omkring oppdrettsnæringens

altfor avslappede forhold til sitt ansvar 
for bærekraftig drift.

Norges Miljøvernforbund har ellers 
aksjonert på matmesser og oppdretts-
messer. Miljødronningen har vært på tokt 
langs hele norskekysten og dokumentert 
ødelagt havbunn overalt. Det har vært 
drevet aktivt politisk lobbyvirksomhet 
også i utlandet. NMF har tilskrevet både 
franske, tyske, engelske, kinesiske og 
japanske mat/fiskeriministerier og
Oppdrettsrapporten er oversatt i sin 
helhet til både Engelsk og Fransk.
Dette arbeidet har etter hvert båret 
frukter. Tilliten til norsk oppdrettsnæring 
er sunket kraftig og norsk oppdrettsfisk 
har nektet importert til både Russland 
og Kina.
NMF føler også at vi nå begynner å se at 
arbeidet virker. 

Dette er hentet fra Haugesund Avis 
16.12.2012 :

HAUGESUND: Aquafarm Equipment på 
Kvala tror de har løsningen på mange av 
oppdrettsnæringens problemer. Lakselus, 
rømming, alger og ustabil vanntemperatur
er noen av utfordringene.

Haugesundsbedriften har tre–fire år
jobbet med å utvikle en tett,
flytende merd, støpt i komposittmateriale.

Her kan det pumpes inn vann fra dypt 
vann og avfallet kan mer kon-
trollert håndteres.
– Et viktig skritt

Støtten fra Innovasjon Norge 
kommer gjennom Miljøteknologi-
ordningen. Innovasjon Norge 
mener pilotprosjektet som 
Aquafarm nå har på gang i 
Hardanger, er viktig i utviklingen 
av norsk oppdrettsnæring.

– Det har lenge vært diskutert 
hvorvidt lukkede oppdrettsan-
legg kan løse miljøutfordringer 
i oppdrettsnæringen, og dette 
er et viktig skritt i retning av 
håndfast kunnskap på området.

Prosjektet er innovativt og kan være 
et svært verdifullt bidrag til oppdretts-
næringen, sier Kari Holmefjord Vervik i 
Innovasjon Norge.

Giganttank – Plastkomponentene til 
prototypen støpes nå i 16 deler hos 
HighComp på Bokn. Disse skal settes 
sammen på Stord før tanken, som blir 40 
meter i diameter og 20 meter dyp, slepes 
til Skånevik.

NMF HAR IGJEN VÆRT SPYDSPISSEN
OG TATT LATTERLIGGJØRINGEN, 
TRUSLENE OG PENGEKNIPEN.....
MEN ....... VI GIR OSS IKKE 

OG JODA VI SKAL LYKKES DENNE 
GANGEN OGSÅ!!
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Norges Miljøvernforbund minner om at man til tider har opplevd graverende eksempler på forhold
i fiskeriforvaltningen som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten (Habiliteten). -

Inhabilitet,
korrupsjon
eller kameraderi

Som eksempel nevner vi: Fiskeridirekt-
oratet kunne tidligere utstede gebyrer 
i mangemillionersklassen til oppdretts-
selskaper som stod bak omfattende 
lakserømming eller som hadde for mye 
laks i merdene sine. Slike bøter ble ilagt 
selskapene som fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen og øverste sjef for
fiskeriforvaltningen, fiskeridirektør
Liv Holmefjord, er eiere i.

Men Kyst og fiskeriministeren stoppet 
innkrevingen av gebyrene på
henholdsvis én og 5,6 millioner kroner.

Flatanger Settefisk, en datterbedrift 
til fiskeriministerens familiebedrift 
Sinkaberg-Hansen, ble ilagt et gebyr på 
én million kroner, som selskapet nektet 
å betale. Økokrimsaken mot Sinkaberg-
Hansen ville trolig ha resultert i nok et 
klekkelig gebyr fra Fiskeridirektoratet
dersom det ikke var blitt politisak ut av det.
Selskapet Bolaks, der fiskeridirektøren 
eier drøye 8 prosent, ble også  ilagt 
en bot fra direktørens eget direktorat 
på 5,6 millioner for å ha hatt for mye 
fisk i merdene. Betalingsfristen var 14. 
Desember 2010, men gebyret ble ikke 
betalt. For Fiskeridepartementet frøs hele 
ordningen i et hastevedtak 20. november. 
2010.........

For NMF ”stinker” dette!

Mangel på kontroll eller bevisst å se 
bort fra fakta:

I regjeringens forslag til statsbudsjett 
er det heller ikke for 2013 kalkulert med 
vekst i oppdrettsindustriens produksjons-
kapasitet. Dette liker naturlig nok oppdretts-

industriens representanter dårlig.
De har lyst til å vokse og kommenterte 
at forslaget til statsbudsjett rimer dårlig 
med regjeringens visjon om å bli verdens 
største sjømatnasjon.

Lisbeth Berg-Hansen varslet tidlig at hun 
ville foreta en ny kapasitetsvurdering i 
høst, Det har derfor vært skrevet mye om 
dette i media. En utenforstående kan lett 
få inntrykk av at oppdrettsproduksjons-
mengden har stått stille i et par år.
Men så er definitivt ikke tilfellet.
Fiskeridirektoratet oppgir i sine statistikker
at det i 2009 ble solgt 863.000 tonn 
laks. I 2010 steg dette til 940.000 tonn, 
og i 2011 passerte industrien 1,06 mill 
tonn. På bakgrunn av mengden fisk som 
står i sjøen og oppdretternes planer for 
slakting, forventer man at årets produksjon
av laks vil bli på 1,16 millioner tonn.
De konkluderte med at veksten i fjor var 
den høyeste som noen gang har vært. 
Årets vekst på 100.000 tonn ligger ikke 
langt bak dette. Man kan altså konkludere 
med at oppdrettsnæringen i løpet av peri-
oden med 3 års vekststans, 2010-2012, 
har økt produksjonen med 297.000 tonn 
eller 34 %, fra 2009-nivå.

Fiskeriforvaltningens to fremste ledere, 
begge med klar oppdrettstilknytning, 
tillater en nærmest ukritisk vekst av 
produksjonen, samtidig som man i den
offentlige debatt gir inntrykk av at
veksten er stoppet. Dette er å føre
vanlige velgere bak lyset!

For NMF ”stinker” dette også!

Resultatet er stadig verre forhold i de 
norske fjordene.

KLIF – Klima og forurensningsdirektoratet 
offentliggjør en ny samlerapport som 
bekrefter at det har skjedd en kraftig 
økning i de årlige utslippene av fosfor og 
nitrogen Økte utslipp fra fiskeoppdrett til 
Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet 
siden 1990. Utslippsøkningen har vært i 
kystområdene fra Lindesnes og nordover.

Sitat KLIF: ”Økningen skyldes hovedsakelig
økte utslipp fra fiskeoppdrett, som følge 
av økt produksjon. Dataene viser at fosfor-
utslippene fra fiskeoppdrett er økt fra
ca. 1500 tonn i året i 1990 til 8000 tonn 
i 2010, og at de årlige nitrogenutslippene 
har økt fra ca. 7000 til 45 000 tonn i det 
samme tidsrommet. Det er grunn til å tro 
at økningen vil fortsette, med mindre det 
utvikles og blir tatt i bruk mer miljø-
vennlige driftsmetoder.”

Utslippene er urovekkende med tanke 
på mulig overgjødsling i fjordene våre. 
Utslipp av næringssalter kan blant
annet føre til tilslamming og begroing av 
viktige oppvekstområder for fisk og andre 
dyr. Norske fjorder har ofte god vann-
utskifting som hindrer opphopning av 
næringssaltene, men vi vet ikke med
sikkerhet hvor fjordenes tålegrense
ligger. Den nye rapporten viser hvor viktig 
det er at vi følger med på miljøtilstanden
langs kysten vår, sier Ellen Hambro, 
direktør for Klima- og forurensningsdirek-
toratet (Klif).

Dette frykter NMF og har advart mot 
det lenge!
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Konkurranse!
Vinn en kortstokk med bilder av 
forskjellige fisker!

Inne i bladet har vi gjemt de 4

fiskene du kan se i akvariet under.

Finn ut hvilke sider de er på og 

plasser sidetallet i boksen som 

hører til fisken du fant.

Når du har funnet alle fiskene

må du finne bokstavene som

hører til ved å telle i alfabetet. 

For eksempel:

Om den første fisken du fant 

var på side 12, blir L den første 

bokstaven i fisken vi leter etter.

Svar sendes til: barn@nmf.no

Hva slags fisk er det de har fått på kroken her?

 

Følg fiskelinene og plasser bokstaven du 

kommer til i boksen over fiskestangen.



MS Miljødronningen – et fantastisk 

verktøy & et fantastisk skip. Nå til 

utleie!

Støtt Miljødronningen så hun kan rydde 

problemer og fortsette å vokte langs 

kysten

Medlemsfordel: 15% rabatt på leie av 

konferanserommet!

MS Miljødronningen er en 36m lang kata-

maran av typen Flying Cat. «Dronningen» 

som den populært er kalt, ble bygget 

av Miljøvernforbundet for å overvåke 

kysten og dokumentere miljøskader og 

ødeleggelser på havbunnen. Blant annet 

oppdrettsnæringens forferdelige griseri. 

Fasiliteter:

- Helikopterdekk for helt opp til  

 store ambulanse helikoptre

- Konferanserom til 50 personer  

 med alt teknsik utstyr i høyeste  

 kvalitet

- Miniubåt (ROV), går til 1500m   

 under havoverflaten   

 og filmer i HD kvalitet   

 og sender live til konferanse  

 rommet eller på Tv. (Midlertidig  

 tatt ut)

- Matservering

- Bar og skjenkebevillning for øl &  

 vin

- Overnatting til 22 personer   

 (2-manns lugarer)

- Laboratorium

- Flere dykkersett og fyllestasjon  

 for pusteluft

Muligheter:

Miljødronningen kan leies til bla:

- Kurs, konferanser & møter

- Blåturer til ønsket destinasjon

- Dykketurer med dykkerutstyr

- Kunde arrangementer

- Sightseeing

- Tur til f.eks Miljøhotellet Seletun  

 for middag, aktiviteter og over - 

 natting

- Firmaturer

- Undervisningslokale

- Transport

Vi har rimelige priser, gode fasiliteter og 

mange opplevelser å tilby.

Skip det vanlige lokalet og prøv noe nytt 

og spennende. Miljødronningen må op-

pleves.

Du er som medlem og medeier i Skipet er 

selvsagt hjertlig velkommen til å komme 

og se det fantastiske skipet. Kontakt oss, 

55 30 67 00.

Kontaktinfo: 

Odin Oddekalv

+47 456 99 016 eller 55 30 67 00

Odin@nmf.no

Besøksadresse: 

Ludeboden, Skuteviksboder 24, 5806 

Bergen

MS Miljødronningen



Norges Miljøvernforbund lanserer:

Miljødronningens Venner

Miljødronningens Venner  er etablert for at miljøengasjerte firma/givere skal kunne
 hjelpe M/S Miljødronningen med driftskapital slik at skipet fortsatt kan seile som et

uavhengig miljøskip å avdekke ulovligheter langs norskekysten.

Som firma  kan man kjøpe X-antall ”Miljøaksjer” i Miljødronningens Venner.
Miljøaksje A koster 10.000,- pr stk.

Som privatperson/giver kan man kjøpe XX ”Miljøaksjer” i Miljødronningens Venner.
Miljøaksje B koster 1.000,- pr. stk

En gang årlig vil det bli holdt samling om bord i M/S Miljødronningen med framlegg av hvilke 
miljøresultater vi har oppnådd, samt framtidige seilingsplaner.

Dette er ikke en eieraksje i M/S Miljødronningen

Foto: Pål Bentdal

Bergen den 07.12.2011

_____________________

Kurt Willy Oddekalv
Eco Admiral M/S Miljødronningen



Norsk Oljevernforening for Operatørselskap 
www.nofo.no 

Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap (NOFO) skal være en 
anerkjent, ledende, effektiv og robust 
oljevernorganisasjon med fokus på: 
•   Bekjempelse av  oljesøl 
•   Teknologiutvikling: 

•   mekanisk opptak av olje  
•   dispergering 
•   fjernmåling 
•   kyst og -strandsoneberedskap 
•    Medlem av Global Response Network (GRN) 

 



Villmark, lokal mat og moderne 

fasiliteter i autentiske bygg helt til-

bake til 1614 e.kr

-Tips dine venner om Seletun, en bort-

gjemt perle øverst i Osvassdraget

Medlemsfordel: 25% på leie av stedet!

Miljøhotellet Seletun er bygget, eid og 

driftet av Miljøvernforbundet og er en av 

grunnsteinene i organisasjonen. Dette 

er Europas mest miljøvennlige hotell, fra 

kloakksystem til servietter og byggene. 

Seletun ligger på en sjarmerende halvøy 

øverst i Osvassdraget. Bygget for å ta imot 

grupper, leier man Seletun har man hele 

stedet for seg selv.

Fasiliteter & aktiviteter:

- Utendørs Konsertamfi til   

 200personer

- Utendørs grillhus

- Kurs & Konferanse lokaler

- Overnatting til 37 personer.

- Øl stue

- Bueskyte bane med utstyr

- Kanopadling

- Fiskemuligheter

- Også gode aktivitetfasiliteter for  

  barn som skattejakt,  

 hesteskokast osv.

Overskuddet går i sin helhet til Norges 

Miljøvernforbund.

Ta kontakt for mer informasjon, 

booking eller forespørsler.

Vi har gode priser!

Kontaktinfo og besøksadresse:

Vidar Graawe Forland

+47 99 76 98 92

seletun@seletun.no

Engevikveien 130

5229 Kalandseidet

Postadresse: Pb 593

Miljøhotellet Seletun 



Siden restaureringsarbeidet av Miljøhuset i 

Tromsø startet i 2009 har det skjedd mye.

Huset har i dag 3 ferdige boenheter, 2 

hybelleiligheter i tilbygget og 1 større 

leilighet i hovedhuset.

Disse er nå utleid. 

Miljøhuset har 2 ferdigstilte kontor som 

gjør at regionskontoret er kommet i drift 

noe som er svært gledelig. Dette gjør 

at vi allerede nå kan arbeide miljøvern 

fra huset. Både kontor og leiligheter har 

internett.

Utvendig har Miljøhuset fått skifer på taket 

og alle vegger foruten 2 er ferdigstilte 

mht. maling og vinduslister. Restaurering 

av de eldre vinduene på hovedhuset gjen-

står men dette vil bli gjort til våren. 

Arbeidet er utført av Ruben Oddekalv, 

med god hjelp av Ørjan Holm som er 

fornøyd med fremdriften på arbeidet 

med Miljøhuset. Nå skal huset myldre av 

miljøvern.

Miljøhuset i Tromsø



god sak samtidig

Medlemsfordel: 25% rabatt på leie av 

lokalet for medlemmer av NMF!

Luden Selskapslokale åpnet i Mars 2011 

og har vært en braksuksess. Luden er 

et fullt utstyrt selskapslokale med både 

skjenkebevillning, bar & restaurant. 

Lokalene ligger sentralt i Indre Sandviken 

i Bergen. Rustikke og historisk riktige 

lokaler, ligger i Norges største ombruks
-bygg, Ludeboden. Stedet har blant annet 

parkeringsmuligheter, sitteplasser opptil 

120 personer på full middag og intims
-cene.

På Luden kan man ha:

- Kurs, møter & konferanser

- Bedriftsarrangementer

- Bryllup

- 

- Bursdager, jubileer og andre   

 festivas

- Julebord

- Middager

Matgal

På Luden tilbyr vi det du vil ha. På alle 

våre tre serveringsteder, Seletun, Luden 

& MS Miljødronningen samarbeider vi på 

matsiden med noen utmerkede kokker fra 

du selv menyen til selskapet, som kan 

det lokale firmaet Matgal. Hos oss velger

inneholde alt ifra hvitløk & chili marinerte 

blåskjell eller krabbe til saftig hjortekjøtt 

rett fra grillen. 

Andre fasiliteter:

MS Miljødronningen rett utenfor

dørstokken, med konferanserom til

50 personer og  22 overnattingsplasser 

Leies også ut, gjerne sammen med Luden 

-

 Stor brygge-

Lydanlegg, projektorer 

 

og annet konferanseutstyr

Hold møtet ditt, middagen eller 50 års 

lig på pris, har god service og ikke minst. 

Alt overskudd går til Norges Miljøvernfor

bund.

 
Bergens mest miljøvennlige og 

 

 

resirkulerte lokaler!

Kontaktinfo og besøksadresse:

Odin Oddekalv

+47 456 99 016

Odin@nmf.no

Ludeboden

Skuteviksboder 24, 5806 Bergen

Nyåpnede Luden Selskapslokale

-



RETURADRESSE:

Norges Miljøvernforbund
Boks 593
5806 Bergen
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** Gratis parkering (off. park.plasser) - ** Etter EU-norm. Avhengig av kjørestil, temperatur og veiforhold - **Avhengig av strømpriser. 
* Veil. pris pr. 01.01.2013 levert Drammen inkl. lev.omk. Frakt til forhandler utenfor Drammen og årsavg. kommer i tillegg. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 
 Forbehold om evt. trykkfeil.

Mitsubishi

ORIGINALEN HAR NÅ BLITT ENDA BEDRE
Med den nye fjernkontrollen kan du sette el-bilen din til oppvarming eller 
avkjøling mens den lader. Dette uten at batterikapasiteten påvirkes.

Nye Mitsubishi i-MiEV kommer i tillegg med stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, lettmetall-
felger, klimaanlegg, elektriske vinduer, sentrallås, radio/CD/MP3, USB inngang og rekkeviddeindikator.

Redusert årsavgift • Gratis bompassering • Gratis parkering** • Adgang til kollektivfelt • Rekkevidde 150 km** • Full tank for ca. 16 kr**

Les mer og fi nn din nærmeste forhandler på www.mitsubishi.no/i-MiEV

i-MiEV fra kun kr. 198.700,-*

Forhåndsavkjølt 
om sommeren. 

Forhåndsoppvarmet 
om vinteren.


