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Høringssvar fra Norges Miljøvernforbund (NMF) vedrørende Grieg Seafood
A/S søknad om ny Akvakulturlokalitet i Vannfjorden, Nordkapp Kommune.

NMF krever avslag på søknad fra Grieg Seafood om å etablere et nytt
oppdrettsanlegg på 5670 MTB i Vannfjorden, Nordkapp kommune.
NMF finner det totalt uakseptabelt å tillate en etablering av dagens form for
fiskeoppdrett i en helt urørt fjordarm som Vannfjorden, som hittil har vært
skjermet for forurensing, og menneskelig påvirkning av noen art tidligere.
Et oppdrettsanlegg på 5670 MTB vil påføre fjorden uopprettelige skader i
form av forurensing, og føre til at fiskearter og skalldyr som befinner seg i
fjorden sakte men sikkert vil forsvinne.
Et anlegg på 5670 MTB slipper ut urenset kloakk som tilsvarer ufattelige
90 000 mennesker ( KLIF ), eller samme mengde som 127 000 , 90 kilos
slaktegris.
På grunn av denne enorme mengden oppdrettslaks i et slikt anlegg ( over 1
million laks ) vil det hver dag være et fòr spill på 793 kg ( tall fra Fòr firmaet
Skretting ) som forsvinner ned i sjøen.
Dette forspillet vi synke til bunn sammen med avføringen fra laksen, eller
spres i hele fjorden avhengig av hvor stor strømføringen i området er. Dette
vi etter hvert føre til ulevelige forhold for livet i fjorden. NMF har ved flere
tilfeller filmet store mengder kloakkansamlinger under merdene som frigir
gasser som Metan og Hydrogensulfid. Se lenker til filmene som NMF gjorde
sommeren 2016 angående forurensing under flere anlegg her :

https://www.youtube.com/results?sp=UBQ%253D&search_query=foruren
sing+under+oppdrettsanlegg
I tillegg så slipper et slikt anlegg ut en hel mengde andre miljøgifter.
utslippstall for alle anlegg i 2015 :
1100 tonn kobberimpregnering fra nøtene, 4-6 ganger mer enn fra
bunnstoff fra fritidsbåter før dette ble forbut på 80 tallet.
60.000 tonn nitrogen som er dobbelt så mye som om at alle bønder skulle
ha kjørt husdyrmøkka rett i fjordene.
10.000 tonn Fosfor som tilsvarer ca 75% av Norges fosforutslipp. Fosfor er
grunnlaget for at planter kan vokse. Verdens fosforressureser ventes å være
tømt om 50 år.
5 tonn azametifos, 5 tonn Diflubenzuron og 3 tonn Teflubenzuron
Som alle er lusegifter brukt i kampen mot lakselusa, og som selvsagt også
tar livet av andre skallskiftende dyr i sjøen.( reker, krabber, rauaåte,
hummer , hoppekreps etc. )
43 000 tonn ( 2016 ) Hydrogenperoksid ble også brukt i kampen mot
lakselusa.
Dette er et etsende stoff som sies å være miljøvennlig, da det løser seg opp i
Hydrogen og oksygen ved utslipp i sjø. Men det viser seg at
oppløsningstiden kan være flere døgn,slik at andre krepsdyr som kommer i
berøring med dette stoffet før det løser seg opp også dør. Se lenke :
http://bora.uib.no/handle/1956/13008
Videre vil NMF påpeke store mangler ved miljøundersøkelsene som blir
gjort etter etablering av anleggene. Her vises det til MOM-B og MOM-C
undersøkelser som så å si alltid gir gode resultater. NMF har i flere år
mistenkt at disse undersøkelsene ikke viser de virkelige forholdene under
og rundt de åpne merdene. NMF har derfor i flere omganger filmet med
ROV under en god del av disse anleggene for å avdekke forholdene. Senest
sommeren 2016 var NMF på tokt for å avdekke disse manglene. Resultatet
av NMF sin filming kontra MOM-B undersøkelsene kan ses i denne filmen.
Så kan enhver se og gjøre seg opp en mening om dette går overens med
undersøkelsene gjort av firmaer innleid av oppdrettsselskapene selv.
https://www.youtube.com/watch?v=ou-TfMqEAQE
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ALLE DISSE PROBLEMENE KAN LØSES VED Å KREVE LUKKEDE
SJØANLEGG MED NULL UTSLIPP TIL SJØ.

NMF mener at alle søknader om nye lokaliteter for oppdrett av laks og
ørrett må avslåes så lenge driften er tenkt i åpne merder. NMF har i likhet
med alle andre seriøse Miljøorganisasjoner, villaksorganisasjoner, NJFF,
MDG, SV, Rødt og Kystpartiet lenge krevd at all oppdrettsvirksomhet må
skje i lukkede anlegg. Bevisene er etter hvert blitt så mange som viser at
oppdrett i åpne merder påfører villfisken, skalldyrene og miljøet så store
skader at dette må stoppe nå. Lukkede sjøanlegg er nå blitt såpass stueren
at det ikke er noe som helst problem for kommunene som ønsker å legge til
rette for oppdrettsvirksomhet å kreve dette når de skal godkjenne nye
oppdrettslokaliteter. En kommune kan ved dispensasjons søknader til
gjeldene arealplan med loven i hånd faktisk kreve dette. Eksempelvis kan
Akvadesign som har drevet med lukkede forsøksanlegg i over 5 år nå, vise
til meget gode resultater som klart overgår de åpne merdene når de gjelder
dyrevelferd, lusenivåer, dødelighet, rømninger og ikke minst forurensing av
havbunnen og miljøet i sjøen generelt. Se link…
https://sysla.no/fisk/na-skal-de-bygge-anlegg-med-20-lukkede-merder/
Slike anlegg og flere andre som er i startgropen må nå kreves av alle
kommuner som får slike søknader om nye lokaliteter på bordet pr. dags
dato. Lukkede sjøanlegg vil å også tilføre kommunene flere arbeidsplasser
pr. anlegg, da disse anleggene er mer krevende å drifte teknologisk.
Lukkede sjøanlegg vil også kunne plasseres der de ikke kommer i konflikt
med lokal fiskere, da slike anlegg ikke er strømavhengige.
Oppdrettsindustriens eneste motargument mot lukkede anlegg er at de da
mister sitt konkurransefortrinn med gode strømforhold, og at lukkede
anlegg da ville kunne plasseres i andre land uten et slikt fortrinn. NMF
mener at slike argumenter overhodet ikke kan brukes når en tenker på
slike anlegg kommer som en storm uansett i andre land.
Et godt eksempel på at kommuner også begynner å tenke på miljøet og
villfisken i tillegg til gode inntekter fra oppdrettsindustrien er Ordføreren i
Osterøy Kommune som nettopp krever at nye anlegg lukkes .Beklageligvis
en betalingsartikkel, men ordfører Jarle Skeidsvoll kan selvsagt kontaktes
for å høre mer om hvorfor Osterøy Kommune krever dette.
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https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/30Xj9/Slik-vil-Osteroy-rydde-iproblemfjorden

Konklusjon.
NMF fraråder på det sterkeste at Nordkapp Kommune godkjenner
Grieg Seafood A/S sin søknad om ny lokalitet i vannfjorden basert på
opplysningene gitt her. Skulle Nordkapp Kommune mot all
formodning godkjenne en slik søknad ber NMF om at Kommunen tar i
bruk sin rett til å kreve at anlegget lukkes.

Leder Norges Miljøvernforbund
Kurt Willy Oddekalv

--------------------------------------------

Saksbehandler
Arne Roger Hansen

-------------------------------------------
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