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Naturvernforbundet i Vest-Finnmark 

 
 
Til Nordkapp kommune 

 

Høringssvar kommuneplanens arealdel 

 
 

Vi vil i det følgende gi innspill til sjødelen av kommunens arealplan for Nordkapp 
kommune. 

Naturvernforbundet må melde bekymring for de omfattende arealer som er satt av til 
akvakultur i planen.  

Vi vil begrunne vår bekymring i vårt høringssvar og foreslå forbedringer i planen. 

 
I det følgende bruker vi betegnelsen o-laks for oppdrettslaks. 

 

Påvirkninger fra oppdrett 
 
Vi antar det etter hvert er allment kjent at oppdrett av o-laks/ørret/sjøørret medfører 
betydelige problemer for naturlige laksefisker, men vil likevel minne om noen aktuelle og 
nye forskningsresultatet som vi håper Nordkapp vil ta i betraktning når dere skal vedta 
planen:  

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning publiserte denne måned en klassifisering av 104 
norske laksebestander. Fra 1983 til 2014 har lakseinnsiget til Norge blitt mer enn 
halvert, og i år har for første gang innslag av oppdrettsgener blitt målt i et stort antall 
laksebestander.  

http://www.vitenskapsradet.no/ 

 

• Rømt o-laks er angitt som den største ikke-stabiliserte bestandstrussel mot 
laksebestandene. Nylig kom den første store rapporten NINA og Havforskningsinstituttet 
har utarbeidet, som har målt genetisk innblanding i et utvalg elever i Norge. Rapporten 
er nedslående lesning. Den viser at det haster for å ta vare på laksebestandene. Det er 
nok for sent for mange av dem. Bare 2 av 13 målte bestander i Finnmark er uten gener 
fra o-laks, og bare en bestand får vurderingen «god tilstand».  

Genetiske forandringer er irreversible, men det er helt avgjørende at det ikke kommer ny 
vekst på toppen av den dramatiske oppdrettsveksten som har vært. Vi gjør oppmerksom 
på at veksten har vært størst i Finnmark og Troms med egne forskrifter og tildelinger de 
siste årene. Norges fremste ekspert på fiskehelse, Trygve Poppe advarer: Vi har mindre 
enn fem år på å redde Norges laksebestander.  

http://www.dagbladet.no/2016/02/10/nyheter/innenriks/politikk/fiskeri/43088883/  

http://www.vitenskapsradet.no/�
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- Lus er angitt som den neststørste ikke-stabiliserte bestandstrusselen for 
laksefiskene. Også i Finnmark øker lusemengden og Mattilsynets rapport om 
lusenivået vinteren og året 2015 viser at lakselus-nivået i Finnmark i uke 37 til 
45 var det høyeste som er målt de siste fire år.  

 

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/l
akselus/mattilsynets_lakselusrapport_vinteren_og_aaret_2015pdf.21527/binary/Matti
lsynets%20lakselusrapport%20vinteren%20og%20%C3%A5ret%202015.pdf 
 
 

     Også i Finnmark har lusa nedsatt følsomhet og resistens mot lusemidler. Bruken av    
hydrogenperoksid til lusefjerning i Norge har eksplodert fra 308 tonn i 2009 til 42 000 
tonn i 2015. Ref. Folkehelseinstituttet 
 

     Lusemiddelbruken er skadelig for andre organismer i sjøen. (Se også vedlegg 2) 
 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Rekordhoyt-
forbruk-av-miljoskadelige-lusemidler/ 
 

 
Selv om oppdretterne nå forsøker å ta i bruk ikke-medikamentelle midler mot lusa, og 
lusa formeres saktest i kaldt vann, er lus fra oppdrett et problem også for laksefisk i 
nord. Faktisk kan luselarvene leve lengst der vannet er kaldest og smitte særlig lenge 
her. Om strømforholdene er gunstige for oppdretterne ved at avføring fra fisken fraktes 
vekk, vil også luselarvene spres effektivt fra disse lokalitetene.  
 
 
     Lakselusa liker ikke ferskvann (foreløpig, det kan endre seg om man bruker det til 

lusefjerning, noe som kan bli en stor trussel mot villfisken), men trives ved kysten 
der vannet har høy salinitet, høy saltholdighet.  

 
Lokalitetene til Cermaq som ligger i Sørøysundet hadde i fjor høyere nivåer av lus,  
enn den absolutte grensa på 0,5 per fisk.  

 
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/11/03/Tatt-p%C3%A5-senga-av-
store-mengder-lus-11764914.ece 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynets_lakselusrapport_vinteren_og_aaret_2015pdf.21527/binary/Mattilsynets%20lakselusrapport%20vinteren%20og%20%C3%A5ret%202015.pdf�
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynets_lakselusrapport_vinteren_og_aaret_2015pdf.21527/binary/Mattilsynets%20lakselusrapport%20vinteren%20og%20%C3%A5ret%202015.pdf�
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynets_lakselusrapport_vinteren_og_aaret_2015pdf.21527/binary/Mattilsynets%20lakselusrapport%20vinteren%20og%20%C3%A5ret%202015.pdf�
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Bildet under viser tanker med hydrogenperoksid (H2O2) på havna i Alta, og illustrer hvilke mengder som 
dumpes i havet etter lusefjerning. Disse tankene inneholder ikke ren H2O2, men i 100 % ren form ble det altså 
i 2015 brukt 42 000 tonn! Tankene på bildet er altså bare dråper i havet, i forhold til de samla volumer som 
havner i havet.  
 

 
 
 

• Den tredje største ikke-stabiliserte bestandstrusselen som er angitt for 
laksebestandene, er infeksjoner knyttet til oppdrett. Og selv om påvisninger av smitte 
fra oppdrett til annen fisk hittil har vært få, kan dette skyldes at syk villfisk dør i det 
stille og er vanskelig å fange inn. Norges fremste forskere på fiskesykdommer 
advarer mot at smitte fra oppdrett til sjø og elv plutselig vil kunne øke på, og utgjør 
dermed ikke bare en dyrevelferdsmessig tragedie i oppdrettsnæringen, men også en 
trussel mot naturlige bestander. Ref. Rapporten fra Vitenskapsrådet som ligger over  

 
 

     Kravene om å begrense bruken av lusemidler har ført til at oppdretterne forbruker 
rensefisk i merdene. Dette forbruket er en egen dyretragedie i seg selv, og har 
potensiale til å skape nye trusler mot annet liv i vann. I Finnmark er det rognkjeks 
som forbrukes. 

 
https://www.imr.no/filarkiv/2014/03/sykdom_og_parasitter_i_vill_og_oppdrettet_rog
nkjeks.pdf/nb-no 
 
Under en illustrasjon av hvordan dette forbruket ville sett ut på land, og hvorfor den 
aldri ville blitt tillatt om det var landdyr som var utsatt for denne praksisen, vi kunne 
se hva som skjer:  
 
http://www.larsoglars.no/?p=9165 
 

 
 
 
 
 

https://www.imr.no/filarkiv/2014/03/sykdom_og_parasitter_i_vill_og_oppdrettet_rognkjeks.pdf/nb-no�
https://www.imr.no/filarkiv/2014/03/sykdom_og_parasitter_i_vill_og_oppdrettet_rognkjeks.pdf/nb-no�
http://www.larsoglars.no/?p=9165�
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Vi er klar over at Nordkapp ikke har noen store laksevassdrag og da heller ikke store      
inntekter fra lakseturisme, men vi må likevel minne om disse farene mot laksefiskene, 
for det er fremdeles noen få små vassdrag hos deres som har både sjøørret og sjørøye, 
og ikke minst, avstanden er relativt kort til vassdrag i nabokommunene som vil påvirkes 
av vekst i lakseoppdrettet i Nordkapp.  
 
    
  Vi legger ved en rapport som viser noe om luse-påvirkningen på sjøørret, og gjør 

samtidig oppmerksom på at sjørøyebestandene er enda mer sårbar for negativ 
påvirkning fra oppdrett. Både fordi det finnes mindre av den (den har bare få 
bestander og bare i nord) og fordi den antakeligvis går enda kortere distanser for å 
beite i sjø, og da er ekstra utsatt om den må beite i oppdrettsintensive områder.   
 
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3888 
 
Sjøørret: http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-
naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoorret/ 
 
Sjørøye: http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-
naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoroye/ 

 
 
 

Måling av lusemengden i Altafjorden (Talvik og Skillefjord) og Porsangerfjorden (Kåfjord 
og Handelsbukt) viser gjennom flere år at smittepresset er høyest i oppdrettsintensive 
Altafjorden. En oppdrettsøkning i Nordkapp vil sannsynlig øke lusemengden i den 
nasjonale laksefjorden Porsanger, og dermed lusepåslagene både på laks og de andre 
laksefiskene sjøørret og sjørøye. Lusa spres med havstrømmene og vil kunne overleve og 
smitte lenge i vårt kalde vann. Selv om lusemengden holdes relativt lav i perioden man 
antar laksesmolten vandrer ut, vil lusemengden øke utover sommeren og høsten, og 
særlig sjøørret og sjørøya vil lide under påslag av lus.  

 
 
Vi minner om at selv om 0,5 lus pr o-laks nok kan høres lite ut, kan en enkelt-lokalitet ha 
så mange fisk at lusemengden blir enorm før den absolutte lusegrensa nås. En lokalitet 
med en million fisk, som ikke er en uvanlig stor lokalitet, kan altså ha inntil 500 000 
voksne larveproduserende hunnlus, helt lovlig.  
 
http://www.imr.no/filarkiv/2016/01/sluttrapport_lakselus_pa_villfisk_2015.pdf/nb-no 
 
 
 

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3888�
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoorret/�
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoorret/�
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoroye/�
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Slik-lever-laks-sjoorret-og-sjoroye/Sjoroye/�
http://www.imr.no/filarkiv/2016/01/sluttrapport_lakselus_pa_villfisk_2015.pdf/nb-no�
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Figuren over er hentet fra den nyeste rapporten til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 
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Nordkapp har fått registrert flere arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse og 
rødlistede arter. NINA har nylig gitt ut en rapport som sannsynliggjør at akvakultur 
påvirker fugler og pattedyr mer enn hittil antatt og hensyntatt, og konkluderer samtidig 
med at vi vet for lite om dette. Man må kunne forvente at arealer som ligger nært viktige 
områder for fugl og pattedyr, når man legger føre-var-prinsippet til grunn, ikke vil få 
tillatelse til oppdrett.  

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3989?utm_source=nyhetsbrev&utm
_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev 

 
Når det gjelder påvirkning fra oppdrett på livet i fjordene, er det gjort altfor lite 
forskning! Selv om denne typen forskning er etterlyst i regjeringsbestilte rapporter, og 
selv om fiskere i alle år har meldt om negative effekter av oppdrett, har aldri en fjord 
blitt kartlagt for hva som skjer når oppdrett blir introdusert. Ovenfor har vi lagt ved 
informasjon om hva lusemidlene kan gjøre med skalldyr i havet.  

 

Miljøundersøkelsene som gjøres under og i nærheten av anleggene, måler bare 
påvirkning på bunnen og bunnlevende organismer og sier ingenting om fisk og annet 
marint liv. Det er nylig kommet en ny standard for denne typen overvåking av effekter 
fra oppdrett (NS 9410:2016). Den skal være bedre tilpasset dagens oppdrett, men heller 
ikke den tar mål av seg til å si noe om den faktiske påvirkningen på fjordene.  

 

Vi vet at det rundt alle oppdrettsanlegg blir stående tonnevis av fisk for å beite, men 
fiskerne forteller også at denne får dårligere kvalitet og at annen fisk skyr områder med 
oppdrett. Det er som sagt aldri gjort noen grundig forskning på disse forholdene, men 
det ble en gang startet et forsøk i Øksfjord som aldri ble fullført, etter at det var påvist i 
forsøk at torsk i kar skydde vann med lakselukt. 

 http://forskning.no/hav-og-fiske-fisk-oppdrett-naturressursforvaltning-
miljoovervakning-okologi-stub/2008/02/torsk-liker 

 

Arnold Jensen, pensjonert fisker og medlem av Naturvernforbundets fiske- og 
oppdrettsutvalg, har selv hentet inn og sammenlignet data fra oppdrettsfjorder, 
oppdrettsfrie fjorder og en fjord som har fått oppdrettet fjernet. (Vedlegg nr 3) 

 

Vår påstand er at mangelen på forskning i fjordene, skyldes det samme som manglende 
individmerking av o-fisk; Det ville føre til at vi fikk dokumentert kunnskap som ville gjøre 
det enda vanskeligere å forsvare oppdrett i åpne merder.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3989?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev�
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3989?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev�
http://forskning.no/hav-og-fiske-fisk-oppdrett-naturressursforvaltning-miljoovervakning-okologi-stub/2008/02/torsk-liker�
http://forskning.no/hav-og-fiske-fisk-oppdrett-naturressursforvaltning-miljoovervakning-okologi-stub/2008/02/torsk-liker�
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A-arealene i planen 
 
 
Når vi leser plan og konsekvensutredningen for akvakulturarealene, synes vi det er best 
å minne om lovteksten i naturmangfoldloven: 

 

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) • Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

 

 • § 8. (kunnskapsgrunnlaget) • Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. • Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra 
til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

 • § 9. (føre-var-prinsippet) • Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

• § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) • En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

 

 
 
 
For å starte med arealene ved Repvåg, Strandbukta, Vedbotn: 

Vi antar det er en forglemmelse eller feil at ikke trekant utenfor Reinelv er fjernet på 
kommunens arealkart. Vi forstår av kartet at tegnet betyr «oppdrettsanlegg laks og 
skjell». Arealet er i akvakulturregisteret angitt som areal til torskeoppdrett, under 31377 
Indre Mannskarvik. Arealet 31378 Lomholet ser ut til å være fjernet fra ny plan som 
forventet, om vi forstår plankartet rett. Også denne lokaliteten er registrert som areal til 
torskeoppdrett. 

 
Arealet satt av til akvakultur i Vedbotn må aldri få tillatelse til fiskeoppdrett, uansett 
omsøkt maksimalt tillatt biomasse (MTB), da arealet ligger i et område som krever 
hensyn til flere forhold som ikke er behandlet i planen:  

 

Dette akvakulturarealet er endret fra gjeldende plan og må kunne sies å få vesentlige  
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virkninger for miljø og samfunn. 

 

Arealet ligger nærmere Strandelva enn avstand som angis i Retningslinje til behandling 
av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av 
akvakulturanlegg.  

 
Her heter det: Sjøbaserte matfiskanlegg som ikke er tilknyttet en definert strukturmodell og som ikke er 
større enn 2700 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) gis som hovedregel godkjenning til etablering eller 
utvidelse (inntil 17 2700 tonn MTB) dersom anlegget har … Anbefalt minsteavstand på 2,5 km i sjø til: andre 
sjøbaserte matfiskanlegg, landbaserte matfiskanlegg og viktige lakseførende vassdrag (det siste gjelder anlegg 
for anadrom fisk). Anbefalt minsteavstand på 1,5 km i sjø til: låssettingsplasser i henhold til gjeldende 
kommuneplan, skjellanlegg og viktige transportruter (farleder) for levende oppdrettsfisk. Når det gjelder 
låssettingsplasser og skjellanlegg gjelder denne anbefalte minsteavstanden for alle typer akvakulturanlegg.  

Og videre: Matfiskanlegg større enn 2700 tonn MTB med inntil 3600 tonn MTB kan som hovedregel 
godkjennes etablert med større avstand til annen oppdrettsvirksomhet enn overnevnte minsteavstand på 2,5 
km, for eksempel 3-4 km, i sjø til andre matfiskanlegg og viktige lakseførende vassdrag (det siste gjelder 
anlegg for anadrom fisk).  

 

Strandelvvassdraget: 

Både sjørøye og sjøørret er registrert med sårbar bestandstilstand i vassdraget med 

utryddet laksestamme. Det er ikke åpnet for sjøørretfiske på grunn av manglende 

kunnskap om bestandsstatus. Strandelvvannet er åpent for fiske etter sjørøye i perioden 

21.07.-21.08.  

I lakseregisteret er det 6 sjølakseplasser registrert mellom Strandneset og 

Máskaviikknjárga. Innenfor sonen kan registrerte lakseplasser benyttes, men ikke 

innenfor ei rett linje mellom Strandneset og Albertnjarga/Albertneset. Det er tillatt, 

innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 

tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø.  

Runar Elde, nestformann i Nordkapp jeger- og fisk forteller at oppdemningen av 

vassdraget Strandelvvassdraget som ble gjort på 50-tallet ble betegnet som det verste 

eksemplet på nedbygging av smålaksvassdrag som har funnet sted i vest-fylket. 

Nordkapp jeger- og fiskeforening forpakter vassdraget som har fått utryddet sin 

laksestamme på grunn av uvettige avgjørelser i nær fortid. Vannet er det eneste 

tilgjengelige stedet for fiske etter anadrome arter for dem. Deres medlemmer bruker 

også området som er foreslått som akvakulturareale til fiske.  

 

Dette området har under «plandata» på fiskeridirektoratets kart også angitt gyteområder  

og oppvekst/beiteområder, som på kommunens arealkart.  

A-arealet her er ikke konsekvensutredet, men ligger likevel innenfor ringen for nytt  

område for Repvåg og yttergrensen også innenfor ringen for Strandelvområdet. Rødlista  
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fiskemåke er registrert her, men planen sier enkelt «ingen konsekvens» for denne, og  

planen sier ingenting om kunnskapsgrunnlaget for å gi dette arealet til akvakultur.  

§ 4.2. i PBL: For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og 
beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. 

 

Lokale beboere forteller at de driver tradisjonelt fiske i Vedbotn. At området er spesielt  

viktig for dem på grunn av at Strandbukta og Strandelva er fredet for fiske, mens  

Strandvannet har fått store begrensninger i fisket, i tillegg til at også området  

Strandneset – Reinelva har fått begrensninger.  

Fefo skriver før sesongen i 2015: Sjølaksefiske har hatt stor økonomisk betydning 

tidligere og har vært en viktig del av kystkultur og sjøsamisk kultur i Finnmark. De siste 

20 årene har antall sjølaksefiskere og rekruttering til fisket gått tilbake. Noe som har 

skjedd både på FeFo-grunn og på privat grunn i Finnmark. Lav pris på laks og stadig 

strengere offentlige reguleringer kan forklare en del av tilbakegangen. Til tross for 

nevnte har sjølaksefiske fortsatt stor betydning for mange i kyst- og fjordstrøk, og er 

viktig både for den sjøsamiske kulturen og kystkulturen generelt.  

 

Vi kjenner til at Mearra Sámi Árbediehtu tidligere har levert innspill som går imot denne 

delen av planen. Området er viktig for utøvelse av sjøsamisk kultur og en viktig del av  

det sjøsamiske naturgrunnlaget. Vi minner om naturmangfoldlovens § 8 andre ledd:  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap  

som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen,  

herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av  

naturmangfoldet. 
  

Vannforekomsten er registrert med kongekrabbe og er allerede moderat eksponert kyst. 

 Oppdrettsanlegg vil være til hinder for fangst av krabba. Hvordan selve driften vil  

påvirke den finnes det ikke forskning på. 

 

 
 

Eksisterende oppdrettsarealer i Lafjorden: 

 

 Her har jo kommunen og andre myndigheter dessverre tillatt oppdrett tidligere.  

Lokalitetene her ligger på registrerte gyteområder, oppvekst/beiteområder og  

fiskeplasser for passive redskaper.  
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Lokalitetene her er Storvika: Har ikke fisk nå. Tilstand 3 på miljøundersøkelsen MOM-B i  

2014. (1 er best, 4 verst) 

Misjona: har heller ikke fisk nå, og har også slitt på miljøundersøkelsene. MOM-B tilstand  

3 i 2013 og 2 i 2014.  

 

Skjermdumpen under er fra 2015 og illustrerer hvordan Grieg Seafood drifter: 

 

 

 

Den ytterste lokaliteten Laholmen: har bedre score på MOM-undersøkelsene, men det var  

herfra fisken kom fra, som Grieg Seafood fikk forelegg på 900 000 kr for å la dø i  

ventemerdene. 

 http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/10/12/Grieg-Seafood-m%C3%A5-ut-
med-900.000-etter-fisked%C3%B8d-i-ventemerde-11673530.ece  

 

Avisartikkelen gjengir en dagjournal som går fra 19.02.15 til Mattilsynets besøk den 24.,  

men som Vedlegg 4 viser, allerede 10.02. ble det tatt prøver som viser fisk som er  

skadet og har bakterielle infeksjoner. 

 

Grieg har søkt om å få øke lokalitetens MTB til 7095 tonn. 

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/10/12/Grieg-Seafood-m%C3%A5-ut-med-900.000-etter-fisked%C3%B8d-i-ventemerde-11673530.ece�
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/10/12/Grieg-Seafood-m%C3%A5-ut-med-900.000-etter-fisked%C3%B8d-i-ventemerde-11673530.ece�
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 De dårlige miljøundersøkelsene tyder på at fjordvannet i Lafjorden forringes av  

oppdrettsaktiviteten. Slik forringelse er i strid med vannforskriften, selv om norske  

myndigheter har forsøkt å unndra deler av påvirkningen fra oppdrett fra registeringer og  

tiltak i henhold til forskriften. Flere organisasjoner har gått sammen om å klage til EFTAs  

overvåkingsorgan (ESA) om den norske Regjeringens manglende oppfølging av  

bestemmelsene i vanndirektivet 2000/60 / EF (WFD) med hensyn til biologiske effekter  

og andre alvorlige konsekvenser av oppdrettsnæringen.  

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%
20brev/2015/Naturvern/Sammendrag%20p%C3%A5%20norsk%20-oppdrettsklage.pdf 

 

Vester-Lafjorden er registrert med stor grad av påvirkning fra oppdrett og forslag til tiltak  

i form av permanent reduksjon/opphør av produksjon på oppdrettslokalitet på  

http://vann-nett.no/portal/map  Fylkesmannen har med hjemmel i forurensingsloven  

redusert utslippstillatelsen. 

 

Lafjordelva har også blitt kategorisert i 2013 med svært dårlig bestandstilstand for laks  
 
og sårbar tilstand for sjøørret. Den er ikke åpen for fiske på grunn av manglende  
 
kunnskap om bestandsstatus. Den er skadet av vassdragsregulering og vi antar den  
 
skades ytterligere av lakselus og annen negativ påvirkning fra oppdrettet i fjorden. Men i  
 
ei stengt elv er det ingen som følger med på hvordan fisken har det.  
 
 
Her er også registrert påvirkning av kongekrabbe. Oppdrettsanlegg vil hindre uttak av  

denne. Vi foreslår at man fjerner disse akvakulturarealene fra arealplanen, så  

vannforekomsten kan nå miljømålet innen 2021.  

 

 
 
 
 Vannfjorden: Har fått et akvakulturareale på 5500 daa! Konklusjon i  

konsekvensutredningen: «Området hvor det tillates akvakultur avgrenses til de deler av  

fjorden som er best egnet til formålet. Innerste delen som er viktigst for fiskeri holdes fri  

for oppdrett.» Vi forstår dette som at man ønsker å gi inntrykk av at den innerste delen  

fortsatt skal kunne være i tilgjengelig for fiske. Det må i så fall bero på en misforståelse?  

Det oppgis at man har vært i dialog med oppdrettsnæringen, men ingenting om at man  

har vært i dialog med fiskerne. Innerste del av fjorden er riktignok den delen som er  

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Naturvern/Sammendrag%20p%C3%A5%20norsk%20-oppdrettsklage.pdf�
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2015/Naturvern/Sammendrag%20p%C3%A5%20norsk%20-oppdrettsklage.pdf�
http://vann-nett.no/portal/map�
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registrert som gyte/oppvekst/beiteområde, men hele fjorden innover er registrert som  

felt for passive redskaper. Som vi har vist tidligere, erfaring og noe forskning tyder på at  

oppdrettsanlegg skader fiskeriene. 

Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse innerst i fjorden OG på  

Vannfjordnæringen. Her er jo akvakulturarealet strukket helt inn til land. Da blir vel ikke  

avstandsberegningene til inngrepsfrie naturområder og de mange registrerte  

kulturminnene helt riktig beregnet?  

 

Store Svartholet og Jernøya: De eneste arealer til akvakultur som ikke er plassert  

oppå registrerte gyte/beite/oppvekstområder for marin fisk. Likevel, som vi påpekte  

ovenfor, også disse lokalitetene vil forstyrre økobalansen i sjøen og i elv. Vi antar  

Porsanger kommune vil levere innsigelser til disse arealene. Deler av arealene ligger  

også, som vi forstår kartet, på registrerte fiskeplasser for passive redskaper.  

 

Sarnes: Er nå foreslått som område for oljeomlasting, men har enda en lokalitet  

registrert på Fiskeridirektoratets kart med en MTB på 4000 tonn. De har fremdeles  

tillatelsen til å drifte videre her. «Det er gjort avtale om flytting når neste generasjon fisk  

skal slaktes.» skriver man i planen ...  

 

 

Generelt om planen 

 

Vi er uenige i konklusjonen av de samla vurderingene etter naturmangfoldloven. 

Vi mener de samla vurderingene ikke gir tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser for  

naturmangfoldet. Det ser ut som om konsekvensutredningen er rent formell og at  

virkningene ikke er realitetsbehandlet. 

 

Vi mener de foreslåtte arealene vil få vesentlige virkninger for det som er nevnt under  

bokstavene b), c), d), e), f), g), i), m), n) og også o) (i og med at det er kjent at en del  

av de russiske laksestammer vandrer på Finnmarkskysten), og på sikt også for bokstav l)  

(fordi de kan fjerne grunnlaget for å høste fra naturen i en situasjon der det ikke er  

mulig eller det har blitt for kostbart å frakte mat fra andre deler av verden), i Vedlegg III  

i Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover 
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 All oppdrett i åpne merder vil medføre en betydelig påvirkning på livet i hav og elv.  

Alle konsekvenser for fiskeriene er glemt både i planbeskrivelsen og i KU, og arealet til  

oppdrett i Vedbotn er ikke konsekvensutredet overhodet.  

Vi kan ikke se at planen tar de samiske hensyn som reguleres av flere lover, utover å  

nevne at arealer ikke er til hinder for reindrifta. Erfaringsbasert kunnskap, jf  

naturmangfoldlovens § 8 er heller ikke vurdert 

 

 
 
 
I planen gjentas og gjentas at akvakultur er en viktig næring i kommunen. Vi ber de  
 
folkevalgte i kommunen om å etterprøve påstanden. I dag har kommunen fire lokaliteter,  
 
hvorav to ikke er i drift. Hvor viktig er disse lokalitetene for kommunen? Hvor mange  
 
arbeidsplasser og hvor mange penger i kommunekassa gir de faktisk?   
 
 
Fiske er knapt nevnt i planbeskrivelsen og ikke overhode i konsekvensutredningen.  

I figuren for næringer i kommunen, finnes fiske under primærnæring og det står at  

sammen med fiskeforedling utgjør fiske en stor andel av arbeidsstyrken. Hvilke av  

næringene, fiske eller oppdrett, gir mest arbeidsplasser og penger til kommunen?  

 

 

Vi vet at det er nasjonale føringer på at oppdrettet skal vokse, femdobles innen 2050 sies  

det, og at myndighetene mener denne veksten må komme i nord. Derfor er det ekstra  

viktig at kommunene i nord tenker seg om og vurderer hva de vil med arealene sine. 

 

I bestemmelser og retningslinjer under punkt 4.1 heter det: «Områder for akvakultur:  

Det forutsettes at disse områdene avsettes fortrinnsvis til grønne konsesjoner.» Vi må  

minne Nordkapp kommune om at plasseringen av de grønne tillatelsene som ikke enda  

er knyttet til en kommune, ikke er noe kommunen har noen formell myndighet over.  

Kommunen kan altså ikke forutsette slik. Når et areal uten fastsatt grenseverdi for  

utslipp er satt av til akvakultur i arealplanen, har kommunen ikke lenger noe innflytelse  

på hva slags oppdrett, eller hvor mye oppdrettsfisk som skal stå på lokaliteten. 
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Det er positivt at mye av sjøarealet i den nye planen er satt til bruk og vern av sjø og  

vassdrag, med tilhørende strandsone. 

 

Planen mangler arealer til akvakultur i lukkede enheter. Disse arealene kan legges til  

skjermede fjorder og trenger ikke god strømutskifting. De trenger bare tilgang til å hente  

rent vann fra under ca 30 meters dyp, der det er liten sannsynlighet for lus, og der  

vannet, i hvert fall i deler av året, vil være varmere enn overflatevannet.  Denne  

teknologien vil kunne gi kontrollert drift og tryggere, mer tilgjengelige arbeidsplasser.  

Man vil kunne styre hva som kommer inn i merden og unngå det meste av smitten som i  

dag gjør at millioner av o-fisk lider og dør i merdene. Man vil kunne styre hva som  

kommer ut av merden, og med det stoppe den uakseptable påvirkningen på  

naturmangfoldet. Man vil kunne ta vare på avfallet og bruke det igjen til gjødsel og  

brensel og med det skape større verdier og flere arbeidsplasser og ikke minst ta vare på  

det verdifulle fosforet som er en så viktig og begrenset ressurs for verdens  

matproduksjon (og som er skadelig for vannlevende organismer).  

 

Dessverre har ikke sentrale myndigheter enda satt krav til lukket drift, men om  

kommunene begynner å konsekvent sette av areal kun til denne typen drift, vil all vekst i  

oppdrett måtte komme med slik teknologi. 

 

 

 

Naturmangfoldloven: 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) • Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å 
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets 
og skadens karakter.  
 
• § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) • For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal 
det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater. 
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Om lukkede anlegg: 
 
http://kyst.no/nyheter/akvadesign-med-5-kilos-pa-14-mnd/ 
 
http://sysla.no/2015/09/02/havbruk/na-kan-endelig-byggingen-av-denne-starte_59715/ 
 
http://kyst.no/nyheter/villaksorganisasjoner-hilser-oppdrettsegget-velkommen/ 
 
http://lakseelver.no/news-2016/ta-vare-pa-den-gronne-energien-i-oppdrettsindustrien 

 

http://ilaks.no/nytt-forskningsprosjekt-pa-flytende-lukkede-oppdrettsanlegg-i-sjo/ 

 

https://uni.no/nb/news/2015/07/02/i-forskningsfronten-pa-lukkede-oppdrettsanlegg/ 

 

http://sysla.no/2014/10/15/havbruk/det-er-viktig-a-ikke-bli-hengende-etter_29410/ 

 

http://kyst.no/nyheter/vi-onsker-ikke-a-hente-det-overste-vannet-der-vi-vet-lusen-er/ 

 

http://sysla.no/2014/04/10/havbruk/har-tro-pa-lukkede-anlegg_10720/ 

 

http://www.fiskerioghavbruk.no/forskning-og-innovasjon/lukkede-anlegg-kan-gi-bedre-
kontroll-og-milj 

 

 

 

 

Grunnloven § 112 lyder slik: 

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og 

mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 

planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter 

foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger." 

http://kyst.no/nyheter/akvadesign-med-5-kilos-pa-14-mnd/�
http://sysla.no/2015/09/02/havbruk/na-kan-endelig-byggingen-av-denne-starte_59715/�
http://kyst.no/nyheter/villaksorganisasjoner-hilser-oppdrettsegget-velkommen/�
http://lakseelver.no/news-2016/ta-vare-pa-den-gronne-energien-i-oppdrettsindustrien�
http://ilaks.no/nytt-forskningsprosjekt-pa-flytende-lukkede-oppdrettsanlegg-i-sjo/�
https://uni.no/nb/news/2015/07/02/i-forskningsfronten-pa-lukkede-oppdrettsanlegg/�
http://sysla.no/2014/10/15/havbruk/det-er-viktig-a-ikke-bli-hengende-etter_29410/�
http://kyst.no/nyheter/vi-onsker-ikke-a-hente-det-overste-vannet-der-vi-vet-lusen-er/�
http://sysla.no/2014/04/10/havbruk/har-tro-pa-lukkede-anlegg_10720/�
http://www.fiskerioghavbruk.no/forskning-og-innovasjon/lukkede-anlegg-kan-gi-bedre-kontroll-og-milj�
http://www.fiskerioghavbruk.no/forskning-og-innovasjon/lukkede-anlegg-kan-gi-bedre-kontroll-og-milj�
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Konklusjon 

 
En balansert og bærekraftig sameksistens med andre interesser i kystsonen, fordrer at  

kommunen fjerner sine avsatte arealer til akvakultur og i stedet legger til rette ved  

å sette av arealer til lukket drift. Om kommunen ikke ønsker å fjerne arealer som er i  

bruk, må kommunen sette vilkår til disse arealene, så skadene kan minimeres så mye  

som mulig. 

 

 Da vil vi oppfordre kommunen til å ta i bruk plan plan- og bygningslovens § 12-7, nr 3  

som gir anledning til å fastsette grenseverdier for utslipp både for pågående og ny  

virksomhet for å forebygge eller begrense forurensning.    

 

Vi oppfordrer kommunen til i samarbeid med næringen, fiskerne og andre interesser,   

finne egnede lokaliteter til lukket  

drift, i stedet for de arealene som er satt av til gammeldags drift i åpne merder som i  

dag. 

 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen Leif Wasskog for Naturvernforbundet i Finnmark 
 

Og Anne-Karin Daniloff for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark 
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