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Vi håper du tar deg tid til å lese denne rapporten fra oss. Dette er resultatet av tre års arbeid, og
flere tusen arbeidstimer. Rapporten representerer det ypperste vi har innen forskning,
miljøforståelse og samvittighet. Hele rapporten utenom arv og genetikk er lest og godkjent av
Erik Slinde tidligere forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet.
Den forrige rapporten fra Miljøvernforbundet i 2010: Miljøfakta om Norsk oppdrett førte til at
Riksrevisjonen kom med sin rapport i 2012, som i hovedsak tok opp de samme problemstillingene
som Miljøvernforbundet sin rapport av 2010. Og dette sa miljøansvarlig i Marine Harvest var en
blåkopi av Miljøvernforbundet sin rapport. Dette førte igjen til at Stortingets Kontroll -og
konstitusjonskomité hadde en høring i Stortinget om miljøproblemene i norsk oppdrett.
Konklusjonen på denne høringen var:
« Havbruksnæringen har fått betydelige miljøutfordringer gjennom blant annet høye
rømmingstall, lakselus og omfattende tap som følge av sykdom. »
Det er dessverre synd å si at den forrige rapporten av 2010 ikke førte til gjennomføring av vårt
ønske om lukkede utslippsfrie anlegg. Den første landsomfattende undersøkelsen som
Miljøvernforbundet gjorde i 2016 av bunnforholdene under ca. 45 anlegg, og spesielt store
anlegg med ROV fra Miljødronningen, viser at forholdene langs Norskekysten slettes ikke er
tilfredsstillende. Undersøkelsene av firmaene som gjør Mom-B undersøkelser er ikke er riktige,
og Fiskeridirektoratet sine grafer av tilstanden under anleggene er fullstendig feil. I tillegg blir
firmaene som utfører disse undersøkelsene utsatt for utilbørlig press fra oppdrettsselskapene til
å levere positive resultater som overhodet ikke speiler virkeligheten.
Jeg må på sterkeste advare om en økning av forurensingsstoffer i hele vannsøylen langs hele
Norskekysten, og en overdådig gjødsling av mitt elskede havområde fra oppdrettsindustrien. Og
de totalt 450 tonn som går til villfisken med fòr som de tusen anleggene mister i sjøen hver dag.
Oppdrettsindustrien har «lært» villfisken at det er under og rundt anleggene de finner mat.
Dette er en trussel mot de vanlige kystfiskerne. Og skal dette stoppes, må dere handle nå.
Slutt å lytt til oppdrettsløgnerne, de er ikke deres venner. Se til Alta kommune og Osterøy
kommune, og se på veilederen vi har laget for å kreve utslippsfrie anlegg.
Lykke til!
Miljøhilsen fra Kurt Willy Oddekalv.

