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Klage på avgjørelse fra Fylkesmannen i Nordland, på Ballangen Sjøfarm sin 

søknad om en utvidelse av bio-massen til 4900 MTB på lokaliteten 

Pundsvik i Ballangen Kommune. 

Norges Miljøvernforbund ( NMF ) krever at fylkesmannen revurderer sin 

tillatelse om å la Ballangen Sjøfarm få lov til å utvide bio-massen på 

lokaliteten. 

NMF finner det totalt uakseptabelt å tillate en utvidelse av dagens form for 

fiskeoppdrett i åpne merder.

Et oppdrettsanlegg på 4900 MTB vil påføre fjorden uopprettelige skader i 

form av forurensing, og føre til at fiskearter og skalldyr  som befinner seg i 

fjorden sakte men sikker vil forsvinne.

Et anlegg på 4900 MTB slipper ut urenset kloakk som tilsvarer ufattelige 80

 000 mennesker ( KLIF ), eller samme mengde som 110 000 , 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 ca. 600 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.nmf.no/media/lakserapport-video-2019/?
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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 fosforressuresers 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. )

En kan vel trygt konkludere med at disse utslippene har økt i takt med 

veksten i oppdrett siden 2015.

19 000  tonn Hydrogenperoksid ble også brukt i kampen mot lakselusa i 

2018.

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

Oppdrett selskapene  bruker alltid mom-b miljøundersøkelsene fra innleide

firmaer som alibi for å drifte i dagens form i åpne merder. NMF har i alle år 

mistenkt at disse miljøundersøkelsene  blir pyntet på fra de innleide 

firmaene for å se så bra ut som mulig. NMF tok derfor å sammenlignet 
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filmer vi gjorde under anlegg i 2016 med mom-b undersøkelsene på noen 

av lokalitetene vi var innom.  Det er vel ingen tvil om at disse mom-b 

undersøkelsene ikke stemmer med det som NMF fant. Fylkesmannen kan 

selv se , og avgjøre selv hva han tenker her :

https://www.youtube.com/watch?v=ou-TfMqEAQE

NMF har nettopp gitt ut en 200 siders fakta rapport om oppdrett i dagens 

form. NMF ber innstendig Fylkesmannen om å se på denne, og få et litt 

annet innblikk i de negative følgende oppdrett i åpne merder har på livet i 

fjordene våre, enn den han får fra oppdretterne selv. Kan leses i PDF form 

her.

https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/05/Miljøfakta_2019.pdf?

fbclid=IwAR0Bl7jUqsxIAitnrdjk4naSZBPSKshsD67mL22ngOAwQVX_ydBpB

KjDKqA

Konklusjon :

Norges Miljøvernforbund ber Fylkesmannen om å trekke tilbake tillatelsen 

om en utvidet bio-masse på Lokaliteten Pundsvik I Ballangen kommune før 

hele fjorden blir slammet ned ,og ødelagt av dagens måte å drifte på i åpne 

merder.

For Norges Miljøvernforbund

Arne Roger Hansen

Regionleder Midt-Norge

Saksbehandler Oppdrett.

……………………………………………………

3

https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/05/Milj%C3%B8fakta_2019.pdf?fbclid=IwAR0Bl7jUqsxIAitnrdjk4naSZBPSKshsD67mL22ngOAwQVX_ydBpBKjDKqA
https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/05/Milj%C3%B8fakta_2019.pdf?fbclid=IwAR0Bl7jUqsxIAitnrdjk4naSZBPSKshsD67mL22ngOAwQVX_ydBpBKjDKqA
https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/05/Milj%C3%B8fakta_2019.pdf?fbclid=IwAR0Bl7jUqsxIAitnrdjk4naSZBPSKshsD67mL22ngOAwQVX_ydBpBKjDKqA
https://www.youtube.com/watch?v=ou-TfMqEAQE

