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Miljøvernforbundet krever at alle fuglenett som brukes i 
oppdrettsindustrien er utformet slik at de ikke skader eller dreper 
sjøfugl. 
 
Norges Miljøvernforbund ( NMF ) har i flere år vært bekymret for massedød av fugler 
som setter seg fast i nettene oppdretterne har over merdene sine for å stoppe sjøfugl i å 

beite i merdene. Flere skrekkeksempler på dette har titt og ofte kommet inn til NMF  via 

bildematerialer tatt av privatpersoner som ferdes i områder med oppdrettsaktivitet. Sist 
nå med bilder av massedød av forskjellige fugler som Skarv, fiskemåker, hettemåker, 

gråmåker og hegrer. Her kan det legges til at Hettemåker og også Fiskemåker er 
klassifisert som nær truet i Nasjonal Rødliste. 

 
Det virker som at det er en total mangel på kontroll av næringen. Dette handler jo om 
dyrevelferd, og hvorfor skal ikke denne næringen ha en form for kontroll, slik andre 
næringer i Norge har? Vi forstår det slik at besøk av kontrollører fra for eksempel 
mattilsynet blir avtalt på forhånd. Dette fører jo til at oppdrettsnæringen kan rydde 

unna eventuelle uregelmessigheter. Hvilken annen Norsk næring har slike avtaler?  En 
kan sidestille dette med at byggebransjen skulle få melding fra Arbeidstilsynet før 

kontroll, eller at kystvakta skulle annonsere til alle fiskebåter hvilken posisjon de var på 

til enhver tid. Hvilken hensikt skulle det være med noen kontroller da?  

Disse artene som blir drept, er sjøfugler som sliter nok fra før, med minkende bestander. 

Om en tar antall oppdrettsanlegg langs kysten og regner et forsiktig estimat på mellom 5 
og 10 fugler som dør pr anlegg pr år, så kommer man opp i et betydelig antall drepte 

fugler.   
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I følge Statistisk Sentralbyrå, var det 1 160 oppdrettsanlegg i drift i Norge i 2018.  

Når en ganger 1 160 med 5 til 10, så får en 5 800 til 11 600 drepte fugler pr år.  Dette er 
selvsagt en svært usikker kalkyle, men vi må dessverre si at vi tror at her er det store  

mørketall og at sannheten kan være enda verre når en på en gang kan telle 18 døde 
fugler i et relativt lite oppdrettsanlegg!   
Men her blir det feil å fokusere på om en bestand kan tåle slike tap. For det ene individet 
som blir fast og pines langsomt til døde, er det ingen trøst i at bestanden tåler det!  
Det har pågått et mangeårig arbeid for å forsøke å stoppe fangst av småfugl med nett, 

limpinner og feller nedover i Sør-Europa....... i Norge er vi altså ikke bedre. 
 
En slik praksis hvor så mye fugler dør en sakte død i nettene over merdene kan 
ikke sies annet enn å være en grov miljøkriminalitet. Her blir privatpersoner 
straffet med store bøter hvis de tar livet av fugler utenom jakt tid ( se link ), mens 
oppdrettsindustrien slipper unna uten så mye som en advarsel. Her er det tydelig 
forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salamo. 
https://www.nrk.no/innlandet/drepte-skjaere-_-fikk-bot-pa-15.000-kroner-

1.13453930 
NMF har fått opplyst at det finnes fuglevennlige nett, hvor fuglene ikke setter seg fast så 
ofte, men disse er selvsagt dyrere i innkjøp .Og så lenge det ikke kommer noe påbud mot 
å bruke slike nett, så trumfer økonomien også dette problemet for oppdrettsindustrien. 

Det finnes også andre løsninger som å bruke laser som skremsel mot fuglene.  ( se Link ) 

Om dette fungerer etter hensikten skal ikke NMF uttale seg om. Men at det finnes 

løsninger som hindrer sjøfuglene i å sette seg fast i nettene, og lide en sakte død er det 

ingen tvil om. 

 

https://ilaks.no/bruker-laser-for-a-holde-sjofugl-unna-oppdrettsanleggene/ 

 
Når det er sagt, er det noen oppdrettere som har sett hvor  stort problem dette er, og har 
investert i fuglevennlige løsninger. Men så  lenge dette ikke er et krav fra våre 

myndigheter fortsetter drapene av sjøfugl på flere lokaliteter. 

NMF krever nå handling fra våre myndigheter, slik at denne praksisen med 
dødelige nett opphører. Nå må det komme et krav om løsninger som ikke dreper 
sjøfugl i merdene. 
NMF krever også at slike drap på sjøfugl som blir avdekket, blir straffet på lik linje 
som når privatpersoner tar  livet av fugler de ikke  har lov til å drepe. 
 
Vedlagt følger flere bilder som viser fakta om fugledøden i merdene. 
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