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 Norges Miljøvernforbund (NMF ) krever nok engang at oppdrett av torsk stanses.

Norges Fiskarlag sendte 19. januar 2023 brev til departementet,og ber om at 
behandling av nye tillatelser og lokaliteter for torskeoppdrett inntil videre stilles i 
bero. NMF støtter dette kravet. Vi ber også om at praksisen med vederlagsfrie 
konsesjoner til torskeoppdrett må opphøre, og vi krever at eksisterende anlegg 
tømmes og brakklegges raskest mulig .

        Grunnlag for vårt krav :
NMF vil for det første bemerke at vi har sendt inn et tilsvarende krav til FD lenge før de
siste hendelsene med rømming. Men ser nå viktigheten av å sende inn et tilsvarende 
krav på nytt igjen.

NMF sin bekymring er at dagens måte å oppdrette torsk på ikke har noen som helst 
forbedringer fra det forrige « torske eventyret « som ble stoppet for rundt 15 år siden,på 
grunn av store problemer med rømminger, og gyting i merdene. NMF ser nå at det i løpet av 
kort tid har rømt store mengder torsk. Den første kjente rømmingen skjedde i Volda 
Kommune fra Gadus A/S sitt anlegg , hvor det til slutt ble konstatert at det rømte 87000 
torsk, Denne rømmingen ble anmeldt av oss i NMF, og denne ligger nå inne hos Volda og 
Ørsta Politistasjon. Se link til anmeldelse her :

Torskerømming Volda Kommune 2.pdf 

Den andre rømmingen som inntil videre har en ukjent opprinnelse er i Meløy Kommune hvor
fiskere har fanget store mengder rømt torsk. (link )

Fiskerne sier de får garnet fullt av rømt torsk – men ingen vet hvor torsken har rømt fra – 
NRK Nordland 

Bergen 25.01.2023
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Fiskerne av denne torsken sier videre at mye av torsken er fulle av rogn og melke. Dette igjen
beviser at torsken som oppdrettes i dag går i gytemodus, lik den gjorde under det første 
forsøket på å oppdrette torsk for mange år siden. Hvis den rømte torsken er gyteklar, skjer 
selvsagt dette også når torsken ikke rømmer, og står i merdene. Havforskning instituttet har 
uttalt at det ikke fremlagt noen som helst bevis for at dette ikke kommer til å skje i dagens 
form for oppdrett av torsk. Dagens oppdrettere benekter at deres torsk går i gytemodus, men
som vi alle ser så skjer altså dette igjen nå. Akkurat dette med gyting er det verste som kan 
skje, grunnet gen innblanding i stammene av sårbar kysttorsk, og spredning av dødelige 
sykdommer til den lokale kysttorsk stammen.  ( link )

Fisken i ett eneste oppdrettsanlegg kan slippe ut flere titalls milliarder torskeegg - Kyst og 
Fjord 

NMF legger også ved vår nyeste artikkel om torskeoppdrett. Og vi ber dere lese denne, slik at 
vi alle har den nyeste kunnskapen om oppdrett av torsk. (link)

Norskekysten tåler ikke et nytt «oppdrettseventyr» i form av torskeoppdrett | Norges 
Miljøvernforbund (nmf.no) 

 NMF ber på dette grunnlaget om at Nærings Fiskerdirektoratet tar vår bekymring og 
krav om stopp av all oppdrett av torsk på alvor, og følger opp Fiskarlaget sitt krav om 
det samme.
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