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Norges Miljøvernforbund ( NMF ) anmelder herved oppdrett selskapet Sunnmøre 
Torsk A/S, og Gadus Group A/S for rømming av torsk ved lokalitet Alida i Volda 
Kommune.

Det var i september 2022 at det ble oppdaget 3 hull i merdene ved lokalitet Alida, og det har 
nå i desember vært en opptelling av gjenstående torsk i anlegget.. Dette viser at det er rømt i 
mellom 57945 og 87259 torsk fra anlegget, noe som er en meget stor rømming, og NMF anser
denne rømmingen som grov miljøkriminalitet. ( se link til dato rømming, og link til resultat 
av opptelling )

Rømt torsk i Voldsfjorden i Møre og Romsdal (kyst.no) 

Bekrefter stor rømming: - Vi er utrolig lei oss for det som har skjedd (kyst.no) 

NMF ser med forundring på at Gadus Group skylder på not leverandør for å forklare 
rømmningen, da det er en kjent sak at torsk er en notorisk rømning ekspert fra tidligere 
forsøk på  torskeoppdrett, ved at den rett og slett gnager seg ut av merdene. Dagens 
torskeoppdrett selskaper sier at de nå har løst dette problemet ved avl. Men slike hendelser  
tyder vel på at torsken fremdeles er en rømnings ekspert. Å skylde på leverandør av nøtene 
blir da for oss å skyve fra seg ansvaret for rømmningen ,som etter NMF sin mening skjedde 
grunnet en bruk av for dårlig teknologi for å holde oppdretts torsken trygt inne i merdene. 
Oppdretterne er selv ansvarlig for å bruke teknologi som forhindrer rømminger fra merdene.

NMF har påpekt mange ganger at oppdrett av torsk er en « risikosport» ved dagens 
driftsmetode, og sterkt advart mot å sette i gang oppdrett av torsk igjen etter forrige forsøks 
fadese for 15 år siden med masse rømninger. Hendelser som dette vil få katastrofale følger 
for den ville kysttorsken som lever i de områdene det oppdrettes torsk i åpne merder. NMF 
har laget en artikkel som belyser de negative følgene oppdrett av torsk i åpne merder kan få, 
og vi ber politiet lese og sette seg inn i denne ved etterforskningen av det vi i NMF som sagt 
anser som grov miljøkriminalitet. ( se link )

https://www.kyst.no/gadus-romming/bekrefter-stor-romming-vi-er-utrolig-lei-oss-for-det-som-har-skjedd/1464297?fbclid=IwAR0ubt9hssuJFMAeuUs59XjhXi_FJPgiqAdQectOA3wYsnFzRCenVVQGmi0
https://www.kyst.no/romming-sunnmore-torsk-torsk/romt-torsk-i-voldsfjorden-i-more-og-romsdal/1437541
mailto:post.moreogromsdal@politiet.no


Norskekysten tåler ikke et nytt «oppdrettseventyr» i form av torskeoppdrett | Norges
 Miljøvernforbund                            

NMF anmoder politiet om å sjekke om andre paragrafer enn de NMF her har listet opp  i 
naturmangfoldloven kan være brutt. NMF mener at bruken av dagens åpne teknologi bryter 
med lovverket.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdata 

§ 1 som lyder:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. 

§ 5 som lyder :

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer 
i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å 
nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske 
betingelsene som de er avhengige av.Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for 
fremmede organismer.Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik 
at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

§ 9 som lyder :

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. 

 § 12 som lyder :

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. 

                                                                       

                                                                       
                                                                     

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://www.nmf.no/2022/02/09/norskekysten-taler-ikke-et-nytt-oppdrettseventyr-i-form-av-torskeoppdrett/
https://www.nmf.no/2022/02/09/norskekysten-taler-ikke-et-nytt-oppdrettseventyr-i-form-av-torskeoppdrett/


                                                                            Konklusjon :

NMF mener at Sunnmøre Torsk A/S og Gadus Group A/S må straffes etter gjeldene 
lovverk. NMF mener videre at selskapene og/eller de ansvarlige for driften derfor må 
straffes i henhold til § 75 i naturmangfoldloven. NMF anmoder også politiet om å se om
andre lover i straffeloven kan være brutt.
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