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Høringsuttalelse søknad om lokalitet Nordmannspynten for lakseoppdrett Lebesby kommune 
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det etableres oppdrettsanlegg ved lokaliteten i 
Nordmannspynten. Lokaliteten ligger i direkte konflikt med viktige fiskeriområder for både 
kystfiske og sjølaksefiske, noe som er svært uheldig. Forurensingen fra åpne oppdrettsanlegg 
er betydelig og vil forurense fjordsystemet sterkt og fortrenge både kysttorsk og kystfiskere. 
NMF krever at kommunen avslår søknad fra Salmar Nord AS’s søknad om lokalitet i 
Nordmannspynten. 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til kunngjøring på kommunens hjemmeside vedrørende  
SalMar Nord AS’s søknad om lokalitet i Nordmannspynten for lakseoppdrett Lebesby kommune. 
 
Når man skal vurdere tilstedeværelsen av et oppdrettsanlegg i et fjordsystem kan man ikke bare 
tenke på de arealbeslag og den forurensing oppdrettsanlegget representerer. Det finnes i dag 
teknologi (tette, flytende anlegg) som vil eliminere forurensingsproblemene ved et oppdrettsanlegg. 
Ved overgang til slik ny teknologi vil noen av de største negative konsekvensene ved et 
oppdrettsanlegg være borte. Oppdrettsanlegg vil da i mange tilfeller ikke være noe større problem 
enn vurdering av arealbruken i et fjordsystem.  NMF ser det som en absolutt nødvendighet at 
kommunen vurderer krav til teknologi når de skal vurdere tilstedeværelsen av oppdrettsanlegg i 
Lebesby kommune. Miljøvernforbundet krever at Lebesby kommune pålegger 
oppdrettsnæringen bruk av tette og flytende anlegg.  
 
Oppdrettsnæringen representerer i dag et betydelig miljøproblem langs kysten.  
Så lenge produksjonen av fisk foregår i åpne anlegg vil det være store utslipp av organisk materiale 
fra alle anlegg. Rundt hvert anlegg står det anslagsvis rundt 10 tonn med villfisk. Villfisk som 
ernærer seg på rester fra oppdrettsforet. Dette ødelegger en ellers fin ressurs. De fleste har en eller 
annen gang fått forsprengt sei. Dette er noe som så absolutt ødelegger fisketuren. Fisken er ødelagt. 
Utslipp av slam fra et anlegg på 3120 tonn fisk tilsvarer utslipp fra 50 000 - 70 000 mennesker.  
Dette fører til at et område med en radius på minimum 5 km vil være påvirket av slammet. 
Forurensingen påvirker både bunnfaunaen og fisken i vannsøylen. Det er dokumentert at kysttorsken 
vegrer seg for å gyte i fjorder med mye oppdrett. Dette er et alvorlig problem for kysttorsken. 
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Dokumentert bunnforurensning! 
NMF har ved hjelp av MS Miljødronningen besøkt en rekke oppdrettsanlegg 
langs kysten, også i Kjøllefjord. Under de fleste anleggene var havbunnen under 
merdene sterkt forurenset. Forrester og fiskeskit i store mengder hadde drept alt 
liv. Enkelte steder kunne man se gassbobler (hydrogensulfid) komme ut fra skitdungen.  
Fullstendig uakseptabelt. Dette fant vi under anlegg som hadde fått god miljøklassifisering  
ved mom b-undersøkelser. Dette sier noe om myndighetenes krav til miljøundersøkelser. 
Se selv på www.nmf.no. 
 
Fiske etter kysttorsk 
Oppdrettsanlegget ønskes lagt i et viktig område for fiske for konvensjonelle redskap samt aktive 
redskaper. Dette betyr at det kommer til å ligge i direkte konflikt med kystfiskere. Etablering av et 
oppdrettsanlegg i dette området vil fortrenge kystfiskerne både når det gjelder areal og som følge av 
forurensingen fra anlegget. Fisken som måtte kunne fangstes i nærheten er ikke menneskemat. De 
har normalt beitet på oppdrettsfor. Kysttorsken trekker seg bort fra fjordsystem som er forurenset av 
oppdrettsanlegg. 
 
Villaksen 
Lebesby kommune er vert for villaksen i Laksefjorden. Villaksen er i dag direkte truet av en rekke 
faktorer i samfunnet. Oppdrettsnæringen står for den største trusselen ved at disse påfører villaksen 
et voldsomt smittepress med lakselus. I tillegg bidrar rømt oppdrettslaks til å fortrenge villaksen på 
sine gyteområder i de ulike vassdragene. Dette medfører en alvorlig trussel mot villaksen.  
Det bedrives i dag et stort sjølaksefiske i Laksefjorden. Den nye lokaliteten vil komme i direkte 
konflikt med dette tradisjonelle fisket. Sjølaksefisket har sterkt rettsgrunnlag både som hevd og 
sedvane fra gamle dager. Finnmarkskommisjonen har også slått fast at lokalbefolkningen har sterke 
rettigheter til dette fisket som følge av gammel sedvane. NMF kan ikke akseptere at det tradisjonelle 
sjølaksefisket blir fortrengt av oppdrettsnæringen. Det er vel ikke slik Lebesby kommune ønsker å 
bli fremstilt som en kommune som legger til rette for å ødelegge dette tradisjonelle sjølaksefisket? 
Kommunen er nødt til å ta hensyn til disse rettighetene. 
. 
På de påfølgende sidene vil vi forklare hvorfor NMF mener Lebesby kommune skal stille krav 
om tette, flytende oppdrettsanlegg i kommunene om oppdrettsnæringen ønsker å bedrive 
fiskeoppdrett i fjorden. 
 
De samlede miljøskadene av kjemikalieutslipp, næringssaltutslipp, fiskesykdommer, 
fôrforbruk, genetisk forurensning av rømt fisk og parasitter som f.eks lakselus er altfor 
store. Det er helt uakseptabelt å la dette fortsette og da må næringen enten legge ned eller 
legge om til ny driftsform med tette anlegg. Tette, flytende oppdrettsanlegg der vann hentes under 
fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp vil kunne løse alle disse problemene med unntak av 
fôrforbruket. Men problemet med fôrforbruk vil også begrenses da 7% av fiskefôret forsvinner 
gjennom nøtene i dagens nettinger/merder. Dette fôrspillet medfører også at villfisk som f.eks sei får 
ødelagt fiskekjøtt og inntak av medisiner (uten tilbakeholdstid). I tillegg vil oppsamling av fiskeskit 
kunne gi landbruket biogjødsel. Av hensyn til forsyningssikkerhet globalt og lokalt er dette viktig. 
 
Giftige lakselusmidler  
NMF har tidligere kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som 
brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og diflubenzuron. 
Flubenzuroner er et stoff som ødelegger skalldannelsen på alle skalldyr når de skal skifte 
skall, noe som ødelegger alt fra skjell, reker, krabbe, hummer og en rekke arter lenger ned 
i næringskjeden. 

http://www.nmf.no/
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I 2011 publiserte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en rapport som 
påviste to lakselusmidler i så høye konsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg at det 
kunne true krepsdyr som krabber og reker. Lusemidlene ble påvist opptil en 
kilometer fra anleggene. 
Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) 
har sett nærmere på spredningen og effekten av lakselusmidlene. Nyere funn viser høyere 
konsentrasjoner i villfisk, krepsdyr, sedimenter og bunnfauna enn det som ble påvist i 2011. 
 
 

www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/januar/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett/nb-no 
www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2013/Januar-2013/Lakselusmidler-kan-gialvorlige-miljoeffekter 
 
Oppdrettsnæringen har brukt store mengder giftige lakselusmidler for å begrense 
mengden lakselus. Rapporten fra Havforskningsinstituttet viser at dette allikevel ikke 
har medført noen reduksjon av lakselusproblemet! Vi har nå både et stort problem med 
lakselus som reduserer truede villaksbestander i tillegg til store miljøskader på de marine 
økosystem. 
 
Leppefisk 
Flere aktører innen oppdrettsnæringen sverger til leppefisk og rognkjeks for å få bukt på lakselusa. 
Dette er feil satsing. Det skjer et rovfiske etter leppefisk som vi har lite kunnskap om effektene av. 
Rapporten fra Havforskningsinstituttet viser blant annet til fare for smittespredning i forbindelse med 
fiske og transport av leppefisk. Viktigheten av fisket og bruken av leppefisk står i en klar kontrast til 
det biologiske kunnskapsnivået. Det opplyses å være behov for data på bestander, som utbredelse av 
de ulike artene, artssammensetning og svingninger i 
Bestandene. 
 
Større giftutslipp og annen forurensning fra norsk fiskeoppdrett i 2012 
Sykdom sprer seg lett i havet og ved hjelp av havstrømmene. I dag ligger anleggene ofte så tette 
langs hele kysten at de mange virussykdommene enkelt spres med havstrømmene mellom 
oppdrettsanleggene. I dag sliter oppdrettsnæringen med en pandemi med Pankreassykdom – PD og 
Infeksiøs lakseanemi – ILA over hele landet. En pandemi som kunne vært unngått ved bruk av tette, 
flytende anlegg. 
 
Med referanse til Veterinærinstituttet gies det her en oversikt over sykdommer 
oppdrettsnæringen sliter med i dag.  
 
Virussykdommer 
- Pankreassykdom – PD 
- Infeksiøs lakseanemi – ILA 
- Infeksiøs pankreasnekrose – IPN 
- Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse - HSMB 
- Kardiomyopatisyndrom - CMS 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/januar/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett/nb-no
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2013/Januar-2013/Lakselusmidler-kan-gialvorlige-miljoeffekter
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Bakteriesykdommer 
- Kaldtvannsvibriose 
- Vintersår (Betegnelsen ”vintersår” er hovedsakelig knyttet til infeksjon med 
bakterien Moritella viscosa og Tenacibaculum) 
- Infeksjon med Flavobacterium psychrophilum 
- Yersiniose 
- Bakteriell nyresyke – BKD 
- Andre bakterieinfeksjoner: Av og til blir bakterier tilhørende slektene Vibrio, 
Photobacterium, Alteromonas, Pseudoalteromonas, Psychrobacter, Polaribacter 
osv. isolert fra klinisk syk fisk i forbindelse med sykdomsutredning. 
 
Soppsykdommer 
- Saprolegniose utgjør majoriteten av påvisninger 
- Andre sykdommer forårsaket av sopp, som mykotisk nefritt (Ichthyophonus hoferi, 
Exophiala spp.), svømme- blæremykose (diverse arter av sopp) og gjellemykose, er 
kun påvist sporadisk. 
 
Parasittsykdommer 
- Lakselus - Lepeophtheirus salmonis 
- Kveis - Begrepet kveis brukes først og fremst om larvestadier til rundmarkene 
Anisakis simplex, og er påvist hos taperfisk. 
- Parvicapsulose 
- Mikrosporidier 
- Bendelmark 
- Amøbeindusert gjellesykdom - AGD 
 
Gjellehelse 
Sjøvannsanlegg: Det er flere agens som er satt i forbindelse med kronisk 
gjellebetennelse, bl.a. Branchiomonas cysticola, Piscichlamydia salmonis og 
mikrosporidien Desmozoon lepeoptherii. 
 
Settefiskanlegg: En tilstand der bakterier koloniserer gjelleepitelet og trolig hemmer 
respirasjonen, har vært en gjenganger i noen få anlegg i 2012. Tilstanden er satt i 
sammenheng med dårlig vannkvalitet. 
 
Andre helseproblemer 
- Hjertelidelser: Nedsatt hjertefunksjon kan være bade av smittsom 
og ikke smittsom natur. 
- Vaksineskader 
 
Helsesituasjonen i levende genbank og kultiveringsanlegg 
- Parasitter 
Parasittkontroll inngår som rutineundersøkelse ved helsetilsyn. De parasittfunnene 
som er innmeldt av tilsynspersonell i 2012 er arter i slektene Scyphidia, 
Riboschyphidia, Epistylis, Ichthyobodo og Trichodina. Det er også gjort funn av 
bendelmarkcyster. I 2011 er det ikke rapportert om påvisning av Gyrodactylus 
salaris hos kultivert fisk. 
- Bakteriesykdommer 
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Det er gjort få bakterielle funn, men det er funnet Flavobacterium psychrophilum 
i forbindelse med sår hos laks med lav dødelighet i et kultiveringsanlegg og 
tilfeldige funn av Pseudomonas sp. 
 
Sopp 
- Saprolegnia sp. på rogn, og på gjeller og hud hos stamfisk er vanlige funn, og det 
arbeides kontinuerlig med å forebygge og behandle disse tilstandene. 
 
Miljøproblem 
Av miljøproblemer, driftsproblemer og andre diagnoser er gjellelokkforkortelse og finneslitasje 
gjennomgående funn. Ellers er det rapportert om øyeskade, katarakt,nyreforkalkning, gjelleskader, 
gjellebetennelse og gjelleirritasjon, svulster i indre organer, ulike deformiteter, avmagring/tapere, 
svømmeblæreutvidelse og 
jernutfelling på gjeller (okerkvelning). 
 
Torsk 
- Francisellose, en kronisk granulomatøs torskesykdom, er forårsaket av bakterien 
Francisella noatunensis subsp. noatunensis. 
- Klassisk vibriose er forårsaket av Vibrio anguillarum 
Kveite 
- Sykdom dreier seg i all hovedsak om bakterielle problemer med atypisk 
furunkulose og diverse vibrio-arter. 
 
Leppefisk 
- Hovedfunn i materialet i 2012 er som tidligere sår og sårskader med mulige 
bakteriespredning. Funn av ulike Vibrio-arter og atypisk Aeromonas salmonicida 
(atypisk furunkulose) 
- SAV er rapportert fra leppefisk som gikk i merd med laks under et utbrudd av PD. 
Det er uavklart om fisken var infisert med SAV eller var bare en passiv bærer av 
viruset. 
. Vibrio-arter ble påvist i majoriteten av innsendte prøver fra rensefisk i 2012. 
 
Helsekontroll av villfanget stamfisk til kultiveringsformål 
- Renibacterium salmoninarum (BKD) ble påvist hos sju laks 
 
Sykdomspåvisning hos vill laksefisk 
- Gyrodactylus salaris 
 
Verdt å merke seg er følgende uttalelse fra Direktoratet for Naturforvaltning desember 2011 
om fiskeoppdrett: Arbeidsutvalget mener det er godt dokumentert at lakselus, og rømming av laks 
og andre arter som er i oppdrett, er en fare for ville bestander av laksefisk, og at denne negative 
påvirkningen må opphøre. Arbeidsutvalget ser det som positivt at leverandørindustrien til 
oppdrettsnæringen nå utvikler en ny type lukka anlegg i sjø for å redusere luseplagen, rømming og 
andre miljøpåvirkninger. Arbeidsutvalget krever at denne teknologien tas i bruk ved all nyetablering 
av oppdrett. Tidligere etablerte anlegg skal/må ta samme teknologi i bruk med en overgangstid på 
fem år (avskrivningstids). 
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Havforskningsinstituttet har vist at lakselus har en betydelig 
bestandsreduserende effekt på villaks så sent som i 2012 i risikovurdering av 
norsk fiskeoppdrett. Rømt fisk fra norsk fiskeoppdrett realistisk sett er på 
flere millioner laks pr år. Den oppgitte nedgangen fra fiskeoppdretterne selv 
i senere år skyldes åpenbart frykt for bøtelegging. Sett i sammenheng med at det kommer noen 
hundre tusen laks inn til gyting hvert år i Norge viser det at genetisk forurensning som følge av 
rømning er på helt uholdbart nivå med dagens anlegg. NMF anser slik rømning av syk/smittet fisk 
som et brudd på forurensningsloven. 
 
NMF viser ellers til «Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i 
Norge» som ligger vedlagt digitalt dette dokumentet. 
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det etableres oppdrettsanlegg ved lokaliteten i 
Nordmannspynten. Lokaliteten ligger i direkte konflikt med viktige fiskeriområder for både 
kystfiske og sjølaksefiske, noe som er svært uheldig. Forurensingen fra åpne oppdrettsanlegg 
er betydelig og vil forurense fjordsystemet sterkt og fortrenge både kysttorsk og kystfiskere. 
NMF krever at kommunen avslår søknad fra Salmar Nord AS’s søknad om lokalitet i 
Nordmannspynten. 
 
Miljøvennlig hilsen 
Norges Miljøvernforbund 
 
Kurt Oddekalv 
Leder        Ørjan Holm 

Regionleder 


