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Laks er en fin forretning, men knapt så fantastisk for de mindre fisk. (Foto: Javier Lastras/flickr)
Lakseopdræt truer fiskebestand

Det er sundt at spise fisk, men fiskene skal også selv have mad. Fremstillingen af fiskemel til
fiskefoder truer bestanden
Det er med god grund, at nordmænd kalder laks for 'det rosa guld'. Landet opdrætter fisken i stor
stil, men det går ud over andre arter.
For til hvert kilo laks går der 2,5 kilo vildfisk til foderet, og dermed er blandt andet småfisk som
sild, tobis og makrel truet, fremgår det af at et svensk dokumentarprogram.
Siden industrifiskeriets start i 1950'erne er 90 procent af havets fisk, der er længere end 50
centimeter, pist væk. Men efterspørgslen er ikke faldet.
Som professor i fiskeri ved University of British Colombia Daniel Pauly siger i programmet:
- Jo flere opdrættede laks i verden, jo færre fisk i havet.
Omega-3 kommer kun fra foderet

Herhjemme er der ingen lakseopdræt, men til gengæld producerer vi ørreder.
- Laks og ørred minder meget om hinanden, og vi bruger halvandet kilo fisk til et kilo ørred, siger
formanden for Dansk Akvakultur Karl Iver Dahl-Madsen til ekstrabladet.dk.
Han er klar over problematikken, og er glad for at den bliver bragt op.
- Vi forsøger at erstatte så meget af fiskefoderet som muligt med sojaprotein og planteolier. Men
for at få omega 3-fedtsyrerne ind i fisken, skal der altså være fisk i foderet. Og tobis er der jo
ingen, der spiser alligevel, siger Karl Iver Dahl-Madsen, der også har taget emnet op på sin blog.
Farligt at bryde fødekæden
Og dog. De truede småfisk indgår i fødekæden, og selv om tobis måske ikke er spisefisk for
mennesker, så er den det for andre fisk og fugle. De norske myndigheder har opgjort, at 95 procent
af bestanden af tobis i Nordsøen er forsvundet.
- Hvis småfiskene forsvinder helt, svarer det til at fjerne en af de underste etager i et højhus, siger
professor Daniel Pauly til det svenske kamera.
Se det svenske dokumentarprogram Uppdrag Gransknings afsnit om det 'Rosa Guld' her.

