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– Tømmer havet for fisk

Professor ut mot norsk lakseoppdrett i svensk dokumentar.

Professor Daniel Pauly fra University of British Columbia går langt i sin kritikk av bærekraftigheten til norsk og
internasjonal lakseoppdrett i dokumentaren "Det rosa guldet" som gikk på SVT i forrige uke.

Se hele dokumentaren 'Det rosa guldet' hos SVT

– Jo mer laks du produserer, desto mindre fisk blir igjen i havet, sier Pauly

Bruker for mye småfisk i fôret
Paulys kritikk går i første omgang på at det brukes for mye småfisk i fiskefôret. Dermed blir det mindre
matfisk til de større fiskene som lever naturlig i havet.

– Å ta bort bunnen i næringskjeden er som å ta bort første etasjen på et hus. Det blir en kollaps,
eftersom alt som befinner seg høyere oppe, altså de større fiskene och fuglene, spiser den mindre
fisken, forklarar professor Daniel Pauly til SVT.

Bransjen har et fôrklaringsproblem
I dokumentaren går det også fram at det norske eksportutvalget for fisk har markedsført oppdrettslaksen
med at man får ett kilo oppdrettsfisk fra en kilo småfisk brukt i fiskeforet.

Dette har blitt tilbakevist både av næringen selv og Havforskningsinstituttet, og er nå fjernet fra
eksportutvalgets nettsider.

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening(FHL), Knut Olav Tveit, sier at dette
er et mål i fremtiden, men ikke et korrekt tall i dag.

Rasmus Hansson, generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF mener bransjen har et
forklaringsproblem når de kommer med misvisende informasjon om bærekraftighet.

– Jeg er oppgitt over at næringen på så sentrale områder som fôrspørsmålet fortsatt
ikke er i stand til å forklare folk at det de gjør er bærekraftig og at de ikke bruker
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truede eller rødlistede arter i produksjonen. Det å kunne dokumentere dette på en
troverdig måte er en forutsetning for at næringen skal bli troverdig.

Internasjonalt problem
Teamet bak dokumentaren "Det rosa guldet" har også tatt turen til Island.
Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening Knut Olav Tveit sier at
problemet med bærekraftig fiske ikke bare er et norsk anliggende.

– Norske fôrselskap har som policy å kreve dokumentasjon for bærekraftighet når de
kjøper fiskemel og fiskeolje på verdensmarkedet, problemet er at hverken Norge
eller selskapene kan opptre som politi på kaikanten.

Tveit mener at norsk oppdrettsnæring stort sett produserer bærekraftig.

Kommentarer (4)
Delta i diskusjonen her.
Laksen det mest effektive husdyret
Skrevet av Lakseglad
Det er kun 20 prosent av verdens fiskemel som brukes til laksefôr. Laks er flere ganger så effektiv å omgjøre
fôr til kjøtt som kylling og gris, og veldig mye bedre enn sau og storfe. Derfor er det ressursmessig det beste
om enda mer av fiskemelet ble brukt til laks og mindre til landdyr. Når en lodde eller kolmule brukes til mel,
bruker man hele fisken, skulle man ha filetert denne til direkte konsum hadde det meste gått bort i svinn.
Mange vi l synes det er kontroversielt, men man får mer menneskemat igjen ved at vi spiser laks som har
blitt fôret med fôr feks laget delvis på kolmule, enn om vi skal spise vill torsk som har beitet på kolmule.
Oppdrett forurenser minst per kilo kjøtt, sammenlignet med landdyr. Det man ofte kaller for forurensing, er
jo næringssalter som havet er fullt av, og som er en viktig og vesentlig del av økosystemet. Oppdrett av laks
bruker nesten ikke antibiotika, bare vel 900 kg i 2008. Til landdyr i Norge brukes det ca ti ganger mer, og det
produseres kun en tredjedel av kjøttmengden på land i forhold til i merd i sjø. Lakseoppdrett er samlet sett
den mest miljøvennlige, minst energikrevende, minst forurensende og mest effektive måten å produsere kjøtt
på i Norge.

Svar  Varsle
Oppdrettsnæringens manglende troverdighet og legitimitet
Skrevet av Piet
Denne næringen er driver miljøkriminalitet!

 Bevisst manipulering av fakta og spredning av usannheter er vel innarbeidet i deres globale propagandamaskin.
Tilliten er brutt - avvikl oppdrettsnæringen

Svar  Varsle
PÅ TIDE AT LAKSENÆRINGA STILLES TIL ANSVAR
Skrevet av Benn Larsen
I mange år nå har laksenæringa på grunn av gode økonomiske resultater av drifta. I og for seg greit det, men
med det som så mange andre økonomiske eventyr vi har opplevd så har medaljen en bakside. Laksenæringa
har vel i alt for stor grad kunnet skrive kredit på miljøkontoen og en vakker dag forfaller den regninga til
betaling. Er næringa i stand til å kunne gjøre opp for seg?- Nei, laksen og torsken kan finne føden sin i havet
og med en fornuftig forvaltning av ressursene vare de evig. Nei til oppdrett av laks og torsk.

Svar  Varsle
SV: PÅ TIDE AT LAKSENÆRINGA STILLES TIL ANSVAR
Skrevet av urban hjälte
Nu börjar blåvitlingen ta slut och loddan borte - Ni har ju redan malt ner hudratals ton fin matfisk som sill och
makrill. Så va ska ni nu gå på mala ner fiskmås (måker ) ?? Man kan konstatera att när det gäller pengar
saknas vett. SKAMLIGT!!!

Svar  Varsle



Er dette spor etter "Marina"?
Politiet sjekker om disse hvite stripene skyldes en kollisjon med sjarken til en fisker fra Andøya. Mannen
(68) har vært meldt savnet siden i går.
Hele saken: Er dette spor etter "Marina"?
Video: Dette skipet sjekkes for kollisjon med sjarken
Les: Mystisk funn på 78 meters dyp
Les: - Vårt skip har ikke kollidert
Les: Dårlig sikt på sjøen

- Jeg spilte ikke dataspill
Den profilerte politikeren hadde et dataspill oppe på datamaskinen sin under et møte i sametinget, men
nekter for at hun spilte på det.
Hele saken: - Jeg spilte ikke data

Bekymret for fisken
Norges Fiskarlag mener selen vil spise opp fiskebestandene dersom EU gjør alvor av importforbudet.
Hele saken: Bekymret for fisken

- Vi kan selge dette til andre enn EU
Et importforbud i EU mot selprodukter vil bety lite for Norge, mener norsk selskinnseksportør.
Hele saken: Eksportør ikke skremt av EU-forbud



KLAR FOR E6: Programleder Truls
Svendsen.
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Tror på E6-effekt
Truls Svendsen og TV-serien "E6" skrur opp forventningene hos reiselivet.
Hele saken: Tror på E6-effekt

Knivmann tatt
Prøvde å stikke mann i armen - reddet av kortholder.
Hele saken: Knivmann tatt

Ansvarlig redaktør Bjarne Andre Myklebust - Opphavsrett NRK © 2009 - Kontakt NRK


