
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Søknad om utvidelse i MTB (3120 tonn til 4680 
tonn) på lokaliteten Klipen (lok.nr. 36037), i 
Leirfjord kommune 
 
 

 

 
Om Nova Sea AS 

Nova Sea AS er en lokal familieeid bedrift med røtter her på Helgeland som opererer 24 lokaliteter langs 
Nordlandskysten fra Gildeskål i nord til Vega i sør. Vi har ca. 270 heltidsansatte med hovedkontor for 
administrasjon og slakteri samlokalisert på Lovund. 

Om søknaden 

Nova Sea AS søker om en utvidelse i MTB fra 3120 tonn til 4680 tonn på vår lokalitet Klipen (lok.nr. 36037) 
i Leirfjord kommune. Som beskrevet videre, mener vi at Klipen er en lokalitet som er veldig godt egnet til 
oppdrett av atlantisk laks som nå er klar for en høyere biomasse enn det som er klarert per i dag. 
 

Driftsform 

Lokaliteten Klipen drives av Tomma Laks som er et deleid selskap av Nova Sea. Avdelingen på Klipen består 
av 5-6 fastansatte. Tomma Laks driver fire akvakulturlokaliteter med til sammen 15 ansatte i tillegg til 
ferievikarer, driftsleder og daglig leder. Utvidet informasjon om driftsformen på Klipen finner man i Vedlegg 
8.    
 

Ringvirkninger 

Nova Sea har en politikk å velge lokale leverandører i den grad det er mulig. For eksempel ble Momek Civil 
valgt til å bygge de nye kontorene for administrasjon for selskapet på Naustholmen som var ferdig nå i juni i 
år, og Egersund Net avdeling Forvik tar imot alle nøter fra oss i Nova Sea hvor de vasker og bøter dem før 
de returneres. I følge Nofimas rapport «Ringvirkninger fra havbruksbedrifter» fra 2013, bidrar et 
oppdrettsanlegg av gjennomsnitt størrelse til 42 årsverk i Norge gjennom primærledd og i 
leverandørindustrien lokalt, regionalt og nasjonalt. Som tidligere nevnt, bidrar lokaliteten Klipen til 5-6 
arbeidsplasser allerede i Leirfjord kommune. Kommunen fikk også 2,2 millioner kroner fra havbruksfondet i 
2018 og 173 000 kr i 2019. Utbetalingen gis som en belønning for kommuner som legger til rette for 
laksenæringen. Utbetalinger fra fondet er avhengig av klarert lokalitetsbiomasse i kommunen, slik at en 
godkjent utvidelse på Klipen vil mest sannsynligvis medføre til en økt utbetaling fra havbruksfondet for 
Leirfjord kommune.  
 

Fiskeriinteresser 

God dialog med lokale fiskere er viktig fordi vi deler areal med hverandre i havet. Bruk av arealet i havet 
handler om en sameksistens, og burde ta hensyn til alle som disponerer det.   
 

Fylkeskommunen i Nordland 
post@nfk.no  
 



 

Klipen er lokalisert i grønn sektorsone, se Vedlegg 3. I vedlagt kart kan vi også se at lokaliteten er plassert 
godt inn mot land, og derfor ikke til ulempe for sjøtrafikken. Klipen befinner seg i nærheten av områder der 
det drives med rekefiske.   
Det er rekefelt nord, vest og øst for lokaliteten, nærmeste rekefeltet er 1,3 km øst for lokaliteten. Vest for 
Klipen finner vi også et gytefelt for torsk som er 1,4 km unna lokaliteten. Både rekefeltene og gytefeltet har 
eksistert i flere år før etableringen av lokaliteten Klipen. Lokaliteten har sameksistert med feltene i flere år 
som vi ønsker å fortsette med. Det har tidligere vært andre akvakulturområder i området der Klipen er 
lokalisert i dag. Det nærmeste akvakulturområdet til Klipen i dag er Sundsøy som er lokalisert 6 km nord for 
lokaliteten. Kamerafôring er også på plass på Klipen, noe som gjør det mye lettere til å følge opp fôring slik at 
det blir et minimalt fôrspill (og derfor en veldig begrenset mulighet til at villfisk spise fôret eller til noe form 
for belastning av rekefeltene). Vi mener derfor at en økning i biomassen på denne lokaliteten vil ikke medføre 
til noe negative påvirkninger på hverken rekefelt eller gytefelt. 
 
I løpet av 2019 avholdte vi åpenmøter på Tomma og Løkta, og inviterte Nordland Fylkesfiskarlag til å delta.  
Dessverre kom ingen representanter fra lokale eller regionale lag, men vi informerte dem om våre planer 
angående utvidelsen på lokaliteten Klipen via epost. Vi vet at slike dialoger gjennom åpne møter, eller via 
internett og telefon, er totalt nødvendig dersom vi skal ha en sameksistens med fiskere i området rundt 
lokaliteten, og det er noe vi ønsker på det sterkeste. Tilbakemeldingen vi fikk var at fiskere fra lokallaget i 
Midt Helgeland fiskarlag var ikke positiv til en økning i biomassen på lokaliteten Klipen. De var bekymret for 
økt forbruk av lusemidler dersom lokaliteten skal utvides. Vi forstår godt deres bekymringer, men den data vi 
har tilgjengelig på våre lokaliteter viser ikke noe form for korrelasjon mellom økt biomasse og økt bruk av 
lusemidler. Vi sendte de eksempler fra andre nærliggende lokaliteter som Kokvika, som har en MTB på 6240 
tonn, hvor ingen behandlinger (med lusemidler eller mekaniske) var gjort i løpet av hele den forrige 
generasjon. Nova Sea har en nullvisjon for medisinbruk. De siste årene har medikamentbruket blitt redusert 
med ca. 90%. Det bli i dag brukt rensefisk og skjørt som forebyggende tiltak for å unngå å utføre 
behandlinger. Hvis det blir behov for behandling, så blir det tatt i bruk mekaniske behandlinger som optilicer, 
thermolicer eller hydrolicer. 
 
I løpet av den forrige generasjon brukte vi lusemiddel Slice (emamektin benzoat) på lokaliteten Klipen.  
Denne behandlingen ble tatt i bruk kort tid etter utsett. Medisinforet blir absorbert bra av fisken og har en 
langvarig effekt som holder lusenivået lavt, noe som førte til få mekaniske behandlinger og ingen 
medikamentelle behandlinger i løpet av hele den forrige generasjon. Siden laksen var liten i størrelse ved 
utforing (mellom 400 og 1000 g), brukte man da veldig lite aktivt virkestoff (total mengde av emamektin i 
denne behandlingen var ca. 800 g). Dette kombinert med tett oppfølging via spesialiserte teknikere på 
fôringssentralen på Tommas landbase med bruk av kamerafôring, fører til lite fôrspill og dermed liten sjanse 
til påvirkninger på ytre miljøet.   
 

Vurdering av interessekonflikter 

Akvakulturanlegget Klipen ble etablert i 2016 og var da i et uplanlagt område i Leirfjord kommunes arealplan. 
Lokaliteten Klipen befinner seg nå hovedsakelig i sonen «Akvakultur» fremtidig, men også i området 
«Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone» nåværende i Kystplan Helgeland 2018-2020.  
 
De nærmeste akvakulturlokaliteter til Klipen er Nova Seas sin lokalitet Sundsøy (29376) som er ca. 6 km 
nordvest for anlegget, og Marine Harvest sin lokalitet Breivika Sør (32897) som er ca. 9,5 km nordvest for 
Klipen. 
 
Arealbeslag på overflaten og posisjoner av fortøyninger skal ikke endres med denne søknaden.  
 
Anlegget har til nå produsert to generasjoner med laks. Den forrige generasjon viser et lite fotavtrykk på 
denne lokaliteten med minimale påvirkninger på ytremiljøet. Som beskrevet videre, ser vi at lokaliteten hadde 
svært lave lusetall i løpet av hele denne generasjon, og fikk strålende resultater på sine miljøundersøkelser. 
Lokaliteten er derfor nå klar for en biomasseutvidelse.  
 
Vi mener derfor at en utvidelse på den allerede etablert lokaliteten Klipen ikke kommer til å påvirke friluftsliv, 
kulturminner, kulturmiljø eller andre lokale interesser negativt.   
 



 

Vurdering i forbindelse med villaks og Ranfjorden 

Lokaliteten Klipen befinner seg i nærheten, men over 5 kilometer fra de tre laksevassdragene: Velsvågelva 
(nesten 7 km), Austvikvassdraget og Hestadelva (ca. 17 km).  Bekymringer rundt plassering av 
oppdrettsanleggene i nærheten av laksevassdrag er kjent fra begge forskningsmiljøene og i alminnelighet.  
Mange av våre ansatte er også ivrig laksefiskere, slik at vi er veldig klar over disse bekymringer og ønsker å 
gjøre det vi kan for å minimalisere våre påvirkninger på villaksen. Mulige farer for villaksen i nærheten av et 
oppdrettsanlegg er spredning av sykdommer, press fra lakselus (særlig i den følsomme perioden for 
utvandring av smolt fra uke 21-26) og genetiske forurensing med en rømmingshendelse. Klipen hadde svært 
lave lusetall fra ukene 21-26 ila 18G (ingen overmeldinger og et snitt på 0,03).   

Vi har tatt flere tiltak for å minimalisere sannsynligheten til at vi har noe negative påvirkninger for villaksen på 
disse viktige vassdragene, og disse tiltakene er beskrevet videre i søknaden i seksjonen «Tiltak mot rømming 
på våre lokaliteter», samt Vedlegg 8 «Spesielt vedlegg ved store lokaliteter.»   

 

Miljø og Bærekraft 
Nova Sea tar miljø og bærekraft på alvor og streber konstant for å være den aller beste lakseoppdretteren i 
Norge i dette område.   
 

Strømforhold 

Vedlagt strømundersøkelse er sammensatt av vår egen undersøkelse fra 2014 og strømundersøkelse fra mai-
juni 2019 utført av Aqua Kompetanse. Det ble i år utført nye strømmålinger for de dypeste dybdene, dette er 
utført i henhold til NS 9425-1:1999, hvor det ble benyttet to 2000 kHz akustiske strømmålere produsert av 
Nortek AS for å måle vannstrømmen. For vannstrømmålingen fra 2014 så er det brukt to SD6000 
rotormålere. Resultatene finnes som et eget vedlegg (Vedlegg 2), men et sammendrag av resultatene ser vi 
her: 

Tabell 1: Oppsummering av strømundersøkelser gjort på lokaliteten Klipen.  Rapporten fra 5 og 15m tatt 
av Fatnes, Ole A. (2014) og rapporten fra 71 og 124 m tatt av Aqua Kompetanse (2019). 

 5 meter 15 meter 71 meter 124 meter 

Gjennomsnitt 
(cm/s) 

6,8 6,3 7,0 9,8 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

36,8 26 25,5 30,6 

Nullstrøm (%) 0,5 0,7 2,5 0,9 

Neumann 
parameter 

0,172 0,081 0,15 0,78 

Hovedretning Øst/vest Øst/vest Nordøst Øst/nordøst 

 

Som man ser i Tabell 1, strømforholdet på Klipen er ganske jevnt på alle dybder, med en moderat sterkhet på 
6,8 cm/s på overflaten (5m) og lite null-målinger (mellom 0-1 cm/s) helt ned til bunnen. Lokaliteten har høye 
maksimalhastigheter, opptil 36,8 cm/s i våre undersøkelser. Hovedstrømretning nærmest overflaten er 
øst/vest og i nordøst i dypet, som trolig kommer av den naturlige vannutskiftningen i fjorden. Neumann 
parameterer verdien er lav for alle dybdene bortsett fra 124 meter dyp målingen (verdien går fra 0-1), som 
betyr at strømmen varier mye bortsett fra på den dypeste dybden.  

Resultatene fra strømundersøkelsene som er tatt viser til en lokalitet med et fint strømforhold som har sterk 
strøm som gir god utskiftning av vann (og deretter tilførelse av oksygenrikt vann og spredning av 
næringssalter fra produksjonen), men ikke såpass sterk at den kommer til å påvirke helse eller velferden til 
laksen negativt som vi har til nå observert i driften av lokaliteten.  

 

Bunntopografi 

Lokaliteten ligger nær sørsiden av Ranfjorden i Leirfjord kommune. Flytende del ligger over en skråning, og 
dybden varierer fra ca. 100 m nærmest land til ca. 230 m lengst ute. Sedimentet under anlegget består 
hovedsakelig av silt og skjellsand på fjell og steinbunn. 
 



 

Forundersøkelse  

En forundersøkelse er en bunnprøve som er tatt i forbindelse med søknader om nye lokaliteter og betydelige 
utvidelser på eksisterende lokaliteter. Hensikten er å kunne kartlegge bunnsedimentet og dyrelivet i 
havbunnen under lokalitetene i forkant av produksjon. På denne måten kan endringer som skjer på 
lokaliteten på grunn av våre operasjoner blir mer åpenbare. Forundersøkelsen som er tatt etter NS9410:2016 
inkludere informasjon om strømforhold, multi-stråle bunntopografi, samt stasjoner fra MOM B og MOM C 
undersøkelser. Forundersøkelsen er vedlagt søknaden (Vedlegg 9).   

En MOM B og en MOM C undersøkelse var tatt på Klipen i år i forbindelse med denne søknaden, og er 
vedlagt (Vedlegg 4 og 5).   

MOM B undersøkelse som var tatt på Klipen under maks produksjon juni 2019 fikk samlet «meget god» 
tilstand fra de 15 stasjonene, indeksverdi ble satt til 0,15. Alle stasjonene (grabbene) på lokaliteten fikk tilstand 
«meget god». I det tilfelle at en av våre lokaliteter mottar en MOM B som viser til en dårlig tilstand, da gjør vi 
tiltak som en forlenget brakkleggingstid på lokaliteten, samt en rullering av utsett slik at de mest påvirkete 
stasjoner får lengst mulig brakleggingsperiode.        

Vedlagt MOM C-undersøkelse er den første c-undersøkelsen som er tatt på Klipen og vil da fungere som en 
forundersøkelse. MOM C undersøkelsen (utvidet til 6 stasjoner og en referanse stasjon ifm krav fra Nordland 
fylkeskommune) som var tatt under maks produksjon i 2019 ga veldig gode resultater, med «meget god» 
økologisk klassifisering på alle stasjonene i ytre og overgangssonen. Shannon Wiener indeksen, som er brukt 
ifm. bunndyrsvariasjon og forteller oss om hvilken grad bunnen er forstyret av oppdrettsaktiviteter, hadde 
veldig gode (>3,3 H’) målinger på 6 av de 7 stasjoner.   

Resultatene på begge av disse undersøkelsene viser til en lokalitet som har en minimal påvirkning på 
bunnforholdet over de siste to generasjonene på 3120 tonn og kommer til å klare seg bra ved en utvidet 
biomasse også. 

Vi har et krav til å følge opp endringer i bunnsedimentet gjennom hyppige MOM B og MOM C 
undersøkelser som er også tatt etter NS9410:2016. Vi publiserer resultatene og rapportene i sine helheter på 
nettsiden vår, novasea.no.  Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men vi syns at denne informasjon er viktig 
for interessegrupper å ha og foretrekker at det er lett tilgjengelig for dem.     

 

Oppfølging av utslipp av næringssalter  

I tillegg til de miljøundersøkelser som er tatt under normal drift av våre lokaliteter, er vi også involvert i 
prosjektet Marin Overvåkning Nordland. Dette prosjektet har vedvart i flere år og er basert på prøvetaking av 
næringssalter og alger i vannområder langs Nordlandskysten. I den nåværende fasen av prosjektet er det satt 
opp flere målestasjoner i Sjona fjorden. Informasjonen fra Marin Overvåkning Nordland samt andre prøver 
som er tatt i områdene rundt våre lokaliteter (som MOM C undersøkelser) er brukt til klassifisering av 
vannkvaliteten i vassdragene på nettsiden vann-nett.no. Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen, 
Miljødirektoratet og Norges vassdrag- og energi departementet som klassifiserer tilstanden i vassdragene i 
Norge etter flere kriterier. Vannkvaliteten i Ranfjorden – Løkta er klassifisert som «meget god», med ingen 
anmerkninger angående oppdrett som en kilde til punktforurensning.  

  

Strandrydding  

I 2018 skrev Nova Sea under en kontakt med det lokale avfallsselskapet der vi tar for oss jobben med å frakte 
innsamlet marint avfall lokalisert på utilgjengelige steder til kjørbar vei. Dette gjør vi siden vi har hatt kapasitet 
til å gjøre mer enn å bare rydde opp vårt eget avfall og marint avfall rundt våre egne lokaliteter. På denne 
måten kan vi bidra mer til å holde våre strender rene, samtidig som vi holder kontakten med lokalsamfunnet 
som er viktig for oss. Nova Sea har i år utvidet denne avtalen der SHMIL, In The Same Boat og 
oppdrettsselskapene LetSea og MOWI er med. På denne måten dekker vi et større område og kan da hente 
avfall på en mer effektiv og miljøvennlig måte (de nærmeste båtene henter avfallet). Sammen henter vi 
innsamlet strandryddeavfall plukket av lokale frivillige langs Helgelandskysten, som vi får fraktet til kjørbar 
vei der avfallsselskapet håndterer det videre.  
 
Nova Sea har i år valgt å holde vårt års strandryddeaksjon på Høyholm Grendehus i Vevelstad kommune. 
Dette setter vi i stand siden vi ønsker å støtte frivillige innsamlere med en koselig grillfest. De frivillige som 
deltok sa de satt pris på aksjonen, vi planlegger derfor flere slike aksjoner neste år langs Helgelandskysten. 
 



 

Klima- og energiarbeid i Nova Sea  

Nova Sea AS har i flere år hatt et stort fokus på oppfølging av energiforbruk, samt fastsetting av konkrete mål 
for å redusere vårt forbruk og utslipp av klimagasser. Dette er gjort gjennom energiledelse gruppen, som er 
en gruppe med ansatte fra de forskjellige avdelinger i bedriften som samler data og møtes sammen for å 
diskutere tiltak som kan tas for å oppnå forbedringer i dette område. Det er gjennomført kvartalsvis 
oppfølging av energiforbruk (strøm), klimagassutslipp, diesel forbruk og avfallsstatistikk. Dataen som er 
samlet er sammenlignet mot fjorårets kvartaler. Grundige kommentarer er skrevet som beskriver 
progresjonen i løpet av den nåværende perioden, samt tiltak som har vært tatt for å oppnå de målene som var 
bestemt for året. En helhetsoppsummering av denne informasjon er beskrevet i bærekraftsrapport som er 
publisert årlig på nettsiden til Nova Sea.  

Nova Sea AS er også involvert i flere prosjekter med mål til å redusere utslipp, gjenvinne utrangert utstyr og 
følge opp påvirkningen på miljøet av klimagassutslipp og energiforbruk:  

 Vi har et prosjekt sammen med NCP på Hemnesberget og Snøhetta angående gjenvinning av 
tauverk fra våre lokaliteter til stoler. 

 Samarbeid med Botngaard angående gjenvinning av skjørt fra våre lokaliteter.  
 Vi er også med i EU-prosjekt som heter ClimeFish. Prosjektet bruker klima og produksjonsdata fra 

våre lokaliteter i klimamodeller for å fortelle myndighetene i Europa om påvirkninger 
globaltoppvarming har for oppdrett av mange forskjellige arter, for eksempel laks. Det siste nevnte 
prosjektet er også viktig med tanken på villaksen, dersom mulige påvirkninger (positiv eller negativ) 
av klimaendringen i vårt område vil påvirke villaksen også. 

 

Biodiversitet 

Nova Sea AS har et sterkt fokus på miljø, med konstant oppdateringer av risikovurderinger og planer opp 
mot nyere forskning som er gjennomført angående trusler mot sårbare arter (sjøfugl, marint pattedyr og 
villfisk). Mange av disse risikovurderinger er knyttet til våre påvirkninger på bunn- og skalldyr, med hensyn til 
medikamentelle behandlinger. Vi risikovurderer påvirkningene av akustisk skremmere (selskremmere) og 
store operasjoner i hekke- og myteperioder til sjøfugl, samt i nærheten av kasteplasser til sel. Vi har 
prosedyrer som går på dødelighet på predator, og blant andre tiltak registrerer vi dødelighet for alle 
predatorer på våre lokaliteter slik at vi kan ha konkrete mål til å redusere dødelighet på dyrelivet i områdene 
hvor vi opererer. Vi har også laget en biodiversitetshefte som beskriver de ulike dyrene som befinner seg 
rundt våre lokaliteter. Rødlistestatusen, mulige positive og negative påvirkninger og de risikovurderinger vi 
har for dem som tar høyde for dette og sørger for minimal påvirkning på biodiversitet. Den er også et verktøy 
for våre ansatte slik at de har en klar oversikt over dyrelivet rundt dem sine lokaliteter, samt bilder som de kan 
bruke for å kunne identifisere truede arter. 
 
Det brukes i dag ikke selskremmere på Klipen. Når lokaliteten blir ASC sertifisert, så har vi dessuten ikke lov 
til å bruke selskremmere lokaliteten på grunn av ASC krav sier at det ikke er lov til å bruke akustiske 
skremmere. Vi bruker heller ikke kobber-impregnerte noter på noen av våre lokaliteter som er bra med tanke 
på bunndyr og sedimentet under lokaliteten. Ut ifra denne informasjon om artene som finnes i nærheten til 
Klipen, mener vi at en utvidelse her kommer ikke til å påvirke biodiversiteten eller naturmangfold rundt 
lokaliteten på en negativ måte.     
 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) 

Akvakulturlokaliteten Klipen arbeides nå med å klargjøres for sertifisering etter den strenge ASC laks 
standarden. Planen er at lokaliteten skal sertifisert neste år (2020). Dette er en standard med hovedfokus 
innenfor bærekraft, miljø, sosiale rettigheter for våre arbeidere og involvering av lokal samfunnet i våre 
operasjoner. Nova Sea har som mål å sertifisere alle våre lokaliteter med ASC standarden (det er en 
lokalitetsspesifikk sertifisering). Per i dag har Nova Sea sertifisert 16 av våre lokaliteter etter ASC standarden, 
tilsvarende 70 % av våre produksjonsenheter. Sertifisering etter ASC standarden medfører til konkrete tiltak 
som forbedre bærekraft og oppfølgning av miljøet på lokalitetene. Noen eksempler er: 
   

 Minke/ikke bruk av kobber-impregnerte noter 
 Strengere krav for fiskehelse og velferden 
 Registrering av predator dødelighet og oppfølging av påvirkningen på biodiversiteten 



 

 Hyppigere miljøundersøkelser (ASC undersøkelse hver produksjonssyklus. Dette er en utvidet 
undersøkelse som er sammenlignbare med en MOM C etter NS9410:2016)   

 Publisering av viktig informasjon for interessegrupper på vår nettside.   
 

Tiltak mot rømming på våre lokaliteter 

Rømming er en uønsket situasjon hvor laksen rømmer fra lokaliteten. Tidligere var hovedårsaken til 
rømninger teknisk feil med utstyret, men oppdaterte krav (NYTEK-forskriften, NS9415:2007) har medført til 
en drastisk reduksjon i rømming på alle lokalitetene i Norge de siste årene. I tillegg til bedre krav, har de fleste 
av våre ansatte fagbrev eller rømmingssikringskurs. Dette gjør at våre arbeidere er klar over farene som kan 
medføre til en rømming, samt tiltak for å unngå dem. Vi gjør hyppige inspeksjoner av alt utstyr på lokalitetene 
våre, fra ukentlig sjekklister på haneføtter til mer detaljerte BC og BCD inspeksjoner på noter og 
fortøyninger. For å kunne gjennomføre disse inspeksjonene selv har vi bygd opp en egen flåte gjennom Nova 
Sea Aquaservice. Vi har i år fått inn en ny båt, Nova Master, som skal hjelpe oss til å bidra enda mer i dette 
arbeidet. Vi har også på flere lokaliteter tatt i bruk noter som er bygg av et mer slittsterkt materielt som heter 
Dyneema. Disse notene er over 2 ganger sterkere enn tradisjonelle noter, som betyr at risikoen for en 
rømming imens de er i bruk er minimalt. I den uforventet tilfelle at en rømning oppstår, har Nova Sea en 
velfungerende beredskapsplan (Vedlegg 6B) som er tatt i bruk umiddelbart med mistanke om rømming. 

   

Figur 1: Rømmingsstatistikk for Norge fra 2001-2018.  Kilde:  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-
akvakultur/Roemmingsstatistikk  

 

Bærekraftig matproduksjon 

FNs «World Population Prospects Report: 2017 Revision»1 mener at verdensbefolkningen kommer til å øke 
til 9,8 milliarder mennesker innen 2050. Dette er over to milliarder flere mennesker enn det vi er i dag. Vi er 
derfor nødt til å produsere mer mat enn det vi gjør i dag, og vi har et ansvar med å gjøre dette på den mest 
bærekraftige måten som mulig. Det er fortiden mye fokus på bærekraft i lakseindustrien. Mange 
miljøorganisasjoner i Norge mener at oppdrett av laks ikke er en bærekraftig måte å produsere mat på. Vi 
støtter deres omtanker om miljøet, men faktaene fra mange kilder viser at de tar feil når det gjelder 
lakseoppdrett og bærekraft.  

“Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems” 
(Willett, Walter et al)2 er en rapport som var skrevet etter et tre-års langt prosjekt med 37 eksperter fra hele 
verden innen miljø og helse. Poenget med rapporten var å se på det som trengs for bedre helse og miljø i 
fremtiden. Resultatene viser at dersom vi skal oppnå målet for en sunnere og mer bærekraftig fremtiden må vi 
øke produksjon av fisk ved over 50% innen 2050.   



 

Den mest anerkjente rapporten angående bærekraft i storskala matproduksjon av kjøtt er Coller’s FAIRR 
Protein Producer Index. Den er en rapport skrevet for investorer som skal investere i matprodusenter, og 
den har et todelt mål: Den skal hjelpe investorer til å ta lure bestemmelser med å unngå uansvarlige 
produsenter som risikere økonomiske straffer (altså unngå en dårlig investering), og den skal presse 
matprodusenter til å forbedre seg i forskjellige konkrete områder som utslipp av klimagasser, tap av 
biodiversitet, bruk av ferskvann, forurensing og forsøpling, antibiotikabruk, dyrevelferd, mattrygghet og 
rettigheter for arbeidere. Fire av de fem som var på toppen av 2019 rapporten var lakseoppdrettsselskaper, og 
det har vært slik siden de begynte med å rapportere denne indeksen.   

Laks har en FCR (feed conversion ratio, antall kg fôr nødvendig for å øke vekten av dyret med 1 kg) på 
nesten 1, det vil si at 1 kg fôr gir 1 kg laks. Kylling og gris har FCR på cirka 2 og 5, og storfeproduksjon har 
en FCR opptil 10. I tillegg til å ha den laveste FCR, beholder laksen kalorier og proteiner fra fôret sitt bedre 
enn de fleste andre proteinkilder. Laksen er nesten tre ganger mer effektiv enn storfe med utnyttelse av 
proteiner fra fôret sitt og nesten 5 ganger mer effektiv til å utnytte kalorier.3      

Det er derfor uten tvil at norsk oppdrettslaks er det mest bærekraftige kjøttalternativet på markedet.  

 

Oppsummering 

Denne søknaden viser til en lokalitet som bidrar til et lokalt samfunn, har gode miljøforhold som tåler og er 
klar for en biomasse økning, gode fiskehelse forutsetninger, skal etter planen ASC sertifiseres neste år som 
betyr en enda strengere oppfølging enn det regelverket i Norge krever, og lokaliteten skal ikke være i konflikt 
med andre interessegrupper. Vi håper derfor at dere godkjenner utvidelsen vår.      

 

Mvh, 
 
 
 
 
Maren Elise Nyberg 
Miljøkoordinator og Myndighetskontakt 

Lovund, 19.12.19 
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