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Fremmet av Meløy SV 
 

Nei til nye oppdrettskonsesjoner 1 

for torsk 2 

Torsken er en av våre aller viktigste felles ressurser og den er allerede under press. 3 
Til nå har vi hørt oppdrettsnæringas argumentasjon om at dagens oppdrettstorsk ikke 4 
lenger har sine instinktive rømningsegenskaper. Gode internkontrollsystemer og 5 
oppfølging har også vært hevdet vil være preventivt for rømning. Om så likevel skulle 6 
skje så vil oppdrettstorsken slaktes før den er gyteklar, slik at den ikke formerer seg 7 
med villtorsken.  8 

Likevel leser vi om rømning på flere anlegg i landet med for eksempel 87 000 rømte 9 
oppdrettstorsk fra merder i Voldsfjorden i Volda i september 2022. Nå har også store 10 
fangster av oppdrettstorsk i Meløys fjord- og havområder blitt tatt opp av kystfiskerne. 11 
Ingen av oppdrettsselskapene har til nå påtatt seg ansvaret. Det som er kanskje mest 12 
skremmende er at oppdrettstorsken er full av rogn, akkurat nå villtorsken skal gyte. Vi 13 
mener at sikkerheten til villtorsken er under en reell fare som vi må ta på aller største 14 
alvor. 15 

Det er ikke vanskelig å forstå at om robustheten reduseres hos en av våre viktigste 16 
naturressurser,  17 
kan det få svært alvorlige konsekvenser for en viktig næring og en viktig del av livet i 18 
fjordene våre. 19 

Det er nok å nevne hvordan oppdrettslaks har utfordret villaksen og fortsetter å gjøre 20 
det. Man har fremdeles, etter så mange år og så mye forskning, ikke fått den 21 
nødvendige kontroll på verken rømming av oppdrettslaks eller konsekvensene det 22 
medfører for villaksen. Utfordringene som har vært for villaksen kan bli som bagateller 23 
å regne i forhold til hva torskebestanden betyr for både fiskeriene og nasjonen. 24 

Det er altså store og uavklarte farer vi utsetter torskestammene våre for ved å tillate 25 
torskeoppdrett uten å ha lagt tilstrekkelig kvalitetssikret forskning til grunn. Genetiske 26 
endringer på kysttorskestammene våre på grunn av innblanding fra genetisk 27 
materiale fra oppdrettstorsk,  28 
vil bidra til uopprettelige permanente endringer av torskestammene våre. Det kan vi 29 
ikke risikere. 30 
 31 
Det må være et uttalt mål at befolkningen i Nordland og resten av landet også i 32 
framtida skal kunne ha en mulighet til matauk fra et levende og sunt hav. 33 
 34 
Nordland SV ber Nordland fylkeskommune om stopp i tildeling av konsesjoner for 35 
torskeoppdrett, inntil man har tilstrekkelig kunnskap om at dette er bærekraftig og ikke 36 
truer kysttorsken. 37 
 
 


