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Kun oppdrettsanlegg med 
nullutslipp i Oslofjorden 

 

Planene om oppdrettsanlegg i Oslofjorden møter motstand fra både naturvernhold og 

hobbyfiskere, samt frå Forsvaret. De seinere åra har sjø-ørretfisket i Oslofjordområdet 

tatt seg opp, og vi vet at fiskeoppdrett er en stor trussel mot sjøørret og vill-laks. 

Vestfold SV mener det likevel kan være nyttig å få en utredning om 

miljøkonsekvensene av fiskeoppdrett i Oslofjorden. 

Gjennom åpne merder har fiskeoppdretterne bidratt til nitrogen-forurensing, spredning av 

lakselus og fiskesjukdommer samt at rømt oppdrettsfisk utgjør en trussel mot villfisk-

stammene. De åpne anleggene har vært den viktigste innvendingen mot oppdrettsnæringen. 

Derfor har villfisknæringen og miljøbevegelsen stilt krav om lukkede anlegg. De er dyrere, 

men ny teknologiutvikling og økte fiskepriser gjør at dette blir stadig mer aktuelt. Med 

lukkede anlegg kan anleggene også legges mye nærmere markedene. En klar betingelse for 

oppdrett i Oslofjorden, må derfor være lukkede anlegg. 

Som en stor fiskeeksportør bidrar Norge med mye mat til verden. Baksiden av denne 

medaljen er at mye av fisken er produsert med fiskefôr importert fra fattige land. Soya-fôret 

ville gitt mer mat om det ble spist av mennesker direkte, og ikke først måtte gå via fisken. 

Økologisk er det et problem at Norge importerer stadig større mengder proteiner som bare 

skal brukes til fiskefôr. 

Dermed er det interessant at det lanseres et forslag om å bruke stillehavsøsters som fôr. 

Stillehavsøsters er en fremmed art som nå brer om seg i Oslofjorden i stadig økende grad. 

Den fortrenger blåskjellene og utgjør dermed en trussel mot de fuglene som spiser blåskjell. 

Det vil kunne være en vinn-vinn-situasjon om fiskeoppdrett kunne gi et lokalt marked for å få 

fjernet stillehavsøstersen. Problemet som må utredes, er hvordan man kan få opp østersen 

på en effektiv måte som ikke samtidig skader havbunnen. 

Vestfold SV mener det er gode grunner til å være ytterst skeptisk til fiskeoppdrett i 

Oslofjorden. Derfor må vi ta den nødvendige tida til å få saken godt utredet. 
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