
Hva bør vektlegges ved lokalisering 
av anlegg sett fra et miljø, friluftsliv 
og naturperspektiv?
Forum for natur og friluftsliv Troms v/ koordinator Christine Myrseth



Hvem er vi? 
13 tilknyttede natur- og 

friluftslivsorganisasjoner.
En ansatt koordinator.

Styret i FNF-Troms

Vi når ut til: 
16 450 medlemmer

110 lokallag og klubber
21 kommuner- region Troms

FNF Troms

Norges Jeger- og Fiskerforening

Harstad Turlag

Midt-Troms Naturlag

Naturvernforbundet Troms

4H Troms

Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere

Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund

Troms Turlag

Nordnorsk Botanisk Forening

Troms Orienteringskrets

Tromsø Casting- og Fluefiskeforening

Framtiden i våre hender NORD

Troms Fylkeskystlag



Verdien av natur og friluftsliv

• Naturens egenverdi - som verdigrunnlag.

• For våre organisasjoner er det bærende at friluftsliv og natur 
gir identitet, tilhørighet og opplevelser.

• Mestring, kunnskap og rekreasjon – hva en intakt natur gir i 
møte med den enkelte. 

• Lokal økologisk kunnskap, tradisjoner og kultur.

• Folkehelse- inaktivitet og nedsatt psykisk helse er alvorlige 
utfordringer idag. Godt dokumentert at friluftsliv har svært god 
effekt – forebyggende og som del av annen behandling. 
• 372 milliarder på helse i 2019. 

• Korona- erfaringer. 



Nye lokaliteter innen havbruk- hvilke utfordringer ser vi?

• Nullvisjonen- null utslipp, null rømming og null lus- fortsatt ingen null-realitet.

• Lus og rømming

«Villaksen sliter fortsatt, til tross for mange gode tiltak. Økt dødelighet på grunn av lakselus er en 
viktig årsak.» 

«Rømt oppdrettslaks og lakselus er de største truslene mot laks. Lakselus medfører økt dødelighet 
hos villaks over stadig større deler av landet. Antallet laksebestander som vurderes som kritisk truet 
på grunn av lakselus har økt.»

«Infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en stor trussel, med mangelfulle tiltak og lite 
kunnskap.» (Status for norske laksebestander i 2020)

• Usikkerhet rundt utslipp og virkninger på hvitfisk, andre marine arter og økosystemer. 

• Svakheter i trafikklyssystemet- måler bare en indikator, gir et for svakt kunnskapsgrunnlag for 
forvaltningen. 



Føre-var prinsippets aktualitet

• Det er svært bekymringsfullt at de største utfordringene fortsatt ikke har noen god 
løsning- dette mener vi bør åpne for en føre-var holdning til nye lokaliteter og 
biomasse-økning; erfaringer fra oppdrettstette områder tilsier også dette. 

• Vitenskapelig usikkerhet- fortsatt for lite kunnskap og involvering av lokal kunnskap.

Teknologi

• Det er ikke tilstrekkelige virkemidler og incentiver for å få fortgang i alternativer til 
tradisjonelle merder i sjø- for eksempel lukkede anlegg i sjø. 
• Natur og friluftslivsorganisasjonene mener landbaserte alternativer i naturområder er 

uønsket, grunnet virkningen arealinngrep har på naturmangfold og friluftsliv. 

• Vi mener kommunene i langt større grad bør få anledning til å legge føringer for hvilken 
type havbruk de vil åpne for, noe som også har betydning for hvilke lokaliteter det er 
behov for.

• Positivt at næringen selv er bevisste på behovet for utvikling av nye driftsformer.



Virkninger for friluftsliv ved økt havbruk

• Arealer tilgjengelig for friluftsliv blir stadig mindre- både i 
strandsone og i sjø- rekreasjonsverdien og naturopplevelsen 
går ned i områder med inngrep. Bekymring for de kystnære 
økosystemene i nord. (Naturindeks)

• Reduksjon i laksebestandene (halvering siden 1980-tallet!) har 
ført til at laksefisket er blitt regulert eller stengt.
• Kvalitetsnormen for laks – gytebestandsmål og høstbart 

overskudd legges i for liten grad til grunn i forvaltningen. 

• Virkninger av negativ bestandsutvikling- mindre fiske- nedsatt 
overføring av verdifull kunnskap og tradisjon (Handlingsplan for 
friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet).

• Tilgjengelighet på arealer for matauk, nedsatt kvalitet på fisken 
man får nært havbruksanlegg og er «pellets fisk» trygg å spise?



Innspill til viktige områder for natur og friluftsliv

Områder der vi ikke ønsker en økning i havbruk med 
utgangspunkt i tilgjengelige innspill fra næringen:

• Kobbvåg, Straumsfjorden, Solstrand, Torsnes og Brensholmen 
• Alle disse ligger i nær tilknytning til Mallangen, med Gisundet, 

Rossfjorden, Målselvfjorden, Aursfjorden og Nordfjorden som er 
viktige fjordsystemer og vandringsruter for villaks fra flere viktig 
laksevassdrag i Troms. I tillegg er dette fjordsystemer som er 
oppvekst og beiteområder for sjøørret og sjørøye i anadrome 
vassdrag i disse fjordsystemene.

• Jøvika og Kvitbergan
• Nærhet til anadrome vassdrag med eksisterende utfordringer 

knyttet til rømt oppdrettslaks og luseproblematikk. 



Forts. 

• Nordsiden- med Bukkeneset, Langholmbåen, Sjervikbåen, Nordnibbet og 
Raudnesset
• Har potensiale til å påvirke negativt laksevassdrag som Skipsfjordelva og Skogsfjord elva, og 

viktige anadrome vassdrag i Ullsfjorden.

• Utvandrende smolt er særlig sårbar og vi ber om at sannsynlige vandringsruter for anadrome 
arter med hensyn til lokalisering på knutepunkter (der mye smolt med sannsynlighet vil 
passere) vektlegges for eventuelle nye lokaliteter. Dette gjelder for alle relevante områder.

• Uberørte områder og verdien for friluftsliv og natur: vi mener noen områder må få forbli 
uberørt av industri – dette er et slikt område med store natur og friluftslivsverdier. 

• Balsfjord er ønsket som en fortsatt oppdrettsfri fjord- viser til vårt innspill til Balsfjord KPA.



Prosess og bærekraftig utvikling- hva skal vektlegges

• Bærekraftig utvikling 
• «Alle» bruker det- på sin måte (Senter for hav og Arktis har hatt et prosjekt på dette)

• Vårt utgangspunkt er at ved å vektlegge naturens tålegrenser og verdi i tilstrekkelig grad- så vil vi få 
mer og bedre innovative løsninger- for alle parter. Her ligger det reelle muligheter til virkelig 
bærekraft gjennom innovasjon og en anerkjennelse av som bør ligge til grunn for bærekraft- en 
fungerende og intakt natur. Presentasjonen av Naturindeks den 17 november understreker dette, 
og ansvaret ligger hos alle næringer og aktører som påvirker naturmangfold. 

• Prosessen med å avklare nye lokaliteter er omfattende- men vi som natur- og friluftslivsorganisasjoner 
opplever at avveiningene som gjøres i for stor grad vektlegger økonomiske fordeler, uten å ta med de 
ikke-økonomiske tapene som følger av redusert naturmangfold og friluftslivsmuligheter. 

• Overordnet mener vi at natur, allmenning og friluftsliv skal vektlegges på en måte som gjør disse 
verdiene premissgivende for videre utvikling, dette for å oppnå nettopp bærekraftig utvikling i tråd 
med de utfordringene vi i dag har med natur- og klimakrise.


