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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

Lakserømming
Orkanen Nina gjorde at over 100 000 laks har rømt fra laksemerder i Hordaland. Askøyværingen
har den siste tiden hatt flere innslag om saken. Askøy jeger og fiske fiskeforening har gjort en
kjempeinnsats for å fange opprettslak langs strandsonen på Askøy.
Fiskere og andre blir oppfordret til å sette garn i sjøen for å fange rømt laks. Oppdrettsselskaper
betaler mellom 50 og 500 kr pr. laks som blir fanget. Selv om mange personer gjør en
kjempeinnsats, mener jeg at det ikke er tilstrekkelig for å forhindre alvorlige miljøskader
Gjennom media har vi kunne lese at universitetet har tatt prøver av 7 rømte lakser. Prøvene viser at
fisken er syk, har indre blødninger og det er påvist virus som gir pankreas sykdom. Dette bekymrer
fageksperter.
Med så store mengder oppdrettslaks svømmende rundt Askøy, er dette en fare for villørreten og
villaksen som naturlig hører til i sjøen og elever.
Undertegnede er bekymret for at det vi opplever rett utenfor stuedørene våre, kan utvikle seg til en
miljøkatastrofe som ikke bare vil ramme Askøy, men også mange andre kommuner.
I mange poller og viker rundt Askøy er gyteplasser for andre fiskearter. Vil syk oppdrettslaks bli
værende og ødelegge gyteplassen for andre fiskearter. Vil 1000 vis av lakser dø og falle til bunn og
råtne. Hva vil det bety for økosystemet i vannet og for miljøet?
Askøy kommune er med i interkommunalt samarbeid for oljeberedskap. Kommunen har egen
oljeberedskapsgruppe som øver jevnlig med tanke på store oljekatastrofer. Ulike forvaltningsnivå er
involvert i arbeidet.
Askøy Arbeiderpartiet mener at skal vi greie å bekjempe det som skjer nå, må det offentlige mye
sterkere inn.
Undertegnede ber ordfører ta iniativ ovenfor Bergen og andre kommuner i Hordaland om møte
hvor temaet er: «Hvordan vi kan samarbeide om en beredskap mot lakserømming».
Ordfører vil gi følgende svar:

Ordfører ser svært alvorlig på rømmingen av oppdrettsfisk. Uværet “Nina” som traff
vestlandskysten 10. januar førte til foreløpig seks innrapporterte rømminger i Hordaland. Minst

120 000 fisk har rømt i følge Fiskeridirektoratet. For Askøy er spesielt rømmingen av regnbueørret
fra Sjøtroll Havbruk AS sitt anlegg på Osterøy svært alvorlig. Regnbueørret er en fremmed art i
Norge. Den gyter om våren i stedet for om høsten, og den rømte fisken ser ut til å være
kjønnsmoden. Den kan gå opp i sjøørret-vassdragene våre og gjøre skade på gytegropene til
villfisken og ødelegge gytegroper med befruktede fiskeegg som ligger der.
At fisken i følge undersøkelser også er syk, gjør at den kan smitte villfisk og annen oppdrettslaks.
Dette er en svært alvorlig situasjon for sjøområdene og vassdragene på Askøy.
Ansvarsforhold:
 Fiskeridirektoratet er myndighet overfor Akvakultur-loven, deriblant tiltak for å hindre
rømming av oppdrettsfisk og krav til gjenfangst av rømt fisk.
 Etter akvakulturforskriften har eier av oppdrettsanlegg forpliktelser til å fange og ta i mot
rømt oppdrettsfisk inntil 500 meter fra anlegget. Denne plikten kan utvides eller begrenses
av Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
 Fylkesmannen har forvaltningsansvar for hvordan fiske av laks og sjøørret skal foregå – slik
at fanging av rømt oppdrettsfisk ikke går ut over villfisken.
Fiskeridirektoratet har pålagt Sjøtroll Havbruk å drive gjenfangst i et større område enn de 500
meterne rundt anlegget som de i utgangspunktet er forpliktet til. Direktoratet har også pålagt
selskapet å kartlegge om rømt regnbueørret går opp i vassdragene og å ta ut fisk fra vassdragene
der det er mulig. Til dette har Sjøtroll leid inn Uni Research Miljø. Alle vassdragene i
Osterfjordsystemet samt aktuelle vassdrag på Askøy vil bli undersøkt.
29. januar hadde Fiskeridirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Sjøtroll Havbruk AS og Uni
Research Miljø et møte for å bli enige om hvordan man sammen skal følge utviklingen i fjordene og
sørge for at riktige tiltak blir fulgt opp.
I etterkant av møtet har det blitt etablert et mottak for rømt fisk i Florvåg på Askøy (i tillegg til de
allerede etablerte ved Hamre, Kvamme og Valestrandsfossen). Man må ringe et kontakttelefonnummer før levering av oppfisket oppdrettsfisk på kommunekaien i Florvåg. Ordfører vil
berømme de mange frivillige som har stått på for å fiske opp denne fisken.
Hendelsene med rømt oppdrettsfisk etter uværet “Nina” viser tydelig at flere ledd i beredskapen
har sviktet. Utstyret har ikke vært godt nok, og beredskapen for gjenfangst har ikke vært god nok.
Det vil ikke være naturlig at kommunene overtar ansvaret for denne beredskapen som andre
myndigheter har ansvar for, men vi vil kreve svar på hva som nå vil bli gjort for å unngå en lignende
situasjon i fremtiden.
Ordfører har derfor tatt initiativ til at ansvarlige myndigheter, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen,
eventuelt også Mattilsynet, inviterer Askøy kommune og de andre kommunene i Hordaland til et
møte. Tema for møtet må være; Hvordan forbedre beredskapen mot lakserømming.
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