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Sogndalstrand,  4. februar 2017

Uttalelse fra Årsmøtet i FNF Rogaland vedr. Regionalplan for sjøareal havbruk

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland  (FNF Rogaland) er bekymret over den negative 
miljøpåvirkningen norsk oppdrettsnæring har på økosystemet i de rogalandske fjordene.

Stortinget har som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Dersom dette målet blir nådd 
ved bruk av dagens produksjonsform i åpne merder, vil det med overveiende sannsynlighet få 
svært negative konsekvenser for miljøet.

Lakselus og rømt oppdrettsfisk er flere steder langs kysten en klar trussel mot sårbare 
bestander av sjøørret og villaks. I tillegg blir fjordene tilført store mengder organisk avfall som 
har negativ effekt på det marine liv. 

Dagens produksjon av oppdrettslaks er ikke bærekraftig. 

FNF Rogaland samlet til årsmøte i Sogndalstrand 4. februar henstiller til fylkestinget i Rogaland
om å stille følgende krav til Regionalplan sjøareal havbruk:

«Nye oppdrettsanlegg i Rogaland kan ikke godkjennes med mindre det benyttes lukkede 
anlegg eller anlegg som beviselig ikke gjør skade på miljøet. «

Med hilsen
for Årsmøtet i FNF Rogaland

Ivar Anton Nøttestad
Styreleder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FNF  er  et  samarbeidsforum  for  natur-  og  friluftslivsorganisasjoner  på  fylkesnivå.  I  Rogaland  representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid.  Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund  Turistforening,  Norges  Jeger  og  Fiskerforbund-Rogaland,  Norges  speiderforbund  Vesterlen  krets,  Rogaland
KFUK-KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,  Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger  Kajakklubb,  Haugesund  Kajakklubb,  Sørmarkas  Venner,  Gandsfjord  Seilforening,  Stavanger  Kiteklubb,  Sola
Brettseilerforening og friluftsrådene i Rogaland. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Kopi:

Fylkesmannen i Rogaland, fmropost@fylkesmannen.no

Rogaland fylkeskommune,
Næringsavdelingen v. Elisabeth Faret elisabeth.faret@rogfk.no

Gjesdal kommune post@gjesdal.kommune.no

Forsand kommune post@forsand.kommune.no 

Strand kommune postmottak@strand.kommune.no 

Finnøy kommune post@finnoy.kommune.no 

Rennesøy kommune post@rennesoy.kommune.no  

Hjelmeland kommune postmottak@hjelmeland.kommune.no

Vindafjord kommune postmottak@vindafjord.kommune.no

Tysvær kommune  post@tysver.kommune.no

Bokn kommune post@bokn.kommune.no

Fiskerlaget Sør fiskarlaget@fiskarlaget.no

Mattilsynet, Region Sør og Vest postmottak@mattilsynet.no

Fiskeridirektoratet, Region Sør postmottak@fiskeridir.no
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