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Miljøløftet 

• 5. april 2011: Et taktskifte i miljøarbeidet 

• 12-punktsplan som forplikter bedriftene 

– Tiltak mot rømming 

– Tiltak mot lakselus 

– Tiltak som går lenger enn myndighetene 
krever i lovverket 

– Ber om skjerpet kontroll av bedriftene 

 



” • Det var en gledens dag da dere åpnet miljøpakken (…) 
Dette er offensivt, viktig og riktig. 

- Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 
 

• FHLs miljøpakke er veldig positiv. … nå vil jeg rose den 
for å ta tak og fortelle hva den har tenkt å gjøre. Dette 
er noe av det beste jeg har hørt fra oppdrettsnæringen 
på lenge. 

- Miljøvernminister Erik Solheim 
 

• Oppdrettsnæringen fortjener ros fordi den nå forplikter 
seg til flere nye miljøtiltak. 

- Rasmus Hansson, WWF 
 

• Det er svært positivt at næringa tar eit større ansvar … 
Dette er eit velkome taktskifte. 

- Fiskeridirektør Liv Holmefjord 

 

 

” 



Havbruksnæringen har en nullvisjon  
når det gjelder rømming. 

Rømmingstallene er redusert betydelig de siste 
årene samtidig med at det er produsert mer 

oppdrettslaks. Tall pr. 30.09.2012. Kilde: Fiskeridirektoratet   



Miljøfondet: tiltak i 57 vassdrag 



Fra Miljøløftet 

• "FHL ønsker en ordning som skiller rømt 
oppdrettslaks fra villaks i elv og som 
sporer rømt fisk tilbake til ansvarlig 
bedrift. Det igangsettes en utredning om det 
er mulig å identifisere all fisk som settes ut i 
sjøanlegg fra og med 2012. Målet med slik 
identifisering skal være å skille rømt 
oppdretts-laks fra villaks på en enkel måte. I 
tillegg krever systemet at en kan spore rømt 
fisk tilbake til ansvarlig bedrift slik at 
bedriften kan ta ansvar for utfisking av egen 
rømt fisk på gyteplasser.”   







Noen kriterier 
• Felles metode 

• Må kunne integreres i allerede eksisterende 
arbeidsoperasjonen  

• Ikke representere en HMS-, mattrygghet-, 
dyrevelferds- eller miljørisiko 

• Ferdig merket fisk til minimum av kostnad.  

• Noen metoder kan ha merverdi og dette må tas inn i 
vurderingen. 

• Merkemetoden skal være sikkert ift rett identifikasjon 
og systemet må inngi integritet og tillit 

• Merketeknologien skal ikke kunne kopieres/misbrukes  

• En eller flere merkemetoder kan i sum tilfredsstille 
minimumskravet 

 

 

 



Fettfinne klipping 



ELASTOMER 



ALPHATAG  
plastmerker med alfanumerisk id. 



PIT - tag 



CWT  
coded wire tag 



GEOELEMENTER 



SKJELLAVLESNING 



DNA SPORING 



Fiskeri- og kystdepartement 





Vi trenger sjømat og 
næringsutvikling 

 

Takk for oppmerksomheten! 


