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Havbruk skal bli en stor og viktig næring
Klimamarin konferanse i Trondheim

- Jeg er opptatt av at matproduksjonen skal skje i havet, ikke på land, sier MDGs
varaordfører i Trondheiom.

Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne og varaordfører i Trondheim, mener havbruk
er Norges viktigste framtidsnæring. Opoku møtte til debatt sammen med Ingrid Heggø
fra Arbeiderpartiet og Frank Bakke Jensen fra Høyre under Klimamarinkonferansen i
Trondheim.

Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef fiskeri og havbruk forsøkte å få i
gang en debatt blant politikere som var mye enige om klimaspørsmål.

Land versus hav
– Matproduksjon og klima står i motsetning til hverandre. Hvordan gjør politikerne
sine prioriteringer når det er tollmurer på fiskeri og sjømatsiden, mens landbruket er

Enige: Politikerne fra Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne var stort sett enige om sjømatnæringa og
klimautfordringer. Debattleder Vegar Johansen, administrerende direktør Sintef (tv), Hilde Opoku /MDG) Ingrid
Heggø (Ap) Frank Bakke Jensen (H). Foto: Kjersti Sandvik
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subsidiert, spurte Johansen. – Hvorfor er det sånn at den viktigste primærnæringa har
de dårligste rammevilkår?

Bakke Jensen er uenig i at sjømat har de dårligste rammevilkårene. – Det er enighet i
Norge om at vi også skal ha en sjømatnæring. Fisk er ikke med i EØS avtalen som ble
forhandlet fram for 20 år siden. Den gang ble vi enige om at ikke skulle koble sjømat
og landbruk. Men sjømatnæringa har utviklet seg enormt siden den gang og det er
viktig når vi skal forhandle med EU, å ha i bakhodet at over 13.000 folk i EU går på jobb
på bakgrunn av sjømat fra Norge, sier Bakke Jensen.

Også Heggø er enig i at sjømat og landbruk ikke skal sette opp mot hverandre. -
Landbruk handler også om hvordan dette landet skal se ut, sier Heggø.

Vil ikke legge føringer
På spørsmål fra programleder om lukkede anlegg veien å gå for å bli kvitt
luseproblemene, var Heggø og Bakke Jensen enige om at de ikke skal legge føringer på
produksjonsteknologi.

– Næringen er best til å bestemme hvilke teknologi som skal til for å løse dagens
luseproblemer. Her er det er en rivende utvikling, sier Heggø.

– Fra nyttår blir det mulig å  bygge lukka anlegg på land uten konsesjon. Det vil gi
næringen en fleksibilitet til å utvile lukka anlegg, sier Bakke Jensen. 

– Ingenting ville glede oss mer enn om vi klarte å løse problemene som gjør at lukka
anlegg ikke er nødvendig, sier Opoku.

– Men så lenge vi ikke klarer å løse luseproblemet må merdene lukkes for å ikke
ødelegge resten av økosystemet.

KOMMENTARER
Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i FiskeribladetFiskaren. Vi setter pris på sterke meninger,
og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis
også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom
hvordan du ønsker å fremstå. 

Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.


