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Ikke samsvar mellom persepsjon og realitet
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Persepsjon eller virkelighet? 
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Flere av våre kritikere hevder at  lakseoppdrett 
ikke er og aldri kan bli bærekraftig
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Fra næringens side skylder vi ofte på at våre 
kritikere ikke er godt nok informert
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De som styrer vet ikke helt hva de skal mene
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Kundene våre er satt under press
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Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) – en 
global møteplass for å diskutere lakseoppdrett
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SAD ble etablert av WWF i 2004

"Farmed fish is an excellent source of protein and, when produced 
well, helps protect the environment. I am totally convinced that 
aquaculture is the most sustainable way to feed the world.”

Jose Villalon
Director

WWF Aquaculture Program

http://www.worldwildlife.org/who/experts/jose-villalon.html
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Hva er målet med SAD?

• Utvikle målbare, kunnskapsbaserte standarder som minimererer 
eller eliminerer de viktigste negative miljø- og sosiale 
konsekvenser av lakseoppdrett, samtidig som næringen forblir 
økonomisk bærekraftig
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Hvordan jobber vi i SAD?

• Dialogen er kunnskapsbasert
• Har fått utarbeidet statusrapporter skrevet av anerkjente forskere
• Diskusjoner med enkeltforskere

• Gjennomfører åpne møter hvor alle interessenter kan delta 
• Tilsammen har det vært arrangert 15 møter i alle de store 

lakseproduserende regionene (Kanada, Chile, Skottland, Norge) 
• Både oppdrettere, miljøvernere, laksekjøpere, forskere, 

villfiskrepresentanter, turisme, myndighetsrepresentanter, m.fl. har 
deltatt (tilsammen ca. 600 personer)

• På bakgrunn av etablert kunnskap og beste praksis er det i 
felleskap utviklet indikatorer og enkeltstandarder for en rekke 
viktige områder (fiskehelse/lus, rømming, bunnpåvirkning, 
bærekraftig fôr, sosiale forhold og relasjonen til lokalsamfunn)

• Styringsgruppen tar de endelige avgjørelsene. Består av 
representanter for WWF, FHL, Fundacion Terram, SalmonChile, 
CAAR, Caia, Pew Environment Group, Skretting, Marine Harvest 
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Utkast til standard sendt ut på høring 3 august 
2010. Vi mottok 419 sider med kommentarer!



15

Dialog handler om å komme seg opp av 
skyttergravene
• Ikke om å bekjempe ”fienden”
• I styringsgruppen til SAD benytter vi en tilnærming hvor vi prøver å 

løse hverandres problemer
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Trend mot frivillig tredjeparts sertifisering

• GlobalGap
• ISO 14001 and 9001
• Code of Good Practice (Scotland)
• Freedom Food (Scotland)
• GAA BAP
• Aquaculture Stewardship Council (ASC)

(under etablering)

= SalmonGap
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Hva har vi lært gjennom SAD?

• Alles mening teller – selv den til folk som er langt unna praktisk 
oppdrett (i Washington, London, Paris, osv.....................)

• Bevaring av verdenshavene med tilhørende økosystemer er en 
nøkkeldriver og genuin bekymring mos mange miljøvernere

• Dialog må baseres på vitenskapelige fakta  – ikke på anekdoter og 
følelser

• Næringen må være villig til å innrømme at det finnes uløste 
utfordringer og bedre sin evne til å dokumentere miljøpåvirkning 

• Informasjon er viktig. Vi kan ikke forvente at gjeldene praksis i 
oppdrett er velkjent hos alle interessenter  

• Dialog gir kun resultater når det er vilje til å finne felles ståsted og 
når det ikke skapes vinnere og tapere

• Oppdrettere og miljøvernere har felles interesser. F.eks når det 
gjelder å ta vare på villfisk (både villaks og ”fôrfisk)
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Vil SAD standardene løse alle våre problemer? 

• Neppe, men dersom de implementeres i store deler av næringen 
vil vi gjennom et nytt sett med omforente bærekraftsindikatorer og 
tilhørende standarder kunne dokumentere og forbedre vår reelle 
miljøpåvirkning på en bedre måte enn i dag

• SAD standardene vil komme i tillegg til nytt nasjonal bærekrafts-
regelverk som nå implementeres i de fleste lakseproduserende 
land

• Det vil være ansvaret til ASC å revidere og forbedre standardene 
være 3-5 år
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Aquaculture dialogues - ikke bare laks

•

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://bigpicture.typepad.com/writing/images/2008/01/18/china_fish.jpg&imgrefurl=http://bigpicture.typepad.com/writing/2008/01/fish-farmer.html&usg=__upy63GSRmAi3YfMmCz7A1haIIv8=&h=539&w=390&sz=119&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=9wo3oE-j2bpXsM:&tbnh=170&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dpicture%2Bof%2Bfish%2Bfarmer%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SUNA_enNO405NO406%26biw%3D1003%26bih%3D474%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=390&vpy=64&dur=1438&hovh=264&hovw=191&tx=108&ty=130&ei=4_77TJCUC8Gx8QOK-fjwBg&oei=4_77TJCUC8Gx8QOK-fjwBg&esq=1&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://tilapia-fish-farming.info/images/Tilapia_Fish_Farmers_Webpage2.png&imgrefurl=http://www.fuckfrance.com/topic/3820505/1/Discussions/Read-this-If-it-doesn-t-make-total-sense-then-you-ll-know-you-should-get-the-fuck-out.html%26replies%3D10&usg=__MvBS9wK35jln_JSQXXadNKxJ19k=&h=476&w=461&sz=266&hl=no&start=33&zoom=1&tbnid=ORG1UjTFYGDZ5M:&tbnh=153&tbnw=151&prev=/images%3Fq%3Dpicture%2Bof%2Bfish%2Bfarmer%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SUNA_enNO405NO406%26biw%3D1003%26bih%3D474%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=557&vpy=115&dur=4609&hovh=228&hovw=221&tx=128&ty=108&ei=3P_7TJHFO4aDOrvzydQK&oei=4_77TJCUC8Gx8QOK-fjwBg&esq=5&page=5&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:33
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://guardianspress.com/wp-content/uploads/2010/11/inland-fish-farming_-300x225.jpg&imgrefurl=http://guardianspress.com/2010/11/inland-fish-farming-stirs-vast-interest/&usg=__W1CR59uYlLM7ddeAqsu4qKgHq3s=&h=225&w=300&sz=26&hl=no&start=116&zoom=1&tbnid=gz1DOBMb9XsnZM:&tbnh=150&tbnw=203&prev=/images%3Fq%3Dpicture%2Bof%2Bfish%2Bfarmer%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SUNA_enNO405NO406%26biw%3D1003%26bih%3D474%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=737&vpy=139&dur=6937&hovh=180&hovw=240&tx=150&ty=114&ei=bgD8TM28IMKgOtnU7dQK&oei=4_77TJCUC8Gx8QOK-fjwBg&esq=17&page=15&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:116
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Bærekraftig vekst er det eneste alternativet for 
en næring som ønsker å vokse
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Takk for meg!

Sustainability Report 2009
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