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Oppdrettsanlegg uten utslippstillatelse i 30 år – fikk drive videre 

– Vi ser alvorlig på saken, sier Magnus Jakola-
Fjeld. Han er seksjonsleder hos Fylkesmannen 
i Finnmark og sier de vanligvis har to valg i 
slike saker, enten å stenge bedriften eller å gå 
til anmeldelse. Nå har Fylkesmannen derimot 
valgt å ikke straffe selskapet så hardt.

– I dette tilfellet har vi ikke sett nytteverdien 
av en anmeldelse eller å stenge bedriften. Vi 
ønsker heller at bedriften skal få en riktig 
utslippstillatelse til de krav som gjelder i dag, 
forteller Jakola-Fjeld.

https://naturvernforbundet.no/finnmark/fiskeri-og-
oppdrett/horingssvar-utslippstillatelse-grieg-seafood-article36959-
2026.html

https://naturvernforbundet.no/finnmark/fiskeri-og-oppdrett/horingssvar-utslippstillatelse-grieg-seafood-article36959-2026.html


Rømming i 2013 – ikke meldt, nesten henlagt

Naturvernforbundet og lokale fiskere 
oppdaget rømt fisk og fjorden og meldte 
fra til politiet. Ingen meldte seg og 
etterforskning ble igansatt. 
Fiskeridirektoratet anmeldte til slutt. 

– Vi synes det er rart at politiet vurderer 
å henlegge saken når det ble gjort en 
DNA-sporing som gir veldig gode 
indikasjoner på hvem som eide fisken 
som rømte, sier Hareide, som er 
seksjonssjef ved tilsynsseksjonen ved 
kyst- og havbruksseksjonen i 
Fiskeridirektoratet i Bergen.



Ønsker å flytte laksefjordgrenser

Industriområdet på Langnes er aktuell 
lokalisering for et felles lakseslakteri, men det 
forusetter at det kommer en mindre justering 
av grensedragningen for en nasjonal 
laksefjord.

Formannskapet skal i neste møte behandle 
spørsmålet om justering av grensene, etter 
at administrasjonen er bedt om å utrede 
saken. Næringssjef Jørgen Kristoffersen la i 
dag fram saken, hvor man foreslår å flytte 
grensene for den nasjonale laksefjorden, slik 
at et mulig slakteri ikke kommer i konflikt 
med grensene.



Her er mer lesing om oppdrettssaker i Altafjorden

http://www.altaposten.no/meninger/2017/02/07/%E2%80%93-Hvorfor-
brukes-ikke-loven-for-%C3%A5-sikre-en-b%C3%A6rekraftig-utvikling-i-
Altafjorden-14180965.ece

https://www.nrk.no/finnmark/vil-slakte-syk-laks-ved-altaelva-_-og-
politikerne-sier-ja-1.12899980

http://www.altaposten.no/meninger/2017/02/07/%E2%80%93-Hvorfor-brukes-ikke-loven-for-%C3%A5-sikre-en-b%C3%A6rekraftig-utvikling-i-Altafjorden-14180965.ece
https://www.nrk.no/finnmark/vil-slakte-syk-laks-ved-altaelva-_-og-politikerne-sier-ja-1.12899980


En lystig vise om Ola Borten Moe

Foto: Trine Nordli

Han er sine partifellers venn ja så menn
--
Da monstermaster skygget over tomten til en venn
Steg handlekraften i Ola Borten Moe
Han sa monstemaster er jeg helt enig i
Men mine venners tomter må få gå fri
Så reis mastene hos noen fra et annet parti



Sørdalen

Foto: Trine Nordli

Miljøverndepartementet gav 29.mai 2013 dispensasjon for bygging av en 
kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat. Sørdalen naturreservat ble 
opprettet i 1999 med formål å ivareta et furuskogsområde med uvanlig sterkt 
urskogpreg. Alle instanser i saken, dvs fylkesmann, miljødirektoratet (tidligere 
direktoratet for naturforvaltning) og miljøverndepartementet er enige om at 
bygging av en kraftlinje vil gjøre stor skade i reservatet og er i strid med 
verneformålet, likevel har miljøverndepartementet gjort et vedtak om å gi 
dispensasjon. Naturvernforbundet påklagde og mente Miljøverndepartementets 
dispensasjon ikke har hjemmel i naturmangfoldloven på tre punkter:

1) Det er tvilsomt om Naturmangfoldloven § 48 i det hele tatt gir hjemmel til å gi 
dispensasjon til et så tungt inngrep i et verneområde.

2) Nødvendighetskriteriet er ikke oppfylt fordi det finnes et fullgodt alternativ
3) Hensynet til vesentlige samfunnsinteresser mener vi ikke er oppfylt fordi 

dersom det hadde hastet slik med kraftlinjen så burde OED valgt en annen og 
mindre konfliktfylt trase.



Foto: Trine Nordli



Foto: Trine Nordli

«..pkt V i verneforskriften får et nytt punkt 8 som lyder; «Reglane i kap IV er ikkje til hindar 
for] - ”8. Oppføring av ny 420-kV-kraftlinje gjennom Myklebustdalen i samsvar med Olje- og 
energidepartementets konsesjonsvedtak 21. desember 2011”. 



Her er mer lesing om kraftlinja i Sørdalen 
naturreservat

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-
dom.pdf

http://www.norwea.no/nyhetsarkiv/visning-nyheter/grunneierne-i-
bremanger-vant-igjen.aspx?PID=1145&Action=1

https://www.tu.no/artikler/borten-moe-og-statnett-tapte-strid-om-
kraftlinje/225793

https://www.regjeringen.no/contentassets/53a27ed67f6a40cda276083b
df8fef39/brev_endring_verneforskrift_sordalen_naturreservat_bremange
r_kommune.pdf

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
http://www.norwea.no/nyhetsarkiv/visning-nyheter/grunneierne-i-bremanger-vant-igjen.aspx?PID=1145&Action=1
https://www.tu.no/artikler/borten-moe-og-statnett-tapte-strid-om-kraftlinje/225793
https://www.regjeringen.no/contentassets/53a27ed67f6a40cda276083bdf8fef39/brev_endring_verneforskrift_sordalen_naturreservat_bremanger_kommune.pdf

