
 

 

 

Den Norske regerings handlingsplan              

for vildlaks er en fiasko ! 

 

Formanden for North Atlantic Salmon Fund, islændingen Orri Vigfürsson 

raser. Norge er på vej til at ødelægge både egne og andre landes vilde 

laksestammer. Nu har Orri Vigfürsson, på vegne af North Atlantic Salmon 

Fund og fonden’s samarbejdspartnere - blandt andet Dansk Laksefond - 

sendt et brev til den norske udenrigsminister, Jonas Gahr Støre. 

 
 Kære Minister                                                                                                              28/9 - 2011 

Under Deres besøg i Island i november 2008, sendte den Nordatlantiske Laksefond’s koalition 

en formel klage over Deres lands beklagelige behandling af Norges vilde bestande af atlantiske 

laks og laksene fra Deres nabolande, der er så uheldige at svømme gennem Deres kystnære 

vande. Siden er situationen blevet værre. Ifølge Deres egen nationale videnskabs komite er 
bestandene i 110 af Deres lands lakseelve alvorligt truede - adskillige uopretteligt. 

Gennem 14 år har Norge åbenlyst overtrådt artikel 66 i de Forenede Nationers lov om havet og 

ødelagt vilde laksebestande i FN’s nabolande. Vores samarbejdspartnere i Rusland og på 

Færøerne har også sendt klagebreve, men Deres regering har ignoreret dem. 

Norge bruger bekvemt artiklen i loven om havet til at administrere landets fiskeriaktiviteter i de 

Færøske vande, men ignorerer loven, når det drejer sig om vilde laksestammer fra Finland og 
Kola i Rusland. 

En meget succesfuld aftale om bevaring i Trondheim regionen, en aftale, der har kostet 20 

millioner norske kroner, er til vores bekymring i fare. Dette er resultatet af en kolossal fejlslagen 

lakseopdræts industri, som ikke kan udføre sine forretninger på en sikker og ordentlig måde. Jeg 

refererer til Hitra og lakseopdræts katastrofen i februar. Den skade, som er gjort med denne 

masseflugt af opdrætsfisk, kan ødelægge alt godt arbejde gjort af lodsejere, lokale foreninger og 

vores internationale samarbejdspartnere, som prøver at sikre de vilde Trondheim laks for 

fremtiden. Faktisk kan skaden vise sig at være meget ødelæggende for nogle af Norges meget 

berømte lakseelve. 

Det er ikke sikkert, De er klar over, at vi formelt har bedt Deres Miljøminister give en officiel 
vurdering af de skader, der er sket. På trods af det, er der endnu intet sket.  

I tyve år har den norske regerings politiske handlingsplan for den vilde laks været en fiasko. På 

trods af den kontinuerlige nedgang i Norges vilde laksebestande følger De stadig samme 

dagsorden og samme destruktive vej. Det giver ingen mening for de Nordatlantiske partnere. 

Orri Vigfússon, formand  -  North Atlantic Salmon Fund 

 

På denne hjemmeside:  http://www.nasfworldwide.com/  

kan du læse meget mere om, hvad NASF arbejder med - og for ! 

 

http://www.nasfworldwide.com/

