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‘Lakseeventyret’ er det blitt kalt – den enorme 
veksten av oppdrettsanlegg langs norskekysten som 
produserer laks til hele verden for milliardbeløp. 
Da spørsmålet om bærekraften i import av fôrvarer 
til oppdrettsindustrien var oppe i Stortinget i 2019, 
uttalte daværende fiskeriminister Harald T. Nesvik 
at næringen “ikke bidrar til utarming av økosyste-
mer eller truer matsikkerhet i andre land”.1 Det er 
grunn til å stille spørsmålstegn ved en slik konklus-
jon, og til å undersøke hvorvidt norske oppdretts-
selskaper bidrar til å undergrave matsikkerheten i 
land vi importerer fiskefôr fra. 

Denne rapporten tar opp to hovedtema som angår 
norske lakseoppdrettsselskaper som sjeldent er 
oppe i norske media. Det første er bærekraft og 
matsikkerhet i Vest-Afrika, som er ett av områdene 
der fiskefôrprodusenter kjøper råstoff til fiskefôr 
fra. Det andre er hvordan oppdrettsselskapene for-
holder seg til risikoen for at fiskefôret som norsk 
laks spiser kan ha opprinnelse i farvannene utenfor 
okkuperte Vest-Sahara, en handel som vil være i 
strid med både folkeretten og det norske Utenriks-
departementets fraråding.

Rapporter fra FN-organisasjonen FAO og fra inter-
nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner dokument-
erer grundig hvordan utnyttelsen av fiskebestander 
i Vest-Afrika for internasjonal fôrproduksjon kan ha 
skadelige konsekvenser for matsikkerhet, arbeids-
plasser og lokale markeder i regionen. 

I denne rapporten utfordres Norges 40 største 
oppdrettsselskaper på spørsmål knyttet til 
bærekraften og åpenheten i leverandørkjeden. 23 
av selskapene svarte. Flere av selskapene rapport-
erte at de kjøper fôr som har opprinnelse i Mauri-
tania, og henviser til ulike sertifiseringsordninger 
for bærekraftig fôrproduksjon. Men disse sertifiser-
ingsordningene har ikke evnet å hindre utarmingen 
av fiskebestander i Vest-Afrika, og de negative 
konsekvensene dette har for lokalbefolkningen.

Denne rapporten viser at fiskemel- og fiskeolje-
produksjonen i Mauritania bidrar til å undergrave 

matsikkerheten i Vest-Afrika som region, til å 
true arbeidsplassene til kvinner innen foredlings-
bransjen, og til negative innvirkninger på miljøet 
for de som lever i nærheten av fabrikkene. Når 
norske lakseoppdrettere bruker fôr som inneholder 
fiskeolje fra Mauritania, betyr dette i ytterste 
konsekvens at vi prioriterer produksjon av laks for 
relativt rike forbrukere over både lokal matsikker-
het og lokale jobber i Vest-Afrika.

Ingen av selskapene som svarte på spørsmål til 
denne rapporten har spesifikke retningslinjer 
på plass for å sikre seg mot at fiskefôret kan ha 
opprinnelse i okkuperte Vest-Sahara. Uavhengig 
av slike retningslinjer påvirker også fiskemel- og 
fiskeoljeproduksjonen i Mauritania fiskeressursene 
i okkuperte Vest-Sahara fordi mange av fiskebe-
standene migrerer langs den vestafrikanske kysten. 
Et nylig skifte til bruk av sardiner i fôrproduks-
jonen i Mauritania kan i løpet av få år utarme 
bestanden i Vest-Sahara, og frata det saharawiske 
folket deres rettmessige ressurser. 

Når man tar i betraktning at fôrproduksjonen i 
Mauritania har alvorlige konsekvenser for mat-
sikkerheten i hele den vestafrikanske regionen, 
anbefaler vi norske oppdrettsselskaper å la være å 
kjøpe fôr som har opprinnelse i Mauritania. 

Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen har et 
uttalt mål om å legge til rette for videre vekst i 
havbruksnæringen på en «forutsigbar, kontrol-
lert og bærekraftig måte», og at Norge skal «lede 
an i utviklingen av verdens mest produktive og 
miljøvennlige havbruksnæring».2 Hvis regjeringen 
ønsker å ta bærekraft på alvor er det nødven-
dig å sikre at den norske oppdrettsnæringen og 
fiskefôrindustrien ikke undergraver matsikkerheten 
i landene der fôret produseres. 

Fôrprodusentene selv er ikke blitt utfordret 
i denne rapporten. Det vil vi gjøre i senere 
rapporter. De neste tre årene vil Støttekomiteen 
produsere liknende notater om bransjen.

En kvinne i Senegal foredler småfisk. Bestandene 
av fisk langs Vest-Afrika-kysten trues av fiskefôr-
produksjonen og oppdrettsnæringen. 

Sammendrag
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På 1990-tallet inneholdt fôret som oppdrettslaksen 
fikk nesten bare fiskemel og fiskeolje, som i stor grad 
kom fra villfisk fra havet. Utover 2000-tallet endret 
sammensetningen seg drastisk, og i dag består fôret 
av 70% planteingredienser og 30% marine ingredi-
enser.3 De marine ingrediensene består i hovedsak 
av fiskemel og fiskeolje, hvor fiskemel som regel 
står for i underkant av 20% og fiskeolje om lag 10% 
av det totale fôret.4 Ifølge matforskningsinstituttet 
Nofima, var gjennomsnittet i 2020 nede i 12% fiske-
mel og 10% fiskeolje.5

Økningen i andelen vegetabilske ingredienser har 
ført til kritikk av næringen når det gjelder for 
eksempel innkjøp av vegetabilsk fôr laget på soya 
produsert i Brasil, som lenge bidro til å forverre 
avskogingen av den brasilianske regnskogen og ble 
koblet til menneskerettighetsbrudd, slavelignende 
arbeidsforhold og ulovlig aktivitet i urfolks-
territorium.6 Etter kampanjer fra blant annet 
Framtiden i våre hender og Regnskogfondet har 
oppdrettsnæringen tatt grep for å garantere at soya 
som brukes i laksefôret er avskogingsfri gjennom 
hele verdikjeden.7

Oppdrettsnæringen viser ofte til denne store 
nedgangen i andel marine ingredienser i fôret, og 
til forskning som gjøres for å finne mer bærekraf-
tige fôralternativer som eksempler på at næringen 

jobber for å bli mer bærekraftig. Men andelen 
av alternative fôringredienser som mikroalger 
og insektmel er svært lav, og lå kun på 0.4% i 
2020.8 Problemet er også at den enorme veksten 
i akvakultur internasjonalt gjør at på tross av en 
lavere andel marine ingredienser i fôret, er etter-
spørselen etter fiskemel og fiskeolje så stor og vok-
sende at det legger stort press på fiskebestandene 
som brukes i produksjonen. I Vest-Afrika gjelder 
dette spesielt små pelagiske fiskearter som brukes i 
produksjonen av fiskemel og fiskeolje.9

I den politiske plattformen til den sittende norske 
regjeringen anerkjennes det at videre vekst i 
havbruksnæringen må skje på en bærekraftig måte. 
Regjeringen vil blant annet «stimulere til 
økt bærekraft gjennom et eget program for 
produksjon av bærekraftig fôr basert på norske res-
surser», og vil «sette mål om at alt fôr til havbruk-
snæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 
2030».10 Men når den norske regjeringen setter seg 
mål om å sikre bærekraftig fôr til oppdrettsnærin-
gen, er det viktig å påpeke at bærekraft er 
et bredere begrep enn hvorvidt næringen er 
bærekraftig med tanke på både miljø og klima. 
Som vi vil gjøre rede for i denne rapporten, har det 
oppdrettslaksen spiser konsekvenser for levebrødet 
til vestafrikanske fiskere, og til matsikkerheten til 
vestafrikanske forbrukere.

Hva spiser oppdrettsfisken? 

Små pelagisk fisk er viktig for 
matsikkerheten i Vest-Afrika. 

Fiskefôr og bærekraftsmålene11 
Bærekraftig oppdrett må ta høyde for å støtte FNs bærekraftsmål 
også i regionene hvor fôret har sin opprinnelse.

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre 
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

• Delmål 2.1: Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig 
fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang 
til nok, trygg og sunn mat hele året. 

• Delmål 2.4: Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for 
matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produkti-
vitet og produksjon, som bidrar til å opprettholde økosystemene, 
som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, 
tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og som gradvis bedrer 
arealenes og jordas kvalitet.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks 
– og produksjonsmønstre.

• Delmål 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv 
bruk av naturressurser.

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og de marine res-
sursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

• Delmål 14.4: Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere utta-
ket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert 
og uregulert fiske og ødeleggende fiskemetoder, og iverksette 
vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for å gjenoppbygge fiskebe-
standene på kortest mulig tid, i det minste til de nivåene som kan gi 
høyest mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske 
særtrekk.  

• Delmål 14.b: Gi fiskere som driver småskala fiske, tilgang til marine 
ressurser og markeder.
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Det er økende grunn til bekymring rundt mat-
sikkerhet i Vest-Afrika som region, i takt med at 
villfisk brukes til produksjon av fiskemel og fiske-
olje for eksport. Hvert år blir over en halv million 
tonn fersk fisk fra den vestafrikanske kysten brukt 
i denne produksjonen, som ifølge Greenpeace 
Africa og Changing Markets ville vært nok til å 
brødfø 33 millioner mennesker i regionen.12 I en 
fersk rapport fra FN-organisasjonen FAO kommer 
det klart frem at når det gjelder hele Afrika sør 
for Sahara har den økende globale etterspørselen 
etter fiskebasert fôr mest sannsynlig bidratt til 
overutnyttelsen av marine fiskebestander, til å 
undergrave levebrødet til lokalbefolkningen og til 
å redusere tilgangen på matfisk for forbrukere.13 
Internasjonale organisasjoner varslet i mai 2022 om 
at Mauritania er ett av flere land i Vest-Afrika med 
svært alvorlige utsikter for sult, og at landet har 
produsert 40% mindre mat enn vanlig.14 Allerede 
i desember 2021 ble det varslet at 10% av landets 
befolkning lider av akutt feilernæring.15

I farvannene som strekker seg fra Marokko til 
Guinea Bissau er de fleste fiskebestandene enten 
fullt utnyttet eller overutnyttet.16 To av de viktig-
ste artene som blir fisket for bruk i fiskemel og 
fiskeolje langs kysten i Vest-Afrika er sardinella og 
bongo, og ifølge FAO er begge disse artene overut-
nyttet.17 Dette utgjør et stort problem for matsik-
kerheten i Vest-Afrika, fordi sardinella og bongo 
begge er matfisk som er en viktig proteinkilde for 
lokalbefolkningen. I eksempelvis Senegal er 70% 
av befolkningen avhengig av fisk som hovedkilde 
for animalsk protein.18 I Vest-Afrika som region 
lever nesten en million mennesker av småskalaf-
iske, og fisket gir både arbeid og matsikkerhet.19 
Men over de siste tiårene har overutnyttelse av 
fiskeforekomstene gjort det vanskeligere og dyrere 
å drive småskalafiske. Samtidig har overfisket blitt 
forverret av handelsavtaler som har gitt europeiske, 
kinesiske og russiske industrielle flåter tilgang 
på afrikanske farvann.20 I tillegg er afrikanske 
kystsamfunn spesielt utsatt for klimaendringer, 
og de negative konsekvensene disse har i form av 
reduserte fiskebestander.21

Når lokal matfisk brukes til produksjon av fiskemel 
og fiskeolje til eksport til Europa og Asia under-
graver dette også de lokale fiskemarkedene og 
lokale arbeidsplasser går tapt i fiskerisektoren.22 
Dette gjelder spesielt kvinner i foredlingsbrans-
jen, som tradisjonelt har saltet, røkt og tørket fisk 
som de så har solgt videre på lokale markeder. 
Fiskeforedlingsbransjen har også spilt en viktig 
rolle for matsikkerhet i innlandsområder i hele 
den vestafrikanske regionen, fordi tørket og saltet 
fisk holder seg lenger og kan selges over lengre 
avstander.23 I en fersk BBC-dokumentar forteller 
Diaba Diop, generalsekretær i Pencum Sénégal, om 
hvordan situasjonen er blitt forverret siden fiske-
mel- og fiskeoljefabrikker ble etablert i Senegal. 
Pencum Senegal er en koalisjon av ulike senegale-
siske foreninger for kvinner innen kjøp, handel og 
foredling av fiskeprodukter. På tross av instrukser 
fra myndighetene om å kun bruke fiskeavskjær, 
bruker fabrikkene hel, fersk fisk i produksjonen. 
Mens kvinnene i foredlingsbransjen før hadde god 
tilgang på fersk fisk, blir de nå utkonkurrert av 
fabrikker som kan betale høyere priser for fisken. 
Istedenfor å kunne kjøpe fersk fisk som før for å 
foredle denne, har mange av kvinnene i foredlings-
bransjen nå kun mulighet til å kjøpe det fabrik-
kene kaster.24 Som svar på de mange problemene 
industrien har ført med seg har den senegalesiske 
regjeringen siden 2019 frosset alle nye lisenser for 
fiskemelfabrikker.

Nabolandet Mauritania er en viktig produsent av 
fiskemel og fiskeolje, og har på kort tid blitt en av 
kontinentets største eksportører. For mauritansk 
fiskeolje er Norge den tredje største importøren, 
etter Frankrike og Danmark.25 Mange av de samme 
bekymringene for Senegal når det gjelder fiske-
bestander, matsikkerhet og arbeidsplasser gjelder 
også for Mauritania.

Mauritania har i underkant av 40 fiskemel- og 
fiskeoljefabrikker, men på tross av at industrien 
tiltrekker store investeringer resulterer dette i rela-
tivt få arbeidsplasser.26 Ifølge tjenestemenn fra det 
mauritanske fiskeridepartementet er det et generelt 

problem at fabrikkene ikke overholder antallet job-
ber som de forpliktet seg til å skape når de søkte 
om tillatelse til å starte opp. Mange av arbeidsplas-
sene er midlertidige og istedenfor å ansette lokale, 
ansettes i stor grad utenlandske arbeidstakere.27

Fabrikkene har også gjort det vanskeligere for 
lokale fiskehandlere som selger fisk på lokale 
markeder, ettersom det lønner seg for fiskere å 
heller selge fisken til fabrikkene. Det har gjort at 
det er blitt dyrere å kjøpe fisk på markedet. For 
matfisken sardinella er prisen nå over fire ganger 
høyere enn det den var på begynnelsen av 2010-
tallet. Sammenlignet med andre land har Maurita-
nia et relativt lavt fiskeinntak på omlag halvparten 
av det globale gjennomsnittet, men fisk som for 
eksempel sardinella har vært en billig proteinkilde, 
og har derfor kunnet bidra til matsikkerhet som nå 
undergraves når fisken blir mye dyrere på lokale 
markeder.28 Selv om sardinella ikke har vært like 
viktig som matfisk i Mauritania som i andre vest-
afrikanske land, brukte mauritansk fisk også å bli 
videresolgt til land som Ghana, Nigeria og Elfen-
benskysten. Dette endret seg drastisk da fiskemel-
industrien begynte å vokse sterkt fra 2010-tallet.29

Da produksjonen av fiskemel og fiskeolje var i 
oppstartsfasen ble utviklingen støttet av noen 
lokale fiskere som så nye muligheter til å få solgt 
fisken sin, mens andre var bekymret for overfiske. 
Ettersom industrien vokste, tillot Mauritania både 
tyrkiske og kinesiske trålere. Mange av fabrikkene 
foretrekker å kjøpe fisk fra disse store industri-
elle trålerne, slik at situasjonen er forverret for 
mauritanske småskalafiskere.30 Med en befolkning 
som er mindre enn Norges, gir fiskerinæringen 55 
000 arbeidsplasser, hvorav 80% er innenfor småska-
lafiske.31

Et annet problematisk aspekt ved fiskemel- og 
fiskeoljefabrikkene er miljøskader i områdene 
rundt fabrikkene.32 De aller fleste av fabrikkene 
ligger i Nouadhibou, langs en bukt som er et 
reservoar for flere fiskearter. Flytende avfall fra 
fabrikkene har ifølge lokale fiskere ført til høyere 
dødelighet av hummer og andre arter i bukten.33 

Aktivister har også registrert at Nouadhibous 
befolkning på om lagt 120 000 innbyggere plages 
av luftforurensning med skadelige partikler og 
råtten lukt fra fabrikkene, som har medført store 
lokale protester.34

Produksjonen av fiskemel og fiskeolje i Mauri-
tania har økt enormt over det siste tiåret og har 
kun i liten grad vært regulert. Grunnet bekym-
ringer over bestandene av spesielt rund sardinella 
(sardinella aurita) har mauritanske myndigheter 
innført restriksjoner på bruk av denne typen fisk 
til fiskemelsproduksjon, og har satt som mål at 
produksjonen av fiskemel og fiskeolje må reori-
enteres mot bruk av fiskeavskjær istedenfor hel 
fisk. Det er utfordrende å etterprøve at industrien 
faktisk retter seg etter myndighetenes restriks-
joner, og Greenpeace antar at feilrapportering av 
fisketype for å unngå restriksjonene kan ha økt.35 
Fra 2020 er det ikke tillatt å fiske rund sardinella 
for bruk i fiskemel i Mauritania.36 Mauritanske 
myndigheter har allerede satt som mål å fase ut 
fiskemelproduksjon helt, og å heller fremme fiske-
foredling som er ment for menneskelig forbruk (i 
motsetning til fôrproduksjon til fiskeoppdrett og 
dyrefôr). Målet er å styrke landets matsikkerhet, 
og å øke verdiskapningen.37 Det opprinnelige målet 
var å fase ut fiskemelproduksjonen helt innen 
2020, men isteden har produksjonen økt.38

Ifølge forskeren Ad Corten, direktør for Corten 
Marine Research, som har arbeidet med fiskerier i 
Mauritania i over 20 år, har fiskemel- og fiske-
oljeindustrien bidratt til å utarme bestanden av 
rund sardinella i hele regionen. Når fiskemel og 
fiskeoljeindustrien i landet nå har gått bort fra å 
bruke rund sardinella (etter dette ble forbudt av 
regjeringen), har en annen fiskeart blitt viktig: sar-
diner. Sardinbestanden finnes spesielt i Marokko, 
Vest-Sahara og Mauritania, og når man nå går over 
til å bruke sardiner for å lage fiskemel og fiske-
olje i Mauritania kan dette få store konsekvenser 
for bestandene i farvannene utenfor okkuperte 
Vest-Sahara.39  

Matsikkerhet, arbeidsplasser
og lokale markeder i Vest-Afrika

Fatou Diouf selger fisk på markedet i 
Dakar, Senegal. Foredling og salg av 
fisk har pleid å være kontrollert av 
kvinner. Nå trues denne næringen. 
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Vest-Saharas kyst er lang og rik på fiskeressurser, 
som sammen med territoriets rike forekomster av 
fosfat har gitt store inntekter til okkupasjonsmakten 
Marokko.40 Større deler av Vest-Sahara har vært 
under marokkansk okkupasjon siden 1975, da den 
spanske kolonimakten trakk seg ut uten å gjennom-
føre en avkoloniseringsprosess som pålagt av FN.41 
Over halvparten av det saharawiske folket måtte 
flykte over grensen til Algerie, hvor de i snart 50 år 
har bodd i flyktningleirer, mens den andre halvparten 
som bor i de marokkansk-okkuperte områdene 
utsettes for alvorlige overgrep dersom de engasjerer 
seg i kampen for selvbestemmelse. 

Ifølge FN er Vest-Sahara det siste uløste kolo-
nispørsmålet i Afrika, og er offisielt ansett som 
et ikke-selvstyrt territorium.42 Saharawienes rett 
til selvbestemmelse er anerkjent i over hundre 
FN-resolusjoner, og Marokkos krav på territoriet 
ble erklært grunnløst av den internasjonale dom-
stolen i Haag allerede i 1975.43 I en serie dommer 
fra 2015 til 2021 besluttet EUs øverste domstol at 
handels- og fiskeriavtaler unionen har inngått med 
Marokko ikke kan anvendes i Vest-Sahara ettersom 
Marokko ikke har råderett over territoriet.44 Den 
siste dommen fra 2021 slår fast at det eksplisitte 
samtykket må gis fra Vest-Saharas frigjøringsbev-
egelse Polisario.45 Fra november 2020 brøt det ut 
nye krigshandlinger i territoriet, for første gang 
på 29 år. Bakteppet var økte spenninger mellom 
Marokko og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse 
Polisario knyttet til en landpassasje som Marokko 
bruker for å eksportere varer – inkludert fiskepro-
dukter – over til nabolandet Mauritania.46 Polisario 
har advart om at også farvannene utenfor Vest-
Sahara når er en del av et krigsområde.47

Vest-Sahara og norske lakseoppdrettsselskaper
Det er flere grunner til at alle norske selskaper 
bør innta en aktiv holdning mot å bli involvert i 
handel med varer fra okkuperte områder. Folker-
etten er tydelig på at ethvert folk har rett til selv å 
bestemme over eget land og ressurser, en rett som 
er tydelig formulert i FNs erklæring om uavhen-
gighet for koloniserte land og folk.48 Enhver stat 
som okkuperer og koloniserer et annet land under-
graver folkeretten ettersom de da fratar folkets rett 
til å selv bestemme over egne ressurser.

Norske myndigheter er tydelige på spørsmålet: 

“Norske myndigheter har siden 2007 frarådet at 
norsk næringsliv engasjerer seg i handel, inves-
teringer, naturressursutnyttelse og andre former 
for næringsvirksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i 
samsvar med saharawienes ønsker, og følgelig kan 
være i strid med folkeretten. Denne linjen ligger 
fast”, uttalte Utenriksminister Ine M. Eriksen 
Søreide til Stortinget, 7. juni 2019.49

I henvendelsen vi sendte til de 40 største norske 
oppdrettsselskapene i forbindelse med denne 
rapporten, stilte vi et spørsmål om selskapene selv 
har retningslinjer for å sikre at fiskefôr som brukes 
i produksjonen ikke har opprinnelse i fiskefelter 
utenfor territoriet Vest-Sahara. Ingen av selskap-
ene som svarte på henvendelsen vår har spesifikke 
retningslinjer når det gjelder Vest-Sahara, men 
flere av selskapene var interesserte i å sikre seg mot 
at fiskefôret de bruker kan ha opprinnelse der og 
dermed bidra til å opprettholde Marokkos folker-
ettsstridige okkupasjon. Flere av selskapene svarte 
at de er sikre på at fôret ikke inneholder fisk fra 

Okkupasjonen av Vest-Sahara 
og de rike farvannene 

Vest-Sahara gjennom kravene om sporbarhet som 
de stiller til fôrleverandørene, og gjennom svar 
som fôrleverandørene har gitt oppdrettsselskapene 
på spørsmål om dette. 

Av de største aktørene svarer Grieg Seafood at de 
krever at norske lover og regler følges av fôrlev-
erandørene og at etterfølgelse av UDs frarådning 
av handel med Vest-Sahara inngår i dette, men at 
de nå vurderer å spesifisere dette i en ny fôrpolicy. 
Grieg Seafood spesifiserer deretter at blant deres 
fôrleverandører er det kun BioMar som får marine 
ingredienser fra Vest-Afrika, og da fra Marokko og 
Mauritania, og svarer videre at: 

«Hva gjelder Marokko, så har BioMar interne rutiner 
på plass for å sikre at disse ingrediensene ikke er fisket i 
Vest-Sahariske farvann. Blant annet kjøper de ikke fra 
fabrikker i geografisk nærhet til Vest-Sahara eller der 
det er risiko for at fiskeriene er fra Vest-Sahara.» 

Lerøy, som er en av de aller største aktørene, svarte 
at fôrleverandøren Cargill har informert dem 
om at i Cargill sine kontrakter med mauritanske 
leverandører er det «definert at fisken ikke skal 
foregå i Vest-Sahara sitt farvann».

Marokko

Vest-Sahara

Mauritania

Senegal

Gambia

Guinea Bissau
Guinea

Kanariøyene

Nouadhibou

Mali

Nouakchott

Dakhla

El Aaiún

Dakar
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Dette svarte selskapene 

Til sammen mottok vi 23 svar på spørsmålene vi sendte til de 40 selskapene.50  

To av de suverent største oppdrettsselskapene, MOWI og Salmar, unnlot å besvare henvendelsen. Øvrige 
som ikke svarte var SinkabergHansen, Alsaker Fjordbruk, Erko Seafood, Tombre Gruppen, Ellingsen Seafood, 
Gratanglaks, Salaks, Steinvik Fiskefarm, Arnøy Laks og Firda Seafood.51

Selskaper som ikke ønsket å delta, eller som svarte at de ikke hadde kapasitet til å svare: Masøvål Fiske-
oppdrett, Gigante Havbruk, Flakstadvåg Laks, Blom Fiskeoppdrett, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett / Br. 
Birkeland Farming AS.

Vi tok kontakt med de 40 største oppdrettsselskap-
ene i Norge basert på omsetning52 og stilte de fem 
spørsmål53:

1. Krever selskapet at dets fôrleverandører skal 
offentlig rapportere på geografisk opprinnelse 
og sammensetning av fiskefôret de produserer, 
inkludert hvilke konkrete fiskefelter fôret har sin 
opprinnelse fra?

De aller fleste oppdrettsselskapene svarte at de 
enten selv krever at fôrleverandørene de bruker 
skal rapportere på opprinnelse og sammensetning 
av råvarer i fôret, eller at fôrselskapene selv alle-
rede gjør dette. Lerøy krever for eksempel at alle 
råstoffer skal være dekket av et sporingssystem som 
skal gi full oversikt over alle råvarene som er brukt, 
med detaljer om fiskeart og fangst eller produks-
jonsområde. Grieg Seafood «etterspør geografisk 
opprinnelse på ingredienser som har risiko knyttet 
til seg, som fiskerier (fiskemel og fiskeolje) og 
soya», og har denne informasjonen offentlig til-
gjengelig på nettsidene sine.54 

Mange av selskapene informerer om at fôrselskap-
ene selv har denne informasjonen offentlig tilg-
jengelig i sine års- og bærekraftsrapporter, hvor det 
oppgis fiskeslag, opprinnelse og hvorvidt det er fra 
avskjær eller fra hel fisk. De store fôrprodusentene, 
som BioMar, Cargill og Skretting rapporterer også 
på fiskeslag, produksjonsmetode, sertifisering og 
bærekraftsrangeringer gjennom Ocean Disclosure 
Project hvor denne informasjonen gjøres offentlig.55 

Oppdrettsselskapet Kvarøy stiller i en særklasse, 
fordi de i tillegg bruker såkalt blockchain-spor-

ing på alle ingredienser i fôret for å kunne spore 
dataene langs hele produksjonskjeden. 

2. Har selskapet en policy som stiller krav til at 
fôrleverandøren må redusere bruk av villfisk i 
fôrproduksjonen?

Når det gjelder krav om å redusere bruk av villfisk 
i fôrproduksjonen er det et stort spenn i svarene 
fra de ulike selskapene. 

Kvarøy svarer at de har jobbet med å få ned bruken 
av villfisk over mange år og at i det spesialprodus-
erte fôret de bruker finnes det «kun fisk som ikke 
kan brukes til menneskelig konsum, altså avskjær». 
Istedenfor fiskemel bruker Kvarøy en erstatning 
med alger som er produsert på restråstoff fra suk-
kerproduksjon i Brasil. 

Av de største selskapene som svarte på henven-
delsen svarer Lerøy og Cermaq at de ikke stiller 
krav til reduksjon av bruk av villfisk i fôrproduks-
jonen, men er opptatt av bærekraft i ingredienser 
og sammensetning. Lerøy «bruker i sterkt økende 
grad avskjær fra villfiskproduksjon og stiller samti-
dig strenge krav til hvilket marint råstoff som kan 
anvendes.»

Flere av selskapene svarer at de ønsker mest mulig 
bruk av fiskeavskjær i fôret, som for eksempel 
Nova Sea som har krav til redusert bruk av villfisk 
i fôret de bruker. Bremnes Fryseri har som mål 
å ha 25-30% fiskeavskjær i de marine ingredi-
ensene, og for å redusere bruken av fiskeolje, har 
Bremnes Fryseri også erstattet deler av fiskeoljen 
med algeolje og algemel. Salmon Group, som 

forhandler fôravtaler for en rekke små og mellom-
store oppdrettsselskaper svarer at de stiller krav 
til fôrleverandørene om at «størst mulig andel og 
minimum 30% av fiskemelet skal være produsert 
fra avskjær/trimmings». For 2021 skriver Salmon 
Group til oss at deres hovedleverandør oppgir at 
41% av fiskemelet og 23% av fiskeoljen kom fra 
avskjær/trimmings. 

Flere av selskapene svarer også at de er inter-
esserte i å bruke alternative og nye råvarer, hvor 
for eksempel Eide Fjordbruk jobber med å utvikle 
fermenterte planteråvarer, insektmel og taremel 
gjennom datterselskapet Norforsk AS. Grieg 
Seafood påpeker at de er på utkikk etter alternative 
marine ingredienser, men at man i utviklingen av 
alternativer må sikre at det ikke er andre utilsiktede 
påvirkninger på miljømessige og sosiale forhold.

3. Har dere retningslinjer knyttet til bærekraften av 
fôret dere kjøper inn? Hvis ja, kunne dere delt 
disse med oss? 

De største aktørene oppgir at de har egne retning-
slinjer for bærekraft som er tilgjengelige via egne 
nettsider og års- og bærekraftsrapporter. Derimot 
oppgir flere av de mellomstore oppdrettsselskap-
ene kun at de krever at fôrprodusentene selger fôr 
som er bærekraftssertifisert, enten gjennom ASC, 
MarinTrust eller Global G.A.P.

Fra svarene vi mottok var det tydelig at flere 
selskaper kun baserer seg på eksterne sertifiser-
ingsordninger, og mange henviser til bærekrafts-
rapportene og kravene til fôrselskapene istedenfor 

til egne retningslinjer. Eidsfjord Sjøfarm svarer 
for eksempel kun at de har avtaler med norske 
fiskefôrprodusenter og henviser «til deres arbeid 
og krav i forhold til bærekraft». Bolaks er et annet 
eksempel, som på de fem spørsmålene vi sendte, 
kun svarte at selskapet selv er GlobalGap-serti-
fisert, og at de har en policy om å kun bruke serti-
fiserte fôrleverandører (og oppga hvilke disse var). 
Emilsen Fisk henviser også kun til fôrselskapenes 
rapporter og bærekraftsmål, og til ASC-sertifiser-
ing, selv på spørsmålet om hvorvidt selskapet har 
retningslinjer for å sikre at fiskefôr som brukes 
i produksjonen ikke har opprinnelse fiskefelter 
utenfor okkuperte Vest-Sahara. 

4. Hvilke fiskefôrleverandører bruker dere?

Av oppdrettsselskapene som svarte, oppgis Bio-
Mar, EWOS/Cargill og Skretting i all hovedsak 
som fôrleverandører, og det er ikke uvanlig at man 
bruker flere av disse samtidig. 

5. Har selskapet retningslinjer for å sikre at fiskefôr 
som brukes i produksjonen ikke har opprinnelse i 
fiskefelter utenfor territoriet Vest-Sahara?

Ingen av oppdrettsselskapene som svarte oppgir å 
selv ha egne retningslinjer for å sikre at ingredi-
enser i fiskefôret ikke har opprinnelse i Vest-
Sahara. Men alle selskapene som svarte på dette 
spørsmålet svarer at de enten ikke har fôr med 
opprinnelse fra den vestafrikanske regionen i det 
hele tatt, eller at de har fått bekreftet fra fôrlev-
erandøren at fôret ikke har opprinnelse i Vest-
Sahara i de tilfellene fôret kommer fra regionen.

Kvarøy Fiskeoppdrett AS er en fam-

iliebedrift som har satset fullt på 

bærekraftig lakseproduksjon. Med 

den amerikanske matvarekjeden 

Whole Foods som storkunde, har 

Kvarøy spesialisert seg på å pro-

dusere oppdrettslaks for forbrukere 

som vil ha så sunn og bærekraftig 

laks som mulig. Dette reflekteres i 

selskapets valg av fôr, som de får 

spesiallaget, og hvor kun avskjær, 

og ikke hel fisk, brukes i produks-

jonen. I tillegg har Kvarøy gått inn 

for å bruke alternative fôrkilder, 

som for eksempel alger produsert 

på restråstoff fra sukkerproduksjon 

i Brasil, og jobber også med nye 

fôrkilder produsert med trebio og 

insekter i samarbeid med Foods of 

Norway. Når det gjelder sporbarhet 

er Kvarøy også et foregangssel-

skap ved å sikre full sporbarhet og 

ved å bruke blockchain-sporing på 

alle ingredienser. Kvarøy har ingen 

ingredienser i fôret med opphav 

fra den vestafrikanske kysten og 

derfor heller ikke fra Vest-Sahara.

Et bærekraftig eksempel

Fiskebåter langs 
stranden i Senegal.
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Når det gjelder marine fôringredienser fra Vest-
Afrika som region oppgir flere av oppdrettsselskap-
ene Mauritania som kilde til marine fôringredienser, 
og da fra kjøp av fôr fra fôrprodusentene Cargill og 
Biomar.56 I begge tilfeller skal importen komme fra 
leverandører i Mauritania som er sertifiserte under et 
såkalt Fisheries Improvement Project (FIP). 

Et Fisheries Improvement Project, altså et fisker-
iforbedringsprosjekt, har som mål å forbedre for-
valtningen av fiskeriressurser og støtte produsenter 
slik at de på et fremtidig tidspunkt kan innfri 
kravene til sertifiseringsstandarder slik som Marin-
Trust og MSC (Marine Stewardship Council). I 
Mauritania er det etablert et slikt prosjekt som et 
samarbeid mellom mauritanske fiskerimyndigheter, 
det mauritanske havforskningsinstituttet, lokale 
næringsinteresser og internasjonale fiskemel- og 
fiskeoljeimportører.57 Av de internasjonale selskap-
ene som deltar er OLVEA, et fransk selskap som 
har vært involvert i å importere fiskeolje fra okku-
perte Vest-Sahara.58 Det norske selskapet Pelagia er 
også en av partnerne, i tillegg til store aktører som 
BioMar og Cargill som nylig har blitt med.59 

Flere av svarene vi mottok fra ulike oppdretts-
selskaper inkluderte informasjon fra Cargill og 
BioMar om det mauritanske fiskeriforbedrings-
prosjektet. Cargill ble med i 2021, og Lerøy svarer 
at ifølge Cargill er hensikten med prosjektet:

 «å utvikle bærekraftig regulering av bestanden, samt 
at det jobbes sammen med myndighetene for å beskytte 
og sikre viktige fiskearter til direkte humant konsum 
i Mauretania, slik at disse ikke går til eksport eller 
produksjon av fiskeolje eller -mel. Dette imøtekom-
mer bekymringene rundt matsikkerhet i Mauretania. 
Samtidig vil det å utvikle bærekraftig regulering av de 
bestandene som ikke er brukt eller ønsket som mat til 
lokalbefolkningen kunne utvikle en bærekraftig industri 
for produksjon av fiskemel og -olje. Ved å samarbeide 
med myndighetene, fiskere og lokale interessenter i 
Mauretania, jobber vi for å utvikle et mer bærekraftig 
resultat for landet.»60

Lerøy oppgir også i deres korrespondanse med 
Støttekomiteen at Biomar deltar i det mauritanske 
fiskeriforbedringsprosjektet «på grunn av dets fokus 
på håndverksfiskere, bestandsforvaltning og å sikre at 
en prosentandel av fangsten går til å bygge motstands-
dyktige mauritanske samfunn».61

Det mauritanske fiskeriforbedringsprosjektet 
ble opprinnelig etablert med mål om å over tid 
kunne kvalifiseres for sertifisering av MarinTrust. 
Underveis ble også MSC-sertifisering inkludert 
i prosjektet, slik at målsettingen nå er å jobbe 
for å kunne kvalifiseres til både MarinTrust og 
MSC-sertifisering.62 Fiskeriforbedringsprosjekter 
er i prinsippet et steg på vei mot å over tid kunne 
kvalifisere til sertifisering, og MarinTrust opererer 
med en merkeordning for slike programmer som 
kalles The MarinTrust Improver Programme. 
Likevel er det for øyeblikket ikke tillatt for noen 
produksjonsanlegg i Mauritania å bruke denne 
merkelappen. Ifølge MarinTrust er dette fordi man 
enda ikke har fått til å gjennomføre en ekstern 
revisjon grunnet covid-pandemien.63 

Grønnvasking?
På tross av de positive skildringene av det mau-
ritanske fiskeriforbedringsprosjektet i svarene vi 
mottok fra norske oppdrettsselskaper, har denne 
type prosjekter også mottatt mye kritikk. For det 
første er det i tillegg til mauritanske offisielle 
institusjoner, kun private næringslivsinteresser 
som er representert. Organisasjonen Feedback 
Global, som har jobbet i mange år med bærekraftig 
mat- og fôrproduksjon, uttaler at de er bekym-
ret for at fiskeriforbedringsprosjekter som det 
mauritanske tåkelegger situasjonen – ved å skape 
et inntrykk av at et fiskeri er bærekraftig, eller i det 
minste er under forbedring, når lite har endret seg 
i virkeligheten. Videre påpeker Feedback Global at 
FAOs vurderinger er at det står dårlig til for små 
pelagiske fisk langs den vestafrikanske kysten, med 
svak fiskeriforvaltning. Ifølge Feedback Global er 
det uklart hvordan FIPer, hvor kjernepartnerne har 
kommersielle egeninteresser i å ha tilgang på disse 
fiskeressursene, skal kunne være i stand til å løse 
disse strukturelle problemene.64 Ingen av partene i 
prosjektet representerer lokalt sivilsamfunn, eller 
representanter for fiskeforedlere og fiskehandlere. 

Ved en gjennomlesning av dokumentene som er 
tilgjengelige fra det mauritanske fiskeriforbedring-
sprosjektet, er det tydelig at på tross av et sterkt 
fokus på å sikre en forvaltning av fiskebestandene 
slik at de kan oppfylle sertifiseringskravene, er 
det en interessekonflikt mellom de kommersielle 
interessene og hensynet til lokal matsikkerhet og 
sosiale innvirkninger. I en FIP-rapport fra 2021 
anerkjennes det at det er nødvendig å oppfordre 

til småskalafiske for å forsyne lokale markeder med 
fisk og å øke fiskekonsumet per capita. Likevel 
følges det så opp med at man ønsker en kvote av 
pelagisk fisk satt av kun til fiskemel.65 Dette på 
tross av at det har vært mauritanske myndigheter 
sitt uttalte politiske mål å fase ut fiskemelspro-
duksjon fullstendig.

I informasjonen som flere oppdrettsselskaper 
sendte oss om FIPen i Mauritania, ble det lagt vekt 
på at man samarbeider om å sikre at viktige fiske-
arter går til direkte humant konsum i Mauritania, 
og å sikre at «at en prosentandel av fangsten går til å 
bygge motstandsdyktige mauritanske samfunn». Det er 
mauritanske myndigheter som har innført en lov 
om at minst 20% av all fangst skal gå til direkte 
humant konsum, og det skulle bare mangle at man 
følger lovene der man opererer. Det er heller ikke 
tillatt å bruke viktig matfisk som rund sardinella 
til fiskemel og fiskeoljeproduksjon, som del av 
det mauritanske fiskeridepartementets nasjonale 
fiskeriplan.66 I FIP-dokumentene er det så vidt vi 
kan se ingen andre referanser som kan knyttes til 
at en prosentandel av fangsten skal gå til å bygge 
motstandsdyktige mauritanske samfunn annet enn 
nettopp da å følge mauritansk lov. Den offentlig 
tilgjengelige informasjonen fra den mauritanske 
FIPen er også tydelig på at man så langt ikke har 
gjort noen vurderinger av sosiale aspekter, inklud-
ert menneskerettigheter og arbeiderrettigheter, selv 
om dette er påkrevet for å oppnå sertifisering.67

Organisasjonene Greenpeace Africa og Changing 
Markets har jobbet med disse problemstillingene 
lenge, og har uttalt at fiskeriforbedringspros-
jektet i Mauritania er problematisk på grunn av 
den strukturelle overkapasiteten i fiskemel- og 
fiskeoljeproduksjonen, og overfisket av små pelag-
isk fisk i Mauritania og i regionen. Greenpeace 
Africa og Changing Markets beskriver det som en 
type grønnvasking eller økomerking, som overser 
det helt fundamentale i at rettighetene til lokale 
småskalafiskere, fiskeforedlere og fiskehandlere, 
og retten til mat i hele regionen må komme først, 
og komme før interessene til fôrprodusenter i 
rike land. Organisasjonen CAOPA, som represen-
terer afrikanske småskalafiskesamfunn, har også 
uttalt at «for oss vil det være umulig å forsvare 
det hvis akvakultur som er avhengig av fiskemel, 
som er produsert i konkurranse med fiskere som 

fisker for menneskelig konsum, skulle bli erklært 
bærekraftig».68

Nettverksorganisasjonen Coalition for Fair Fish-
eries Arrangements (CFFA) er svært kritisk til 
den mauritanske FIPen. CFFA har i en årrekke 
stilt spørsmålstegn ved effekten som internasjo-
nale handelsavtaler med afrikanske land har på 
småskalafiskerier og -samfunn på kontinentet. 
Ifølge Andre Standing fra CFFA, er det svært 
usannsynlig at de mauritanske fiskeriene kan bli 
bærekraftige på kort eller mellomlang sikt, med 
mindre de fleste fiskemelfabrikkene stenges. Også 
han påpeker den åpenbare interessekonflikten i 
den mauritanske FIPen, ettersom den er finansiert 
av selskaper som har en helt tydelig egeninteresse 
i fiskemelindustrien, mens småskalafiskere ikke 
er representert. Istedenfor å delta i slike prosjek-
ter, oppfordrer CFFA europeiske selskaper og 
investorer til å trekke seg helt ut av fiskemel- og 
fiskeoljeindustrien i Mauritania.69

Ifølge Ad Corten gjør den manglende regionale 
forvaltningen av vestafrikanske fiskebestander det 
veldig sannsynlig at den samme utarmingen som 
man har sett av rund sardinella kommer til å skje 
med bestandene av sardiner.70 Det betyr i så fall 
at fiskemel- og fiskeoljeindustrien i Mauritania i 
løpet av få år kan bidra til en utarming av sardin-
bestanden også utenfor okkuperte Vest-Sahara. Når 
norsk oppdrettslaks er fôret til dels på fiskeolje fra 
Mauritania, betyr det at næringen i dag kan risikere 
å ødelegge de framtidige fiskebestandene i Vest-
Sahara, uavhengig av hvordan konflikten løses.

Et annet aspekt som er problematisk er at prosjek-
tet har et eksplisitt mål om å støtte samarbeid med 
marokkanske myndigheter og forskere i forvaltnin-
gen av felles fiskebestander.71 Hvis et slikt samar-
beid også involverer forvaltning av farvannene 
utenfor okkuperte Vest-Sahara – som er sannsyn-
lig - er det ikke marokkanske myndigheter, men 
Polisario som er den rettmessige representanten. 
EU-domstolen har gjort det klart at Polisario er 
den internasjonalt anerkjente representant for 
det saharawiske folket,72 og Polisario er partneren 
som eventuelt må være involvert i diskusjoner om 
samarbeid om å forvalte regionale fiskeriressurser 
som inkluderer vestsahariske farvann.

Mauritanias fiskefôrproblem 
Havnen i Nouadhibou, hvor 
størstedelen av den mauri-
tanske fiskemel- og fiskeolje-
produksjonen foregår. 
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Det finnes delte meninger om sertifisering. Organ-
isasjoner som Feedback Global støtter bruk av 
biprodukter som fiskeavskjær i fiskefôr, men er svært 
kritisk til sertifisering av fisk eller fiskebestander (og 
produkter laget på disse som fiskemel og fiskeolje) 
der det er spesifikt ment som bruk i fôr for enten 
akvakultur eller dyrefôr. For å være troverdig bør 
ikke sertifiseringsordninger sertifisere det som kalles 
reduksjonsfiskerier der fisk fanges spesifikt for å lage 
fiskemel og fiskeolje, påpeker organisasjonen.73

Forskeren Ad Corten forklarer at han ikke er imot 
å bruke fisk til å produsere fiskemel, men at han er 
imot å gjøre dette i de tilfellene hvor fisken kunne 
ha gått til menneskelig forbruk. I Mauritania der-
imot, er de strukturelle problemene med overfiske 
og manglende kontroll, kvoter og forvaltning så 
store at fiskemel- og fiskeoljeproduksjonen over-
hodet ikke er bærekraftig. Initiativer som fiskeri-
forbedringsprosjektet i Mauritania er drevet av de 
økonomiske interessene til fiskemelindustrien. På 
grunn av dette kommer disse prosjektene ikke til 
å argumentere for en reduksjon av fangsten, og vil 
ikke kunne løse de store strukturelle problemene 
som gjør at industrien har utarmet bestander som 
er essensielle for matsikkerheten i regionen.74 
Ifølge marinbiolog Daniel Pauly, er sertifisering-
sordninger generelt lite verdt i Vest-Afrika, fordi 
sertifisering ikke kan forhindre at fiskeriaktivite-
tene truer matsikkerheten i regionen.75

MarinTrust-sertifisering av marine råvarer er 
også problematisk fordi sertifiseringen er drevet 

av næringen selv, og det finnes flere eksempler på 
produksjon av marine ingredienser som er blitt 
sertifisert av MarinTrust, men som har vist seg å 
være knyttet til svært lite bærekraftige fiskerier.76 
Når det gjelder MarinTrust sin sertifisering er det 
også verdt å nevne at MarinTrust sertifiserer flere 
fiskemel- og fiskeoljefabrikker som befinner seg i 
okkuperte Vest-Sahara.77 Ved å sertifisere produks-
jon her bidrar man til å legitimere og grønnvaske 
Marokkos folkerettsstridige fiskeriaktiviteter og 
internasjonale handelsavtaler i territoriet som 
de okkuperer. De rettmessige eierne av fisken er 
det saharawiske folket. Produksjonen av fiskeolje 
og fiskemel i de okkuperte områdene bidrar til 
å undergrave matsikkerheten til det saharawiske 
folket, som ikke har tilgang på fisken. Ved å sert-
ifisere produksjonsanlegg i det marokkansk-okku-
perte territoriet, bidrar også MarinTrust til dette.

Andre Standing fra The Coalition for Fair Fisher-
ies Arrangements (CFFA) trekker også frem at det 
er bekymringsfullt at IFFO, som står bak Marin-
Trust, og som representerer næringslivsinteresser 
innenfor produksjon av marine ingredienser, 
forsøker å fremstille industrien som viktig for å 
oppnå FNs bærekraftsmål, og for å redusere fat-
tigdom og trygge matsikkerhet i utviklingsland.78 
Som vi har sett i denne rapporten når det gjelder 
fiskemel- og fikseoljeproduksjonen i Mauritania og 
de negative konsekvensene industrien har for mat-
sikkerhet i hele den vestafrikanske regionen, er det 
problematisk å fremstille industrien som en positiv 
bidragsyter til å oppnå bærekraftsmålene.

Sertifisering: 
Feil svar på riktig spørsmål?

Fiskere på havnen i El Aaiún i 
okkuperte Vest-Sahara. MarinTrust 
har oppført Vest-Sahara som en 
del av Marokko, stikk i strid med 
posisjonen i FN og EU-domstolen. 

MarinTrust: Denne standarden het tidligere IFFO RS Standard, fordi det var IFFO, International Fishmeal and Fish Oil Organisation som representerer 
næringsinteresser, som utviklet den. MarinTrust-standarden er laget for å sertifisere marine ingredienser.

MSC (Marine Stewardship Council): MSC er en uavhengig non-profit-organisasjon som har utviklet en standard for bærekraftig fiske.  
Standarden er laget for å sertifisere villfanget fisk. 

ASC (Aquaculture Stewardship Council): ASC er en uavhengig non-profit-organisasjon, som i likhet med MSC opprinnelig ble startet av WWF 
(World Wide Fund for Nature). ASC-standarden er utviklet for å sertifisere akvakultur, altså oppdrettsfisk. Spesielt relevant for fôrindustrien er 
kravene ASC-standarden stiller til maksnivå på hvor mye villfanget fisk som kan brukes som fôringrediens. I tillegg krever standarden at  
oppdrettsanleggene må kunne garantere full sporbarhet av fôret.

Global G.A.P.: Standard for å sertifisere gode jordbruksstandarder, og brukes også til å sertifisere fiskeoppdrettsanlegg.

Debio: Sertifisering av økologisk laks hvor det kreves at det ikke brukes fôr laget av fisk som kan spises av mennesker.
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Anbefalinger til oppdrettsselskapene

• Sikre full og offentlig sporbarhet for marine 
ingredienser;

• Følge mønsterpraksis (best practice) og kun 
bruke avskjær eller fisk som ikke er matfisk til 
den marine delen av fôrstoffet.

• Ta i bruk alternative fôrkilder i de tilfellene 
hvor disse kildene er bærekraftige;

• Slutte å bruke fôr med marine ingredienser 
som har opprinnelse i Mauritania;

• Inkludere i sin fôrpolicy at ingen marine 
ingredienser må komme fra farvannene uten-
for Vest-Sahara;

• Inkludere i kontrakter med fôrprodusenter 
at de må kunne garantere og dokumentere at 
fisken som blir brukt som råstoff ikke kommer 
fra Vest-Sahara;

• Unnlate å benytte sertifiseringsordninger som 
ikke forholder seg til menneskerettighetene 
og folkeretten i Vest-Sahara, som dermed har 
lite troverdighet på vurderinger knytte til 
vurderinger av bærekraft;

Anbefalinger til regjeringen

• Stille krav om full og offentlig sporbarhet 
innenfor oppdrettsindustrien tilbake til 
opprinnelig fiskefelt for fisken som brukes til å 
produsere marint fôr, i tråd med åpenhetslov-
ens formål om å sikre allmennheten tilgang til 
informasjon om hvordan virksomheter hånd-
terer negative konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter;

• Stille konkrete krav til oppdrettsnæringen, i 
tråd med Hurdalsplattformen, for å sikre at 
alt fôr skal være fra bærekraftige kilder innen 
2030. For å sikre bærekraft, bør man kreve 
at selskapene kun bruker fiskeavskjær og 
biprodukter i fiskefôrproduksjonen. Matfisk 
må ikke brukes til å produsere fiskefôr, spesielt 
i de tilfellene der fangst av matfisk til bruk i 
fiskefôr bidrar til å undergrave matsikkerheten 
i opprinnelseslandet; 

• Inkludere matsikkerhet i det globale sør i 
vurderinger av hvorvidt man har oppnådd å ha 
bærekraftige fôrkilder innen 2030, og i langtid-
splaner for oppdrettsindustrien;

• Være tydelig ovenfor norske oppdrettssel-
skaper på at handel med Vest-Sahara støtter 
opp om brudd på folkeretten og at bedriftene 
må sikre seg at råstoff til fiskefôr ikke har 
opprinnelse i vestsahariske farvann. 

Anbefalinger 

Tusenvis av marokkanere jobber i fiskeri-
industrien i okkuperte Vest-Sahara. 
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