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FiskeribladetFiskaren 
skriver på lederplass 23. 
januar 2017 om det avisen 

mener er uklokt fiskeri av 
Sjøvik i Vest-Sahara. Frem-
stillingen er dessverre uny-
ansert og basert på sviktende 
premisser. I tillegg blandes 
fiskerivirksomheten med for-
hold som ligger langt utenfor 
denne. 

Det grunnleggende poeng 
som fremheves er at Sjøvik 
anføres å jobbe på tvers av 
internasjonale anbefalinger 
og presumptivt til skade for 
lokalbefolkningen. Fiske-
ribladetFiskaren overser 
imidlertid at Norge gjen-
nom OECD er forpliktet til 
å arbeide for tiltak som kan 
støtte sårbare grupper i 
ikke-selvstyrte områder som 
Vest-Sahara. Sjøviks satsing 
er tilpasset slik at den både 
ivaretar næringsinteresser 
og hensynet til lokalbefolk-
ningen. Boikottlinjen som 
avisen gjør seg til talsmann 

for har ikke støtte hos norske 
myndigheter, vil bryte med 
Norges forpliktelser og vil 

skade nettopp de gruppene 
internasjonale regler er utvi-
klet for å verne. 

Avisen påstår uten nær-
mere redegjørelse at Sjøviks 
engasjement er problematisk 
i forhold til folkeretten. Det er 
i seg selv problematisk at en 
avis henger ut en virksomhet 
uten å respektere retten til 
samtidig tilsvar etter norske 
presseetiske regler.  Sjøvik 
følger FNs regler for ikke-
selvstyrte områder og OECDs 
retningslinjer for ansvarlig 
næringsliv. Risikoanalyser, 
rapporteringsrutiner og of-
fentlig tilgjengelige klageme-
kanismer sikrer at virksom-
heten holder ønsket standard 
både i forhold til nasjonal rett 
og folkeretten, samt at den 
utøves i en form som faller 
utenfor frarådningen fra 
Utenriksdepartementet. 

I lederen gjentas flere 
ganger at Vest-Sahara er 
okkupert. Det er ikke korrekt 
rettslig, selv om uttrykket be-
nyttes i noen sammenhenger 
som en faktuell beskrivelse. 
En okkupasjon forutsetter at 
det finnes en fungerende stat 
i forkant av at området tas 
i besittelse, hvilket ikke er 

tilfelle for Vest-Sahara.
I lederen trekkes frem 

påstander om alvorlige 
overgrep fra marokkanske 
myndigheter. Hva det siktes 
til fremkommer ikke, men 
det har uansett absolutt intet 
med Sjøvik eller fiskerivirk-
somheten å gjøre. 

FiskeribladetFiskaren skri-
ver korrekt at det er allmenn 
enighet om at det bør avhol-
des en folkeavstemning om 
den politiske råderetten over 
området. Forslaget har også 
vært fremmet av Marokko. 
Problemet er at aktørene så 
langt ikke har blitt enige om 
premissene for avstemnin-
gen.  Den politiske uenighet 
kan imidlertid tillates å 
medføre at livet stopper opp 
for lokalbefolkningen.

Det er åpenbart behov 
for å ta særlige hensyn ved 
utøvelse av næringsvirksom-
het i sårbare områder som 
Vest-Sahara. Behandlingen 
krever en mye mer nyansert 
håndtering og respekt for 
virkningene for de sårbare 
grupper enn det Fiskeribla-
detFiskaren viser. Lederen 
er dessverre egnet til å 
tåkelegge situasjonen og gi 
grunnlag for misoppfatnin-
ger som vanskeliggjør tiltak 
som internasjonale regler 
og retningslinjer forsøker å 
tilrettelegge for.

Hugo P. Matre,  
partner/ansvarlig advokat 
Advokatfirmaet Schjødt AS

Uklok leder om 
Sjøviks fiskeri- 
virksomhet i 
Vest-Sahara

Det nye forvaltningsregimet for oppdrettsindustrien

Per Sandbergs trafikklys 
for oppdrettsindustrien 
mangler det røde lyset. 

Alle kan tenke seg hva det 
vil bety for villaks og sjøør-
ret når oppdrettsindustrien 
durer inn i krysset fra alle 
kanter. Ikke siden daværende 
fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen avlyste en planlagt 
oppdrettsvekst i 2010 har 
oppdrettsindustrien i Norge 
fått lov til å vokse. Det får den 
nå, etter at fiskeriminister 
Per Sandberg la fram det nye 
oppdrettsregimet.

Lakselus fra all oppdretts-
fisken langs kysten dreper 
hvert år altfor mange ville 
lakse- og sjøørretunger på vei 
fra lakseelvene og ut i havet. 
Vekststoppen har ikke løst 
luseproblemene, som snarere 
har økt i omfang de siste fem 
årene. I flere år har det derfor 
vært arbeidet med et helt 
nytt forvaltningssystem for 
oppdrettsindustrien.

Kysten skal deles inn i 13 
produksjonsområder. I hvert 
område skal oppdrettsindus-
triens miljøavtrykk evalueres 
annethvert år, med start i år. 
Evalueringen skal resultere 
i en trafikklysfarge for hvert 
område; rødt lys betyr at 
lakseproduksjonen må tas 
ned med 6 %, gult lys betyr at 

produksjonen fryses, mens 
grønt lys åpner for 6 % vekst.

Organisasjonen Norske 
Lakseelver mener at de 
endringer Sandberg nå legger 
opp til, bryter fullstendig med 
Stortinget og regjeringens 
vedtak om at oppdrettsin-
dustrien ikke skal vokse på 
villaksens bekostning.

Sandberg innfører et 
regime som vil gi enda flere 
parasittverter i havet. Det 
er utrolig, når Stortinget og 
regjeringen tydelig har sagt 
at hensynet til villaksen skal 
veie tyngst. I vedtaket ligger 
det at eventuelt rødt lys skal 
behandles som gult fram til 
2019. I tillegg skal lakselus 
som kommer fra anlegg som 
holder seg under 20 % av det 

maksimalt tillatte lusenivået, 
ikke telle i miljøregnskapet. 
Disse anleggene får øke 
produksjonen uansett.

Sandberg lytter ikke 
engang til sine egne fagfolk. 
Han gir alle oppdretterne 
mulighet til å flytte produk-
sjonen fritt mellom to områ-
der, også fra grønne til røde 
områder, selv om hans eget 
Fiskeridirektorat og Mat-
tilsyn har sagt at dette ikke 
må skje.

I forrige uke gikk samlede 
miljø- og villaksinteresser 
ut og advarte Sandberg mot 
konsekvensene av de forsla-
gene departementet la opp til. 
Innsiget av villaks til Norge 
er halvert siden 80-tallet. 
Stortinget har blitt forespeilet 

et forutsigbart system der 
oppdrettsproduksjonen skal 
reduseres i områder der vill 
laksefisk er hardt rammet, 
og at fremtidig oppdretts-
vekst skal være miljømessig 
bærekraftig og derfor kun 
gis i områder der villaksen 
tåler ytterligere belastning 
fra lakselusa. Det skjer ikke 
nå, og politikerne må faktisk 
spørre seg om hva ministeren 
driver med.

Erik Sterud, Biolog og fagsjef i 
Norske Lakseelver,

(Innlegget er noe forkortet, 
red.anm.)

”” Avisen 
påstår uten 
nærmere 
redegjørelse 
at Sjøviks 
engasjement er 
problematisk 
i forhold til 
folkeretten

Hugo P. Matre er advokat 
hos Advokatfirmaet 
Schjødt AS.

Rederiet Sjøvik reagerer på FiskeribladetFiskarens 
lederartikkel 23. januar om rederiets virksomhet i 
Vest-Sahara.
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VEST-SAHARA: Rederiet Sjøvik satser på fiskerivirksomhet i 
den afrikanske regionen Vest-Sahara. Her ser vi ett av fartøyene 
deres ved kai. FOTO: PRIVAT/SJØVIK
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