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Kjære Flora Freefish og kollegaer, 

Jeg har fulgt utviklingen i Wikifjord kommune tett etter våre funn i forrige måned 
og har lagt merke til en forskningsrapport laget på oppdrag av økonomi og 
utviklingsetaten i Wikifjord kommune. 

I denne rapporten hevdes det på bakgrunn av prøver tatt ved to lokasjoner i 
Wikifjorden at det ikke kan argumenteres for økte giftnivåer i fjorden. Det viser 
seg imidlertid ved nærmere ettersyn at lokasjonene ligger plassert slik i fjorden 
(se bilag 1.1) at de ikke kan fange opp mulige utslipp fra oppdrettsanlegget selv 
om de ligger tilsynelatende tett opp til anlegget. Grunnen til det er at prøvene ble 
tatt ved lokasjoner ut mot storhavet mens det flødde (noe som vises av angitt 
tidspunkt 06:30 og 07:45 den 14. September 2015). Dermed blir rent havvann 
skylt in i prøveområder mens det forurensete vannet presset mot Wikifjordbukta. 
Derfor vil til og med betydelige utslipp bare gi minimalt økte verdier ved disse to 
lokasjonene. Derfor blir de minimale økningene som registreres i rapporten 
(mellom +0,2 og +0,43) og som avskrives som naturlige variasjoner likevel av 
noe betydning. 

Vår egen studiet baserer seg på prøver fra 5 lokasjoner plassert rundt hele 
anlegget som ble tatt i 4 omganger ved flod, fallende vann, fjære og stigende 
vann. Verdiene ble så ført sammen og gjennomsnittsverdier ble målt opp mot 
kontrollokasjoner langt unna anlegget. Dermed fremstår våre funn som mer 
troverdig enn den nye studien siden den baserer seg på en etterprøvd metode 
som blir anvendt av nasjonale og internasjonale havforskningsinstitutt. 

Jeg vil også gjøre dere oppmerksom på at forskningsinstituttet som laget den nye 
rapporten på oppdrag av Wikifjord kommune, Maritime Research International, er 
en privat stiftelse som er kjent for å lage oppdragsarbeid hvor hensynet til 
oppdragsgivernes ønsker ofte står sterkere enn vitenskapelig evidens. 

Det er også viktig å merke seg at grunnen til de økte giftnivåene etter alle 
solmerker ikke skyldes en uforutsett hendelse som et utslipp, men er det 
naturlige resultatet av en utvidet oppdrettsdrift og bruken av slike midler som 
kraftfor og antilusemidler. Dermed er fokus på et utslipp som tilsynelatende skal 
kunne rettes opp en avsporing av debatten omkring den økologiske bærekraft av 
storstilt fiskeoppdrett i norske fjorder. 

Jeg håper dere kan ta denne saken videre og formidle disse sammenhengene til 
innbyggerne i Wikifjorden. Wikifjordposten og det nylig etablerte Wikifjord radio 
kan spille en viktig rolle i den videre prosessen. 

 

Ta gjerne kontakt om dere skulle trenge ytterligere opplysninger. 

 



	  

	  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Anita Lauritzen 

Førsteamanuensis Marin Biologi 

Landbrukshøgskolen i Ås 



	  

	  

Bilag 1.1 

 

L1 & L2: Målelokasjoner Maritime Research International (06:30 og 07:45 den 
14.9.2015) 

L1 - L5: Målelokasjoner Høgskolen i Ås/FGH (06:00, 09:00, 12:00, 15:00 den 
10.8.2015) 

 


