Naturvernforbundet ønsker forbud mot rusefiske etter leppefisk
En annen mørk side ved fiskeoppdrett i åpne merder som endelig har fått velfortjent
oppmerksomhet den senere tiden, er bruken av såkalt «rensefisk». Leppefisk og rognkjeks blir brukt
som levende avlusere i oppdrettsmerder. Flere artikler i Dagens Næringsliv det siste halvåret har
fortalt oss om den elendige dyrevelferden og påfølgende skyhøye dødeligheten blant rensefisken,
samt det moralsk forkastelige i å «forbruke levende dyr som et engangsverktøy». Men det stopper
ikke der.
Omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, gressgylt og rødnebb har eksplodert de
siste årene. Det intensive fisket foregår med teiner og ruser rundt nes og øyer i fjordene våre og
praktisk talt tømmer områder for fisk. Det kommer en rekke rapporter fra dykkere som ser
konsekvensene av slike drastiske endringer i én artsbestand; Hele økosystemet kommer i ubalanse.
Leppefisk er mat for større fisk, sel, oter og sjøfugl. Forsvinner den på grunn av overfiske, forsvinner
maten til de andre artene. Samtidig blir luseplagen større for sjøørret, lyr, sei og torsk; Leppefisk
beiter på både lakselus og torskelus. Forskerne er ved Havforskningsinstituttet er bekymret og
konkluderer i sin rapport i november 2019 at det må «…forventes uønskede effekter som følge av
selve fisket etter leppefisk.»
Fiskemetoden med ruser på grunt vann er også en miljøkatastrofe. Oteren er på vei til å reetablere
seg sørover langs Vestlandet igjen etter å ha vært borte i flere tiår, men møter en potensiell
dødsfelle i fiskerusene. De trekkes mot fiskeredskapen på grunn av fisken, men setter seg fast og
drukner.
Naturvernforbundet opplever at kommersielt fiske av rensefisk satt i gang uten nok forskning og
konsekvensutredninger. I 2017 ble det fisket 25 mill. leppefisk; i praksis fritt frem. I 2018 ble det satt
en totalkvote på 18 millioner. Høsten 2019 kom Havforskningsinstituttet med en anbefaling om
maksmål for å sikre bestandene, men rådene kommer for sent og først etter at man begynner å se
dramatiske konsekvenser.
Naturvernforbundet mener derfor at man snarest mulig må innføre et forbud mot rusefiske etter
leppefisk, og få satt en stopper for dette fisket som er både miljøødeleggende og en dyreetisk
tragedie. Naturvernforbundet vil også påpeke at dersom man hadde fulgt oppfordringen vi har
kommet med gjentatte ganger det siste tiåret, og tvunget næringen inn i lukkede anlegg, hadde man
ikke hatt behov for «rensefisk» i det hele tatt.

