Uttalesle fra årsmøtet i Bergen SV:
Strengere regulering av
oppdrettsnæringen
På Landsmøtet i 2019 vedtok Landsmøtet et prinsipprogram med progressive og gode
formuleringer om SV sin miljøpolitikk som plasserte SV som det ledende partiet i kampen mot
forurensing av norsk natur og i arbeidet for en økologisk bærekraftig ressursbruk.
Bergen SV har prioritert arbeidet med dette saksfeltet gjennom valgkampen og gjennom å fremme
kritiske forslag i media. Årsmøtet i Bergen SV utfordrer fylkesstyret i Vestland SV, SVs
sentralsstyre, landsstyre og stortingsgruppe til å følge opp arbeidet som er gjort i Bergen gjennom
å gi arbeidet med å få ryddet opp i oppdrettsnæringen topp prioritet i partiet.
Årsmøtet i Bergen SV ber partiets regionale og sentrale ledd, samt stortingsgruppen legge
følgende føringer på arbeidet med oppdrettsnæringen:
- Sørge for at Landsmøtets programformuleringer til neste arbeidsprogram for Stortingsvalget i
2021 om oppdrett og oppdrettsnæringen følges opp og gis høy prioritet både politisk og
mediemessig.
- Søke samarbeid gjennom våre søsterpartier i EU-parlamentet og i utlandet ellers, der
laksemarkedet er stort og samordne krav og strategi.
- Innta en aktiv og støttende holdning til miljøorganisasjoner som arbeider for strengere regulering
av næringen.
- Innta en kritisk undersøkende rolle til ethvert forsøk på å miljømerke norsk oppdrettsnæring.
-Ta i bruk og vektlegge kunnskap og bekymringer knyttet til utfordringer og konsekvenser for
fiskevelferd, artsmangfold, økologisk bærekraft, karbon-, nitrogen- og fosfatkretsløp, samt
folkehelse i samfunnsdiskursen om norsk oppdrettsnæring.
- Arbeide aktivt for å senke grenseverdiene for hva som er tillatt av miljøgifter i norsk
oppdrettslaks.
- At fiskehelse og velferd skal tas med i vurdering, og stå i fokus for alle føringer SV fører for norsk
oppdrettsnæring.
- Arbeide for å få søkelys på arbeidsforholdene og på de økologiske konsekvensene ved
norskeide oppdrettsanlegg både i Norge og ute i verden.
Bergen SV har opparbeidet seg et ry som en troverdig politisk pådriver for å forbedre norske
oppdrettsnæring, og årsmøtet er glad for arbeidet som er gjort. Årsmøtet mener i midlertidig at
tiden er moden til at dette arbeidet tas videre og gis enda høyere prioritet.
Årsmøtet ser derfor frem til at SV inntar en enda mer aktiv rolle i arbeidet med å etablere høyere
miljøetiske standarder i den norske samfunnsdebatten enn vi har gjort så langt.

Uttalelsen sendes til Fylkesårsmøte i Vestland SV.

