
 

NL skriver at Millimeterpress har laget illustrasjonen, som består av 2 kart. Det ene viser Nærings- og 

fiskeridepartementet sitt vedtak, og det andre viser Ekspertutvalgets innstilling. Forskjellen er at i 

sistnevnte er 3 POer farget rød, mens det er bare 2 i NFDs vedtak. 

Ubetydelig åndsinnsats 

Åndsinnsatsen som er utført består av at Millimeterpress har lastet ned Fiskeridirektoratets 

kartløsning, og manipulert illustrasjonen slik at også PO3 ble rødt, og PO2 og PO7 ble gule. 

Kartløsningen er tilgjengelig på denne adressen: https://kart.fiskeridir.no/akva, og inneholder en 

veiledning om hvordan man fargelegger produksjonsområdene. Jeg har vist under hvordan dette kan 

gjøres.  

 

Og vips! Så har det oppstått et nytt åndsverk, som alle som ønsker det kan fritt kopiere og bruke, i 

likhet med alt annet innhold på Aquabloggen. 

https://kart.fiskeridir.no/akva


 

Hvorfor har NL hemmelige regnskap? 

NL er ikke akkurat kjent for å legge til rette for Creative Commons. Eksempelvis inneholder ikke NLs 

årsmeldinger regnskapsopplysninger. Det er sikkert en god grunn til det. Bare ca 20% av NLs 

inntekter skriver seg fra medlemskontingent, ifølge 2018-meldingen. Resten er offentlige og private 

tilskudd, hvorav de viktigste bidragsyterne er antatt å være Miljødirektoratet og Bondelaget. NL har 

kontorfellesskap med Bondelaget. 

I 2017 klaget NL en artikkel i iLaks inn til PFU (Pressens Faglige Utvalg). Tittelen på iLaks-artikkelen var 

Offentlige tilskudd for å påvirke regjeringens politikk. PFU avgjorde at iLaks hadde brutt god 

presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, under henvisning til at det relevante spørsmålet er 

hvorvidt opplysningene i den konkrete og påklagede publiseringen gir dekning for tittelen. Det er 

mulig dette spørsmålet ikke ble tilstrekkelig dokumentert i artikkelen, men det er ingen tvil om at NL 

bruker sine krefter på antioppdretts-lobbyisme.  

Ifølge artikkelen i iLaks hadde NL inntekter på 5,1 mill i 2016, hvorav 3,2 mill kom fra 

Miljødirektoratet. Sannsynligvis er det en viss proporsjonalitet mellom NLs aktivitetsnivå på 

lobbyvirksomhet og hva dette koster. Det er derfor ikke urimelig å anta at en stor andel av de 

offentlige tilskuddene i virkeligheten finansierer lobbyisme. iLaks ble altså ikke felt i PFU fordi 

påstanden i artikkeloverskriften saklig sett var feil, men fordi dokumentasjonen i teksten som fulgte 

var for dårlig. 

Norske Lakseelver motarbeider medlemmenes interesser 

Denne merkelige interesseorganisasjonen for elveeiere gjør sitt beste for å ødelegge produktet 

elveeierne ønsker å selge. De hevder at laksen er truet av lakselus og rømt oppdrettslaks. Pr 

implikasjon: det er snart ikke bryet verdt å fiske etter laks. Faktisk har elveeiere mottatt avbestillinger 

fra frustrerte fiskere som har bitt på propagandaen. Men det som verre er, er at NL bruker sine 

krefter på å angripe en stråmann (oppdrettsnæringen) i stedet for å gjøre noe med påvirkninger som 

beviselig har effekt, og som det er mulig å gjøre noe med. Først og fremst gjelder dette 

kultiveringsarbeid og regulering av overfisket i fjord og elv. Det er altså dette misforståtte arbeidet 

norske myndigheter velger å støtte.  


