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Protesterer mot Mowi
«Mowi» vekker irritasjon blant slektninger
av oppdrettspionér
Thor Mowinckel. – Vår
del av familien ønsker
ikke at Mowinckel skal
assosieres med den
form for oppdrett som
Marine Harvest driver,
sier Frederik W.
Mowinckel.
HAVBRUK

Agnete Klevstrand
Oslo
– Jeg tar sterkt avstand fra dagens
form for oppdrett av laks og ørret
i åpne merder slik Marine Harvest
driver fiskeoppdrett i dag.
Slik var meldingen fra Frederik
W. Mowinckel (55) til Marine Harvests generalforsamling tirsdag
ettermiddag. Der gjorde oppdrettskjempen klart for å skifte
navn til Mowi, slik selskapet storslått annonserte tidligere i høst.
Men før avstemningen blant
aksjonærene, deriblant hovedeier
John Fredriksen, ble skarp kritikk
fra en prominent bergensfamilie
lest opp:
– Vi synes det blir helt feil at
Mowi-navnet skal assosieres med
måten dere og andre, etter vår
mening, forurenser naturen, villaksens habitat, økosystemer og
truer fremtiden for kommende
generasjoner.
Meldingen ble fremsatt på
vegne av en rekke medlemmer av
Mowinckel-familien, deriblant
enken, søsteren og datteren til
oppdrettspioneren som sammen
med sin far grunnla oppdrettsselskapet i 1971, Thor Mowinckel.

«Kjent med familiens skepsis»

Marine Harvests kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland svarer slik på miljøkritikken etter at
navneendringen ble bestemt tirsdag:
– Vi har vært kjent med deler av
familiens skepsis mot næringen,
men Mowi er like fullt en svært

sentral del av selskapets historie
og starten på det norske oppdrettseventyret, skriver han i en epost
til DN.
– Vi har også vår egen tradisjonsrike laksestamme som heter
Mowi som vi har videreutviklet
siden starten i 1964, og har i tillegg
vært til stede i det asiatiske markedet med navnet i mange år. Vi
er derfor glade for at aksjonærene
våre har sluttet seg til navneendringen.
Siden grunnleggelsen av Norges
første kommersielle oppdrettsselskap, som først fikk navnet Mowi
etter familienavnet Mowinckel,
har selskapet vokst til å bli verdens
største oppdrettsselskap.
Mowinckel-familien er en bergensslekt med aner fra NordTyskland og en rekke prominente
familiemedlemmer, deriblant
Johan Ludwig Mowinckel, norsk
statsminister i mellomkrigstiden,
og en rekke forretningsmenn og
skipsredere. Også alpinist Ragnhild Mowinckel er en del av
Mowinckel-familien.

«Har massevis med penger»

Frederik W. Mowinckel er Thor
Mowinckels tremenning, og
utvandret fra Norge på 80-tallet.
Han har jobbet med miljørettede
investeringer og selskaper i en
årrekke, tidligere fra sitt bosted i
Chelsea i London, i dag fra Lisboa
i Portugal.
– Det ligger trygt i blodet til
familien at vi skal se etter naturen
for neste generasjon. I dag var det
min 84 år gamle far som dro på
generalforsamlingen og leste opp
vår erklæring, siden jeg befinner
meg i London, sier Mowinckel.
Han er sterkt kritisk til det han
mener er manglende miljøforståelse og investeringer i oppdrettsbransjen.
–
Da oppdrettsnæringen
begynte var skalaen langt mindre
og ikke på noen måte industrielt
på samme måte som i dag. Nå har
industrien massevis med penger.
Da er det veldig rart at de ikke bruker mye mer ressurser på å finne
mer miljøvennlige løsninger. Slik
industrien er i dag er det våre barn
og barnebarn som vil betale.

Krever lukkede fiskemerder

Mowinckel mener næringens nye

– Vår del av familien ønsker ikke at Mowinckel skal assosieres med den form for oppdrett som Marine
Harvest driver, sier Frederik W. Mowinckel. Her er han avbildet i London, hvor han var bosatt i flere år.
Foto: Nina Eirin Rangøy

Frederik W.
Mowinckel

Marine Harvest

Alder: 55 år
Stilling: Investor i miljøteknologiselskaper gjennom familiens
investeringsselskap Bergensis
Capital. Styreleder i Hunton
Fiber, produsent av miljørettede byggeløsninger.
Bakgrunn: Utvandret fra Norge
på 80-tallet. Var lenge bosatt i
London, bor i dag i Lisboa.
Aktuell: Stemte mot at
oppdrettskjempen Marine
Harvest byttet navn til Mowi.

selskap på laks med en
markedsverdi på 105 milliarder
kroner.
John Fredriksen er største
zz
eier.
12.500 ansatte i 24 land.
zz
Ble grunnlagt i 1971 av Thor
zz
Mowinckel som Norges første
kommersielle oppdrettsselskap. Byttet senere navn til
Hydro Seafood, og ble så kjøpt
opp av Marine Harvest.
Skal fra 1. januar 2019 hete
zz
Mowi. Navneendringen ble
vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling 4. desember.

konsesjoner kun bør gis til lukkede oppdrettsanlegg, og samtidig at miljøkravene til eksisterende anlegg bør strammes inn
betydelig.
– Når man driver en industri-

Verdens største oppdrettszz

bedrift må man ha full kontroll
på det som går inn og det som går
ut. Det har de ikke i dag når de

driver med åpne merder, sier
han.
Mowinckel var fullt klar over at
han ikke ville få gjennomslag på
generalforsamlingen onsdag, men
var skuffet over at familiens protest ikke ble ført i Marine Harvests
protokoll fra generalforsamlingen. Der står det kun at det nye
navnet Mowi ble vedtatt med klart
flertall.
– Jeg har én aksje i Marine Harvest og den har jeg i dag brukt på
å si meg uenig i navneskiftet. Det
er ingenting vi rettslig sett kan
gjøre. Men det vi synes er viktig er
at vår del av familien sier veldig
klart fra om at vi er uenig i den
form som Marine Harvest og de
fleste andre oppdrettere driver,
sier han.
– Dersom man ikke sier fra om
det man mener, så kan man ikke
forvente at noe skal bli bedre.
agnete.klevstrand@dn.no
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Vi søker regionsdirektør til vår største region øst
Toma Facility Management leveres av Tomagruppen,
en av de fire største FM leverandørene i Norge og den
eneste med norske eiere. Vi er 3500 dyktige
medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold,
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