
Triploid laks er en trussel mot merkevaren Norsk laks 

Av ubegripelige grunner har Nærings- og fiskeridepartementet velsignet bruk av triploid laks i grønne 

konsesjoner. Det følger av vedtaket at det er åpnet for full kommersiell satsing på triploid laks.  

De fleste kjenner til de velkjente problemene knyttet til produksjonsegenskaper, fiskehelse og 

deformiteter. Men oppdrettsnæringen har ikke reist en debatt om risiko knyttet til salg og 

markedsføring av triploider. Vitenskapelig kan det begrunnes at triploider ikke er genmanipulert og 

derfor ikke GMO-mat. Mange vil likevel oppfatte kromosommanipulering som uønsket tukling med 

maten. Merkevaren norsk laks kan bli sterkt skadelidende dersom noen skulle omsette triploid laks 

uten tilfredsstillende merking og kundens eksplisitte aksept. Har oppdrettsnæringen lagt en plan for 

hvordan denne laksen skal selges? 

Salmotrip-undersøkelsen 

Markedets skepsis til triploid laks ble dokumentert i det EU-finansierte prosjektet Salmotrip (2008-

2011), der det blant annet ble påvist at 23% av konsumentene i England, Tyskland og Frankrike var 

sterkt negative til triploid laks og 52% var tvilende. Det vil ikke hjelpe å henvise til at 90% av 

porsjonsørreten og nesten all østersen som omsettes i disse landene er triploidisert, for kundene vet 

det ikke. Oppdrettsnæringen bør ikke utsette seg for risikoen forbundet med at aktivistgrupper kan 
iverksette kampanjer mot oppdrettslaks fordi triploider brukes i produksjonen.  

Erfaringen fra Tasmania 

Tilhengerne av triploid laks henviser ofte til den vellykkete bruken av triploider i Tasmania. Ettersom 

det var jeg selv som innførte bruken av triploid laks her på slutten av 1980-tallet, har jeg vel et visst 

ansvar for å sørge for at denne fortelling blir nyansert. Årsaken til at triploider ble tatt i bruk var en 

tvangssituasjon, der vi hadde valget mellom å selge laks bare halve året, eller finne en metode for å 

unngå kjønnsmodning. All diploid laks i Tasmania ble på denne tiden kjønnsmodne som grilse, det vil 
si før fisken var stor nok til utslakting. Vi satset derfor på all-female triploider.  

Dette løste problemet med tidlig kjønnsmodning både for hunner og hanner, men problemene med 

produksjonsegenskaper og fiskevelferd ble ikke løst, og er heller ikke løst 25 år senere. Nettopp 

produksjonstapet er årsaken til at bruken av triploider etter hvert ble redusert til ca 30%, og at man 

nå arbeider med metoder for å fase triploider helt ut. Tasmanske oppdrettere kaller triploidene for 

«the village idiot of salmon». Interessant nok blir ikke triploid laks omtalt av tasmanske oppdrettere i 

årsrapporter,  «sustainability reports» eller i salgsmateriell. Tanken er vel at det kundene ikke vet, 

har de ikke vondt av.  

Årsaken til at man bruker all-female triploider er at triploide hanner utvikler gonader og gytedrakt, og 

mister sin markedsverdi selv om de ikke er forplantningsdyktige. All-female triploider produseres ved 

å maskulinisere hunner ved hjelp av hormonbehandling, deretter befrukte s egg fra normale hunner 

med melke fra maskuliniserte hunner, og så triploidiseres de befruktete eggene ved trykkbehandling. 

Avkommet blir da 100 % sterile hunner. Problemet er at man da får et produkt som både er 
kromosommanipulert og hormonbehandlet i foreldregenerasjonen.  

Flere artikler publisert i 2014 bekrefter at triploid laks verken har tilfredsstillende helse eller velferd. 

Triploid laks er en ny type fisk, som krever innføring av spesielle tiltak i flere ledd i verdikjeden.  Folk 

som jobber med triploider hevder at disse problemene kommer til å bli løst. Javel. Poenget er at de 

pr i dag ikke er løst, og at det i beste fall vil ta mange år å løse dem. Årsaken til at dette ikke er løst i 

Tasmania er ikke at folk down under er dumme. 



Triploider og antibiotikaresistens 

Et lite påaktet problem i forbindelse med triploid laks er mulige konsekvenser for human helse. Det 

er påvist at antibiotikaresistente bakterier kan oppformeres i tarmen til triploider, selv om laksen 

aldri har vært behandlet med antibiotika. Årsaken er at triploider utvikler et mikrobielt økosystem 

som favoriserer skadelige bakterier og reduserer forekomsten av gunstige tarmbakterier. Dette er et 

svært viktig poeng, som alene tilsier at triploid laks inntil videre bør forbli forsøksdyr.  

Det er et velkjent fenomen at taperfisk er lusesamlere. Triploider utvikler flere tapere enn normale 

diploider. Det er derfor overveiende sannsynlig at bruk av triploider vil forsterke luseproblemene. I 

forhold til grønne konsesjoner framstår det som et paradoks at Satan skal bekjempes ved hjelp av 

Belzebub.   

Trenden er naturlig mat 

Den store internasjonale mattrenden er naturlig mat, og all manipulering kan bli avvist av kresne 

kunder. Dersom norsk oppdrettsnæring vil satse på triploid laks, innebærer dette at vi inntar 

posisjonen som kjerringa mot strømmen. Det som i tillegg gjør framsnakkingen av triploider desto 

mer hodeløs, er at problemet som skal løses, ikke er et problem. Genetisk forurensing av villaks er en 

hypotetisk modell, ikke en empirisk realitet. Dette er et spørsmål som oppdrettsnæringen for lengst 

burde sørget for å belyse av andre enn alarmister. Det er på tide å ta kampen opp mot en offentlig 

forvaltning som styres av feilinformasjon og mangelfull kunnskap.  

 


