
 

Stortingshøringen av Havbruksmeldingen 

- Oppdrettsnæringen med selvskudd i foten 

Intrafish la før helga ut lenker til opptak av høringen av Havbruksmeldingen i Stortingets 

Næringskomite. Det ble en selsom erfaring å oppleve en oppdrettsnæring som ba om strengere 

regulering for å løse et problem som ikke eksisterer. Det innbilte problemet er altså at lus produsert 
av oppdrettsnæringen dreper villfisk i stor skala. 

Arne Larsen fra Tekna slapp vel egentlig katta ut av sekken, da han sa at lus hadde størst 

oppmerksomhet i befolkningen, og derfor var godt egnet som miljøindikator. Trøste oss alle hvis det 
blir opinionsmålinger som skal definere bærekraft.  

Lus har moderat påvirkning på vill laksefisk 

Solveig van Nes fra Bellona var den eneste som satte spørsmålstegn omkring sammenhengen mellom 

lusesmitte generert av lus på oppdrettslaks og bestandsutviklingen til  vill laksefisk. Hun pekte korrekt 

på at lusindusert dødelighet på villaks er ubetydelig sammenlignet med andre dødelighetsfaktorer 

laksen utsettes for. Hun presenterte et regnestykke som med utgangspunkt i 1450 gytte lakseegg 

ville gi utvandring av 29 smolt, som i løpet av beitevandringen i havet ville bli redusert til 2,32 

tilbakevandrende gytelaks når lusa hadde gjort sitt, mens det ville kommet 2,74 hvis effekten av lus 

kunne elimineres. Denne forskjellen på 0,32 laks pr l iter gytt rogn tilsvarer omtrent 11.000 flere 

gytelaks tilbake til kysten, når vi regner dette om basert på utvandring av 10 millioner villsmolt fra 

norske elver. I forhold til en tilbakevandring til kysten av ca 500.000 gytelaks, utgjør tapet følgelig 
2,2%.  

Tatt i betraktning den store variasjonen i årsklassenes overlevelse i havet, som kan variere med 2-

gangen for landet som helhet, og 6-gangen for enkeltelver, er det høyst tvilsomt at lakselusa kan 

påvirke bestandsutviklingen til villaksen på en nevneverdig måte. 

Bellonas innlegg ble etterfulgt av Bjørn Olav Kvamme fra Havforskningsinstituttet, som påsto at 

lakselus reduserte villaksbestandene med 10-30%, og at lusa var årsaken til sjøaurekollapsen i Irland 
og Skottland på slutten av 1980-tallet.  

Sov komitemedlemmene i timen? 

Man skulle trodd at disse totalt motstridende fortellingene skulle fått komitemedlemmene til å 

sperre opp øynene, og forfølge problemstillingen med inkvisitoriske spørsmål. Øyensynlig var det 

ingen som oppfattet forskjellen.  

I virkeligheten rykket Bellonas regnestykke teppet vekk under føttene på hele Havbruksmeldingen. 

Den hviler på forutsetningen om at lusesmitte fra lakseoppdrett er så ødeleggende for vill laksefisk at 

næringen må reguleres på grunnlag av lus som miljøindikator. Uten denne forutsetningen vil ikke 

Havbruksmeldingen ha noen betydning.  

Grense for vekst på 0,2 voksne hunnlus  

Oppdrettsnæringens representanter framførte et budskap om at de ville ha en grense på 0,2 voksne 

hunnlus pr oppdrettslaks, begrunnet med at 1 lus pr 5 laks er så tynn besetning at hunner og hanner 
ikke vil finne hverandre, og dermed stopper reproduksjonen opp.  



Vi kan ikke se bort fra at 0,2 lus faktisk kan bli en bransjestandard en gang i framtida, når 

laserkanoner og andre Starwars-metoder blir effektive nok. Men i overskuelig framtid vil denne 

grensa i praksis bli en effektiv vekstbrems fra Helgeland og sørover, med unntak for noen 

brakkvannslommer her og der. Det er selvfølgelig mulig at næringen ser seg tjent med at vekst i all 

hovedsak skal skje nord for Polarsirkelen. 

Imidlertid er dette en botsgang som er unødvendig. Lakselus har helt moderat påvirkning på 

bestandsutviklingen til vill laksefisk, og etterlater seg et miljømessig fotavtrykk som burde være 
akseptabelt. Merkelig nok valgte oppdrettsnæringen bort å argumentere langs denne linjen.  

Kan Stortinget vedta forutsigbar vekst? 

Derimot ble det mye snakk om behovet for forutsigbar vekst, og det var tilløp til diskusjon om denne 

burde være 3% eller 5-6% pr år. Frode Reppe fra NSL påpekte at det neppe var opp til Stortinget å 

vedta dette. Markedet kunne komme til å bestemme noe annet. Forutsigbar vekst er vel like 

sannsynlig som at Stortinget kan vedta en oljepris på 100 dollar. Forutsigbarhet er kodeord for nei til 

regulering, og honnørordet bærekraft er koden for å få lov til å snakke i det hele tatt. Er det noen 
som vil ha vekst som ikke er bærekraftig? Ordet er i realiteten tømt for innhold.  

Prosessindustrien som forbilde for oppdrett? 

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri framsnakket prosessindustrien som et forbilde for lakseoppdrett. 

Han hevdet at Norge nå har verdens reneste prosessindustri, takket være Forurensingsloven av 1983. 

Strengt tatt var det vel ikke prosessindustrien som jobbet fram Forurensingsloven, men den skal ha 

takk for at den ryddet opp når den ble tvunget til det. Lier-Hansen mente at oppdrettsnæringen nå 

må gjøre som prosessindustrien allerede har gjort, og sørge for å feie for egen dør. Den implisitte 

påstanden var altså at oppdrettsnæringen forurenser og er lite miljøvennlig. Næringen bør betakke 
seg for å bli sammenlignet med en bransje som i sin tid skapte giftige dødsoner rundt sine fabrikker.  

Marine Harvest meldte seg nylig ut av det norske oppdrettsfelleskapet. Nå er de representert av en 
organisasjon som øyensynlig mener at norsk lakseoppdrett er en miljøversting. 

Grenseverdien for lus må settes ut fra hensynet til oppdrettslaksen 

Oppdrettsnæringens posisjon er altså at den ønsker å bli strengt regulert av hensyn til vill laksefisk. 

For så vidt er det prisverdig å ville være villfiskens beste venn, men det er katastrofalt å stramme inn 

et regime som allerede har påført næringen resistent lus og store unødvendige utgifter. 
Oppdrettslaksen er påført dårligere velferd enn nødvendig, på grunn av stadige avlusninger.  

Næringen burde ta tak i problemstillingen om hvilket nivå av lakselusinfeksjon som kan ansees 

uproblematisk fra et fiskehelse- og velferdsperspektiv, og legge lista der. Ideelt bør lista legges på et 

nivå som gir gode sjanser for at lusa kan bekjempes helt uten kjemikalier. Utslippene av kjemikalier 
er potensielt det mest problematiske fotavtrykket næringen setter på miljøet og sitt omdømme.   

 


