
SIFO-rapport dokumenterer omdømmekrise 

I 2015 publiserte SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) en rapport som bør leses som en 

alarmklokke for næringen. Rapportens referanse er Bugge, Annechen (2015). Mat, måltid og moral: 

Hvordan spise rett og riktig. Fagrapport nr. 3-2015, 

http://www.sifo.no/files/file80368_sifo_fagrapport_3_2005_mat.pdf  

Her står det blant annet at i 2011 var det 41% som mente at oppdrettslaks var minst like sunn som 

annen sjømat. I 2014 hadde dette sunket til 34%. Samtidig hadde andelen som begrenset forbruket 

sitt av fisk/sjømat økt fra 4 til 12%. Andelen som mente at skepsis til produksjonsmetodene er en 

begrensning med hensyn til å spise fisk/sjømat økte fra 24 til 29%. Disse endringene skjedde altså på 

bare 3 år. Figuren nedenfor, som er kopiert fra rapporten, er selvforklarende. 

 

Folk har kjøpt påstandene om helserisiko og dårlig dyrevelferd 

Matskepsis er et generelt fenomen i tiden, dels begrunnet med mistanker om dårlig dyrevelferd 

skapt av usunne produksjonsmetoder, og dels med helserisiko forbundet med fremmedstoff i maten. 

Men sammenlignet med andre matvarer, kommer oppdrettslaksen spesielt dårlig ut. De 3 figurene 

nedenfor viser at 46% vegret seg for å spise oppdrettslaks i 2014, at dette var mer enn dobbelt så 

mange som 3 år tidligere, at 53% begrunnet vegringen med hensynet til dyrevelferd og miljø, og 43% 

med hensynet til egen helse. Bare 7% var helt enig i at sjømat fra oppdrett var like sunt som sjømat 

fra havet. 

 

 

 

http://www.sifo.no/files/file80368_sifo_fagrapport_3_2005_mat.pdf


 

Politisk motstand er problemet, ikke hjemmemarkedet 

Moralske kvaler forhindrer ikke at oppdrettslaks og regnbueaure er godt likt. 58% rapporterte at slik 

fisk smaker veldig godt. 42% spiser oppdrettsfisk minst en gang i uka eller oftere. Vi bør ikke finne 

trøst i disse tallene, som tross alt betyr at 42% ikke syns oppdrettsfisk smaker veldig godt, og at 58% 

spiser oppdrettsfisk sjeldnere enn en gang i uka. Det mer generelle poenget er at vi etisk sett er late, 

og ikke nødvendigvis tar konsekvensen av vår egne meninger. I alle fall så lenge vi tenker at 

konsekvensen er triviell (jfr Syden-turer i klimakrisens tidsalder).  

Poenget er ikke at det norske innenlandsmarkedet er veldig viktig for volumsalg av oppdrettslaks. 

Men tallene indikerer at næringen vil komme til å slite med politisk motstand mot vekst, og kanskje 

til og med bli tvunget til permanente innskrenkinger i omstridte områder. Dessuten kan 

omdømmeutviklingen i Norge være et vardøger for det som skal komme i de viktige markedene i 

større land.  

Aktivistene mot oppdrett undervurderes 

SIFO-rapporten sannsynliggjør at effekten av aktivister og provokatører ikke bør undervurderes. 

Rapporten refererer flere steder til Niels Chr. Geelmuydens mange negative erklæringer om 

oppdrettsfisk. Geelmuydens bok heter Sannheten på bordet. Det du ikke får vite om maten din. Der 

skriver han blant annet at den giftigste laksen får du kjøpt i Oslo. Morten A. Strøksnes er stadig på 

ferde i ulike medier med uforsonlige angrep på oppdrettsnæringen. Brennpunkt-redaksjonen i NRK 1 

tar oppskriftsmessig parti for den lille mann med sjarken mot millionærene med merdene. 

Geelmuyden og Strøksnes har over tid skaffet seg et renommé som garanterer spalteplass i alle 

medier. De er språkkunstnere som kan kompensere for kunnskapsløshet med overbevisende 

retorikk. 

Andre bidragsytere til oppdrettsnæringens omdømmekrise er Kurt Oddekalv og Kirsti Sandvik. 

Sistnevnte er journalist i FiskeribladetFiskaren, og har skrevet boka Under overflaten – en skitten 

historie om det norske lakseeventyret. Hun henter sin autoritet fra sin stilling i et næringsblad, mens 

Oddekalv spiller på sin sjarm som buldrebass fra folkedypet, en som «sier det som det er». 

Oppdrettsnæringen har avfeid «provokatørene» som useriøse. De møter liten motstand fra 

næringens korps av kommunikasjonsdirektører, og deres innspill kommenteres sjeldent. Straffen står 

å lese blant annet i SIFO-rapporten. Om noen år kanskje også i salgstallene. 

NTNU bekrefter SIFO-resultatene 



Det er faktisk gjort en seriøs analyse av laksekrigen i avisenes debattspalter, som illustrerer hvorfor 

og hvordan oppdrettsnæringen har tapt. Referansen er Tonje C. Osmundsen and Marit Schei Olsen 

(2016) The imperishable controversy over aquaculture. Marine Policy, Volume 76, February 2017, 

Pages 136–142. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16304353  

Osmundsen og Olsen har funnet fram 1304 debattinnlegg i norske aviser i 3-årsperioden 2012-2014. 

De detaljanalyserte 273 av disse innleggene med hensyn til 15 variabler, og grupperte debattantene i 

10 grupper. Figuren nedenfor viser de 10 gruppene, og hvilken andel de har av innleggene. 

 

 

Debattinnleggene var publisert i de 3 nasjonale avisene Dagens Næringsliv, Klassekampen og 

Dagbladet, de 3 regionavisene Bergens Tidende, Adressa and Nordlys, og de 3 lokalavisene 

Finnmarken, Sunnmørsposten og Nordsalten. Posisjonen for eller mot oppdrett ble kategorisert i 5 

grupper, som vist nedenfor. 

 

52% av innleggene var negative, 40% positive og 8% nøytrale. Vi kan merke oss at journalister, NGOer 

og politiske partier hadde en sterk slagside mot å være negative. Forskere fordelte seg i gjennomsnitt 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16304353


nøytralt, men med mange innlegg på begge ytterkanter. Vi kan mistenke at biologer var negative (lus 

og rømninger) og at økonomer var positive. Artikkelen gir ikke opplysninger om forskernes fag. Alle 

innlegg fra sportsfiskere var negative. 

Bare 9% av innleggene ble skrevet av folk fra oppdrettsnæringen. Dette reflekterer at næringen ikke 

er særlig opptatt av den offentlige mening. Sjømat Norge har valgt å arbeide i det stille i maktens 

korridorer. De mener det er seriøst å forholde seg til beslutningstakere, og useriøst å bry seg om 

grasrota. Denne nederlagsdømte strategien står i motsetning til Norske Sjømatbedrifters 

Landsforening, som er mye mer synlig i det offentlige ordskiftet.  

Miljø- og konspirasjonsalliansen mot industri- og matproduksjonsalliansen 

Artikkelforfatterne beskriver en gruppe av debattdeltakere de kaller miljø- og konspirasjonsalliansen, 

som argumenterer for at oppdrettsnæringen er en ulykke for miljøet. Disse utgjør over 60% av 

innleggene. På den andre siden har vi industri- og matproduksjonsalliansen, som hovedsakelig består 

av oppdrettsindustriens egne folk og medlemmer av regjeringen (omtrent 17% av innleggene). Stor 

kvantitativ overvekt av negative innlegg, altså. 

Næringens motstandere har dessuten tatt kontroll over debatten ved at de har funnet fram til 

metaforer som forenkler «vitenskapelige funn» til et ikke-vitenskapelig språk. For eksempel 

oversettes «en sammenheng mellom mengde oppdrett og lus på villfisk» til «lakselus dreper villaks».  

Kampen om kontroll over fortellingen om oppdrettsnæringen handler også om å erobre eller tildele 

posisjoner som offer, problemløser, toppforsker, skremselspropagandist og hensynsløs okkupant av 

allmenningen. Det handler om kampen mellom de onde og de gode. Penger er som kjent totem for 

det onde, og omsorg for natur og miljø er totem for det gode. 

Partnerskap i form av en felles fortelling skaper politisk kraft. Politiske entreprenører greier å pådytte 

andre sine egne fortolkninger, og får etter hvert hjelp av medier og politikere til å forme den politiske 

debatten. 

4000 avisinnlegg om lus i 2015 

Osmundsen og Olsen peker videre på at debatten stod stille de 3 årene som omfattes av 

undersøkelsen. Ingen nye argumenter eller perspektiver dukket opp og endret maktfordelingen i 

laksekrigen. Jeg føyer til for egen regning at det har den gjort etterpå også.  

På Sintefs Tekmar-konferanse 6.desember 2016 fortalte Osmundsen at det i 2015 var 4000 innlegg i 

norske aviser om lakselus, mot 4 i 1986, 96 i 1996 og 250 i 2006. 1980-tallet var for øvrig en periode 

da oppdrettere gikk konkurs på grunn av lakselus, som bokstavelig talt spiste opp fisken. På denne 

tiden var det ingen som ytrer seg om at fisken gjennomgikk lidelser. 

Osmundsen sa også at lakselus er en dårlig styringsindikator for forvaltningen, fordi det er lite 

enighet om lusehypotesens troverdighet og legitimitet. Hun har selvfølgelig rett. 

Er 0-vekst en villet politikk? 

Det er ikke enkelt å få en debatt ut av dødvann. Spesielt ikke når sterke krefter innen 

oppdrettsnæringen selv er såre fornøyd med tingenes tilstand. Høye marginer er den nye normalen, 

sa Dag Slettmo, analytiker i DNB, på et investorseminar i London 30.11.2016 

(http://www.intrafish.no/nyheter/1195335/hoge-marginar-er-den-nye-normalen). Årsaken er 

lakselusa, som har skapt forsyningsunderskudd i markedet. Lusa har i løpet av 4 år skapt 60% 

ekstraverdier for aksjonærene, ifølge Slettmo. 

http://www.intrafish.no/nyheter/1195335/hoge-marginar-er-den-nye-normalen


Det kan godt hende han har rett, og at dette er forklaringen på at enkelte aktører ikke ønsker 

vesentlige endringer i forvaltningen. 0-vekst er lønnsomt i det korte perspektivet. Kanskje vil vi om 

noen år tenke tilbake på 2015-2018 som en periode med superprofitt og teknologiutvikling, en 

fornyelse som tilrettela for en kraftig vekstperiode? Men selv i dette perspektivet er det ikke i 

næringens interesse å la negativ omtale stå uimotsagt. 

Business as usual? 

I kjølvannet av mitt innlegg om Gatas Parlament (http://ilaks.no/gatas-parlament/), dukket det opp 

et tilsvar skrevet av Bård Misund, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger 

(http://ilaks.no/oppdrett-og-omdomme/). Han mente at det var både unødvendig og risikabelt å 

mase om næringens omdømme. Næringen har opplevd kriser før, og har reist seg hver gang.  

Misund tar feil. Næringen har aldri opplevd en omdømmekrise før. Vi har vært en syklisk industri. Når 

bunnen har gått ut av markedet, har det ført til økonomiske kriser, avskallinger av aktører, og de som 

ble igjen reiste seg igjen. Medienes omtale av krisetider i oppdrett har i disse situasjonene vært 

håpefull, og preget av et alminnelig ønske om at soloppgangsnæringen skulle greie seg. Nå er dette 

snudd på hodet. Tiden har gått fra morgenrødmens sorgfrie uskyld. Næringen har kommet til sjels år 

og alder. Pengeflommen betyr at det ikke er synd på oss. Det er heller ikke sikkert at vi er sykliske 

lenger. Konsolidering og etablering av tunge industrilokomotiv er en stabiliserende markedsfaktor.  

Folkemening i rask negativ endring  

SIFO-forskningen som er referert ovenfor illustrerer at folkemeningen om oppdrett er i rask negativ 

endring. Det er grunn til å frykte at næringen har fått enda færre tilhengere i 2016 enn i 2014. 2014 

er det siste året vi har opinionsmålinger fra. NTNU-forskningen om den offentlige debatten viser at 

oppdrettsnæringen har vært lite aktiv, og at vi ikke har greid å påvirke posisjonene. For å snu dette 

kreves det aktiv innsats, og vi må argumentere på en annen måte. Vi bygger ikke et positivt 

omdømme ved å late som at dårlig forskning er ok, eller ved å lefle med «fisk-har-følelser» - lobbyen. 

Misund vil imidlertid at vi skal fortsette med å male oss inn i kroken, men fotavtrykkene vil avsløre 

oss når vi prøver å stikke av. 

For å komme ut av dette uføret blir vi nødt til å møte våre motstandere i åpent lende. Det betyr å 

diskutere sak, og saken er først og fremst lus. Luseforskerne har greid å overbevise politikere og folk 

flest om at produksjonen av lus i oppdrettsanleggene er et så alvorlig problem for villaks og sjøaure 

at trafikklysmodellen må baseres på antall lus på villfisken. Ettersom forskningen som denne 

hypotesen bygger på er feil, må vi finne oss i å påpeke dette, og ikke minst dokumentere våre 

påstander. Misund sammenligner dette med tobakksindustriens angrep på antirøyke-forskningen. 

Han bør oppdatere sine kunnskaper. 

ICES med advarsel mot norsk kunnskapsmangel 

ICES (the International Council for the Exploration of the Sea) skriver følgende om 

kunnskapsmangelen med hensyn til lus i sin rapport fra mai 2016 til NASCO (the North Atlantic 

Salmon Conservation Organization) 

(http://www.nasco.int/pdf/2016%20papers/CNL_16_9_ICES_Advice.pdf, s.35):  

http://ilaks.no/gatas-parlament/
http://ilaks.no/oppdrett-og-omdomme/
http://www.nasco.int/pdf/2016%20papers/CNL_16_9_ICES_Advice.pdf


 

ICES mener altså det ikke er mulig å si noe sikkert om luseindusert dødelighet betyr noe for villaksen 

før vi vet mer om de andre faktorene som påfører laksen 95% dødelighet, videre at vi ikke vet hvilke 

mekanismer som overfører lus fra oppdrettslaks til villaks, og at vi ikke vet noe om langtidseffekten 

av en eventuell lusedødelighet. 

Norske myndigheter og forskningsmiljø, som sitter tungt representert i ICES og NASCO, mener altså 

det motsatte, og er for tiden i gang med å implementere en forvaltning av næringen som legger til 

grunn at lusa er en trussel mot villfisken. Trafikklysmodellen går ut på lusregulering ved hjelp av 

lysregulering, og hviler på en troserklæring om at villfisken bestandsreguleres av lus produsert i 

oppdrettsanlegg.  

Rapporten Kunnskapsstatus om lus: «Usikker kunnskap» 

Norske forskere har imidlertid selv laget en rapport om kunnskapshull i luseforskningen 

(http://www.imr.no/filarkiv/2016/04/kunnskapsstatus_lakselus_som_indikator.pdf/nb-no), der det 

tabloid sagt står at vi ikke vet så mye med sikkerhet, men vi har god lyst til å mene at lus dreper 

villfisk i et omfang som ikke er bærekraftig.  

Denne dobbeltkommunikasjonen ser de ut til å slippe unna med, fordi politikerne har behov for å 

framstå som handlekraftige, og forvaltningen ønsker seg en enkel modell som skaffer dem selv 

ryggdekning når det går galt (som det kommer til å gjøre). Hittil har kravet om et fånyttes lavt lusnivå 

av hensyn til villfisken, påført oss lakselus som raskt ble resistent mot kjemikaliene som tidligere var 

effektive. Resultatet ble at antall behandlinger pr laksegenerasjon har økt år for år til et nivå på inntil 

8-10. I 2016 opplevde vi eksempler på galopperende og ukontrollerbar oppblomstring av lakselus 

enkelt steder. Førstegenerasjons mekaniske avlusningsmetoder er fremdeles en risikosport. Pr 

september var det innrapportert 500 mekaniske avlusninger til Mattilsynet i løpet av året, hvorav 

198 hadde resultert i til dels omfattende dødelighet og skader 

(http://www.intrafish.no/pressemeldinger/797115/femdobling-av-mekaniske-avlusninger).  

Mattilsynets rolle som regimevokter har drevet fram denne utviklingen, men ansvaret bør deles med 

forskningsinstituttene som har konstruert oppfatningen om at produksjonen av lakselus i 

oppdrettsanleggene er årsak til villfiskens problemer. Utviklingen i Hardangerfjorden sommeren 

2016 demonstrerte med all tydelighet at det ikke hjelper villfisken at oppdrettslaksen er så godt som 

lusefri. Sjøauren i Midtre Hardangerfjord fikk store påslag av lus i en periode da oppdrettslaksen i 

samme område ikke fikk påslag. Dette paradokset er uforklarlig ut fra smittemodellen som er basis 

for trafikklysforvaltning av oppdrettsnæringen. Hele ordningen er dermed falsifisert. Les mer om 

dette her: http://aquablogg.no/trafikklysmodellen-ma-forkastes-som-forvaltningsmetode/  

Oppdretterne har seg selv å takke 

Til tross for at det er myndighetenes forvaltning som har framprovosert uføret som oppdretterne 

befinner seg i, er ikke oppdretterne uten skyld selv. Det har nå i mange år vært reist kompetent 

kritikk av hypotesen om at lus på oppdrettslaks er et problem for villaks og sjøaure. Dette har 

http://www.imr.no/filarkiv/2016/04/kunnskapsstatus_lakselus_som_indikator.pdf/nb-no
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/797115/femdobling-av-mekaniske-avlusninger
http://aquablogg.no/trafikklysmodellen-ma-forkastes-som-forvaltningsmetode/


selvfølgelig vært kjent i oppdrettsnæringen. Oppdretterne har imidlertid unnlatt å sørge for 

tilfredsstillende vitenskapelig dokumentasjon av at forvaltningens smittemodell er feil. Denne 

unnlatelsessynden skyldes at sentrale aktører i 2011 ble enige om å ligge lavt med hensyn til kritikk 

av forskningen som foregikk ved Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, og andre steder. 

Strategien skulle i stedet være å bekjempe lus i tråd med myndighetenes pålegg, og forklare utad at 

næringsutøverne gjorde sitt ytterste for å redde villaksen, og videre at næringen ble stadig bedre til å 

kontrollere lus og rømninger. Videre arbeid med dokumentasjon av at smittemodellen var feil skulle 

avsluttes, og næringens forskningsfond skulle brukes til mer av det samme som før. 

Resultatet har blitt at den feilaktige forståelsen av lusas smittereservoar og smitteveier har ført til at 

kampen mot lusa er lite effektiv. Et klassisk selvskudd i foten, regissert av børslokomotivene og 

Sjømat Norge. 

 


