
 

Om å lyve i sannhetens tjeneste  

I sin søken etter den fullkomne sannhet og den endelige mening er Strøksnes inspirert av 

himmelhøye, skinnende mål om demokrati og vern av våre vakre fjorder. Når man kjemper for en 

rettferdig sak, spiller det ingen rolle om det skjer med feilaktige påstander, så lenge det skjer med 

prektig harme. «At være i sannhet», skrev Bjørnson. Det betyr å lyve med sannheten på sin side, fordi 

saken er god. 

En intellektuell fralandsvind har ført Strøksnes så langt til havs at han ikke lenger har landkjenning. 

Derfor har han ikke reflektert over landbruket. Hvis ikke landbruket hadde blitt etablert for flere 

tusen år siden, ville det ganske sikkert blitt forbydd. Landbrukets økologiske og kjemiske fotavtrykk er 

som kjent overveldende. Hvis han ønsket det, kunne Strøksnes enkelt påvist at landbruket lider av de 

samme skavankene som lakseoppdrett, bare opphøyd i en tierpotens eller to. Det gjør ikke noe så 

lenge det er kaffe latte nok til Strøksnes og hans venner, og solen skinner på hans formodentlig 

kortreiste salatblad. Kvalene over verdens urimeligheter blir ikke verre enn at det kan kjøpes inn litt 

langreist vin fra nest øverste hylle.  

En ubehagelig sannhet  

Strøksnes sin posisjon er egentlig at matproduksjon bør forbys. Den ubehagelige sannheten er at 

produksjon av mat har bivirkninger. All mat er forurenset av uønskete stoffer. Villfisk som ikke er 

firkantet, men fisket langt fra oppdrettsanleggenes kloakk, inneholder som regel mer uønskete 

fremmedstoff enn oppdrettslaksen. Forurensingen fra landbruket har planetariske dimensjoner, og 

produktene inneholder mer uønsket kjemi enn vi har godt av å tenke på.  

Det er antakelig nytteløst å forsøke å opplyse Morgenbladets lesere. Denne akademiske eliten, stort 

sett sysselsatt i offentlige yrker, ubekymret av krav til inntjening fra salg av nyttige varer, lider av 

hemikranisk syndrom. Lidelsen kjennetegnes av at tenkning utføres med bare en hjernehalvdel, 

nemlig den som identifiserer penger som roten til alt ondt. Når det har vist seg at den fallende 

profittraten ikke førte til kapitalismens sammenbrudd, så satses det nå på at en planetarisk 

økokatastrofe skal få de uvitende massene til å våkne opp. Men det kan jo hende at en og annen 

leser som har forvillet seg til Morgenbladets spalter ønsker faktabasert informasjon. Vi får satse på 

mindretallet, som følge Ibsen har retten på sin side. 

Lakseoppdrett versus landbruk 

Folk flest innbiller seg at matproduksjon er bra, og at det er lurt å produsere mest mulig med minst 

mulig forbruk av ressurser. For tiden produserer Norge 1,3 millioner tonn laks og 0,34 millioner tonn 

kjøtt fra landbrukets dyr. For å få til dette beslaglegger laksen et overflateareal i sjøen på 60 km2, 

som blir til et bunnareal på 420 km2 når fortøyningene regnes med. Landbruket trenger 10.000 km2 

for å produsere 135.000 tonn svin, 93.000 tonn kylling, 80.000 tonn storfe, og 24.000 tonn sau og 

lam, til sammen 332.000 tonn. Regner vi med hest og tamrein blir det ca 340.000 tonn fra landdyr. 

Det produseres altså 4 ganger mer animalsk protein i lakseoppdrett på 4% av landbruksarealet, og 

attpåtil i sjøen. Skulle lakseproduksjonen flyttes opp på land, ville det gå med minst ett fylke og 10-20 

Altakraftverk til å løfte vannet opp på land.  

Riktignok brukes det en del vegetabilske fôrstoff i lakseoppdrett. Produksjonen av disse beslaglegger 

omtrent 1000 km2 landareal, hovedsakelig i Brasil. Regner vi med dette, tilsvarer arealet som går med 

for å produsere 4 ganger mer kjøtt enn landbruket ca 14% av Norges dyrkajord. Norsk landbruk og 

fiskeoppdrett bruker for øvrig omtrent like mye kraftfôr, omtrent 1,6-1,7 millioner tonn hver. 



Laks er den mest effektive kjøttprodusenten 

Gitt at vi har en begrenset mengde fôrråstoff og innsatsressurser tilgjengelig: hva lønner det seg å 

produsere for å få mest mulig spisbar mat ut av det? Tabellen nedenfor viser svaret. 

 Laks Svin Kylling Lam Storfe 

Spisbart utbytte (% av levende vekt) 68 52 46 38 41 

Fôrfaktor (kg fôr pr kg levende vekt) 1,15 2,63 1,79 8,3 4,1 

Proteinretensjon (%) 31 18 21 5 15 

Spiselig kjøtt pr 100 kg fôr 57 17 21 4-5 4-10 

Forbruk av ferskvann (m3/kg spiselig kjøtt) 1400 6900 4300  15000 

Kg CO2-utslipp /kg spiselig kjøtt 2,9 5,9 3,4  17 

Proteinretensjon er kg protein i spiselige deler som en prosent av kg protein i fôret. 

Det er sikkert mulig å finne livsløpsanalyser (LCA = life cycle assessments) som oppgir andre tall, men 

det rokker ikke ved konklusjonen om at laks er verdens mest effektive husdyr. Det er mulig at 

polykultur av karpe i kinesiske risdammer kan konkurrere, men markedet for fisk med muddersmak 

og tusen fiskebein er begrenset. Vi skal heller ikke glemme at laksen spises, og hvis vi ikke spiser laks, 

ville vi spist noe annet med større fotavtrykk. 

Norges lykke er kysten og laksen 

Det er faktisk en lykke for Norge at laksen er en innfødt, og at vi har en kyst med naturskapte forhold 

for produksjon av laks i stor skala. Fiskeskit og spillfôr består av naturstoff som raskt brytes ned i 

bunnøkosystemet, som knapt er påvirket utenfor oppankringsområdet. De som tror at lakselus 

dreper villaksen bør merke seg at villaksen ikke følger visse forskeres befaling om å gå til grunne. 

2017 var et rekordår for villaks. Det rømmer knapt oppdrettslaks lenger, og vi finner nesten ingen 

igjen i elvene. Oppdrettslaksen står for 0,5% av antibiotikaforbruket i Norge, omtrent halvparten av 

det som går til hunder og katter. Landbrukets husdyr bruker 9%, og folk 90% av totalen. I samme 

periode som lakseproduksjonen har økt med 7-gangen, har antibiotikaforbruket til laks gått ned med 

99%.  

Så får vi heller leve en stund til med at noen uønskete kjemikalier slippes ut fra oppdrettsanlegg av 

og til. Vi får se til å få en slutt på det, og det arbeides med saken.  

Norge er en viktig matprodusent i verden 

Det er ubegripelig for folk på kysten at byeliten ikke skjønner at norskekysten er en stor leverandør 

av mat til verden. Regner vi med fiskeriene, produserer vi nå omtrent 3,4 millioner tonn sjømat, som 

eksporteres til over 140 land. Hvis vi satser videre på verdens beste husdyr, laksen, kan vi kanskje øke 

dette med 2-gangen eller mer. Da vil vi sende 6,8 milliarder kg mat ut til verden, eller 40 milliarder 

måltider pr år, tilsvarende over 100 millioner måltider hver dag. Hvis man ikke lider av salatsyke, går 

det an å forestille seg at dette er et strålende bidrag til verdensproduksjonen av sunn animalsk 

protein, som i tillegg inneholder masse omega-3-fettsyrer. Faktisk er laks nå nettoprodusent av 

omega-3. 

Vi som spiser mat  

Vi som ikke ønsker å skjule vår legning for å like sjømat, syns Norges nåværende og potensielle bidrag 

fortjener skryt. Mange års skolegang er et fenomen som har rammet Morgenbladets redaksjon, og 

tilsynelatende mange av bladets lesere. Vi kan ikke se bort fra at dette har skadet 

realitetsorienteringen i en komplisert verden, der folk flest lever av å spise mat. Utenfor byporten er 

det en blodig virkelighet, der dyr drepes for å skaffe mat til dere.    



Inne i kokongen er det lunt og varmt, og livet går sin gang uforstyrret av virkeligheten. Og Strøknes 

kan ri inn i solnedgangen på sin kjære Rocinante, i følge med sin brave væpner Sancho Panza Simen 

Sætre. 

 

 


