
Mysteriet: hvorfor sitter oppdretterne stille i båten?  

Til tross for at dette er et opplevelsesprogram og ikke et debattprogram, opplyser Dale at de 

vurderte å få en kommentar fra Fiskeriministeren, men at de likevel lot være. Hvorfor skulle 

Fiskeriministeren kommentere et opplevelsesprogram? Skulle han bli invitert til å snakke om sine 

følelser? Tydeligere enn dette kan det vel ikke sies at naturredaksjonen i NRK har blitt en 

propagandasentral mot oppdrettsnæringen.  

Tidligere har TV2 markert seg med en serie programmer om oppdrettsnæringen som miljøversting. 

Hovedstadspressen er stadig på banen med påstander om at oppdrettsnæringen tjener lassevis med 

penger fordi oppdretterne får lov av slappe politikere til å rasere natur og miljø.  Det er altså mektige 

motkrefter oppdrettsnæringen har skaffet seg.  

Det virkelig interessante spørsmålet er hvorfor oppdrettsnæringen ikke tar til motmæle. Mener 

næringen selv at genetisk forurensning og lus virkelig er et problem for villaksen? Eller er forklaringen 

så enkel som antydet i et tidligere innlegg her på bloggen, nemlig at oppdrettsnæringen ønsker å 

videreføre 0-vekstregimet så lenge som mulig for å tjene penger på høye priser skapt av knapphet i 

markedet (http://aquablogg.no/hi-slapp-katta-ut-av-sekken-de-vet-ikke-om-lus-pavirker-

tilbakevandringen-av-villaks/#more-1141)?  

Det er i alle fall klart at mange oppdrettere mener at myndighetene ikke kan fortsette å forvalte 

næringen ut fra fiktive hensyn til villaksen. Det er mange som er tøffe i trynet i baren, så hvorfor 

mister de motet når de ser en journalist? Er pengebingebadingen så forfriskende at de ikke bryr seg 

om hva folk mener og sier? 

Spørsmålet må også stilles til fagmiljøene som lever av næringen. Hvorfor stiller ikke fagfolkene i 

Nofima, AquaGen og SalmoBreed/StofnFiskur opp og avslører falskmyntneriet i regi av instituttene 

som leverer forskningsstøtte til forvaltningen? Hvorfor greier ikke FHF å etablere prosjekter som 

setter skapet på plass?   

Mens graset gror fortsetter nedgangen i norsk laksekonsum, på grunn av næringens dårlige 

omdømme. Det er på tide at næringens ledere tar en ny vurdering av sin strategi. 
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