
Enkeltbedrifters fortjeneste kontra nasjonens framtid 

I et tidligere innlegg her på bloggen er det pekt på at Marine Harvest var blant de første til å satse på 

0-vekst som bedriftsutviklingsstrategi, i alle fall i det mellomlange perspektivet (se  

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

villaks/).  

Men nasjonen Norge er ikke tjent med 0-vekst. Det snakkes mye om at laks skal erstatte olje, og at 

produksjonen av laks skal dobles 2, 3 eller 5 ganger. Langvarig 0-vekst er neppe metoden for å få til 

det. Sjefen i Sjømat Norge har stadig problemer med å stå støtt i spagaten mellom vekst og 0-vekst. I 

DN 05.05.2018 (https://www.dn.no/avisen/DN%202018-05-05/24) skriver Ystmark at vi skal skape 

titusenvis av nye arbeidsplasser, og at vi skal levere skatteinntekter til staten og kommunene. 

Konteksten var diskusjonen om grunnrentebeskatning av oppdrettsinntekter, og Ystmarks poeng var 

formodentlig at grunnrente vil være en trussel mot investeringsviljen.  

Profittmaksimering kontra nasjonal verdiskapning 

På den andre siden gjør Sjømat Norge fint lite for å opplyse politikere og allmennhet om at villaks 

som trafikkonstabel er et feilspor. Det er oppdrettsnæringas elendige omdømme som er den 

vekstbegrensende faktoren, og det er den som må fjernes. Det vil ikke nytte å skryte av stadig mer 

effektiv lusebekjempelse og mindre rømning, for det vil alltids komme episoder som slår beina unna 

skjørt opparbeidet tillit. Det er selve forestillingen om lusas og rømlingenes effekter på villaksen som 

må nedkjempes. Det er lett å avsløre villaksfolkets kampanje mot oppdrettsnæringa, men viljen til å 

gjøre det mangler. Profitt trumfer tilløp til å avsløre at villaksforskningen lyver om miljøeffektene av 

oppdrett. 

Festtaler og realpolitikk 

Så der står Ystmark i spagaten mellom festtalenes visjoner om å bli den nye oljen, og realpolitikkens 

krav om å cashe inn på skyhøye priser så lenge vi kan. Det er derfor vi ikke kan satse på at 

oppdrettsnæringa selv skal sørge for vekst og utvikling. Dette ansvaret må tillegges politikerne i stat 

og kommuner. Oppgaven blir derfor å skaffe oss politikere som tør å si det som det er: det er ikke 

sant det villaksfolket påstår.  

MD med anti-vitenskap og alternative fakta 

Miljødirektoratets leder, Ellen Hambro, uttalte på Havbruk 2018 at det er synd at deler av 

oppdrettsnæringa leter etter alternative fakta om lakselus og rømninger. Hun sa at det var konsensus 

om dette blant autoriserte forskere, og at debatten var avsluttet. Hun tok feil i begge sine påstander. 

Den vitenskapelige overprøvingen av etablerte sannheter tar aldri slutt, og det er MD med sine 

underleverandører som har produsert alternative fakta. Alternative fakta betyr usanne påstander. 

Hun burde spurt om det er sant det de sier, forskerne som henter sine lønninger fra MDs bestillinger. 

Kan det ha sneket seg inn et ønske om å tilfredsstille oppdragsgivers forventninger?  

Dessverre er søken etter sannhet en geskjeft som har gått av moten. 
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