
Teknologi fikset problemene 

Antibiotikaperioden er et lite vakkert kapittel i den norske oppdrettshistorien. Emmy Egidius ved HI 

var tidlig ute med å advare mot antibiotikabruken, og var selv med på å utvikle fiskevaksiner, blant 

annet i samarbeid med Jan Raa. Merkelig nok ble ikke den overhendige antibiotikabruken i 

oppdrettsnæringen på 1980-tallet slått opp på avisenes førstesider. 

Men dette er vann som for lengst har rent ut i havet. Utvikling av bedre merder gjorde det mulig å 

flytte anleggene til lokaliteter med sterkere strøm, og vaksiner løste antibiotika-problemet. 

Vekselbruk, brakklegging og avl var viktige bidrag. Likevel lever gjødsel- og antibiotika-mytene videre 

den dag i dag. 

I denne artikkelen og i den foregående er imidlertid fokuset begrenset til lus og rømt oppdrettslaks, 

som er dagens kritiske størrelser for næringens miljøavtrykk og omdømme.  

Vi har likevel godt av å huske på at 1980-tallets miljøproblemer er det historiske bakteppet for 

miljøaktivistenes engasjement mot oppdrettsnæringen. Det var da det ble legitimt å angripe 

næringen. Oppdretterne setter penger foran miljø, ble omkvedet. Da de første problemene ble løst, 

oppstod det etterspørsel etter nye problemer som kunne angripes. Lus og rømlinger passet inn som 

hånd i hanske.  

Kaj Skagen og Requiem for Salmo salar 

En tidlig stemme i den offentlige debatten var forfatteren Kaj Skagen, som publiserte essayet 

Requiem for Salmo salar i tidsskriftet Samtiden i 19891. Requiem er en dødsmesse. På slutten av 

1980-tallet kom det mange tegn på at sportsfiskere og naturvernere ble seg bevisst et 

motsetningsforhold mellom lakseoppdrett og miljø- og friluftsinteressene. Naturvernforbundets 

avdeling i Sogn og Fjordane truet i 1989 med å starte en informasjonskampanje i utlandet om 

lovløsheten i oppdrettsnæringen2.  

Essayet til Kaj Skagen er fornøyelig lesning. Lenken til hans hjemmeside anbefales. Her kommer et 

ganske sterkt sitat:  

Intetanende og gledestrålende holder «pioneren Erling Osland fra Bjordal i Sogn» frem for 

Aftenpostens fotograf «en lakselignende skapning» han selv har krysset frem, og som han insisterer 

på å kalle «Osland-ørret» eller EROS-laks, en vanskapning som vokser dobbelt så fort som den 

egentlig burde. (Aftenpostens Ukens Nytt, 9.4.1988.) Som en positivistisk dinosaur legger Thor 

Mowinckel sin klo på den mektige, pelagiske kveiten, og sier at han skal gjøre den til sin nye «hav-

kylling». (Fossheim/Parmann, s. 33.) Avbildet med et vinnende smil, finansiert av Bofors og den 

norske staten, lover professor Harald Skjervold at han nå skal lage en vidunderlig ny laks til oss, en 

sunnere laks, en som ikke er så fet – en «lett-laks». (Tillegg til Bergens Tidende, nr. 263/13.11.89, s. 

16-17.) 

Det er god temperatur i Skagens essay. Ingen av hans spådommer slo til. 

Søkeordet lakselus i tre aviser 

Vi skal i det følgende gjøre en litt overflatisk innholdsanalyse av avisenes oppslag i perioden 1985-

2018, og spesielt se på omtalen av lus som et miljøproblem. På hele 1980-tallet finnes det bare 7 

oppslag om lus i Aftenposten. Den første kom i 1985, og handlet om at lus var et problem for 

                                                             
1 https://www.kajskagen.no/artikler/rekviem-for-salmo-salar/  
2 Bergens Tidende, 20.11.1989, s.3. 
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oppdretterne. Det var faktisk oppdrettere som konket på denne tiden, på grunn av luseskader, 

nedklassifisering og dødelighet.  

En annen artikkel fra 80-tallet handlet om at det ble funnet sjødød laks med lus i en butikk. 

Produktkvaliteten var fremdeles et problem. Sjefen i Fiskeoppdretternes salgslag, Odd Steinsbø, 

måtte gjenta de 3 viktigste sakene på alle møter: kvalitet, kvalitet og kvalitet. 

Vi starter med en kvantitativ analyse av hvor ofte lus var tema i avisene. Figuren nedenfor 

sammenligner resultatet for søk i de digitale arkivene på ordet lakselus i de to riksavisene 

Aftenposten og Dagbladet, samt regionavisa Adresseavisen. Adressas digitale arkiv går ikke lengre 

tilbake enn 2003. Dagbladets første oppslag kom i 1988.  

 

Kurvene viser at Aftenposten, som muligens kan kalles en næringslivsorientert avis, hadde vesentlig 

flere oppslag om lus enn Dagbladet, som vi litt tabloid kan kalle en kulturavis for den urbane eliten. 

Adressa hadde relativt få oppslag fram til 2008, da det formelig eksploderte. Alle tre aviser hadde en 

topp i 2009-2010, og Aftenposten og Adressa hadde en ny topp i 2014-2017. Året 2018 viser antall 

treff til slutten av august.  

Det er neppe å dra det for langt å tolke dette i lys av kampanjen til Janne Sollie og kumpaner, som 

startet i 2008 og kulminerte i 2010. Avisene refererte kampanjeutspillene, og mange spaltister og 

intervjuobjekter kommenterte. Kommentarene var omtrent enøyd negative.  

Den lille toppen for Aftenposten i 1999 kan ha sammenheng med at Villaksutvalget (Rieber-Mohn 

utvalget) leverte sin innstilling dette året. Her ble oppdrettslaks trukket fram som en trussel mot 

villaksen.  

Toppen som startet i 2014 henger muligens sammen med tildelingen av 45 grønne konsesjoner, 

diskusjonen om rullerende MTB, og motstanden mot vekst som blant annet Marine Harvest målbar. 

Miljødirektoratet meldte i februar 2014 at lakselusa påvirker villfisken mer enn antatt. Mattilsynet 

publiserte en rapport om resistent lus, og tilsynsdirektør Kristina Landsverk gikk ut og advarte mot 

vekst, begrunnet med lusekrisa. 48 ordførere fra kommuner med lakseelver skrev under et opprop 

med krav om sterkere innsats mot lus i oppdrettsanleggene. I 2016 fikk vi den galopperende 

luseepidemien på Frøya Nord, da fiskevelferd kom i fokus.  

Hvilke saker fikk oppslag i avisene i perioden 1990-2018? 
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Referatet som følger bygger på et overflatisk dykk i arkivene til Aftenposten og Dagens næringsliv, og 

litt fra Dagbladet. Det kan tjene til å minne oss på at ikke alle piler peker til værs alltid. Den viktigste 

lærdommen er at til tross for noen vardøger om lus og rømlinger allerede på 1980- og 90-tallet, så 

ble dette først et stort tema etter 2008. Det er bare i de aller siste årene at riksavisene har blitt klart 

oppdrettsfiendtlige. 

Konkurser, nedslakting og Oddekalv 

På begynnelsen av 1990-tallet dreide de fleste medieoppslagene seg om konkursen i 

Fiskeoppdretternes salgslag og konkursbølgen som slo ut nesten halvparten av oppdretterne. Da 

næringen igjen stablet seg på beina, ble det skrevet mye om dumpinganklager og straffetoll mot 

norsk laks, som var et handelspolitisk virkemiddel som skulle beskytte innenlandsk lakseproduksjon i 

EU og USA. Stadig vekk krevde skotske, irske og amerikanske lakseoppdrettere tiltak for å begrense 

veksten i norsk lakseproduksjon.  

I 1992 fikk nedslaktingen som følge av importen av furunkulose med smolt fra Skottland til Nord-

Trøndelag, og erstatningskravet mot staten fra 30 oppdrettere, mye omtale.  

I 1996 ble det innført fôringsstans som et markedsreguleringstiltak, og flere oppdrettere ble ilagt 

store bøter for ulovlig fôring.  

I 1998 kom Kurt Oddekalv på banen, og forlangte forbud mot teflubenzuron og diflubenzuron. 

Oddekalv fikk mange oppslag året etter, da han truet med å skandalisere næringen i 

eksportmarkedene.  

Dyrehelsetilsynet forberedte samordna avlusning 

I 1999 sa direktør Eivin Liven i Dyrehelsetilsynet (Mattilsynet i dag) at lus kan utrydde villaksen hvis 

ikke situasjonen i oppdrettsnæringen kom under kontroll. Denne kommentaren kom i kjølvannet av 

et oppslag i Aftenposten om at lusa drepte 25% av villsmolten, som var en omtale av en NINA-

rapport. «Samkjørt avlusning to ganger om året kan bli resultatet», sa rådgiver Inger Eithun, ansvarlig 

for handlingsplanen mot lakselus i Dyrehelsetilsynet3.  

I 2001 advarte Eivin Liven mot å la næringen vokse, og viste til bruken av kjemikalier i bekjempelsen 

av lakselus4. I uttalelsen fra Dyrehelsetilsynet het det at «belastningen på villaks og sjøørret er så stor 

at det må reises tvil om oppdrettsnæringen drives på en bærekraftig måte». 

I 2000 gikk tidligere selfangstinspektør Odd Lindberg ut i Dagens nyheter i Sverige og hevdet at det 

var helsefarlig å spise oppdrettslaks. Oppslaget skapte stor oppstandelse i mediene i 

eksportmarkedene. I utlandet var Lindberg en miljøhelt som hadde avslørt grusomhetene i 

selfangsten. I Norge var han landsforræderen som rømte til Sverige. 

Det stod mye om oppdretternes motstand mot eierskapsbegrensninger. Artikler om torskeoppdrett 

begynte å dukke opp.  

Ny krise og dystre spådommer 

I toppåret 2000 sørget historisk høye laksepriser for at pengene strømmet inn i kassene til 

lakseoppdretterne. Festen sluttet brått da prisene begynte å falle i 2001 og fortsatte nedturen i 2002 

og 2003. Mediene flommet over av oppslag om de dårlige tidene i oppdrettsnæringen. I 2002 

                                                             
3https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/77903/12/?gatoken=dXNlcl9pZD0zOTcwMzUyJnVzZXJfaWRfdHlwZT
1jdXN0b20%3D&query=lakseoppdrett  
4 https://www.dn.no/nyheter/article2050802.ece  
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eksporterte Norge ca 280.000 tonn oppdrettslaks. Eksportprisen falt med 10 prosent fra et allerede 

lavt nivå. Lakseoppdretterne tapte tilsammen 1,2 milliarder kroner i 2002 og omtrent det samme i 

2003.   

«Jeg tror aldri vi får et år som 2000 igjen», sa økonomiprofessor Frank Asche ved Høgskolen i 

Stavanger til DN i 20035. «Gullalderen er over», sa professor Rögnvaldur Hannesson ved Norges 

Handelshøyskole. «Hvis dagens laksepriser holder seg over tid, kan det bety slutten for hele 

laksenæringen», sa Pan Fish-sjef Ola Holen da han la frem et gigantunderskudd på 1,6 milliarder 

kroner før skatt for 4. kvartal 20036.  

I 2003 kom det en mindre konkursbølge. Avisene rapporterte at mange oppdrettere hadde 

problemer med å betjene lånene sine. Til sammen skyldte oppdrettene 20 milliarder til bankene.  

Allerede i 2004 og 2005 tjente de fleste oppdretterne penger igjen. Siden har eksporten vokst med 5-

gangen. I 2016 var ordinært resultat i gjennomsnitt 215 mill kr pr selskap for de 84 selskapene i 

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse. Driftsmarginen var 36%, og produksjonen var 302 

tonn pr årsverk. 

Laksefjorder som ikke virket 

I 2002 opprettet Stortinget 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. 

Oppdrettsnæringen fikk Fiskeridirektoratets støtte i kampen mot etablering av 10 nye nasjonale 

laksefjorder i 2005. Forskningsdirektør Ole Torrissen ved HI uttalte da at «Det vitenskapelige 

grunnlaget for etablering av nasjonale laksefjorder er ekstremt dårlig»7. En evaluering publisert i 

2018 bekrefter at Torrissen hadde rett8. 

På årsmøtet i FHL Havbruk i 2006 foreslo styret en egen avgift for å ruste seg opp til å møte 

skremselspropagandaen om laksen som tidvis kom i mediene. Årsmøtet stemte ned forslaget, men 

gikk inn for å opprette en rømningskommisjon med Tarald Sivertsen som leder.  

I 2007 var John Fredriksen på laksefiske i Alta. I et intervju med Altaposten gikk han inn for å stenge 

Altafjorden for oppdrett, og føyde til at det ikke burde drives oppdrett i fjorder med lakseelver9.  

Dødsdommen fra Janne Sollie m.fl. 

Fra 2009 ble avisene fulle av oppslag om at villaksen kunne dø ut, som oftest regissert av 

Miljødirektoratet, Janne Sollie og NINA, men også av NJFF. Organisasjonen Norske lakseelver var 

besynderlig fraværende fra avisenes oppslag om oppdrettsnæringen inntil de kom på banen dette 

året. «Alvoret har ikke gått skikkelig opp for myndighetene våre», sa styreleder Aage Wold i Norske 

Lakseelver til NTB10. I en felles kronikk i Aftenposten forfattet av Torfinn Evensen (daglig leder i 

                                                             
5 https://www.dn.no/gasellene/2003/12/03/slutt-pa-gullalder  
6 https://www.dn.no/nyheter/2003/02/26/mot-slutten-for-lakseoppdrett  
7 https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2005/08/10/tvil-om-verdien-av-nasjonale-laksefjorder  
8 Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid 
Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne. Effekten av nasjonale laksefjorder på 
risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med 
nasjonale laksefjorder. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 ; Volum 2018.38 s. Fisken og Havet(2) 
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10 https://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2009/04/05/-villaksen-forsvinner-noe-ma-gjores  
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Norske Lakseelver), Dagfinn Oppegård (leder i NJFF) og Rasmus Hansson (generalsekretær i WWF) 

het det at oppdrettsnæringen ikke var bærekraftig, og at villaksen ble ofret11.  

Det var lederskifte i Norske lakseelver i 2009. Finn Erlend Ødegård gikk av, og Torfinn Evensen kom 

inn. Med Ødegård som leder var Norske lakseelver mest engasjert i kampen mot gyro, kalking av sure 

vassdrag, og tilrettelegging for sportsfiske. Særlig etter at Erik Sterud året etter ble ansatt som 

fagsjef, ble fokus dreid mot lus og rømt oppdrettslaks.  

Stadig flere politikere hengte seg på fortellingen om laksens undergang, og forskerne fylte etter med 

statistikk og dødsbudskap. Aftenposten produserte grafikken gjengitt nedenfor 15.12.2009.  

 

Norges naturvernforbund hengte seg på Oddekalvs kampanje, og demonstrerte i 150 

dagligvarebutikker med budskap om at laksen var helsefarlig. 

Aftenposten forlangte på lederplass 23.08.2010 at innsatsen mot lakselus måtte økes. 

Kommentatoren Kjetil B. Alstadheim i DN skrev at «problemene med lus og rømming fra norsk 

lakseoppdrett eksisterte faktisk også før Lisbeth Berg-Hansen ble fiskeriminister i høst. Det beste med 

rabalderet rundt Berg-Hansens eierinteresser i næringen og hennes habilitet som statsråd er at lusene 

har kravlet opp på den politiske dagsordenen og oppover på innsiden av buksebenet til statsminister 

Jens Stoltenberg» 12. 

                                                             
11https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/372/27/?gatoken=dXNlcl9pZD0zOTcwMzUyJnVzZXJfaWRfdHlwZT1j
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I 2011 ble lakseprisen halvert, og analytikerne rykket som vanlig ut med overdrivelser om at prisen 

ville komme til å holde seg lav i mange år. Det er mulig det var dette som inspirerte John Fredriksen 

til å gå inn for 0-vekstregimet. I 2014 ba Marine Harvest myndighetene om å droppe planene om økt 

MTB. 

I 2012 lanserte 10 organisasjoner en kampanje for å få lakseoppdrett inn i lukka anlegg; WWF, 

Naturvernforbundet, Bellona, Greenpeace, Friluftslivets fellesorganisasjon, Norske lakseelver, 

Bondelaget, Skogeierforbundet, NJFF og Redd villaksen. Året etter krevde de merking av all 

oppdrettslaks. 

Norske lakseelver med selvskudd i foten 

I 2014 fikk fagsjef Erik Sterud i Norske lakseelver et oppslag i Aftenposten der han ble avbildet med 

legoklossene sine13. 

 

Sterud har de siste årene terpet på den angivelige urimeligheten at Regjeringen ser ut til å ville 

akseptere at lakselus kan ta livet av 30 prosent av villaksen hvert år.  Muligens god retorikk som 

gleder fluefiskerne, men tallet 30 er jo hinsides realiteter, og skjer ingen steder bortsett fra i hodene 

til trafikklys-ekspertene. 

Det ble opplyst at antall laksefiskere gikk ned fra 81.000 i 2006 til 64.000 i 2014 (26% reduksjon). Vi 

ser kanskje her effekten av Norske lakseelvers utrettelige arbeid for å snakke ned produktet sitt. 

Budskapet har vært at villaksen er truet av utryddelse, og det går stadig dårligere.  

I 2015 kom det et økende antall oppslag om at sjøauren kunne bli utryddet. Ettersom årene gikk, og 

det viste seg at villaksen ikke lot seg utrydde av lus, ble det sjøaurens tur å innta rollen som 

dødsdømt. Heldigvis tok sjøauren seg sammen, og slo tilbake mot spådommene da den fikk være i 

fred for fluefiskerne (se https://www.aquablogg.no/mytene-om-hardangerfjorden-slar-enda-flere-

sprekker/).  
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Aftenposten stadig mer fiendtlig 

Aftenpostens redaksjonelle omtale av oppdrettsnæringen ble stadig mer kritisk og fiendtlig. 

Magasinet Innsikt hadde i 2017 en 16-siders reportasje om de skrekkelige miljøeffektene av 

oppdrett, der alle påstander fra næringens fiender ble tatt for god fisk. Redaktøren, Tine Skarland, 

gikk senere ut og forsvarte vinklingen i et tilsvar til Reinhold Fieler og Per Arne Emaus fra Akvaplan- 

NIVA, som prøvde å si noe om positive sider ved lakseoppdrett i et innlegg i avisa.  

07.05.2017 publiserte Aftenposten en ny leder, der de krevde industrialisering av næringen. Det 

betydde å bli som Marine Harvest: «Bærekraftig vekst krever en ny generasjon oppdrettsanlegg som 

kan eliminere problemene med lus og rømming. Det krever i sin tur oppdrettere med økonomi til å 

investere i forskning, utvikling og implementering av ny teknologi. Mange av de små oppdretterne vil 

antagelig ikke klare det». Aftenposten mente at «småbrukerne» må vekk, helt i tråd med det synet 

MH har hevdet i alle fall i 10 år. 

Kommentatoren Joacim Lund har stadig feilinformerte kommentarer, og har ikke vist vilje til å grave i 

påstandene som fremmes av næringens fiender. 22.02.2018 skrev han: «I fjor døde mer enn 80 

prosent av villakssmolten (småfisk) i elvene i Sogn og Hardanger, ifølge Havforskningsinstituttets 

årlige risikovurdering for norsk fiskeoppdrett, som ble lagt frem i går. Årsaken er - ikke uventet - 

lakselus.» 

Laksekrigen i avisspaltene i perioden 2012-2014 

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

og hvordan oppdrettsnæringen har tapt14. Osmundsen og Olsen fant 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 hadde av innleggene. 
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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. Forskerne fordelte seg i 

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

negative (lus og rømninger) og at økonomer var positive (mange penger). Artikkelen gir ikke 

opplysninger om forskernes fag. Alle innlegg fra sportsfiskerne var negative. Bare 9% av innleggene 

ble skrevet av folk fra oppdrettsnæringen. Hva driver egentlig kommunikasjonsdirektørene med? 

Miljø- og konspirasjonsalliansen mot industri- og matproduksjonsalliansen 

Osmundsen og Olsen 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 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 undersøkelsen omfattet. 

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

føyer til for egen regning at slik har det vært etterpå også.  

På Sintefs Tekmar-konferanse 06.12.2016 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. Husk grafen i starten på denne blogg-

artikkelen, som viser at det store oppsvinget først kom i 2008. 

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

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

Hvordan svarte oppdrettsnæringen på kritikken? 

Gunnbjørn Bremset, den gang med tittelen laksebiolog fra Stjørdal (i dag forsker i NINA), skrev i 

Aftenposten i 2009 at oppdrettsnæringen hadde skiftet retorikk, fra fornektelse til å framheve alle de 

andre truslene mot villaksen som viktigere enn effektene av oppdrett15. Vi kan gi han delvis rett i 

dette, men fornektelse er neppe den beste betegnelsen. Norske fiskeoppdretteres forening (NFF) 

mente på 1980- og 90-tallet at påstandene omkring lus og rømlinger var svakt begrunnet og derfor 

useriøse. 

Jeg foreslår at fasene i oppdrettsnæringens kommunikasjon kan deles inn slik: 

1. Før ca 1995: useriøs kritikk - dokumentasjonen er ikke tilfredsstillende 

2. 1995-2011: oppdrett er bare en av mange faktorer som påvirker villaksen, og ikke den 

viktigste 

3. Etter 2011: tiltaksretorikk – vi innrømmer at oppdrett påvirker negativt, og derfor har vi satt i 

gang mange tiltak for å løse problemene 

Fase 2 1995-2011 – kan vi slå tilbake mot kritikken? 

Paraplyorganisasjonen Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL, byttet navn til Sjømat 

Norge i 2016) ble dannet i 1994, ved at Norske fiskeoppdretteres forening (NFF) slo seg sammen med 

organisasjoner fra fiskerinæringen. Verken NFF eller FHL hadde ressurser eller kompetanse til å ta 

den faglige debatten med forskerne som frontet luse- og rømningssakene. Oppdretterne ønsket 

derfor å få i gang næringsnyttig forskning som kunne fokusere på problemstillingene som var 

relevante i forhold til de konfliktene næringen stod oppe i, i tillegg til å forske på 

produksjonsrelaterte utfordringer. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ble omsider 

opprettet i 2001, og er finansiert av en FoU-avgift på salgsinntektene.  

Dessverre har ikke FHF maktet å produsere forskning som avslører mytene. Det kan ha sammenheng 

med at aktuelle forskningsmiljø er små, og at det er slitsomt for oppdragsinstitutter og enkeltforskere 

å komme i opposisjon til såkalt vitenskapelig konsensus. Det har altså vært vanskelig for FHF å plukke 

forskere fra øverste hylle, for ikke å si at det har vært vanskelig for forskere å befinne seg der. Men 

det er samtidig liten tvil om at FHF også har latt seg styre av næringspolitiske sentimenter som har 

hindret kritiske stemmer fra å vinne fram.  

Rapporten Er villaks truet av lakseoppdrett? 

I lederen 20.11.2017 skrev Aftenposten: «Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som er 

underlagt Fiskeridepartementet, skal ha håndplukket forskere til å undersøke bestandssituasjonen for 
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villaks. En av de håndplukkede er ikke engang forsker. Han kom til den svært bransjevennlige 

konklusjonen at lakselus og rømt oppdrettslaks påvirker villaksen i ubetydelig grad»16. Aftenpostens 

kommentar kom i forlengelsen av en artikkelserie i Morgenbladet, som mente å dokumentere at 

oppdrettsnæringen bestilte forskning som passet, og stakk kjepper i hjulene for forskning som ikke 

passet. 

Referansen i sitatet er til meg selv. Noen ganger trengs det en halvstudert røver fra bygda som kan si 

fra om at keiseren ikke har klær.  

Bakgrunnen er at jeg i 2010 ble engasjert av FHL for å gjøre en rask litteraturstudie med sikte på å 

oppklare om det var hold i påstandene om at lakselus dreper villaks i et omfang som ikke er 

bærekraftig, og om rømt oppdrettslaks er en reell trussel mot villaksens levedyktighet og tilpasning 

(fitness). Jeg innrømmer villig at jeg gikk til dette arbeidet med forutinntatte holdninger. Jeg var 

overbevist om at lakselus produsert i oppdrettsanlegg var et problem for villaksen, men at såkalt 

genetisk forurensning neppe kunne være et problem, tatt i betraktning den sterke renseeffekten som 

ligger i den kolossale seleksjonsstyrken som følger av at mindre enn 1% av villaksen overlever fra egg 

til gytefisk.  Da jeg leverte mine rapporter etter et par måneder var jeg derimot overbevist om at 

verken lus eller rømninger kunne være problematisk for villaksen, i alle fall ikke i det omfanget som 

villaksforskerne hevdet. 

Jeg ble deretter engasjert av FHF til å gjøre en grundigere litteraturstudie, samtidig som FHF 

engasjerte NINA og Nofima til å gå gjennom mine første notater og komme med kritiske vurderinger. 

Jeg leverte min rapport i mai 2011. Den kan lastes ned fra FHFs hjemmeside her: 

https://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900555 Rapporten frikjente oppdrettsnæringen fra 

anklagene om vesentlig negativ påvirkning av villaksen, og foreslo en rekke studier som kunne bidra 

til å kaste ytterligere lys over problemstillingene. Dette vakte en viss oppstandelse, og produserte så 

vidt jeg husker ca 150 oppslag i ulike aviser og digitale medier.  

Oppdrettsnæringens nye strategi for kommunikasjon 

Dette startet en intern diskusjon i FHL omkring strategien i forhold til forskningsmiljøene som 

produserte «bevisene» for at oppdrettsnæringen har et miljøavtrykk på villaksen som ikke er 

bærekraftig. Valget stod mellom å ta kampen opp, eller å legge seg flat. På denne tiden hadde 

Marine Harvest bestemt seg for å gå inn for 0-vekst, fordi dette ville gi prisøkning og solide bunnlinjer 

på kort og mellomlang sikt.  

Dette viste seg å slå til. I 2016 kunne Dag Slettmo, analytiker i DNB, konstatere at høye marginer var 

den nye normalen. Dette sa han på et investorseminar i London (se 

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

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

ekstraverdier for aksjonærene, ifølge Slettmo.  

Det er slett ikke dumt for en aktør som produserer ¼ av verdens oppdrettslaks å satse på 0-vekst, 

høye marginer, og store utbetalinger av utbytte til aksjonærene. John Fredriksen var antakelig en av 

de første til å skjønne dette. MH bestemte seg følgelig for å grønnvaske sin profil. Strategien ble å 

kreve 0-vekst inntil problemene med lakselus og rømt oppdrettslaks var løst. Valget falt på å legge 

seg flat for «den vitenskapelige konsensus», innrømme sin skyld, og satse på tiltaksretorikk. Det går 

ut på å skryte av sin innsats mot lakselus og rømninger, komplementert av påstander om at innsatsen 
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har god effekt og at det går framover. Så fikk man heller tåle at næringens omdømme fikk en trøkk i 

en del år. Tanken var vel at omdømmet kan gjenreises når tiden er moden. 

Kritikken av den dårlige villaksforskningen skulle legges død. Jeg fikk beskjed om å holde kjeft, og FHF 

skulle ikke bruke penger på forskning som kunne renvaske næringen for anklagene om at «oppdrett 

er den viktigste ikke-stabiliserte trusselen mot villaksen», for å bruke et uttrykk lånt fra rapportene til 

det Vitenskapelige råd for villaksforvaltning. 

Industriutvikling eller 0-vekst 

Det problematiske ved den nye strategien er at den åpenbarer motsetningen mellom 

industriutvikling til beste for landets framtid, og den kortsiktige økonomiske interessen til allerede 

etablerte aktører som ønsker å stenge døra bak seg. Fordi næringslivsledere har lett for å velge den 

kortsiktige løsningen, kan ikke ansvaret for oppdrettsnæringens utvikling overlates til dem alene. Til 

sist er det regjeringens ansvar å legge til rette for at det skal bli mulig å realisere potensialet som 

ligger i lakseoppdrett (se også https://www.aquablogg.no/lakseoppdretterne-ma-velge-mellom-0-

vekst-og-industriutvikling/).  

Foreløpig er regjeringens svar at villaksen skal være trafikkonstabelen som skal regulere veksten. 

Etter hvert som det blir mer og mer åpenbart at forskningsstøtten for dette synet er i ferd med å 

rakne, kan vi håpe på at politikerne kommer på bedre tanker. For kystsamfunnene og Norge kan det 

da åpne seg en ny æra med vekst og utvikling.    

Kampen om omdømmet 

Mens Sjømat Norge valgte å sitte stille i båten, satset lillebror Norske sjømatbedrifters landsforening 

(NSL) på å avsløre de forskerskapte mytene. Spesielt etter at Frode Reppe kom om bord som 

kommunikasjonsdirektør ble NSL en aktør som ble lagt merke til. Men det ble for mye av det gode for 

folk som ønsket å framstå som «seriøse og ansvarlige», det vil si dem som foretrakk korridorpolitikk i 

stedet for å forsvare næringens omdømme i full offentlighet (se https://www.aquablogg.no/hvorfor-

tillater-oppdretterne-at-alle-skal-ha-lov-til-a-pisse-pa-dem/). Derfor måtte Reppe fjernes, i en 

prosess som var lite ærefull for NSL (se https://www.aquablogg.no/taperne-versus-reppe/).  

Næringen må bestemme seg for om «seriøst og ansvarlig» skal bety at vi ikke skal bry oss om kampen 

for et godt omdømme. Vi har tjent nok penger nå til å tørre å ta denne kampen. Se også 

https://www.aquablogg.no/omdommekrisa-kommer-den-til-a-ga-over-av-seg-selv/.  
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