
Har dyr rett til lidelsesfrie liv? 

Argumentasjonen til Braithwaite kan sammenfattes slik: 

• Fisk kan føle smerte, frykt og lidelse, på samme måte som alle andre virveldyr. 

• Derfor har fisk krav på samme beskyttelse som varmblodige landdyr. 

• Vi må følgelig endre fiskemetodene våre. 

Plutselig ble helt alminnelig og normal menneskelig virksomhet utillatelig. Tradisjonelt fiskeri ble 

dyreplageri, og fritidsfiske blir nærmest et eksempel på følelsesmessig avstumpethet og uttrykk for 

mangel på empati. Hvis dette hører ut som en vanvittig overdrivelse; se nedenfor hva Rådet for 

dyreetikk og andre organer sier om saken. 

I første omgang skal vi problematisere idéen om at vi bør tilby dyr smerte- og lidelsesfrie liv. Alle 

skjønner at naturlige liv ikke er lidelsesfrie. Naturen er rød i klo og tann, og de fleste dyr er både 

byttedyr og selv predatorer. Vi kan ikke utrydde gaupa av hensyn til rådyrene. Men husdyr er dyr vi 

har tatt ut av naturen og satt inn i fangenskap. Gjelder det da andre regler? 

Verden spiser 50 ganger flere fiskeindivider enn landbruksdyr 

Verden har et stort forbruk av dyr til mat. Antall villfisk som årlig blir fanget og avlivet i de globale 

fiskeriene er anslått til å være i størrelsesorden 1-3 billioner individer (1-3 tusen milliarder). Til 

sammenligning slaktes det årlig rundt 3 milliarder pattedyr, 60 milliarder fugler og kanskje 100 

milliarder oppdrettsfisk. I tillegg drepes eller skades milliarder av fisk i uønsket bifangst eller i 

fangstprosessen. Flere tusen ulike arter er berørt. Vi forbruker 20 ganger flere villfisk enn den 

samlete husdyrproduksjonen, som antallsmessig domineres av oppdrettsfisk.  

Hvis ethvert individ skal ha krav på samme omtanke og omsorg, uansett om det lever på land eller i 

vann, og uansett om det er et lite eller et stort dyr, tvinges vi til å konkludere med at fiskeriene 

medfører lidelse i en helt annen målestokk enn landbruket og havbruket.  

Fisk bidrar med 15-20% av verdens forsyning av animalsk protein, hvorav akvakultur bidrar med 45% 

av produksjonen og litt mer enn 50% av konsumet1. Fiskekonsumet har økt fra 10 kg/capita på 1960-

tallet, til 14 kg på 1990-tallet, og er nå over 20 kg. Figuren nedenfor er kopiert fra FAOs 2016-rapport 

om fiskeri og akvakultur (se fotnoten), og viser utviklingen i produksjon og konsumpsjon av fisk, samt 

prognoser for utviklingen til 2025. 
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Fisk utgjør en betydelig del av verdens forbruk av animalsk protein, og er en viktigste kilden i mange 

fattige land. Den kommersielle fangsten har vært stabil i flere tiår, og en økende andel går til humant 

konsum. Eventuell innføring av mindre effektive fiskemetoder av hensyn til fiskens følelser vil ikke 

skje uten motstand, og kan komme til å bety mye for verdens matforsyning.   

Den etiske problemstillingen er: kan vi se bort fra fisken sine eventuelle lidelser, fordi tradisjonelle 

fiskerier er så viktig for matforsyningen? Betyr det i tilfelle at vi ikke trenger å ta samme hensyn til 

fisk i oppdrett som til landbrukets husdyr? 

Kommersielt fiske må se vekk fra fiskens følelser 

Kommersielt fiske utføres hovedsakelig med line, garn, snurpenot og trål. Braithwaite forklarer oss at 

dette tross alt dreier seg om dyr som har levd naturlige liv i frihet, og som bare gjennomgår en 

traumatisk fase ved livets avslutning. Hun er likevel ikke sikker på at dette er nok til å rettferdiggjøre 

at vi ser bort fra lidelser forbundet med å henge etter en krok i timer eller dager, kveles sakte i garn, 

eller trykksprenges i ei not eller en trål. Hun setter derfor sin lit til utvikling av humane (!) 

fiskemetoder, som f.eks. sakte trålhaling og overføring til tanker for levendelagring før slakting. La 

oss nøye oss med å si at strukturering av fiskeflåten vil måtte heves til et nytt nivå. 

Rådet for dyreetikk mener at metodene i fiskeriene må legges om  

Mattilsynet har et Råd for dyreetikk, som skal avgi uttalelser om etiske spørsmål som angår 

dyrevelferd2. Rådet avga en uttalelse om Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske i 

20143. Der tar de utgangspunkt i dyrevelferdslovens krav om at «Jakt, fangst og fiske skal utøves på 

en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte». Rådets konklusjon ble at dagens fangstmetoder i 

kommersielle fiskerier er lovlige og aksepterte metoder, men at de ikke oppfyller kravene en bør 

stille til skånsom håndtering og human avliving av fisk. Braithwaite figurerer prominent i Rådets 

referanser.  

I sin uttalelse legger Rådet dette til grunn: Hvis vi aksepterer at fisk er i stand til å erfare smerte, frykt, 

og ubehag, da må vi også akseptere at de opplever dårlig velferd og lider når de blir utsatt for 

vevsskader og skremmende opplevelser.  

Rådet henviser til European Food Safety Authority (EFSA), som i sin vitenskapelige rapport 

vedrørende bedøving og slakting av dyr fra 2004 konkluderte med at det er tilstrekkelig 

dokumentasjon som tyder på at fisk oppfatter frykt, smerte og lidelse, og at dette derfor bør legges 

til grunn for velferdsbetraktninger. Rådet deler denne oppfatningen. Det følger da logisk at fiskeri, 

landbruk, havbruk og jakt må underlegges samme type regelverk.  

Rådet anbefalte at Departementet skulle starte et arbeid med utforming av nytt regelverk for 

fiskeriene, som tar hensyn til at fisk er levende vesener som kan føle smerte og frykt, og at det 

utvikles fangst- og håndteringsmetoder som tar hensyn til dette.  

Så vidt vites er det ikke igangsatt et slikt arbeid. Det er mulig Departementet mente at anbefalingen 

burde få støve ned i fred. Arbeidet har heller ikke blitt etterspurt politisk. 

Kommer sportsfiske og tyrefektning i samme etiske kategori? 
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Sportsfiske er et annet etisk paradoks Braithwaite hopper bukk over. Her «lekes» det med fisk som 

har en krok i seg, og som noen ganger slippes ut igjen, etter at fiskeren frigjør den fra kroken. Fisken 

påføres åpenbart stress, en viss dødelighet, og har etter Mattilsynets oppfatning en 

smerteopplevelse som kan sammenlignes med den smertefølelsen vi mennesker kan oppleve.  

Hva har sportsfiske og tyrefekting til felles? Laks, men kanskje særlig havets storvilt (tunfisk, 

sverdfisk, barracuda, hai og lignende), må kjøres før fisken kan snelles inn og drepes. Sportsfiske 

omfatter ofte utmattelse av byttet, som er en prosess som kan ta alt fra noen minutter til mange 

timer. Hvis fisk kan lide, må vi anta at den lider av stress, angst og smerte under denne prosessen.  

Tyrefekting går ut på å utmatte oksen før nådestøtet settes inn. Oksen såres ved at det stikkes piler 

inn i nakkeregionen, slik at den etter hvert får vanskeligheter med å bruke nakkemusklene til å løfte 

hodet. Likheten er altså at både fisk og tyr såres, og at det tar tid fra kampen innledes til døden 

inntreffer. Fisken har en krok i kjeften, og tyren piler i nakken. Begge dyr kjøres med tanke på 

utmatting. Hvorfor er tyrefektning avskyelig, og sportsfiske noe vi oppmuntrer barn til å drive med? 

Er vårt etiske kompass helt ute av posisjon? 

Er fang-og-slipp lek med maten? 

Det er visst opplagt at vi ikke skal leke med maten, men er det det? I oktobernummeret av Jakt og 

Fiske er det et intervju med Inger Fyllingen, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon for fisk og sjømat. 

Hun uttaler at Mattilsynet har inntrykk av at omfanget av fang og slipp øker i norske lakseelver. Dette 

bekymrer Mattilsynet, øyensynlig fordi en rendyrking av opplevelse og spenning er mer problematisk 

enn matauk. Hun konstaterer også at fang og slipp har blitt mer vanlig i sportsfisket etter sjøfisk.  

Rådet for dyreetikk avga en uttalelse om fang-og-slipp i 1998, der det heter: Fang- og slipp-konseptet 

representerer et brudd med norsk fangsttradisjon. Fisking blir med dette en ren sport eller 

underholdning, frigjort fra den opprinnelige hensikt, å skaffe mat. Opplevelsen blir det sentrale.  

Fyllingen gir uttrykk for samme holdning: matauk er aktverdig, mens rekreasjon ikke er det. Det er 

grunn til å reflektere over at norske husholdninger nå bruker 3-4 ganger mer penger på rekreasjon 

enn mat. Vårt samfunn streber ikke etter overlevelse, men etter velvære og utfoldelse. Er det mer 

etisk høyverdig å produsere mat enn kulturopplevelser i et velværesamfunn? Rekreasjon er ansett 

som helsebringende og samfunnsgagnlig. Av og til får vi inntrykk av at matproduksjon blir ansett som 

forsøk på å forgifte folk (jfr Morgenbladets «avsløringer» om havbruk). 

Fang og slipp er tema også i andre land  

I Danmark, der nesten alt sjøaurefiske foregår i sjøen, er fiskerne pålagt å sette ut sjøaure mindre 

enn 40 cm. Omkring 1 mill sjøaurer settes ut igjen, og 3-400.000 blir avlivet. Det danske 

sjøaurefiskeriet er omtrent 5 ganger større enn det norske laksefisket. 

Danske forvaltningsmyndigheter pålegger utsetting av undermålsfisk, men det danske Dyreetiske råd 

mener at dette burde forbys. Det Dyreetiske råd uttalte i 2013 at catch and release anses som 

uakseptabelt, og at heller ikke put and take skal være tillatt i Danmark4. Rådet skriver: «I lighed med 

de tyske og schweiziske overvejelser mener Rådet, at der skal være en fornuftig grund til at fiske. Efter 

Rådets opfattelse er det at fange en fisk, og dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, 

spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at tage den med hjem men blot for at 

sætte den ud igen, ikke en fornuftig grund.» 
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Fang-og-slipp i Norge 

På oppfordring av Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet ga Mattilsynet i oppdrag til 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) å vurdere spørsmålet om fang-og-slipp. VMK avga en 

rapport i 2010 om velferdsmessige konsekvenser for fisken5. På grunnlag av rapporten konkluderte 

Mattilsynet i 2012 med at et begrenset omfang av fang-og-slipp i bestandstruede vassdrag er 

akseptabelt utfra dyrevelferdsloven, hvis det skjer på en skånsom måte og kun levedyktig fisk 

gjenutsettes6. I de elvene det settes ut igjen mest fisk (Orkla og Gaula) kan bestandene neppe ansees 

truet. Hovedeffekten av fang-og-slipp er produksjon av rekreasjonsverdi og elveeierinntekter. 

Vi kan merke oss at Mattilsynet ikke ba Rådet for dyreetikk om en oppdatert uttalelse, men 

henvendte seg til VMK. Det kan virke som at Mattilsynet hadde god lyst til å tillate fang-og-slipp, og 

at de derfor søkte råd på et mindre dyrevernfundamentalistisk sted enn Rådet for dyreetikk.  

Det tradisjonelle høstingsorienterte friluftslivet står sterkt i Norge 

Seniorrådgiver Fyllingen gir i intervjuet med Jakt og Fiske uttrykk for en traust mataukfilosofi. Så 

lenge fisket er forbundet med en (er)næringsinteresse, kan vi tillate en større grad av lidelse enn vi 

kan hvis aktiviteten utøves for fornøyelsens skyld. Holdningen har gjenklang blant sportsfiskere. 

Mange ser ut til å mene at når resultatet av rekreasjon blir til mat, er dette en foredling av aktiviteten 

som gjør den etisk forsvarlig. Hvis ikke fangsten kan avlives og tas med hjem, bør fisket heller 

innskrenkes når det er nødvendig å ta vare på bestanden ved å sikre nok gytefisk.  

Noen vil si at dette er å stenge døra bak seg. Vi som er heldige nok til å bo i et grisgrendt land med 

store utmarksressurser, har råd til å frede fisk og slå om oss med fraser om at «vi leker ikke med 

maten». Andre steder vil det ikke være mulig å fiske for andre enn en liten elite, dersom fang-og-

slipp ikke var påbudt.    

Fisking for sportens skyld setter spørsmålet om vår etiske orientering i forhold til dyr på spissen. 

Aktiviteten tjener ikke noe ernæringsbehov, og er derfor i prinsippet unødvendig. Hvis det er riktig at 

fisk kan føle smerte, så er vår behandling av fisk svært smertefull sammenlignet med de normer som 

gjelder for behandlingen av varmblodige dyr. Sportsfiske er på alle måter «verre» enn sportsjakt. Kan 

sportsfiske rettferdiggjøres, så kan nesten all annen praksis i forhold til dyr rettferdiggjøres, gitt at 

alle virveldyr tilhører samme etiske kategori. 

Fritidsfiske med garn 

Garnfiske utøves av svært mange både i ferskvann og i sjøen, og har kanskje i større grad matauk 

som formål enn fisking med krokredskap. Det drives utfisking i såkalte overbefolkete vann, som et 

fiskestellstiltak for å øke fiskestørrelsen og legge til rette for mer attraktivt fiske. Den vanlige 

avlivingsmetoden ved garnfiske er å la fisken dø i garnet i bunnen av båten. På godt norsk betyr det 

kvelning. Det er selvfølgelig svært utfordrende for folk som driver med garnfisking å bli kritisert for å 

drive med dyremishandling. Vår moralske intuisjon slår ikke inn og forteller oss at vi gjør noe galt når 

vi fisker med garn.  

I tradisjonen fra veterinær Bergljot Børresen skriver det Dyreetiske råd: Når en skal vurdere velferd 

hos fisk, og etiske sider ved hold, fangst og bruk av fisk, er det grunn til å peke på at fisk har et 
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utseende og en atferd som ikke appellerer til menneskenes følelser og empati slik mange pattedyr og 

fugler gjør. For eksempel lager de ikke hørbare lyder eller har ansiktsmimikk som uttrykker følelser.  

Rådet antar altså at vi ikke føler sympati med fisks lidelser, fordi vi ikke greier å tolke fiskens 

kroppsspråk eller mimikk. En annen mulig tolkning er at fisken har et kroppsspråk som ikke uttrykker 

lidelse, rett og slett fordi den ikke lider. Kroppsspråk som uttrykker lidelse finner vi hos alle 

varmblodige virveldyr, og vi er i stand til å forstå det.  

Evolusjonære og anatomiske spekulasjoner 

Det er rimelig å anta at evnen til å gi uttrykk for lidelse, og evnen til å oppfatte lidelse hos andre, er 

viktig for dyr som lever i kompliserte samfunn i et miljø der risikoen for å bli skadet er stor. Fisk lever 

i et miljø der risikoen for kroppsskader er liten, bortsett fra ved angrep fra predatorer. Vi kan derfor 

tenke oss at frykt er en viktigere egenskap enn evnen til å oppleve og gi uttrykk for smerte. Smerte er 

noe som påføres idet fisken får angriperens tenner i seg, som innebærer at den som oftest blir spist. 

Det er ikke smerte som lærer den å frykte angrep. Evolusjonært sett har fisk neppe hatt tilsvarende 

nytte av å utvikle egenskapen smertefølelse som landlevende dyr.  

Det virker heller ikke som at fisk har utviklet evnen til å advare artsfrender mot farer av typen bli 

fanget i et garn, eller bite på en krok. Fisk reagerer ikke på kroppsspråket til en fisk som kjemper for å 

komme løs fra et garn, og mottar heller ikke andre signaler som hindrer den i å gå i garnet selv. 

Landdyr har derimot evne til å kommunisere fare, til å oppfatte kommunikasjon om fare fra andre, og 

til å videreformidle faresignaler. Smerte tvinger dessuten landdyrene til å søke tilflukt og holde seg i 

ro til skaden er helet.  

Vi kan spekulere i evolusjonære begrunnelser for at ulikheter kan ha oppstått mellom fisk og 

landlevende dyr, men dette er altså spekulasjoner. Det er også spekulasjoner som har ledet folk til 

mene at fisk har samme register av følelser som varmblodige virveldyr. Tanken er at fisk kan ha 

sanseceller, nervebaner og hjerneavsnitt som ligner på tilsvarende hos høyerestående dyr, og som 

gjør det mulig å prosessere vevsskade som smerte. Dette kan vi ikke vite, men her er det føre-var 

kommer inn. Fordi vi ikke kan vite, må vi tenke at hvis fisk kan føle, må vi ta hensyn til denne 

muligheten for sikkerhets skyld, uansett hvor upraktisk det måtte være. Det er et rimelig stort 

inngrep i forhold til kommersielle fiskerier og sportsfisket å forby tradisjonelle aktiviteter, begrunnet 

med et føre-var prinsipp.  

Etisk perfeksjonisme er arven fra den moderne atskillelsen fra naturen 

Formuleringen av hypoteser om fisks evne til å føle har kommet i en historisk epoke da folk flest 

mistet nærkontakten med natur og dyr. Omgang med kjæledyr har blitt mer vanlig enn omgang med 

husdyr og ville dyr. For mange har vår omsorg for kjæledyr satt standard for hvordan vi skal forholde 

oss til alle dyr.  

De fleste kjøttspisere har ikke et ønske om selv å slakte dyret de skal spise, og kan knapt tenke seg at 

de har godt av å overvære avliving og slakting. Det som for en generasjon eller tre siden var helt 

normalt, har blitt unormalt og ekkelt. Kjendisene i Folkeopplysningen turte å overvære slaktingen, 

men forlangte å bli anonymisert da programmet skulle vises.   

Kjøttet presenteres i ferdige porsjonsstykker, og fisken kommer klar til å legges i panna. Min mor 

kunne lage mat av en hel fisk, min kone kan koke en sløyd og filetert fisk, og mine døtre kan steke 

fiskepinner. Dette illustrerer en historisk utvikling i en periode da naturlige prosesser forsvant ut av 

syne for folk flest, som ble henvist til å leve i kokonger av komfort og ferdigmat. Puppene i 

kokongene forvandles rett som det er til strålende vakre og etisk perfekte individer, som kommer ut 



for å konstruere etisk perfekte samfunn. Det er mulig å abstrahere vekk livets realiteter så lenge det 

er kaffe-latte nok til alle på Solsiden.  

Den nødvendige realitetsorienteringen 

Fiskerinæringen blir nødt til å forsvare den blodige virkeligheten utenfor byporten. Sportsfiskerne og 

fritidsfiskere som bruker garn likeså. De trenger å bygge en gjennomtenkt etisk begrunnelse for 

hvorfor det er nødvendig å behandle fisk annerledes enn varmblodige virveldyr på land, og hvorfor 

det er etisk forsvarlig. Vi kommer aldri til å kunne intervjue en fisk om hvordan den har det, og om 

den kan føle smerte. Vi må bare bestemme oss for hvor vi vil plassere fisk i det etiske hierarkiet. 

Begrunnelsen er kanskje så enkel som at det ikke er mulig å fiske på vesentlig forskjellig vis enn det vi 

gjør i dag, og at fisks eventuelle følelser derfor må bli et underordnet hensyn. 

Merkeordningene - glansbilder på søndagsskolen? 

Ettersom fiskeoppdrettere kan tilby fisken atskillig bedre kår enn villfisk som avlives av kvelning og 

trykksprengning, for ikke å snakke om fisk som utsettes for sportsfiskere, kan det være fristende å slå 

seg for brystet og mene at vi har vårt på det tørre, mens fiskerne bør gå noen runder med seg selv. 

Det er lett å falle for fristelsen å markedsføre humant avlivet oppdrettsfisk som et etisk og 

kvalitetsmessige mer høyverdig produkt. I så fall plasserer vi sprengstoff mellom skottene i fiskeri- og 

havbruksnæringen. Det er grunn til å bruke tid på å reflektere dypere omkring dette. 

Det er utviklet merkeordninger for fisk som kan tilbys som miljø- og dyrevelferdsmessig bedre enn 

annen fisk. Organisasjoner som Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council 

(ASC), Friend of the Sea (FOS) og Global Good Agriculture Practices (GlobalG.A.P.) godkjenner 

produsenter som får lov til å bruke merkene. Forbrukerne er lite opptatt av denne merkingen, men 

innkjøperne i de store matvarekjedene og luksussegmentet i bevertningsindustrien er det. Det 

samme er lederne og styremedlemmene i oppdrettsselskapene. Det er kort og godt en tanke som har 

festet seg i den økonomiske, kulturelle og politiske eliten. Dyrefrigjøring og fisk-har-følelser-

hypotesen har også best grobunn i elitistiske kretser.  

Oppdretterne er glad i miljømerkingen fordi den ikke koster all verden, og fordi den kan åpne dører 

hos miljøvernmyndigheter og andre forvaltningsorgan. Tanken er vel at slike merkeordninger kan 

være gull verdt når det gjelder å skaffe seg tillatelser til etableringer og vekst. Den gjør sikkert også 

godt for selvbildet til noen fiskespisere, som får en godfølelse av overlegen moral og mattrygghet. 

Men til tross for all autorisert miljøvennlighet og dyrevelferd, fortsetter oppdrettsnæringens 

omdømme å falle. Konsumet av oppdrettslaks har gått mer tilbake enn konsumet av hvitfisk. Figuren 

nedenfor er kopiert fra Fiskeribladets oppslag om saken 16.10.2018, og viser et fall i norsk 

laksekonsum på 30% i løpet av 4 år. 

 



Dette har neppe noe å gjøre med at mange har blitt overbevist om at fisk har følelser, men desto mer 

å gjøre med lus, rømlinger og anti-oppdretts-propaganda. Det minner oss om at næringens 

omdømmearbeid har vært mislykket, for ikke å si ikke-eksisterende. ASC og GlobalG.A.P. hjelper ikke 

for annet enn indre lutring for de som allerede er overbevist.  

Velferd og produktivitet 

Når vi i gamle dager snakket om produktivitetsfremmende tiltak, var dette i praksis det samme som 

bedring av velferden til fisken. Jo bedre fisken har det, jo større blir utbyttet pr utsatt smolt. 

Oppdretterne tilstreber å tilby fisken nok og riktig mat, fravær av sykdom, og et godt vannmiljø. Ved 

slakting tilstreber vi rask avliving, som noen vil kalle human, men vi gjør vel egentlig dette fordi det 

forbedrer produktkvaliteten.  

Byttet av ordet produktivitet til velferd var veldig politisk korrekt. Det er mye bedre å ta hensyn til 

fisken enn å produsere mer effektivt og tjene mange penger. Det er ikke rart at oppdretterne ønsket 

å surfe på velferdsbølgen. Men vi glemte å ta hensyn til våre kolleger i villfiskavdelingen, som blir 

nødt til å argumentere overbevisende om at det ikke går an å være etisk perfekt i forhold til fisk.  

Vi har overlatt en arena til de ekstreme dyrevernerne, som bruker vår taushet til å innbille folk at det 

er opplagt at fisk har bevisste opplevelser av lidelse, og at vi derfor må behandle fisk slik at de ikke 

påføres smerte. Problemet er at hvis vi skal fortsette med produksjon av animalsk protein, er det 

umulig å tilby dyrene vi skal spise en smerte- og lidelsesfri tilværelse. Vi kan ikke avvikle fiskeriene 

basert på en vag antakelse om at fisk har tilnærmet samme følelsesregister som mennesker.  

Flokkbehandling av oppdrettsfisk begrenser våre muligheter til å bli etisk perfekt 

Forskjellen på oppdrett av landdyr og fisk er blant annet skalaen det foregår i. I landbrukets 

husdyrhold er det ikke vanlig å holde mange hundre tusen dyr i samme enhet, i alle fall ikke i Norge. 

Dette er normalen i lakseoppdrett. Landbrukets husdyr behandles som individer, mens fiskeoppdrett 

er basert på flokkbehandling. Det utvikles for tiden teknologi for individgjenkjenning av fisk basert på 

maskinsyn. Individgjenkjenning vil med tiden gjøre det mulig å frasortere individer som trenger tilsyn 

og behandling. Et eksempel er Cermaqs iFarm, som foreløpig er en plan for framtiden. De nærmeste 

årene vil fremdeles bli basert på flokkbehandling, med tilhørende uønsket stressing og skading av 

frisk fisk.  

Vi holder tross alt fisken i fangenskap, vi håndterer den i forbindelse med sortering, vaksinering, 

transport, avlusning og andre former for behandling. Skader, stress og sykdom oppstår. Det virker 

kanskje overraskende at dødeligheten i lakseoppdrett likevel er omtrent den samme som i 

landbrukets husdyrhold (se https://www.aquablogg.no/bor-lakseoppdrettere-skamme-seg-mer-enn-

bonder/). Visse krefter prøver å skape et bilde av at lakseoppdrett er verre enn husdyroppdrett på 

land, og har dessverre til en viss grad lyktes med dette. Etisk sett har lakseoppdrett samme dilemma 

som annet husdyrhold: vi er et godt stykke unna etisk perfeksjonisme. I den grad fisk kan lide, 

påfører vi fisken lidelse. Det ligger i dyreholdets natur at dette kommer verken havbrukere eller 

landbrukere unna. 

Etiske prinsipper må avklares  

Problemstillingen må diskuteres prinsipielt. Er det etisk forsvarlig å behandle dyr på en annen måte 

enn mennesker? Har alle dyr krav på samme omsorg? Kommer fisk i en annen etisk kategori enn 

landbrukets husdyr?  

https://www.aquablogg.no/bor-lakseoppdrettere-skamme-seg-mer-enn-bonder/
https://www.aquablogg.no/bor-lakseoppdrettere-skamme-seg-mer-enn-bonder/


Hvis vi ikke kan skille etisk mellom dyr og mennesker, er vi straks på det moralske skråplanet (the 

slippery slope), og blir en bambi på glattisen. Hvordan skal vi begrunne menneskerettigheter, når i 

alle fall noen dyr skal ha tilsvarende rettigheter? Det er da vi innser at uten et tydelig etisk skille 

mellom mennesker og dyr, så er ikke den menneskelige eksistens mulig. Mennesket er den eneste 

sivilisasjonsbyggende arten, og dette setter oss i en etisk særstilling. Den menneskelige eksistens 

forutsetter at vi tar oss til rette på planeten. Dette innebærer at vi dreper og trenger tilbake 

konkurrerende og farlige dyr, samt temmer dyr som arbeidskraft og produksjonsdyr.    

Fisk kommer ikke i en annen etisk kategori enn andre dyr fordi vi mener at fisk ikke kan føle smerte. 

Det vet vi ikke, og kan sannsynligvis aldri komme til å vite. Fisk må behandles på en annen måte enn 

varmblodige landdyr, fordi det rett og slett er umulig å drive fiskeri eller oppdrett uten å skade fisk. 

Den ubehagelige sannheten er at dette er en nødvendig følge av ønsket om å spise fisk.  

Vegetarianere, veganere og fruktianere får ha oss unnskyldt. Selv ikke ekstreme dyrefrigjørere kan 

bygge menneskelig sivilisasjon uten å drepe dyr.   

 


