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Hva skjer når lusa slår seg ned på 

laksen?



Moral og etikk

Moral (frå latin moralis, moris, som tyder 'sed, skikk') 

viser til normer og verdier til hvordan hvert individ eller 

ei gruppe menneske mener det er rett å leve. 

Albert Schweitzer sitat: https://www.goodreads.com/quotes/1933103-very-little-of-the-great-

cruelty-shown-by-men-can



Lov om dyrevelferd

§3. Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den 
nytteverdien de måtte ha for mennesker. 
Dyr skal behandles godt og beskyttes mot 
fare for unødige påkjenninger og 
belastninger. § 20. Jakt, fangst og fiske

Jakt, fangst og fiske skal 

utøves på en 

dyrevelferdsmessig 

forsvarlig måte. 

.



Fisk er 

ikke helt 

som 

andre 

dyr





Etikk vs. fiskelykke?





Etikk vs lønnsomhet
og arbeidsplasser?







Etikk

Død fisk er bortkastet liv og fôr og 

ressurser brukt til ingen nytte

«... I oktober 2015 erklærte norske 

fôrprodusenter at de forplikter seg til å 

bruke bærekraftig soya..» 

«Norsk fiskefôr består av omtrent 25 

prosent soya.. I 2014 importerte norske 

fôrprodusenter om lag 646.000 tonn med 

soya»

Laksefakta.no



Av ca 400 mill klekket yngel,

blir ca 300 mill til smolt som blir satt i sjøen

Fiskevelferd 

- de er mange



..og mange lider og dør

Over 50 millioner dør før slakt



Hvis fisk kan lide så 

er også fiskeriene et 

enormt 

dyrevelferdsproblem

Omfang = Antall x Varighet x Alvorlighetsgrad

1-3 tusen milliarder fisk landes i fiskeriene

+ milliarder skades eller kastes ut

I Norge: ca 10 milliarder 

fiskes og 300 millioner 

oppdrettes

Fangst og avlivningsmetoder 

tar ikke hensyn til fiskevelferd



4 oppdrettsanlegg  
(20 personer) 

produserer like 
mye kjøtt som 

4500 norske 
sauebønder

(25000 t)

Foto: Bondebladet http://www.bondebladet.no/article/16-ar-og-sauebonde-i-melhus/

Fiskeoppdrett er enormt effektiv og intensiv kjøttproduksjon

x 4500

http://www.bondebladet.no/article/16-ar-og-sauebonde-i-melhus/


Å oppdrette, håndtere og behandle  

en million individer  byr på store utfordinger!

Lakselus

Gjelleamøber

Virussykdommer

Bakterier

Maneter og giftige alger

Håndtering og behandlingstress 

og -skader

Ugunstige miljøforhold

Dårlig smoltifisering

RENSEFISKEN DØR



Settefiskproduksjon av laks 2004-16
ca 3 av 4 blir til smolt

Data: Fiskeridirektoratet



Bedre overlevelse i første del av sjøfasen, 
men høyere dødelighet på stor laks

Data: Fiskeridirektoratet



Avlusing tar livet av mye stor laks!

Utsett 2015-2016:

Data: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet



Stor forskjell på dødeligheten i de ulike produksjonsområdene –
forverring i sør, men bedre i nord

Utsett 2009-2014:

Utsett 2015-2016:

Data: Fiskeridirektoratet



Stor forskjell mellom ulike selskap

2009-2014:

2015-2016:

Data: Fiskeridirektoratet



Ca 3% dødelighet (etter 1 mnd) for slaktekylling 
Tilsvarer 37% etter 15 mnd.

Kilde: Nortura
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Håndtering og 
lusebehandling 
skader og 
dreper mye laks

Hvordan lage en 

stressmaskin?



Tenacibaculum sp

.., men ofte 

skyldes 

dødeligheten 

ukontrollerbare 

faktorer







God 

fiskevelferd 

gir god 

økonomi?

Produksjons-

dødelighet (2016 

utsett) og 

driftsresultat for 

de 10 største 

lakseoppdretterne



Dagens produksjons-
teknologier er for ustabile 
og usikre til å sikre god 
dyrevelferd for all 
oppdrettsfisk og rensefisk 

.., men store forskjeller 
mellom selskaper og 
lokaliteter tyder på stort 
forbedrings-potensiale 
ved gjennomføring av 
«beste praksis»

Laks i sjø



Miljøproblemer på grunn av 
fiskeoppdrett har fått 
prioritet på bekostning av 
dyrevelferd?

Bedre fiskevelferd og 
redusert dødelighet  er 
nå  prioritert av 
myndighetene. 



Parasitter og sykdommer 
kan ikke kontrolleres av hver 
enkelt oppdrettere

Noen lokaliteter er mer 
utsatte og mindre egnet enn 
andre.  

Et felles problem som 
må løses i felleskap av 
fiskeoppdrettere og 
myndigheter



Rensefisken har 
svært dårlig velferd 
og er ikke i stand til å 
mestre miljø-
forholdene i 
merdene. Mye vill 
leppefisk skades 
under fangst og 
transport.

Kan vi leve med 
dette?



«But the time will come when inhumanity protected by custom and 
thoughtlessness will succumb before humanity champinioned with
thought. Let us work that this may come.» 

A. Schweitzer

Hva kan gjøres for å bedre 
oppdrettsfiskens velferd? 

Mer skånsom behandling
Mer kontrollerbar, sikker og skånsom teknologi
Mer robust fisk som mestrer oppdrettsforholdene 
Koordinert produksjon for å bekjempe sykdom og 
parasitter (f.eks. brakkleggingssoner)


