
Har oppdrettsnæringa et 
“livsstilproblem”

Edgar Brun

Avd fiskehelse og -velfed



Livsstilproblem (livsstilsykdommer) kan 

enkelt defineres som problem (sykdommer) 

som har sammenheng med hvordan en lever 
(nhi.no)
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… en suksess innen matproduksjon
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Fra Norsk fiskerinæring



Oppdrettsfisken i Norge

har

verdens beste

helseordning
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Private lab.

https://www.barentswatch.no/
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Diagnostikk- forskning -rådgivning

Rapporter, høringer 

Peer review, 

populær, møter, 

konferanser, etc

Forskning

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://landbrukstilsynet.mattilsynet.no/grafikk/Mattilsynet_logo.gif&imgrefurl=http://landbrukstilsynet.mattilsynet.no/dokument.cfm?&d_id=1657&m_id=135&h=183&w=250&sz=7&tbnid=eojOducByIwJ:&tbnh=77&tbnw=105&hl=no&start=6&prev=/images?q=Mattilsynet&hl=no&lr=
http://leine.no/vet/gs/bilder/vetinst.gif
https://www.barentswatch.no/
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Ja, vi har et livsstilproblem (/ produksjonssykdommer)



… en biologisk matproduksjon
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Fra art. i Norsk fiskerinæring



… en biologisk matproduksjon
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Fra art. i Norsk fiskerinæring



Hvorfor 

greier vi ikke å 

redusere problemene 

med dårlig 

helse - og velferd

(«livsstilproblemene») 
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Tre (fire) hovedaktører

• Produsenter

• Forvaltning 

• FoU

• (Forbrukere)
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• Vi bruker for lite av vår kunnskap og ressurser på å løse 

de grunnleggende «livsstilproblem»

• Ny epoke igangsettes uten at eksisterende utfordringer 

på helse og velferd er under kontroll 

• Store kunnskapshull i forhold til de nye 

produksjonssystemene
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Vekst
Offshore – landbasert – lukket

15



Vekst
Offshore – landbasert – lukket
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«Muliggjørende teknologi» er 

avhengige av sterk tverrfaglig 

interaksjon.



Vekst

17

« …..skifte mot nye oppdrettsanlegg 

både på land, eksponerte områder og 

offshore i jakten på høyere 

produksjonskapasitet og for å løse noen 

av utfordringene med sykdommer og 

redusert fiskevelferd.»

“….. These trends are driven by lower 

production costs, following initial 

investments enabled by favourable incentive 

schemes.”
2021 Edition



Vekst
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« …..skifte mot nye oppdrettsanlegg 

både på land, eksponerte områder og 

offshore i jakten på høyere 

produksjonskapasitet og for å løse noen 

av utfordringene med sykdommer og 

redusert fiskevelferd.»

“….. These trends are driven by lower 

production costs, following initial 

investments enabled by favourable incentive 

schemes.”
2021 Edition



Vekst

19

« …..skifte mot nye oppdrettsanlegg 

både på land, eksponerte områder og 

offshore i jakten på høyere 

produksjonskapasitet og for å løse noen 

av utfordringene med sykdommer og 

redusert fiskevelferd.»

“….. These trends are driven by lower 

production costs, following initial 

investments enabled by favourable incentive 

schemes.”
2021 Edition

Hva med vekstpotensiale hos dyrene som i dag dør før planlagt slaktestørrelse ?

Den teknologiske tyngdekrafta mye større enn «livsstilproblemene» helse og velferd
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fiske-
helse

fiske-
velferd

villfisk

???
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fiske-
helse

fiske-
velferd

villfisk

???

“…..investments 

enabled by favourable

incentive schemes”
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fiske-
helse

fiske-
velferd

villfisk

???

“…..investments 

enabled by favourable

incentive schemes”

Har vi tilsvarende incentiver 

som stimulerer til god 

fiskehelse og fiskevelferd ?
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• Årsrapport siden tidlig på 2000-tallet

• Påpekt samme sykdomsbilde i 

tilsvarende periode

• De fleste sykdommene er 

klassiske produksjonssykdommer

(«livsstilsykdommer»
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• Årlig utgave i snart 20 år

• Påpekt samme sykdomsbilde i 

tilsvarende periode

• De fleste sykdommene er 

klassiske produksjonssykdommer

(«livsstilsykdommer»

Hvor er de kraftige og tydelige stemmene 

som skal ivareta fiskens helse- og velferd



Har vi medisin til dette «livsstilproblemet» ?
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Hva er medisin til dette «livsstilproblemet» ?
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JA – men det trengs samarbeid, involvering og god rolleforståelse



• Produsenter:  
– Gode og dårlige dyreeiere produserer samme produkt; Norsk Laks
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• Produsenter:  
– Gode og dårlige dyreeiere produserer samme produkt; Norsk Laks

• Myndigheter: 
– Legger nivået for helse og velferd  (incentiver vs intensjoner)

- Helse- velferdskriterier må defineres og følges opp i sterkere grad

- Ordlyd i og utøvelse av regelverk

- Akvakulturregelverket må tilpasses moderne husdyrhold
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• Produsenter:  
– Gode og dårlige dyreeiere produserer samme produkt; Norsk Laks

• Myndigheter: 
– Legger nivået for helse og velferd og bestemmer bruken av fagkompetanse fra 

støtteinstitusjonene (og andre)

- Ordlyd og utøvelse av regelverk

- Helsefaglige krav må defineres og følges opp i sterkere grad

- Akvakulturregelverket må tilpasses moderne husdyrhold

• Veterinærinstituttet
– Aktivt inn tidlig i prosesser – bedre effekt enn bare høringssvar

– Prosjektsamarbeid som sikrer at myndighetene får de svar de trenger

– Oppfordre til at det settes ned en tverrfaglig gruppe som ser på 

kunnskapsgrunnlaget, kriterier og kunnskapshull vi har innen helse og velferd
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