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Situasjonen idag

• Dersom sannsynlig at over 30 prosent av villakssmolten i et 
produksjonsområde dør på grunn av lakselus på vei fra elvene til 
havet, skal området farges rødt

• Tilsvarende tap på oppdrettsfisken får ingen konsekvenser for 
fremtidig produksjon

Foto: Trygve Poppe



Dødelighet

• 2019: 52,8/45 (algeoppblomstring) mill. laks

• 2020: 52,1  mill. laks

• Stor variasjon mellom PO og selskap

Tabell: Fiskehelserapporten 2020, Veterinærinstituttet



Dødelighet siste 5 år

Tabell: Fiskehelserapporten 2020, Veterinærinstituttet



Sykdom

Tabeller: Fiskehelserapporten 2019 og 2020, Veterinærinstituttet

Virus gir de største tapene når det gjelder smittsomme sykdommer



iLaks, 25.02.2021vetnett.no



Utfordringer med dagens system

• PO reguleringen er kun basert på lakselus – ensidig indikator for 
bærekraftig produksjon

• Hensynet til lus veier forvaltningsmessig tyngre enn andre hensyn

• Medfører kostnad for fiskens helse og 

–velferd

Foto: Aoife Westgård



Konsekvens av ensidig forvaltning
Anlegg A

Snittvekt: 1,2 mill fisk, 3,5 kg

Lakselus: 0,5 - 3 – 0,2
(F – Bev. – Kj.m)

CMS, PD, 

gjellesykd.

Slakt

Slakt

6 uker

Ingen følger

Mulig reduksjon i 
fremtidig produksjon

Ingen unntaksvekst



Premieres de flinkeste?

Illustrasjon: Aud Skrudland, Mattilsynet                                                                    

Skjermdump fra iLaks

Merk at grafen ikke inneholder alle aktører som har søkt om og blitt tildelt unntaksvekst



God fiskehelse og –velferd må premieres!

• Det skal lønne seg å prioritere god fiskehelse og fiskevelferd

• Erfaringene fra tildeling av utviklingskonsesjoner viser tydelig at 
næringen innretter sine handlinger etter de rammene som settes for 
vekst

• Dødelighet, sykdom og velferd som kriterier i trafikklyssystemet
• Vil gi effekt i hele produksjonskjeden fra smolt til slaktefisk



Se til landdyrsiden!

Bilde: Geno



Behov for nye verktøy

• Behov for nasjonalt helseregister
• Diagnoser

• Dødsårsaker 

«Omforente måltall for fiskehelse og -velferd bør bli grunnleggende forutsetninger 
for videre vekst i næringa» 

- Veterinærinstituttet, Fiskehelserapporten 2020



Bærekraftig produksjon?

• Produksjonsområdeforskriftens formål: fremme akvakulturnæringens 
lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig 
bærekraftig utvikling (…)

• Bærekraftsbegrepet må også inkludere fisken selv

• God fiskehelse og -velferd er positivt for miljø, bærekraft, omdømmet 
og økonomien



Oppsummering

• Lakselus er en ensidig indikator for bærekraftig produksjon

• Høy dødelighet bør ikke gi vekst

• Premiering av helsefremmende arbeid vil skape sterke insentiver til å 
oppnå fremgang i næringen

• Dødelighet og sykdom må inn som kriterier i trafikklyssystemet
• God fiskehelse og –velferd må prioriteres og belønnes

• Felles helseregister er avgjørende for bedre fiskehelse og -velferd

• Langsiktig og reell bærekraft



Takk for oppmerksomheten!

Foto: Aoife Westgård


