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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

• Regelverk som regulerer havbruksnæringen er ikke tilpasset individet i 
produksjonen, slik som i de øvrige husdyrnæringene

Foto: Trygve Poppe



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

Dødelighet i utsett med godkjent unntaksvekst



Bærekraftig vekst?

• Tverrpolitisk mål om å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen 
innenfor bærekraftige rammer

• Fokuset har hittil vært på lakselus, miljø og arealutfordringer

• God fiskehelse og -velferd må bli et premiss for videre 
produksjonsvekst, ellers ikke bærekraftig vekst



Bærekraftig vekst! 

• Kontroll med lakselus skal ikke gå på bekostning av laksens helse og 
velferd.

• Oppdrettere som oppnår kontroll med lakselus og samtidig klarer å 
produsere fisk med lav dødelighet og god velferd må premieres.

• Premiering i form av produksjonsvekst vil skape sterke insentiver for 
næringen til å prioritere helsefremmende arbeid. 
• Jf. erfaringer med utviklingskonsesjoner

• Sterk fiskehelse er et konkurransefortrinn og positivt for både omdømme og 
økonomi



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



• Veterinær fagkunnskap må benyttes på et tidlig stadium av 
produksjonen

• Teknologien må følge fisken, ikke omvendt

• Antall fisk som settes ut hvor og til hvilken tid, er en nøkkel for å 
forebygge og bekjempe sykdom
• Sonedrift 

• Reell brakklegging

Foto: Aoife Westgård

Forebygging – et nøkkelord



Innspill til Hurdalsplattformen

• Bærekraftsbegrepet må omfatte fiskehelse og fiskevelferd

• Dødelighet som indikator i trafikklyssystemet
• Lokalitetsnivå

• Ved grønt PO så tillates vekst kun dersom dødelighet er under en viss prosent

• Ved gult eller rødt PO – unntaksvekst dersom dødelighet er under en viss prosent

• Unngå at tiltak mot lus som gir produksjonsvekst medfører uønskede konsekvenser 
for fiskehelsen

• Antall fisk som settes ut bør utgjøre fundamentet i et nytt regelverk om 
tillatelser 

• Styrking av Mattilsynet er en forutsetning for god fiskehelse og fiskevelferd



Oppsummering

• God fiskehelse og -velferd må bli et premiss for videre 
produksjonsvekst
• Vekst et sterkt insentiv for prioritering av helsefremmende arbeid

• Antall fisk, ikke biomasse
• Regelverket må tilpasses individet, som i de øvrige husdyrnæringene

• Dødelighet og sykdom må inn som kriterier i trafikklyssystemet
• Høy dødelighet bør ikke gi vekst

• Felles helseregister er avgjørende for bedre fiskehelse og -velferd

• Langsiktig og reell bærekraft



Takk for oppmerksomheten!
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