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Abstract

This report evaluates how and to what extent new regulations 
and policy instruments have promoted innovation and envi-
ronmentally sustainable production in one of Norway’s most 
important industries: salmon farming. It zooms in on a range of 
rules and innovation-stimulating arrangements, all intended to 
alleviate the sector’s largest environmental problems, namely 
escapement and the proliferation of sea lice. The report finds 
these measures to have had a limited problem-solving effect – 
along with several, more unintentional consequences. Stricter 
regulations have reduced the occurrence of sea lice within 
farms, but do not appear to have lowered the infection pres-
sure on wild fish populations. Moreover, they have caused a 
hike in mortality rates and welfare problems among the farmed 
salmon. Escapement has improved significantly over the past 
decade, but more recently, the trend has reversed.  As regards 
innovation, new policies have triggered a “race” towards 
more advanced fish-production technologies. However, the 
design and distribution of subsidies have favored the industry’s 
biggest players at the expense of smaller-scale farming, and 
triggered mechanical-type innovations with a questionable 
potential for commercialization and diffusion. Less effort has 
been devoted to the potential for genetic innovation. In con-
clusion, the report calls for a broader set of policy instruments 
that would, to a larger degree, secure more sustainable area 
use along the coast, and involve a restructuring of farming 
localities as well as closer cooperation within the industry. 



Innhold

Sammendrag ....................................................................................................................................................4

1. Introduksjon ..........................................................................................................................................5

2. Norsk oppdrettsnæring – et kort overblikk ..........................................................................................7

3. Innovasjon i oppdrett ............................................................................................................................9
 Medisinsk innovasjon ...........................................................................................................................10
 Biologisk innovasjon .............................................................................................................................10
 Genetisk innovasjon .............................................................................................................................10
 Mekanisk innovasjon ............................................................................................................................10

4. Politiske tiltak: Hvordan trigger vi innovasjon? ..................................................................................11
 Strengere regulering ............................................................................................................................11
 Grønne tillatelser .................................................................................................................................12
 Forskningstillatelser .............................................................................................................................12
 Utviklingstillatelser ...............................................................................................................................13
 Kapasitetsøkning ..................................................................................................................................13
 Trafikklyssystemet ................................................................................................................................13

5. Konsekvenser – hvordan treffer politikken? .......................................................................................15
 Rømming av fisk: Bedre, men ikke bra nok  .........................................................................................15
  Mørketall .........................................................................................................................................16
 Strengere lusekrav: Effektiv medisin eller brutalt regime? ..................................................................16
  Færre lus per fisk i merdene ............................................................................................................16
  Store lokale forskjeller .....................................................................................................................16
  Manglende måloppnåelse, overbehandling og nye problemer .......................................................21
 Effekter i næringen: «Big is better»? ....................................................................................................23
  De store blir større ...........................................................................................................................23
  En splittet næring ............................................................................................................................24
  Ensidig satsning ...............................................................................................................................27
  Kostbare «luftslott»? .......................................................................................................................32

6. Veien videre: Styrer næringen mot et paradigmeskifte? ...................................................................37
 
Etterord ..........................................................................................................................................................40



4

Sammendrag

Denne rapporten ser nærmere på hvordan norske 
myndigheter fremmer miljørettet innovasjon 
innenfor en av våre aller viktigste næringer: 
lakseoppdrett. Rapporten tar for seg en rekke ulike 
forvaltningstiltak og incentivordninger som alle har 
som fellesnevner å skulle bidra til mer bærekraftig 
drift og utvikling av nye løsninger på næringens 
kanskje største miljøproblem: Lus og rømming. 
Rapporten ser på mulige effekter av disse tiltakene, 
både i smal og litt bredere forstand. Den vurderer 
hvorvidt de har fungert etter hensikten, hvorvidt 
næringens lus- og rømmingsproblemer faktisk har 
blitt mindre, og hvorvidt tiltakene har bragt med seg 
andre og mer utilsiktede konsekvenser.

Rapporten finner at politikken bare delvis har fungert 
etter hensikten. Strengere lusekrav har riktignok ført 
til lavere lusenivåer i merdene, men i fjordene og 
elvene rundt er smitteproblemet fortsatt betydelig. 
Fremfor alt har lusekravene ført til et langt tøffere 
behandlingsregime – med hyppigere avlusninger, 
medfølgende velferdsutfordringer og økt dødelighet 
for oppdrettsfisken. Også for rømmingsproblemet 
er bildet todelt – den langsiktige trenden er positiv, 
men mørketallene kan være store, og det siste året 
har utviklingen også gått feil vei.

Tiltakene har likefullt stimulert til betydelig 
innovasjon og teknologiutvikling i næringen. 
Ordningen med «grønne tillatelser» må kunne sies å 
ha vært en parentes, men både forskningstillatelser 
og utviklingstillatelser har frembragt både store 
og innovative prosjekter. Ikke minst har sistnevnte 
skapt et «race» mot nye teknologier og nye 
produksjonsmuligheter for næringen. Rapporten 
retter likevel et kritisk blikk på utviklingstillatelsene, 

som medfører en raus subsidiering i en ellers lønnsom 
bransje, og som så langt har kommet bare et fåtall 
og til dels store aktører til gode. Den kommersielle 
realiserbarheten ved noen av prosjektene er også 
høyst diskutabel.

Overordnet spør rapporten om myndighetene i for 
stor grad fremmer rent mekaniske, operasjonelle 
løsninger på næringens miljøproblemer, mens  
løsninger innenfor biologi eller genetikk ikke blir 
like eksplisitt stimulert. Rapporten konkluderer med 
at et bredere sett med virkemidler bør tas i bruk 
for å redusere oppdrettsnæringens miljøavtrykk: 
Restrukturering, mer effektiv og hensiktsmessig 
arealbruk langs kysten, og, ikke minst, et tettere 
samarbeid internt i bransjen.
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1. Introduksjon

Det norske «lakse-eventyret» utgjør på mange 
måter et dilemma. På den ene siden kan 
oppdrettsnæringens utvikling kanskje fremstilles 
som en solskinnshistorie. Fra sin eksperimentelle 
start som beskjeden «attåtnæring» langs kysten, 
har næringen gjennomgått formidable endringer: 
Produksjonen er mangedoblet, driften er 
industrialisert og profesjonalisert, inntjeningen slår 
stadig nye rekorder og «laksebaroner» er blitt et 
allment kjent begrep. Norsk oppdrett skaper rikdom 
– og rikdommen skaper ringvirkninger.

Samtidig har medaljen også en bakside. Næringens 
vekst har satt tydelige miljøavtrykk, gjennom lokal 
forurensning fra oppdrettsanleggene, i form av 
fiskekloakk, fôr-rester og andre utslipp. I tillegg 
kommer det som kanskje har vært næringens aller 
største hodepine: Lus og rømming. 

Lakselus finnes i alle havområder på den nordlige 
halvkule, men i oppdrettsanleggene trives den ekstra 
godt. Her tærer den på fisken, og kan forårsake både 
sykdom og dødelighet. Aller viktigst er det imidlertid 
at høye lusenivå i oppdrettsanleggene skaper økt 
smittepress og risiko for dødelighet blant villaks og 
sjøørret.1 Gjennom en årrekke har bransjen forsøkt å 
begrense problemet - men lusa har vist seg å være en 
«hard nøtt å knekke». Villfisken trues også som følge 
av rømming fra oppdrettsanleggene: Oppdrettsfisk 
som kommer seg ut i elvene for å gyte, skaper 
nemlig avkom som ikke synes å være like godt egnet 
for overlevelse i det fri. Frykten er at slik «genetisk 
hybridisering» kan få alvorlige konsekvenser for 
villaksen og dens bestandsutvikling på sikt.2 

Så hvordan løser man dette dilemmaet? For 

norske myndigheter har svaret i økende grad vært 
strengere reguleringer og krav til næringen, og ikke 
minst å stimulere til mer miljørettet innovasjon. 
Både politikere og bransjen selv ivrer for videre 
vekst, og viser gjerne til prognoser om mulig dobling 
av verdiskapningen fra norsk sjømatproduksjon 
innen 2030.3 Skal dette realiseres, må imidlertid 
problemene med lus og rømming løses. Kan 
innovasjon, nye driftsmodeller, ny teknologi eller 
kanskje fremskritt innen genetisk utvikling være 
nøkkelen?

Denne rapporten tar utgangspunkt i nettopp 
dette spørsmålet, og retter søkelyset på det 
virkemiddelapparatet norske myndigheter har tatt i 
bruk de senere årene for å stimulere til innovasjon 
i oppdrettsnæringen. Rapporten legger en rekke 
reguleringer og incentivordninger under lupen, 
fra begynnelsen av 2010-tallet og frem til i dag, 
og vurderer hvorvidt de ser ut til å ha virket etter 
hensikten. Overordnet spør vi: I hvilken grad bidrar 
norsk havbrukspolitikk til å fremme miljørettet 
innovasjon? I hvilken grad bidrar den til å løse 
næringens utfordringer knyttet til lus og rømming? 
Og ikke minst: Har politikken også hatt andre, og 
kanskje mer problematiske konsekvenser?

Rapporten bygger på studier knyttet til to ulike 
forskningsprosjekter: «Designing Effective 
Management Systems for Aquaculture: Innovation 
and Sustainable Development» (DEMSA), og «A 
Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation 
and Growth in Norway». Begge er ledet av Fridtjof 
Nansens Institutt (FNI) og finansiert av HAVBRUK-
programmet til Norges Forskningsråd. Rapporten 
baserer seg på dybde-intervjuer og samtaler med 

1 Svåsand, T. Grefsrud, E.S., Karlsen, Ø., Kvamme, B.O., Glover, K.S, Husa, V. og Kristiansen, T.S. (red) 2017. Risikorapport for norsk fiskeoppdrett 
 2017. Fisken og havet, særnr. 2-2017. Bergen: Havforskningsinstituttet. Kristoffersen, A.B., Qviller, L., Helgesen, K.O., Vollset, K.W., Viljugrein, H., 
 Jansen, P.A. 2018. Quantitative risk assessment of salmon louse-induced mortality of seaward-migrating post-smolt Atlantic salmon. Epidemics, 
 23, pg. 19-23.
2  Grefsrud ES, Glover K, Grøsvik BE, Husa, V, Karlsen Ø, Kristiansen T, Kvamme BO, Mortensen S, Samuelsen OB, Stien LH, Svåsand T (red.), 2018. 
 Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018. Fisken og havet, særnr. 1-2018. Bergen: Havforskningsinstituttet.
3 Olafsen, T., Winther, U., Olsen, Y., Skjermo, J., 2012. Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det 
 Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Sintef fiskeri og havbruk. 
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informanter fra bransjen, deriblant myndigheter, 
næring og ulike interesseorganisasjoner (se 
etterord), kombinert med dokumentundersøkelser 
og statistisk dataanalyse.     

Rapporten er organisert som følger: Først gis et kort 
overblikk over norsk oppdrettsnæring slik den ser 
ut i dag – nøkkeltall, sentrale aktører og økonomisk 
utvikling. Deretter diskuterer vi innovasjonsbegrepet, 
og skiller mellom ulike faser og typer av innovasjon. 
Videre gjør rapporten rede for de ulike tiltakene 
norske myndigheter har innført for å bidra til 
innovasjon knyttet til lus og rømmingsproblemet. 
Rapporten analyserer og problematiserer mulige 
effekter av disse tiltakene. Avslutningsvis løfter 
vi blikket, og peker på noen sentrale spørsmål og 
veivalg for næring og myndigheter – veivalg som kan 
få mye å si for hvordan norsk havbruk utvikler seg i 
årene som kommer.
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2. Norsk oppdrettsnæring – et kort overblikk

Hvordan ser norsk oppdrettsnæring ut i dag? 
Næringen er mangslungen og variert, og kan deles 
inn i en rekke faser og segmenter: Fra avlsarbeid og 
bioteknologi, til produksjon, distribusjon, foredling 
og eksport. I tillegg kommer leverandørindustrien 
knyttet til de ulike fasene. I denne rapporten vil vi, 
av praktiske årsaker, rette mest oppmerksomhet 
mot den delen av næringen som knytter seg til selve 
havbruksfasen – altså produksjonen av matfisk ute 
i merdene. Dette er den klart mest lønnsomme 
delen av verdikjeden.4 Her finner vi totalt 174 
aktører per 2018. De fleste av dem er definert som 
små og mellomstore bedrifter, men en håndfull er 
virkelig store. Disse dominerer også globalt: Blant 
verdens femten største lakseoppdrettsselskaper, er 
hele åtte norske (Figur 1). Helt i toppen ligger Mowi 

(tidligere Marine Harvest), Cermaq Group, Lerøy 
Seafood og Salmar.

Havbruk regnes i dag som Norges nest største 
næring.6 Lønnsomheten har de siste årene vært 
svært god, mye takket være høye laksepriser og 
en tilsynelatende umettelig global etterspørsel.7 
Omsetningen har tredoblet seg de siste ti årene,8 
og i fjor ble det eksportert fisk til en verdi av 
99 milliarder kroner – ny rekord for næringen.9 
Mesteparten selges til EU, men også USA og Japan 
utgjør betydelige markeder (Figur 2). De gode tidene 
drypper selvsagt på flere ledd i næringen, men aller 
mest drypper det på oppdrettsselskapene: I fjor 
hadde de en driftsmargin på nesten 30 prosent – det 
nest høyeste siden 2006.10

4  Ernst & Young AS, 2017. The Norwegian Aquaculture Analysis 2017. EY
5   Kontali, 2018. The Salmon Farming Industry in Norway 2018. Kristiansund: Kontali Analyse AS
6   Ernst & Young, 2017. The Norwegian Aquaculture Analysis 2017.
7   Richardsen, R., Myhre, M., S., Bull-Berg, H., Grindvoll, L., T., 2018. Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse 
 med data fra 2016 og 2017. Rapport nr. 2018:00627, Trondheim: Sintef Ocean AS 
8  Kontali, 2018. The Salmon Farming Industry in Norway.
9  Norges Sjømatråd, 7. januar 2019. Sjømateksport for 99 milliarder i 2018. URL: https://seafood.no/aktuelt/nyheter/sjomateksport-for-99- 
 milliarder-i-2018-/
10  Kontali, 2018. The Salmon Farming Industry in Norway.

Figur 1. Verdens største lakseoppdrettselskaper per 2017, målt i slaktekvantum av Atlantisk laks, Coho laks, Chinook og ørret
(tonn wfe = whole fish equivalent). Kilde: Kontali, 2018.5
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Næringen sitter altså igjen med en ekstraordinær profitt. 
Dette er også en av årsakene til at det nå diskuteres 
større endringer i skatteregimet for næringen.11

I dag drives det oppdrett langs hele norskekysten (Fi-
gur 3). Et visst tyngdepunkt ligger i Hordaland og Ber-
gen, der flere av de største selskapene også har ho-
vedsete (Mowi, Grieg Seafood, Lerøy Seafood, m.fl.). 
Et annet område med stor produksjon er Sør-Trønde-
lag og området rundt Frøya (der Salmar har sitt ho-
vedkontor). Men også Sogn og Fjordane, Nordland 
og andre deler av kysten har etter hvert blitt viktige 
områder for havbruksnæringen.

Antall oppdrettsselskaper i Norge har likevel vært sterkt 
synkende over lengre tid. Etter noen første tiår da næ-
ringen hadde en klart distriktspolitisk profil – med stort 
innslag av familie-eide bedrifter og krav om blant an-
net lokalt eierskap – har strukturen i bransjen endret 
seg drastisk. Oppmykning av eierskapsreguleringer, 
oppkjøp og fusjoner har ført til en stadig sterkere kon-
solidering. Mens det i 1990 fantes hele 970 oppdretts-
selskap i Norge, er antallet nå nede i 174.13 Parallelt 
med dette har produksjonen altså mangedoblet seg.

11  Finansdepartementet, 7. september 2018. Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk. URL: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt
 utvalg-skal-vurdere-beskatningen-av-havbruk/id2610367/
12 Kontali, 2018. The Salmon Farming Industry in Norway.
13  Fiskeridirektoratet, 2019. Antall i drift 1994-2018, URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Akvakulturstatistikk-tidsserier/
 Totalt-hele-naeringen

Figur 3. Fordeling av aktive 
matfisktillatelser av laks langs 
kysten, per oktober 2019. 
Kilde: Fiskeridirektoratet

Figur 2. Salg av norsk oppdrettslaks. Kilde: Kontali, 2018.12
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3. Innovasjon i oppdrett

Før vi går nærmere inn på det politiske rammeverket 
og myndighetenes tiltak for å fremme miljørettet 
innovasjon, er det nødvendig med noen 
begrepsavklaringer. For hva menes egentlig med 
begrepet innovasjon? Og hvilke typer innovasjon 
er det naturlig å skille mellom i forbindelse med 
oppdrett?

I korte trekk kan innovasjon defineres som lanser- 
ingen av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess 
som ved å forbedre eksisterende forhold bidrar til ny 
verdiskaping. Det handler altså – helt enkelt – om 
å skape noe nytt.  Begrepet kan videre brytes ned 
i to ulike typer innovasjon: Den som primært er 
lønnsomhetsrettet, og den som er samfunns- eller 
miljørettet. Førstnevnte dreier seg om endringer som 
først og fremst bidrar til økt profitt for den enkelte 
aktør. Eksempelvis vil en oppdretter som finner en 
mer lønnsom måte å fôre fisken på, bedre sin egen 
bunnlinje litt uavhengig av hva andre i næringen 
foretar seg. Slik innovasjon kan altså karakteriseres 
som et privat gode. Miljørettet innovasjon, derimot, 
viser til endringer og nyvinninger som bidrar til å 
redusere oppdretterens miljø- og samfunnsmessige 
avtrykk. Slik innovasjon kan riktignok også bidra 
til å bedre bunnlinjen for et selskap, men den har 
konsekvenser også for andre aktører i næringen. 
Velger én oppdretter å ta i bruk ny teknologi som 
reduserer lusenivået i egne anlegg, reduseres faren 
for lusesmitte, noe som kommer også andre aktører 
til gode. Miljø-innovasjoner kan dermed klassifiseres 
som både et privat og felles/offentlig gode. Her 
oppstår det som i faglitteraturen gjerne omtales 
som “gratispassasjer-problemet”, altså at aktører 
nyter godt av et gode uten selv å bidra til det. Fra et 
samfunnsperspektiv vil produksjonen av dette godet 
(her: innovasjon) ofte bli for lav, rett og slett fordi 
incentivene bare delvis trekker i riktig retning. Derav 
behovet for politiske tiltak og reguleringer som gir 
en “ekstra dytt” i ønsket retning.

Også en annen type begrepsavklaring kan være verdt 
å ha med seg: Skillet mellom inkrementell og radikal 
innovasjon. Mens førstnevnte innebærer mindre 
forbedringer og oppgraderinger av eksisterende 
teknologi og produksjonsmetoder – kort sagt, 
forbedringer i “samme leia”, viser sistnevnte til mer 
betydelige og større omveltninger – eksempelvis 
helt ny teknologi og helt nye produksjonsmetoder. 
Radikale innovasjoner kan ryste en hel næring – de 
skaper nye vinnere og tapere, og et helt nytt “modus 
operandi”. Typisk er det også at radikal innovasjon 
krever høyere risiko- og investeringsvilje. Dermed 
forekommer også denne typen innovasjon langt 
sjeldnere enn de rent inkrementelle forbedringene.

Så hva er “modus operandi” innenfor dagens 
oppdrettsnæring i Norge? Næringen er selvsagt 
mangefasettert og på mange måter eksperimentell i 
sin natur, men noen felles nøkkeltrekk er det likevel 
mulig å peke på: 

• Bruken av en hurtigvoksende fisk som 
effektivt tar til seg næring, og sikrer korte 
produksjonssykluser og rask inntjening. 

• Bruken av åpne merder (notposer) plassert i 
relativt rolige omgivelser – innaskjærs, langs 
kysten.14 

Mens inkrementelle innovasjoner vil innebære 
mindre justeringer og forbedringer knyttet til disse 
trekkene, vil radikal innovasjon altså innebære mer 
betydelige endringer og kanskje et fundamentalt 
skifte bort fra disse trekkene.

I faglitteraturen skiller man også mellom tre ulike faser 
i en innovasjonsprosess. Den første, invensjonsfasen, 
er den eksperimentelle perioden der nye og lovende 
ideer videreutvikles og testes i liten skala. De som 
går videre til neste fase, demonstrasjonsfasen,  
testes så ut, eller «demonstreres», i full skala. Målet 

14 Åpne merder har vært standard produksjonsmåte i oppdrettsnæringen helt siden oppstarten på 1960-tallet. Merdene var riktignok enklere
 utformet den gang, sammenlignet med i dag, men prinsippene for produksjon har altså stort sett vært de samme i flere tiår.
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er imidlertid å nå den siste fasen, diffusjonsfasen, 
der innovasjonen kommersialiseres og spres i 
markedet. Dette vil som regel innebære en skalering 
og betydelig reduksjon av kostnader, slik at 
innovasjonen kan tas i bruk av flere aktører. Først da 
er det sannsynlig at innovatøren vil kunne gjenvinne 
investeringene som er gjort i de tidligere fasene 

– først her kan innovasjonen blir «god butikk». 
Ser man så på innovasjonsaktiviteter knyttet til 
oppdrettsnæringen, og mer spesifikt mot lus- eller 
rømmingsproblematikk, er det i all hovedsak fire 
ulike «spor» som peker seg ut: Medisinsk, biologisk, 
genetisk og mekanisk innovasjon.

15 Se for eksempel Havforskningsinstituttet, 3 november, 2017. Foreslår soner for fiske av leppefisk. URL: https://www.hi.no/hi/nyheter/2017/11/
 foreslar-soner-for-fiske-av-leppefisk, Havforskningsinstituttet, 2017. Ressurser og miljø langs kysten og i havet, Havforskningsinstituttet, 2017. 
 Særnummer 1-2017, Fisken og havet, URL: https://www.hi.no/filarkiv/2017/07/leppefisk.pdf/nb-no
16 Olaussen, J.O. 2018. Environmental Problems and regulation in the aquaculture industry. Insights from Norway. Marine Policy, Vol. 98. Pg. 158-163
17 AquaGen, desember, 2017. Avl for luseresistens virker. URL: https://aquagen.no/2017/12/08/avl-luseresistens-virker-2/ Gjerde, B. 2018. Kan vi på 
 sikt sleppe å sette inn tiltak mot lus? Norsk Fiskeoppdrett, s. 86. Gjerde, B. 2018. Er avl mot lus eit sisyfosarbeid? Norsk Fiskeoppdrett, s. 90.

Medisinsk innovasjon
Utviklingen av ulike typer medisinsk/
kjemisk behandling har vært en 
viktig del av innovasjonsarbeidet i 
norsk oppdrettsnæring, ikke minst 
for å få redusert luseproblemet. 
Lusen har imidlertid vist seg å være 
svært tilpasningsdyktig, og resistens 
har blitt et økende problem. I lys 
av dette har norske myndigheter 
etterhvert forsøkt å redusere bruken 
av medisinske/kjemiske tiltak. 

Biologisk innovasjon
Luseproblemet har i økende 
grad også blitt forsøkt håndtert 
gjennom rent biologiske metoder. 
Ved å plassere ulike typer 
parasittspisende rensefisk, som for 
eksempel rognkjeks og leppefisk, 
ned i oppdrettsanleggene, har 
man klart å redusere lusenivået 
betraktelig. Men heller ikke dette 
er helt problemfritt: Rensefiskens 
betydelige avlusningspotensial har 
nemlig skapt stor etterspørsel, og 
for leppefiskartene advares det nå 
om mulig overfiske enkelte steder.15 
Rensefisken har dessuten vist 
seg å være sårbar for sykdom og 
velferdsutfordringer i merdene.16 

Genetisk innovasjon
Et tredje innovasjonsspor knytter 
seg til genetisk utvikling. Her har 
flere aktører drevet langsiktig 
forsknings- og utviklingsarbeid, og 
de siste årene har luseresistens blitt 
føyet til de tradisjonelle avlsmålene. 
Gjennom genetisk seleksjon er det 
mulig å frembringe fisk med større 
luseresistens og motstandskraft, 
samt å utvikle en steril (triploid) 
fisk som reduserer problemet med 
rømming. Dette arbeidet pågår 
fortsatt, og i økende grad med 
lovende resultater.17 

Mekanisk innovasjon
Det foregår også et betydelig 
forskning- og utviklingsarbeid 
av mer mekanisk/industriell art. 
Eksempler på inkrementelle 
innovasjoner er bruken av luseskjørt 
(duker som kles utenpå merdene), 
rømmingssikre merder, bruk av 
sensorteknologi og digitalisering 
av produksjonsprosessen. Også 
større, radikale innovasjoner er 
under utvikling, som flytende 
lukkede anlegg, undervannsanlegg, 
landbaserte anlegg samt produksjon 
lenger til havs.
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4. Politiske tiltak:
Hvordan trigger vi innovasjon?

Før vi gjør rede for de regulatoriske tiltakene som 
retter seg helt eksplisitt mot innovasjon, kan det være 
nyttig med en kort beskrivelse av hvordan næringen 
styres på et mer overordnet nivå. Næringen reguleres 
av en rekke ulike instanser, men litt forenklet 
kan forvaltningen beskrives som en totrinns 
prosess: Først må oppdrettsselskapet få tillatelse 
til å drive oppdrett – det må søkes om konsesjon. 
Disse utstedes sentralt av Fiskeridirektoratet, og 
kriteriene for tildeling avhenger av type tillatelse. 
Ordinære, kommersielle matfisktillatelser blir tildelt 
mot vederlag gjennom ulike tildelingsrunder, men 
det finnes også andre typer produksjonstillatelser 
som tildeles etter særlige vilkår (som vi skal komme 
tilbake til).18 Tillatelsene gir innehaveren anledning 
til å produsere en viss mengde fisk, fastsatt gjennom 
en «Maksimalt Tillatt Biomasse» (MTB).19 Denne 
begrensningen settes etter en vurdering av søkers 
behov og ut fra blant annet miljøhensyn. En standard 
tillatelse ligger på 780 tonn fisk, mens den i Troms 
og Finnmark (der omfanget av oppdrett har vært 
mindre) ligger på 945 tonn.

I tillegg til dette, må oppdrettsselskapet også søke 
om en arealbruks-godkjenning, altså en klarering 
av såkalte «lokaliteter» som ønskes brukt for 
oppdrett. Denne prosessen foregår lokalt, med 
søknad til fylkeskommunen og en påfølgende 
hørings- og behandlingsprosess i kommunen, der 
både Fylkesmann, Mattilsynet og andre instanser 
kan komme med innsigelser og innspill. Når både 
tillatelsen og lokalitetsgodkjenningen så er på 
plass, kan produksjonen begynne. Videre drift blir 
overvåket og kontrollert gjennom tilsyn og en rekke 
rapporteringskrav fra myndighetenes side.

Hva så med reguleringer og tiltak som retter 

seg mer eksplisitt mot innovasjon? Norske 
myndigheter bruker betydelige ressurser på å 
stimulere havbruksrelatert innovasjon, blant 
annet gjennom støtte til forskningsmiljøer som 
SINTEF OCEAN, Nofima, Havforskningsinstituttet 
og flere. I tillegg har Forskningsrådet et eget 
program for havbruksnæringen, og flere av 
sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), 
som CtrlAqua, Foods of Norway og CIRFA, jobber 
med oppdrettsrelaterte tema. Parallelt med dette 
har myndighetene også sett et økende behov for å 
innføre innovasjons-incentiver rettet mer direkte 
mot oppdretterne. Riksrevisjonen fastslo i 2012 at 
miljøutfordringene i næringen var blitt så store at 
det var nødvendig med vesentlige endringer i måten 
næringen ble regulert.20 Riksrevisjonen etterlyste 
blant annet en snarlig innføring av styrende indikatorer 
og et styrket virkemiddelapparat overfor næringen. 
Regjeringen varslet samme år at problemene med 
lus, sykdom og rømming var blitt helt prekære.21 På 
bakgrunn av dette har myndighetene de siste årene 
innført en rekke tiltak rettet direkte mot næringens 
lus- og rømmingsproblemer.

Strengere regulering
For å forebygge og redusere omfanget av rømming, 
har myndighetene blant annet innført krav om 
sertifisering av utstyr, fortøyninger og anlegg, og 
krav om at næringen selv må betale for gjenfisket 
som gjøres etter rømmingstilfeller. 

I 2012 ble det som i dag kjennes som «NYTEK-
forskriften» utvidet.22 Sammen med Norsk Standard 
9415: 2009, stiller den krav om sertifisering 
av utstyr og skal sikre en teknisk forsvarlig 
standard på anleggene samt forebygge rømming. 
Forsvarlig drift av anleggene reguleres også av 

18  For en oversikt over de ulike tillatelsene og tilhørende vilkår, se forskrift 22 desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 
 regnbueørret (laksetildelingsforskriften)  
19  Forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)
20  Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen, dok 3:9, 2011-2012  
21  Meld. St. 22 (2012-2013). Verdens fremste sjømatnasjon. Det kongelige fiskeri- og kystdepartement, 22 mars 2013 
22  Forskrift 16. august 2011 nr. 849 til krav om teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) 
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Akvakulturdriftsforskriften23, som blant annet 
pålegger selskapene å ha nødvendig kompetanse 
og gode beredskapsplaner for å kunne hindre og 
begrense rømming av fisk.

I 2014 ble det også opprettet et nytt nasjonalt 
overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks, på 
oppdrag fra Fiskeridirektoratet.24 Det overordnete 
målet for programmet var å øke både kvantiteten og 
kvaliteten på overvåkingen.

Året etter kom så forskriften om «fellesansvar 
for utfisking» av rømt oppdrettsfisk.25 Inntil 2015 
hadde oppdretterne kun vært pålagt å rapportere 
om rømmingstilfeller umiddelbart til direktoratet. 
Nå fikk de også et felles ansvar for å finansiere og 
gjennomføre tiltak for å redusere spredning av 
rømt fisk. Ansvaret ble lagt til en sammenslutning 
som skulle finansieres av bransjen selv, gjennom 
en avgift. Samtidig fikk selskapene en klar 
gulrot: Selskap som innførte tiltak for å redusere 
konsekvensene av rømming (som sporing eller 
bruk av steril fisk), skulle slippe unna med redusert 
avgift.26 Målet, igjen, var å redusere den genetiske 
påvirkningen på villaksen.

I tillegg til strengere rømmingstiltak, har myndig- 
hetene de siste årene også stilt næringen overfor 
tøffere lusekrav. Fra 2013 – året etter varskuet fra 
Riksrevisjonen og regjeringen – kom det krav om 
at lusenivået i merdene nå måtte betydelig ned. I 
første omgang ble grensen satt til et gjennomsnitt 
på under 0,5 voksen hunnlus per oppdrettsfisk.27  
Fra 2017 kom så et tøffere krav – lusenivået måtte 
holdes under 0,2 i de såkalt «kritiske ukene», som 
tilsvarer perioden villaksen passerer «beltet» med 
oppdrettsanlegg på vei ut mot havet, og dermed er 
særlig sårbar for smitte. I tillegg til disse lusegrensene, 
ble det også innført krav om både hyppigere og mer 
systematisk telling av lus i merdene.

Grønne tillatelser
I 2013 lanserte myndighetene også de «Grønne 
tillatelsene». Dette var tillatelser som kunne 
benyttes til ordinær, kommersiell matfiskproduksjon, 
men der det heftet tydelige miljøbetingelser til 
produksjonen. Målet med ordningen var å trigge 
«nye teknologiske løsninger» som kunne bidra til å 
redusere problemene med lus og rømming.28 For å få 
innvilget grønne tillatelser, måtte oppdretterne altså 
vise til konkrete lus- og rømmingsreduserende tiltak 
og klare miljøgevinster som følge av produksjonen. 
Tiltakene skulle riktignok ikke omfatte utvikling eller 
uttesting av helt ny teknologi – løsningene måtte 
være ferdig uttestet og klare for bruk – men de skulle 
avvike fra standard driftsform og bidra til å fremme 
tilgjengelig, miljørettet teknologi.

Totalt skulle 45 grønne tillatelser tildeles, og av disse 
var noen kategorisert som «mørkegrønne», mens 
andre var «lysegrønne», avhengig (blant annet) 
av hvor strenge miljøkrav som måtte overholdes. 
Innenfor de mørkegrønne tillatelsene måtte 
produksjonen bidra til vesentlig mindre risiko for 
villaks som følge av rømming, eller sikre et lusenivå 
på maks 0,1 voksne hunnlus per oppdrettsfisk. De 
resterende lysegrønne tillatelsene var noe mildere 
i kravene: Her måtte oppdretterne iverksette 
rømmingsreduserende tiltak, eller sikre et lusenivå 
på maks 0,25 lus per oppdrettsfisk.29 

Forskningstillatelser
For utvikling av mer «uprøvde løsninger» mot lus 
og rømming, viste myndighetene til de såkalte 
Forskningstillatelsene.30 Formålet med disse har 
vært å stimulere til større forskningsprosjekter og 
kunnskapsbygging i næringen. Forskningstillatelsene 
har særlig vektlagt biologisk forskningskompetanse, 
og de retter seg mot samarbeidsprosjekter mellom 
næring og forskningsinstitusjoner. De har ingen 
definert søknadsfrist, deles ut fortløpende, og kan 
ikke konverteres til en ordinær kommersiell tillatelse 
(i motsetning til for eksempel de grønne tillatelsene, 

23  Akvakulturdriftsforskriften
24   Fiskeridirektoratet, 2018. Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og- 
 tilsyn/Roemt-fisk/Overvaakingsprogram-for-roemt-oppdrettslaks-i-vassdrag 
25   Forskrift 2. mai 2015 nr.89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk.
26   Ibid § 5  
27  Lusegrensene vi refererer til senere i denne rapporten viser alltid til gjennomsnittlig antall voksne hunnlus som tillates per fisk i merdene. 
28   Forskrift 24. juni 2013 nr. 754 om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013
29   Det ble også satt krav om maksimalt tre medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.
30   Ordningen bygger på forskrift om anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøk- og forskningsmål og undervisningsformål, fra 1985. 
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som altså kunne drives som ordinære kommersielle 
tillatelser). Et annet krav er også verdt å merke 
seg: Kunnskapen og resultatene som frembringes 
i forbindelse med forskningstillatelsene skal være 
offentlig tilgjengelig, og slik kunne komme hele 
næringen til gode.

Utviklingstillatelser
I 2015 kom så en ny type tillatelser - igjen med formål 
om å stimulere til mer innovasjon og bærekraft 
i næringen. De såkalte «Utviklingstillatelsene» 
ble etablert som en midlertidig ordning fram til 
november 2017, der selskaper kunne søke om å få 
tildelt nye tillatelser helt vederlagsfritt, mot at de 
iverksatte større innovasjons- og teknologiprosjekter 
som kunne bidra til å løse næringens miljø- og 
arealutfordringer.31 Ordningen rettet seg altså ikke 
mot inkrementell innovasjon, men skulle stimulere 
til et større teknologi-løft og mer radikale løsninger.
Det ble stilt krav om at prosjektene skulle innebære 
«betydelig innovasjon», «betydelige investeringer», 
og – også her – at teknologien og kunnskapen skulle 
deles, så den kunne komme hele næringen til gode. 
Samtidig lå det en betydelig økonomisk gulrot i 
ordningen: Etter endt utviklings- og testperiode, 
kan utviklingstillatelsen søkes omgjort til en vanlig, 
inntektsbringende tillatelse – og da til en svært 
rabattert pris. Dette har unektelig gjort ordningen 
svært attraktiv for næringen.

Kapasitetsøkning
I tillegg til de nevnte tillatelsene, valgte myndighetene 
i 2015 også å åpne opp for en viss produksjonsøkning 
innenfor de allerede gitte tillatelsene, gjennom en 
såkalt kapasitetsøkning (økt MTB). Etter en periode 
med opphetet offentlig debatt om hvorvidt dette 
overhode var forsvarlig, landet myndighetene på 
å tillate noe vekst – men da betinget av strengere 
miljøkrav. Oppdrettsselskapene kunne søke om 

opp mot fem prosents økning av produksjonen, 
men måtte da kunne dokumentere overholdelse 
av en lusegrense på 0.2 (ved bruk av maks. to 
medikamentelle behandlinger).32 

Trafikklyssystemet
To år senere, i januar 2017, innførte myndighetene så 
et helt nytt reguleringsregime for oppdrettsnæringen. 
En voksende havbruksnæring hadde gjort det 
nødvendig å stille krav ikke bare på lokalitetsnivå, 
men også ut fra en vurdering av samlet påvirkning 
fra anleggene i et større geografisk område.33 På basis 
av den såkalte Gullestad-rapporten,34 og etter innspill 
og forslag fra Havforskningsinstituttet,35 ble kysten 
derfor inndelt i 13 ulike produksjonsområder.36 Denne 
geografiske inndelingen var ment å sikre minst mulig 
lusespredning fra ett område til et annet.37 De ulike 
områdene er avtegnet på kartet i figur 4.

31 Laketildelingsforskriften § 23b
32   Fiskeridirektoratet, 2015. Tilbod om kapasitetsauge for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/
 Nyheter/2015/0615/Tilbod-om-kapasitetsauke-for-loeyve-til-matfisk-av-laks-aure-og-regnbogeaure
33   Meld. St. 16 (2014-2015). Forutsigbar og miljømessig berekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Det kongelige nærings- og
 fiskeridepartementet, 20 mars 2015 
34   Gullestad, P., Bjørgo, S., Eithun, I., Ervik, A., Gudding, R., Hansen, H., ... & Sandersen, H. T., 2011. Effektiv og bærekraftig arealbruk i
 havbruksnæringen - areal til begjær. Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. ISBN Elektronisk: 978-82-92075-05-0
35   Ådlandsvik, B., 2015. Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett. Rapport til Nærings- og fiskeridepartementet.
 Havforskningsinstituttet, nr. 20-2015 
36   Forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) 
37   Ådlandsvik, B., 2015. Forslag til produksjonsområder.
38  Produksjonsområdeforskriften § 8-10

Figur 4. Oversikt over de 13 produksjonsområdene i Trafikklys-
systemet. Kilde: Fiskeridirektoratet.38 
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Hvert område ble så tildelt et «trafikklys» - rødt, gult 
eller grønt – avhengig av hvor stor miljøpåvirkningen 
ble ansett å være i de ulike områdene. Fargesettingen 
skal gjøres annethvert år – andre runde kommer 
innen utgangen av 2019 – basert på en vurdering 
av lakselusens påvirkning på villaks i det aktuelle 
området.39 Grønt lys angir en «akseptabel» 
miljøpåvirkning, der det anses å være lav risiko for 
villaksen; gult lys angir en «moderat» miljøpåvirkning, 
med moderat fare for villaksen; mens rødt lys 
gis til produksjonsområder med «uakseptabel» 
miljøpåvirkning, der det anses for å være høy risiko 
for å kunne påvirke den ville laksepopulasjonen.40  

Trafikklyssystemet skiller seg fra tidligere 
forvaltningsregimer på flere måter – blant annet 
gjennom bruken av en slags «felles avstraffelse» og 
«felles gulrot»: Dersom aktører i et område ikke klarer 
å etterkomme lusekravene satt av myndighetene, 
kan samtlige aktører lokalisert innenfor dette 
området bli tvunget til å redusere produksjonen. Er 
du i grønn sone er det muligheter for vekst; mens 
du må belage deg på innstramminger dersom du 
befinner deg i rød sone. Det finnes imidlertid en 
unntaksbestemmelse: Oppdrettere kan søke om økt 
produksjon uavhengig av hvilken sone de befinner 
seg i, dersom de kan vise til svært lave lusetall (0,1) 
med bruk av kun én medikamentell behandling. 
Målet med det nye regimet er å sørge for en mer 
helhetlig og bærekraftig forvaltning i hele landet.

39   En ekspertgruppe utarbeider det faglige grunnlaget før Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjør den endelige vurderingen. Se NFD 2017. 
 Regjeringen skrur på trafikklyset. URL: no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/
40   Nilsen, F., Ellingsen, I., Finstad, B., Jansen, P.A., Karlsen, Ø., Kristoffersen, A., Sandvik, A.D., Sægrov, H., Ugedal, O., Vollset, K.W., Myksvoll, M.S. 
 2017. Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av
 lusepåvirkning. ISBN 978-82-8088-414-5
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5. Konsekvenser – hvordan treffer politikken?

I dette kapittelet ser vi nærmere på mulige effekter 
av myndighetenes ulike tiltak. Vurderingen er todelt: 
Først ser vi på hvorvidt tiltakene ser ut til å ha 
påvirket selve lus- og rømmingsproblemet. Deretter 
vurderer vi andre mulige konsekvenser av politikken. 
Noe er kanskje som forventet – annet kan være 
mer utilsiktede eller uventede konsekvenser. Treffer 
politikken slik myndighetene ønsker?

Rømming av fisk: Bedre, men ikke bra nok 
La oss først se på rømmingsstatistikken. Tall fra 
Fiskeridirektoratet viser at fra toppåret 2006 og 
frem til 2018 har antall rapporterte, rømte laks gått 
betydelig ned – hele 85 prosent (Figur 5). Den sterke 
nedgangen tyder på at mange av de iverksatte til- 
takene har fungert etter hensikten: Kompetanse- 

heving, strengere tekniske krav og fellesansvar for 
utfisking.

Hva skyldes de rømmingsepisodene som fortsatt 
forekommer? Rømmingsårsakene kategoriseres av 
Fiskeridirektoratet som «eksterne årsaker» (som 
angrep av predatorer eller påkjørsel), «operasjonelle 
årsaker» (som avlusning), «strukturelle årsaker» 
(som slitasje eller feil på utstyr), eller «ikke avklarte 
årsaker». Totalt var det 42 hendelser i løpet av 2018, 
og flesteparten hadde operasjonell årsak (Figur 6).42 
Disse førte tilsammen til over 44 000 rømte fisk.  Kun 
fire rømmingshendelser hadde strukturell årsak, 
men til gjengjeld førte disse til over 60 000 rømte 
laks. Dette gir et snitt på cirka 15 000 rømte laks per 
hendelse.

41  Statistisk sentralbyrå, 1. september 2019.  07516: Akvakultur. Tap/svinn i matfiskproduksjon, etter fiskeslag 1993-2018. Statistikkbanken.
 URL: https://www.ssb.no/statbank/table/07516/
42   Fiskeridirektoratet, 1. september 2019. Kategorisering av rømmingshendelser i 2018. Rømmingsstatistikk. URL:  https://www.fiskeridir.no/
 Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk
43  Ibid.

Figur 5. Grafen viser antall rømte laks 2002-2018. Basert på data fra SSB.41

Figur 6.  Diagrammet til  venstre 
viser antall rømmingshendelser 
i 2018, mens diagrammet til 
høyre viser antall rømte fisk 
samme år. Begge er fordelt etter  
rømmingsårsak. Basert på data 
fra Fiskeridirektoratet.43

ANTALL RØMMINGSHENDELSER I 2018
FORDELT ETTER TYPE ÅRSAK

ANTALL RØMTE FISK I 2018,
FORDELT ETTER TYPE ÅRSAK
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Mørketall
Likevel er det verdt å minne om at den tilsynelatende 
positive utviklingen kan maskere store mørketall.44 
Det reelle rømmingsomfanget kan altså være langt 
større. Tidligere studier har vist at fra 2005 til 2011 
kan rømmingsproblemet ha vært hele to til fire 
ganger større enn det den offisielle statistikken 
indikerte.45 Fortsatt skjer det menneskelige feil, 
teknisk svikt eller uforutsette ulykker som fører til 
større rømmingshendelser. Fra Salmars havmerd 
lokalisert utenfor Frøya, rømte det i 2018 hele 
16 000 laks46 – et klart eksempel på at det også 
fra nye og teknologisk avanserte anlegg, kan 
forekomme uhell. Med stadig større anlegg som 
inneholder mer fisk, blir rømmingsomfanget også 
større – når ulykken først er ute. Verdt å påpeke er 
det også at den langsiktige kurven som lenge har 
vært positiv, nå peker feil vei: Litt over halvveis i 
2019 var det allerede rapportert om hele 280 000 
rømte laks – nesten dobbelt så mange som i hele 
2018.47 Rømming fortsetter altså å være en stor 
utfordring for næringen, og både forebyggende og 
effektreduserende tiltak vil fortsatt måtte være et 
vedvarende og prioritert arbeid.

Strengere lusekrav: Effektiv medisin eller 
brutalt regime?
Hva så med lusetallene – hvordan har disse utviklet 
seg i etterkant av myndighetenes innstramming 
og skjerpede krav? Statistikken tyder også her 
på en positiv utvikling. Helt siden 2013 har 
oppdrettsselskapene vært pålagt å innrapportere 
ukentlige lusedata til Mattilsynet. Rapporteringen 
omfatter både opplysninger om gjennomsnittlig 
antall lus på lokalitetene, samt hvilke tiltak som 
iverksettes for å bekjempe problemet. På basis 
av disse dataene, har vi undersøkt hvordan 
lusenivåene i norske oppdrettsanlegg har utviklet 
seg over tid - både på landsbasis, i utvalgte regioner 
og for spesifikke lokaliteter. I hvilken grad ser vi en 
sammenheng mellom det strengere regelverket, og 
faktiske lusenivåer ute i merdene? Har lusekravene 
hatt en ønsket effekt? Og ser vi utilsiktede 

eller uønskede bieffekter av dagens regime? 

Færre lus per fisk i merdene
Figur 7 gir et bilde av den generelle utviklingen 
på landsbasis. Kurven viser gjennomsnittlig antall 
hunnlus per oppdrettsfisk fra 2013 og frem til i dag. 
Som vi ser, svinger nivåene og det er store variasjoner 
gjennom året. Dette har i stor grad naturgitte 
årsaker.48 Samtidig ser vi at trendlinjen (rød linje) 
er svakt synkende. I tillegg ser variasjonen, altså 
svingningene fra topp- til bunnivåer, også ut til å ha 
blitt redusert, ikke minst i perioden etter 2015. Dette 
henger sannsynligvis sammen med fremveksten 
av mekaniske avlusningsmetoder. Tidligere var 
medikamentell behandling51 mest utbredt, men på 
grunn av økende resistens-problemer har næringen 
gradvis måttet ty til mer mekaniske løsninger, som 
spyling med ferskvann eller oppvarmet sjøvann, 
eller bruk av såkalte «hydrolicere», som spyler lusa 
av fisken gjennom variert trykk i en lukket vannsøyle. 
Ifølge Mattilsynet har dette bidratt til at man igjen 
fikk bedre kontroll på lusesituasjonen. Det er 
imidlertid viktig å påpeke at det er gjennomsnittlig 
antall lus per fisk man teller. Selv om dette nivået 
holdes stabilt, vil en økende beholdning, altså flere 
fisk i merden, gi et samlet sett større lusetrykk. De 
grå søylene i Figur 7 viser beholdning av levende fisk 
i sjøen på landsbasis. Fra 2012 til 2017 har antallet 
vært relativt stabilt, men fra 2017 til 2019 har det 
vært en økning på rundt ti prosent. Økningen har 
særlig forekommet i Nordland, Troms og Finnmark 
(Figur 8).

Store lokale forskjeller
Et positivt gjennomsnittsbilde på landsbasis, kan 
også maskere store lokale variasjoner. Ikke minst har 
luseproblemet vært særlig utbredt på Vestlandet, der 
vannet er varmere og avstanden mellom anleggene 
kortere. La oss derfor se nærmere på lusetallene for 
Hordaland. Også her ser vi en nedadgående trend fra 
2015 og frem til i dag, som tyder på at oppdretterne 
- også i det mest utsatte fylket - klarer å holde seg 
innenfor regelverket. (Figur 9). 

44   Grefsrud ES, et. al. (red.), Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018. 
45   Skilbrei, OT, Heino, M, Svåsand, T. 2015. Using simulated escape events to assess the annual numbers and destinies of escaped farmed Atlantic 
 salmon of different life stages, from farms sites in Norway. ICES Journal of Marine Science, 72: 670-685.
46   Fiskeridirektoratet, 24. januar 2019. 16000 laks rømte frå havmerden. URL:  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2019/ 0119/  
 16-000-laks-roemte-fra-havmerden
47   Fiskeridirektoratet. 5. juni 2019. Rømmingsstatistikk. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk
48  Lusa trives best med varmere temperaturer, noe som fører til høyere nivåer om sommeren og høsten, og lavere nivåer om vinteren og på våren.
51  Eksempelvis legemidler som diflubenzuron, emamectin benzoat og teflubenzuron (via fôr), eller azamethiphos, cypermethrin, deltamehrin og 
 hydrogenperoksid (via bading).
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Figur 7. Totalsum av innrapporterte lusedata og beholdning av laks på landsbasis. Basert på data fra Lusedata.no49 og SSB50

49   Lusedata. 1. september 2019.Totalsum, lus voksne hunner. URL: http://lusedata.no/statistikk/excel/
50   Statistisk sentralbyrå, 1. september 2019. Akvakultur. Beholdning av levende matfisk, etter region, fiskeslag, statistikkvariabel og år.
 URL: https://www.ssb.no/statbank/list/fiskeoppdrett/ Data for 2019 viser til beholdningen ved 31.12.2018, mens øvrige data er fra 1.1 hvert år.
52  Statistisk sentralbyrå, 1. september 2019. Akvakultur. Beholdning av levende matfisk, etter region, fiskeslag, statistikkvariabel og år. 
 URL: https://www.ssb.no/statbank/list/fiskeoppdrett/
53  Lusedata, 1. September 2019. Lus voksne hunner, Hordaland. URL: http://lusedata.no/statistikk/excel/
54   Statistisk sentralbyrå, 1. september 2019. Akvakultur. Beholdning av levende matfisk, etter region, fiskeslag, statistikkvariabel og år. 
 URL: https://www.ssb.no/statbank/list/fiskeoppdrett/, Data for 2019 viser til beholdningen ved 31.12.2018, mens øvrige data er fra 1.1 hvert år.

Figur 8. Beholdning av laks fordelt på fylker 2012-2019. *Data for 2019 viser til beholdningen ved 31.12.2018, mens øvrige data er 
fra 1.1 hvert år.) Basert på data fra SSB.52

Figur 9. Innrapporterte lusedata og beholdning av laks for Hordaland fra 2013-2019. Basert på data fra Lusedata.no53 og SSB54
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For å få et mer nyansert bilde av situasjonen, 
har vi undersøkt luse-rapporteringer fra hver 
enkelt lokalitet. Hvor stor er variasjonen mellom 
enkeltaktører i næringen, og er det enkelte som 
vedvarende sliter mer enn andre med å overholde 
lusegrensene?

Figur 10 viser situasjonen for enkelt-lokaliteter i 
Hordaland. Ifølge Mattilsynet er uke 16-24 spesielt 
kritiske for villaksen i dette området, da dette er 
perioden den vandrer fra elvene og ut mot havet. 
Dataene som vises her er fra uke 19. Figuren er delt 
i to: første halvdel viser lusenivåer for perioden 
2013-2016 (da lusekravet var 0,5 gjennom hele 
året), mens siste halvdel er fra 2017 (da kravene ble 
skjerpet og gikk fra 0,5 til 0,2 i den kritiske perioden). 
Som vi ser, klarer de aller fleste å holde seg innenfor 
lusegrensene. Også i 2017, da grensen ble strammet 
inn, ser de fleste ut til å ha klart å omstille seg. Kun 
seks av totalt 92 lokalitetsrapporteringer overskred 
grensen i uke 19 i 2019 (blå prikker over stiplet 
linje i siste halvdel av figuren). De innrapporterte 
lusedataene tyder altså på at det store flertallet av 
næringsaktører ser ut til å overholde de fastsatte 
lusegrensene – også etter innstrammingen som kom 
i 2017.

Hva så med det mindretallet som overskrider 
grensen – er dette «gjengangere» som har 
problemer uke etter uke, år etter år, eller dreier det 
seg om mer tilfeldige regelbrudd? Ved å undersøke 
hvilke lokaliteter som overskrider grensene, kan vi 
vurdere hvorvidt enkelte aktører og enkelte anlegg 
har større luseproblemer enn andre.

Figur 11 viser antall innrapporterte overskridelser 
for alle lokaliteter i Hordaland for de mest kritiske 
ukene, når grensen er på 0,2 lus per fisk (blå 
søyle). Figuren viser også antall avlusningstiltak 
som utføres på hver av disse lokalitetene i løpet 
av et år (oransje søyle).  Lokalitetsnummeret er 
anonymisert.  Som vi ser fra figuren er det særlig de 
fem første lokalitetene som åpenbart har vansker 
med å overholde lusegrensene (blå søyle). Lokalitet 
1 og 2 er «verstingene» med størst problemer: Av 
til sammen 18 rapporteringer (over en periode på 

tre år), har de overskredet grensene henholdsvis 
12 og 13 ganger.  Det som skiller dem fra hverandre 
er imidlertid hva de har gjort for å få bukt med 
problemet. På lokalitet 1 er det i snitt gjort 11 tiltak 
i løpet av året, mens på lokalitet 2 er det ikke gjort 
stort, skal vi tro dataene. Her har det kun blitt gjort 
ett tiltak i løpet av et år i snitt. Enkelte av lokalitetene 
som har få eller ingen overskridelser, som lokalitet 
36 og 42, har til gjengjeld gjort svært mange tiltak 
for å overholde grensene, nesten 15 i snitt per år.  
Andre lokaliteter har gjort få tiltak, og har samtidig 
rapportert få overskridelser. 

Det kan altså være flere årsaker til at enkelte sliter 
mer enn andre. Det kan handle om geografisk 
plasseringen og naturgitte årsaker som oppdretterne 
selv ikke rår over. Enkelte er «uheldige» og opererer 
i områder der lusen trives og dermed er vanskeligere 
å få bukt med. Forskjellene kan imidlertid også 
skyldes at enkelte oppdrettere rett og slett ikke 
bruker nok ressurser – eller riktige tiltak – for å 
redusere problemet, slik regelverket krever.

Hva så med andre regioner? Er bildet det samme i 
for eksempel Nord-Norge som på Vestlandet?

Etter innføringen av Trafikklyssystemet i 2017 
ble kysten som kjent inndelt i tretten ulike 
produksjonsområder, som annethvert år får tildelt 
sine «trafikklys». Systemet baserer seg på tre 
ulike datasett: Innrapporterte lusedata, biomasse 
og sjøtemperatur. Disse dataene benyttes for å 
modellere produksjon av lakseluslarver. Ved bruk 
av strømningsmodeller anslås spredning av disse 
larvene, påslag på villfisk, og sannsynlighet for 
påfølgende dødelighet blant fisken. Samtidig tas det 
blant annet prøver av villfisk i de ulike områdene, 
for å verifisere modellene.57 Trafikksystemet 
representerer altså et veiskille i måten myndighetene 
måler og vurderer luseproblemet på: Fra 2013 - 
2017 fokuserte man på antall lus per oppdrettsfisk 
i merdene, mens man etter innføringen av 
Trafikklyssystemet i tillegg beregner lakselusens 
påslag på villfisk, for å vurdere miljøtilstanden i et 
større geografisk område.

57   Nilsen, R., Serra, R.M., Sandvik, A., D., Elvik, K., M., S., Kjær, R., Karlsen, Ø., Finstad, B., Berg, M., Lehmann, G., B., 2019. Lakselusinfestasjon på vill 
 laksefisk langs Norskekysten i 2019 - sluttrapport til Mattilsynet. Rapport fra havforskningen 2019-35, ISSN: 1893-4536
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Figur 10. Innrapporterte lusetall (2013-2019) for lokaliteter i Hordaland. Basert på data fra Barentswatch.55

Figur 11: Den blå søylen viser antall overskridelser som har vært rapportert for lokaliteter i Hordaland i løpet av de kritiske ukene 
(uke 16-21) i 2017 til 2019. X- aksen representerer lokalitetsnummer, (*anonymisert). Den oransje søylen viser antall tiltak som utfø-
res på de ulike lokalitetene per år (i snitt 2017-2019). De røde markørene påpeker lokaliteter som skiller seg ut i statistikken.
Basert på data fra Barentswatch56

55  Barentswatch, 1. september 2019. Lus per fisk. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice
56   Barentswatch. 1. september 2019. Lus per fisk. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice  og Barentswatch, 1. september 
 2019. Tiltak mot lus. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/treatments 
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Figur 12.  Produksjonsområder med fargekoder for 2017-2019. Kilde: Fiskeridirektoratet.58

58  Fiskeridirektoratet, 21.februar 2018. Produksjonsområder.URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/ 
 Kapasitetsjustering-trafikklyssystemet/Produksjonsomraader
59   Uke 16-21 sør for Nordland, og uke 21-26 for Nordland, Troms og Finnmark.
60   Målinger i 2018 og 2019 vil danne grunnlaget for de nye trafikklysene som kommer i slutten av 2019.

I 2017 fikk produksjonsområdene (PO) sine første 
trafikklys, basert på modelleringer og målinger gjort 
i de foregående årene (Figur 12).

Bakgrunnen for trafikklysene er innrapporterte 
lusedata, biomasse og sjøtemperatur.  Hvordan 
har disse dataene utviklet seg i årene etter første 
lyssetting? Figur 13 gir et situasjonsbilde for alle 
de tretten områdene. Øvre del av figuren viser 
innrapporterte lusedata for de mest kritiske ukene59 
for samtlige produksjonsområder i 2018 og 201960, 
mens nedre del viser biomasse og snittemperatur 
for samme tidsperiode.

Som vi ser, er det stor variasjon i stående biomasse 
mellom de ulike områdene. De fleste lusemålingene 
ligger under grensen på 0,2. Det er imidlertid noen 
områder som skiller seg ut med flere og større 
overskridelser, som for eksempel området som 
dekker store deler av Hordaland (PO 3), Møre og 
Romsdal (PO 5) og Nordmøre til Sør- Trøndelag (PO 
6). Sistnevnte har et relativt lave lusenivå i snitt, men 
høy biomasse, og altså mange potensielle luseverter. 
Møre og Romsdal har derimot et høyere lusenivå, 
men lavere biomasse. Hvordan og hvor mye de 
enkelte parameterne vil vektes i Trafikklyssystemet 
gjenstår å se.   
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Manglende måloppnåelse,
overbehandling og nye problemer
Samlet sett ser det altså ut til at innføringen av 
strengere krav siden 2013 har ført til en reduksjon 
i antall lus per oppdrettsfisk i merdene. En viktig 
presisering og betenkning er likevel på sin plass: 

Selv om de rapporterte lusenivåene i oppdrettsan- 
leggene har gått ned, betyr ikke det at lakselus-
problemet som sådan er løst. Målinger i allmenn- 
ingen og på villfisk viser fortsatt et betydelig 
lusepåslag, og en fortsatt høy risiko for «lakse- 

lusindusert villfiskdødelighet» enkelte steder.64 

Dettte antyder at de strengere kravene til lus per 
oppdrettsfisk ikke nødvendigvis har bidratt til økt 
måloppnåelse. 

I tillegg ser det strenge luseregimet ut til å 
skape også andre sett med problemer: For å 
klare å overholde de strenge lusekravene, har 
oppdretterne måttet ty til hyppigere avlusingstiltak 
enn det som har vært vanlig tidligere – gjerne så 
ofte som hver annen eller hver tredje uke.65 Dette 
kan i seg selv være svært problematisk, ikke minst 

Figur 13. Det øverste diagrammet viser innrapporterte lusedata for produksjonsområde (PO) for de mest kritiske ukene i 2018 og 
2019.61 Svart linje indikerer gjennomsnittsverdi, mens boksen indikerer nedre og øvre kvartil og gir indikasjon på lusenivåvariasjon 
for hvert produksjonsområde. Punktene som ligger utenfor boksen representerer enkelttilfeller, og gir en indikasjon på hvor mange 
og hvor store overskridelser det forekommer i hvert område. Rød stiplet linje indikerer lusegrensen på 0,2. Det nederste diagram-
met viser gjennomsnittlig sjøtemperatur  og stående biomasse for tilsvarende uker for alle produksjonsområder. Basert på data fra 
Fiskeridirektoratet62 og Barentswatch.63

61   uke 16-21 sør for Nordland (PO 1-7), og uke 21-26 for Nordland, Troms og Finnmark (PO 8-13). 
62  Fiskeridirektoratet, september 2019. Beholdning ved månedsslutt fordelt på art 2017-2019 (produksjonsområde). URL:  https://www.fiskeridir.no/
 Akvakultur/Tall-og-analyse/Biomassestatistikk/Biomassestatistikk-etter-produksjonsomraade
63  Barentswatch, 1. september 2019. Lus per fisk og temperatur. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice
64  Nilsen, R., Serra, R., M.,  Sandvik, A., D., Elvik, K., M., S.,  Kjær, R., Karlsen, Ø.,  Finstad, B., Berg, M., og Lehmann, G., B., 2019. 
 Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2019. Havforskningen nr. 2019-35. Sluttrapport til Mattilsynet, ISSN: 1893-4536  Grefsrud,  
 E.,S., Glover, K., Grøsvik, B.,E., Husa, V., Karlsen, Ø., Kristiansen, T., Kvamme, B.,O., Mortensen, S., Samuelsen, O.,B., Stien, L.,H., Svåsand, T., 2018.  
 Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018. Fisken og havet, særnr. 1-2018, ISSN: 1894-5031 
65  Barentswatch,  1. september 2019. Tiltak mot lus. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/treatments
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sett fra et fiskevelferdsperspektiv. Avlusningen 
kan påføre fisken stor skade og gir betydelig økt 
dødelighetsrisiko både under og etter avlusning.66 
Figur 14 viser dødelighet blant oppdrettslaks 
på landsbasis, og samlet omfang av ulike typer 
avlusningstiltak. Dødelighet skyldes riktignok flere 

faktorer enn lusebehandling – men de to kurvene 
viser en tilsynelatende høy korrelasjon. Figur 15 
viser avlusningstiltakene fordelt på ulike metoder.  
Bruk av medikamentelle metoder er redusert de 
senere årene, mens mekaniske brukes hyppigere.

Figur 14. Figuren viser totalt antall tiltak mot lus (Mekanisk/Medikamentell/Biologisk) gjennomført per år (gul kurve67), og
dødelighet i prosent, fra 2012 til 2018. Kilde: Basert på data fra SSB68 og Barentswatch.69

Figur 15. Antall avlusningstiltak per år fordelt på medikamentelle (blå kurve)-, mekaniske (oransje kurve)- og biologiske (grå kurve) 
metoder. Basert på data Barentswatch70,71.

66   Grefsrud, E.,S., Glover, K., Grøsvik, B.,E., Husa, V., Karlsen, Ø., Kristiansen, T., Kvamme, B.,O., Mortensen, S., Samuelsen, O.,B., Stien, L.,H., Svåsand, 
 T., 2018. Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018, Fisken og havet, særnr. 1-2018, ISSN: 1894-5031    
67  Antallet biologiske tiltak kan være upresist. For biologiske metoder rapporteres det nemlig om hvilken type rensefisk som benyttes, og dersom en 
 lokalitet bruker både rognkjeks og berggylt, rapporteres dette som to ulike tiltak. For å forsøke å korrigere for dette, har vi halvert det totale
 antallet innrapporterte biologiske tiltak per år, basert på det som ser ut til å være snittet i næringen.
68   Statistisk sentralbyrå, 1. september 2019. Akvakultur, Tap/svinn i matfiskproduksjon, etter fiskeslag 1993-2018. URL: https://www.ssb.no/
 statbank/table/07516/
69   Barentswatch, 1. september 2019. Tiltak mot lus. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/treatments
70  Barentswatch, 1. september 2019. Tiltak mot lus. URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/treatments
71  Se fotnote 67
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Kanskje står vi overfor en situasjon der «det beste 
blir det godes fiende»? Det hjelper i alle fall lite 
å drive «lusefri» oppdrett, hvis fiskens ve og vel 
samtidig er under enhver kritikk. Mattilsynet advarer 
mot utviklingen, og mener mange av de nyere 
mekaniske avlusningsmetodene ikke ble godt nok 
testet ut før de «i desperasjon» ble tatt i bruk for 
å få bukt med et raskt økende resistensproblem.72 
Blant annet er Mattilsynet sterkt kritisk til bruken 
av termisk avlusing (behandling med oppvarmet 
vann), som medfører både stress, panikk og tydelig 
smerteatferd hos fisken, ifølge nyere studier.73 
Dersom hyppig avlusning viser seg å være uforsvarlig 
i et fiskehelseperspektiv, og oppdretterne må finne 
nye metoder, kan lusenivåene igjen blusse opp. 
Dermed er næringen fortsatt avhengig av å finne 
nye, og mer langsiktige, løsninger.

Effekter i næringen: «Big is better»?
Hva så med andre konsekvenser av myndighetenes 
strengere miljøkrav overfor oppdrettsnæringen? Én 
ting er hvordan skjerpede krav og reguleringer påvirker 
fisken og forekomsten av lus og rømming – noe 
annet er hvordan politikken slår ut på næringen som 
helhet, og om den skaper uønskede ringvirkninger for 
samfunnet rundt. Har det nye regulatoriske regimet 

hatt flere utilsiktede konsekvenser?

De store blir større
La oss først se nærmere på hvordan myndighetenes 
innovasjonstiltak har blitt mottatt i næringen. I 
denne gjennomgangen vil vi for enkelhets skyld 
skille mellom store aktører (her definert som 
oppdrettsselskaper med mer enn ti tillatelser) og 
mindre aktører (definert som selskaper med mindre 
enn ti tillatelser). Innenfor disse vil det selvsagt være 
variasjon og nyanser i hvordan hvert enkelt selskap 
ser på reguleringene og den havbrukspolitikken som 
til enhver tid føres, men, som vi skal se, har en slik 
størrelsesbasert inndeling likevel mye for seg.

Hvilke aktører er det som til syvende og sist har 
nytt godt av de ulike typene tillatelser som er blitt 
tilgjengeliggjort over de siste årene? Hvem endte 
opp som innehavere av de Grønne tillatelsene, 
Forskningstillatelsene og Utviklingstillatelsene? Vår 
kartlegging viser at tildelingene - i det store og hele 
- har kommet de store selskapene mest til gode. Av 
de 45 grønne tillatelsene som ble utlyst i 2013, endte 
nesten 65 prosent i hendene på store aktører. Figur 
16 viser fordelingen av omsøkte og gitte tillatelser 
innenfor denne ordningen.

72   Mattilsynet, 7. juli 2017. Lakselusen kan øke sin toleranse for ferskvann. URL: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_
 skjellsykdommer/lakselus/lakselusen_kan_oke_sin_toleranse_for_ferskvann.27773
73   Mattilsynet, 31. august 2019. Termisk avlusing: Fiskevelferd, forskning og avklaring fra Mattilsynet. URL: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_
 akvakultur/fiskevelferd/termisk_avlusing_fiskevelferd_forskning_og_avklaring_fra_mattilsynet.34470
74  I kategorien «Leverandører» inngår blant annet smolt-produsenter og selskaper som utelukkende driver med forskning og utvikling, samt alle 
 aktører som ikke innehar kommersielle matfisk tillatelser. 
75   Fiskeridirektoratet, 12. mars 2015.  Søykjarliste for grøne løyve, oppdatert (04.10.13). URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og- 
 tillatelser/Kommersielle-tillatelser/Laks-oerret-og-regnbueoerret/Groenne-tillatelser/Nyheter-om-groenne-tillatelser/Soekjarliste-for-groene- 
 loeyve-oppdatert-04.10.13
76  Fiskeridirektoratet, 6. august 2019. Løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn- grøne løyve. 
 URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Delt-kunnskap-og-erfaring/Groene-loeyve

Figur 16. Diagrammet til venstre viser fordeling av antall søknader, mens diagrammet til høyre viser fordeling av grønne tillatelser mellom 
store aktører, små og mellomstore aktører, og leverandører.74 Basert på data fra Fiskeridirektoratet.75,76 
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Det samme bildet gjør seg gjeldende også innenfor 
Utviklingstillatelsene. Her var vilkårene blant 
annet at prosjektene måtte innebære «betydelige 
investeringer» og «betydelig innovasjon», og 
intuitivt skulle man da kanskje tro at det kun ville 
være de største selskapene som viste interesse – 
men i realiteten skapte ordningen stor interesse 
i alle deler av næringen. Ikke minst meldte 
leverandørindustrien seg på.77 Flere av selskapene 
som søkte kom fra andre maritime næringer som 
olje- og gassektoren, og søknadene understreket da 
også mulighetene for læring og teknologioverføring 
mellom ulike bransjer.

Likevel er det også her de store oppdrettsselskapene 
som så langt har trukket det lengste strået: Av de 
tildelte tillatelsene, har 86 prosent gått til store 
aktører (se figur 17).

Forskningstillatelsene skiller seg litt fra de andre, ved 
at de primært har gått til samarbeidskonstellasjoner 
mellom forskningsmiljøer og næringsaktører. 
Fordelingen viser at de fleste av tillatelsene er gitt 

til samarbeidsprosjekter som involverer ulike typer 
leverandører, det være seg fôrprodusenter, yngel- og 
settefiskprodusenter eller ulike typer farmasøytisk 
virksomhet. Rundt en tredjedel av tillatelsene er eid 
av oppdrettsselskaper, mens en fjerdedel er eid av 
forskningsinstitutter (se figur 18).

Samlet sett er det likevel liten tvil om at de ulike 
tillatelsene har kommet de store aktørene mest til 
gode. Av samtlige kommersielle tillatelser som er blitt 
gitt på ulike tidspunkt siden 2012, har over 80 prosent 
havnet på store aktørers hender, på bekostning 
av de små (se figur 19). Myndighetenes ulike 
incentivordninger for mer miljørettet innovasjon, har 
altså hatt en helt tydelig bi-effekt: De store har fått en 
gullkantet mulighet til å bli enda større.

En splittet næring83 

I lys av denne skjevfordelingen, er det kanskje ikke så 
overraskende at små og store oppdrettere også ser 
svært ulikt på myndighetenes innstramminger de 
senere årene. Mindre aktører har gjennomgående 

77 Innenfor utviklingstillatelsene ble det ikke stilt krav om eksisterende produksjon, og i praksis var det dermed åpent også for andre aktører å søke 
 på disse tillatelsene.
78  I kategorien «Leverandører» inngår de aktører som ikke innehar kommersielle matfisktillatelser. Hovedandelen av disse selskapene er registrert 
 som design, teknisk eller tjenestebasert virksomhet eller lignende. De av søknadene som er offentliggjorte samarbeidsprosjekter mellom teknisk 
 virksomhet og oppdrettsaktører med kommersielle matfisktillatelser er kategorisert som store eller små og mellomstore ut ifra antall kommersielle 
 matfisktillatelser oppdrettsaktøren innehar. Vi tar forbehold om at flere av søknadsprosjektene kan være samarbeidsprosjekter mellom leverandører 
 og oppdrettsaktører som ikke er offentliggjort. 
79   Fiskeridirektoratet, 5. juli 2019. Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse
83   Se også Vormedal, I. and Skjærseth, J.B. 2019. The good, the bad, or the ugly? Corporate strategies, size, and environmental regulation in the 
 fish-farming industry. Forthcoming in Business and Politics, Cambridge University Press

Figur 17. Diagrammet til venstre viser fordeling av antall søknader til utviklingstillatelsesrunden, mens diagrammet til høyre viser forde-
ling av tillatelser mellom hhv store aktører, små/mellomstore, og leverandører.78 Basert på data fra Fiskeridirektoratet.79
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vært sterke motstandere av det stadig strengere 
regimet. Et gjennomgangstema har vært den 
vitenskapelige usikkerheten som tross alt hefter 
ved noen av de modellene som ligger til grunn 
for lusekravene. Ikke minst gjelder dette for 
Trafikklyssystemet, der myndighetene nå benytter 
nye metoder og modeller for å vurdere lusens 
påvirkning på villaksen.

Et annet mot-argument blant de mindre aktørene er 
at strenge lusekrav også skaper uheldige bieffekter, 
særlig med tanke på fiskevelferd. Som nevnt har 
de skjerpede lusekravene ført til langt hyppigere 
behandlinger – og dødeligheten er økende. Flere 
hevder også at altfor strenge lusekrav, for eksempel 
de laveste grensene på 0.2 og 0.1, i praksis er helt 
urealistiske. Det er simpelthen «ikke er mulig for 
våre medlemmer» å overholde disse kravene, ifølge 
Sjømatbedriftene. De viser til at forekomsten av lus 
avhenger av blant annet temperaturer og vannkvalitet, 
og dermed ikke fullt og helt kan kontrolleres av 
oppdretterne. Merder som ligger i fjorder med høyt 

tilløp av ferskvann, er for eksempel mindre utsatt enn 
aktører som ligger lengre ut i skjærgården.

Motstanden blant de mindre aktørene handler 
selvsagt også om økonomi. Kostnadene knyttet til 
lusebehandling er firedoblet fra 2011 til 2016, ifølge 
Nofima,84 og dette er en viktig årsak til at mange 
i næringen motsetter seg strengere krav. Flere 
minner om at lakseprisen når som helst kan stupe, 
og at de høye lusekostnadene da kan bety kroken 
på døra for mange små og familieeide bedrifter. 
Flere mindre oppdrettere mener sågar at dette er 
den egentlige grunnen til at større konkurrenter 
utad har støttet de strengere reguleringene. «Når 
det gjelder rammebetingelser, har store selskaper 
[…] en agenda: Det er å forandre strukturen i 
næringen. De vil bli kvitt aktører. […]. Jeg tror mange 
selskaper ikke vil eksistere om ti år, rett og slett fordi 
rammebetingelsene blir så strenge. Små aktører har 
ikke de ressursene eller den menneskelige kapitalen 
som skal til for å håndtere dette,» påpeker en eier i 
en mindre bedrift.

Figur 18. Diagrammet viser fordeling av godkjente Forsknings-
tillatelser mellom store aktører, små og mellomstore aktører, 
leverandører og forskningsinstitutter.80 Basert på data fra 
Fiskeridirektoratet.81

Figur 19. Diagrammet viser fordeling av samtlige kommersielle 
tillatelser tildelt etter 2012 mellom små og mellomstore og store 
oppdrettsaktører. Basert på data fra Fiskeridirektoratet.82

80  I kategorien «Leverandører» inngår de aktører som ikke innehar kommersielle matfisktillatelser, som blant annet fôrprodusenter, yngel og
 settefisk produsenter, farmasøytisk virksomhet, teknisk virksomhet og lignende. I kategorien «Institutter» inngår forskningsinstitutter, som blant 
 annet HI, UIB, NINA, Sintef, Nofima m.m
81   Fiskeridirektoratet, 31. desember 2018. Tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål.
 URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene
82   Se Figur 15 og 16
84   Iversen, A. 2019. Cost and Impact of Sea Lice. NOFIMA pesentasjon, “AquaNOR”, August 2019
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Vender vi øret mot de store aktørene, får pipen 
en annen lyd. De største oppdrettsselskapene 
har i stor grad vært positive til myndighetenes 
innstramminger. Flere har også vært aktive pådrivere 
for utviklingen, og har oppfordret myndighetene 
til å komme med strengere krav enn det som først 
har vært foreslått. Hovedbegrunnelsen – i alle 
fall utad – har vært ønsket om såkalt «biologisk 
kontroll». De viser til at næringen er avhengig av å 
få kontroll på lusesituasjonen, hvis den overhode 
skal kunne drive bærekraftig. Flere minner om 
skrekk-eksempelet fra et drøyt ti-år tilbake: Den 
chilenske «lakse-krisen» i 2007 og 2008. Da førte 
nettopp mangelfulle reguleringer og svak kontroll 
til et omfattende utbrudd av infeksiøs lakseanemi 
(ISA), og til påfølgende masseslakt og sviende tap for 
oppdretterne. Chile var en «kostbar lekse», påpeker 
noen av de største selskapene – en lekse om at 
strenge reguleringer og «biologisk kontroll» er helt 
nødvendig for å sikre næringens langsiktige drift.85 

Også for de store aktørene handler holdningene 
selvsagt også om bunnlinjen – og herunder også 
om næringens omdømme. Oppdrettslaks har i 
deler av befolkningen fått et noe frynsete rykte, og 
strengere lusekrav er nødvendig for å vinne tilbake 
folks tillit, påpeker flere. «Vi er avhengig av at vår 
forretningsmodell blir akseptert av konsumentene 
og av offentligheten. Det er ikke bra at folk tenker 
på lus når de hører om oppdrettslaks,» påpeker en 
direktør i et stort selskap. «Vi tror det er klokt for 
næringen å bli sett på som at vi bryr oss om villaksen,» 
uttaler en annen. «Det kan være uenigheter i det 
nøyaktige nivået […], men det er uansett viktig at vi 
kjemper mot lusa.» 

Blant de store aktørene innrømmer enkelte også 
at ønsket om strenge reguleringer og begrenset 
vekst, også handler om behovet for å opprettholde 
stabile og høye priser: «Vi tror det er i vår interesse 
at staten opptrer som et kartell», uttaler en 
representant for et større selskap. «Det er bedre 
enn at vi opplever en ‘boom and bust’». De store 
aktørene erkjenner også at det selvsagt er lettere 

for dem å håndtere strengere reguleringer enn det 
er for mindre konkurrenter. Store virksomheter har 
gjerne større fleksibilitet, mer ressurser og en annen 
økonomisk buffer. Til sammen gir dette betydelige 
konkurransefortrinn – også i kampen om nye 
tillatelser.

Bildet er riktignok ikke helt svart-hvitt. En del 
av de mindre aktørene har utvilsomt møtt 
innstrammingene med økt vilje til å investere 
i forskning og utvikling. Flere av søknadene 
på Utviklingstillatelser stammet fra små- og 
mellomstore bedrifter med klare ambisjoner 
om nytenkning og teknologisk innovasjon. Det 
foregår dessuten langt mer innovasjon i næringen 
- også blant de mindre aktørene - enn det denne 
rapporten har kunnet kartlegge. Like fullt tyder våre 
studier på at de fleste mindre aktørene har lagt 
seg på en relativt «forsiktig» linje –  de forsøker å 
tilpasse seg nye og strengere krav på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte. I praksis betyr det mindre 
justeringer på eksisterende produksjonsformer. 

På ett felt ser de nye reguleringene likevel ut til å 
ha skapt en «ny giv» og en vis satsning på forskning 
og utvikling, også blant de mindre selskapene – om 
enn i en litt annen retning enn det myndighetene 
kanskje hadde håpet. Flere av selskapene som nå 
er lokalisert i «røde» områder (etter innføringen 
av Trafikklyssystemet), har nemlig valgt å bruke 
forsknings- og utviklingsmidler på å etterprøve 
myndighetenes metoder og modeller. Gjennom 
egen-finansierte kartleggingsprosjekterer forsøker 
de å analysere oppdrettsanleggenes påvirkning 
på villaksen, tilsvarende undersøkelsene som 
Havforskningsinstituttet baserer sine modeller 
på. Flere har inngått samarbeid om blant annet 
kartlegging av villfiskens vandringer i fjorder, 
oppvandring og utvandring i utvalgte elver, og mulig 
miljøpåvirkning fra oppdrettsanleggene. Dette for 
å kunne gi innspill til myndighetene «og styrke det 
noe svake kunnskapsgrunnlag på området», ifølge 
en representant for samarbeidet. Ressurser som 
ellers kunne vært brukt på teknologiutvikling eller 

85   Biologisk kontroll har også vært den offisielle hovedbegrunnelsen for at flere store selskaper har gått imot all vekst som ikke også følges opp 
 av strengere lusekrav. Mowi (tidligere Marine Harvest) støttet for eksempel myndighetenes anmodning om en lusestandard på 0.1 eller 0.2., og 
 sammen med andre multinasjonale selskaper gikk de imot en foreslått økning i MTB- grensen, som de mente ville føre til en forverring av
 luseproblemet. Selskapets daværende direktør hevdet i en mye sitert avisartikkel at en slik økning i MTB-grensen kunne ha gitt dem inntekter «i 
 størrelsesorden 4 milliarder kroner», men at de var villige til å gi avkall på disse pengene. «Vi har dyrekjøpt erfaring fra Chile, som gjør at vi er 
 villig til å gi avkall på kortsiktig fortjeneste. Vi mener det vil være lønnsom på sikt,» sa oppdretts-sjefen. Se: Vormedal, I. 2017. Corporate Strategies in 
 Environmental Governance: Marine Harvest and Regulatory Change for Sustainable Aquaculture. Environmental Policy and Governance, Vol 27. No. 1
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annen lus- og rømmingsrelatert innovasjon, brukes 
altså i stedet på å etterprøve og stille spørsmål ved 
myndighetenes nye regime.86

Trafikklyssystemet er fortsatt ferskt, og det tar tid 
før et nytt forvaltningsregime får «satt seg» og reelle 
konsekvenser kan påvises. Det er altså prematurt å 
felle noen dom over systemets effekter allerede nå. 
Sikkert er det likevel at systemet så langt har blitt 
møtt med en stor dose skepsis, for ikke å si regelrett 
motstand, i deler av næringen.

Ensidig satsning
La oss så se nærmere på de innovasjonsprosjektene 
som faktisk er igangsatt som følge av myndighetenes 
ulike incentivordninger de senere årene. Hva slags 
type prosjekter har blitt iverksatt som følge av 
disse ordningene? Og hvordan fordeler de seg 
mellom de fire innovasjonskategoriene vi pekte på 
innledningsvis; medisinsk, biologisk, genetisk og 
mekanisk innovasjon? 

La oss se på forskningstillatelsene først (Figur 20). 
Siden denne ordningen ble innført, har nesten 

halvparten av tillatelsene (43 prosent) gått til 
prosjekter av mekanisk/industriell art. En god del 
er også gitt til medisinske forskningsprosjekter (23 
prosent), mens ordningen i langt mindre grad har 
tilgodesett prosjekter som dreier seg om biologisk 
innovasjon (9 prosent). Under genetisk innovasjon 
dreier 14 prosent av tillatelsene seg om uttesting av 
steril (triploid) laks, mens 11 prosent dreier seg om 
mer generell avl/genetikk og fiskehelse. Hvor mye av 
det sistnevnte som er direkte rettet mot lus og/eller 
rømming er uvisst.

Interessant nok har prioriteringen av mekanisk 
innovasjon vært tiltakende over tid. Fra 2014 og 
utover har det blitt gitt stadig flere tillatelser til 
forskningsprosjekter av typen «Teknologi og Drift». 
Langt færre har gått til forskning rettet mot for 
eksempel «Avl og genetikk», hvor det ikke er gitt en 
eneste ny forskningstillatelse etter 2015 (se figur 21).

Ser vi så på tildelingene innenfor utviklingstillatel-
sene, blir bildet enda mer entydig. Her har faktisk 
samtlige av tillatelsene gått til mekanisk orienterte 
innovasjonsprosjekter (se figur 22).

Figur 20 viser fordeling av type innovasjonsaktivitet fremmet av Forskningstillatelser. Kategoriene er basert på prosjektbeskrivelser 
(Fiskeridirektoratet87)., og kun de tillatelser som skal benyttes for å bekjempe rømming eller luseproblemet er inkludert (ekskludert 
tillatelser som skal benyttes innen fôrutvikling og ernæring). Medisinsk innovasjon omhandler utvikling av nye legemidler og hjel-
pestoffer i fôr mot lakselus; biologisk innovasjon omhandler forsøk med rensefisk og testing av naturlige substanser (for eksempel 
SCAIS88) mot lakselus, mens genetisk innovasjon omhandler tillatelser gitt til forskning på triploid laks (14 prosent av prosjektene) 
eller generell avl og genetikk (11 prosent). Det er ukjent hvorvidt sistnevnte knytter seg direkte til lus- eller rømmingsproblemet. 
Basert på data fra Fiskeridirektoratet.89

86  Larsen, M. L., 2019. Regulering og miljømessig innovasjon i norsk havbruksnæring, NTNU. Fiskeribladet, 18. januar 2017. Advokat tror det kan bli 
 rettsaker av trafikklyssystemet. URL: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=51042. Bergens Tidende, 06. april 2019. Oppdretterne i Hardanger 
 kan tape kjempebeløp på stempelet som lakselus-verstinger. Nå bruker de 50 millioner på egen forskning. URL: https://www.bt.no/btmagasinet/ 
 i/9m965M/oppdretterne-i-hardanger-kan-tape-kjempebeloep-paa-stempelet-som-lakselus-verstinger-naa-bruker-de-50-millioner-paa-egen-forskning
87  Fiskeridirektoratet, 31. desember 2018. Tillatelser til akvakultur av matfisk, laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål.
 URL:  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene
88   SCAIS er en naturlig marin fettsyre som forstyrrer lakselusa i å oppfatte laksen som egnet vert (ikke kategorisert som legemiddel)
89   Fiskeridirektoratet, 31. desember 2018. Tillatelser til akvakultur av matfisk, laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål.
 URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene
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Figur 21. Kumulativ graf som viser tildelte forskningstillatelser per år innenfor ulike fagområder.
Basert på data fra Fiskeridirektoratet90 

90   Kategoriene «Avl og genetikk», «Fôr», «Triploid laks» (Steril laks), «Teknologi og Drift»,  «Legemidler» og «Rensefisk og annet biologisk» er basert 
 på beskrivelser under «Forskningstema» fra Fiskeridirektoratet, 31. desember 2018, Tillatelser til akvakultur av matfisk, laks, ørret og regnbueørret til 
 forskningsformål. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene
91  Fiskeridirektoratet, 5. juli 2019. Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. URL: ,https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse
92   Fiskeridirektoratet, 24.september 2019. Kunnskap fra utviklingsprosjektene. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Kunnskap-fra-utviklingsprosjektene
93   Ibid.

Figur 22 viser fordeling av type innovasjonsaktivitet fremmet av utviklingstillatelser (basert på prosjektbeskrivelse91,92).
Basert på data fra Fiskeridirektoratet.93

UTVIKLINGSTILLATELSER
INNOVASJONSAKTIVITET



29

Hva slags type prosjekter dreier denne «mekaniske 
innovasjonen» seg om? Det ble sendt inn til sammen 
104 søknader til ordningen. Av disse er det (ved 
publisering av denne rapporten) kun tretten som har 
fått tilsagn, mens det for syv søknader fortsatt pågår 
avklaringer. Om lag 2/3 av tillatelsene er fordelt til 
prosjekter som skal utvikle teknologi for eksponerte 
lokaliteter, som tilsvarer en produksjon på nærmere 
40 tusen tonn94. De resterende tillatelsene er 
fordelt til prosjekter som skal utvikle lukkede/
semilukkede anlegg eller nedsenkbare anlegg samt 
ett prosjekt for utvikling av sensorteknologi og 
overvåkingssystemer. Figur 23 gir en oversikt over 
hva slags typer prosjekter som søkte, og hvilke som 
så langt har blitt innvilget tillatelser.

Hva så med innovasjonstiltakene som har blitt 
iverksatt under de Grønne tillatelsene? Våre studier 

tyder på at det har det vært flere problematiske 
sider ved denne ordningen. Først og fremst har 
den lidd under en rekke uklarheter og uenigheter 
rundt hvordan vilkårene i tillatelsene egentlig 
skulle forstås, noe som har ført til flere tvister 
og rettsaker knyttet til ordningen.97 Også fra et 
innovasjonsperspektiv, har det vært noe uklart 
hva ordningen egentlig var ment å skulle oppnå. 
I forskriften het det at formålet var «å stimulere 
til realisering av nye teknologiske løsninger» (vår 
utheving), mens det i merknadene står at ordningen 
skulle «medvirke til kommersielle løsninger som er 
prøvd ut i praksis, forsket på og funnet å ha gode 
miljøresultat.» Ordningen ser altså ut å være rigget 
både mot utprøving nye løsninger, og mot allerede 
eksisterende teknologi. Tillatelsenes inndeling i 
ulike kategorier reflekterer også til en viss grad 
dette to-delte formålet.

94  Fiskeridirektoratet, 5.juli 2019. Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse
95  Under kategorien «annet» finner man blant annet roterende merder, renseteknologi og fôrsystemer
96   Fiskeridirektoratet, 5.juli 2019. Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse
97   Representanter fra tilsynsmyndighetene forteller at flere selskaper også fant frem til det de mener er «smutthull» i ordningen – regeltolkninger 
 som har gjort det mulig å drifte grønne tillatelser på en helt annen måte enn det som opprinnelig var tenkt fra myndighetenes side.

Figur 23 viser en oversikt over hvilke typer teknologier det ble søkt om å utvikle (blå søyle), og hvilke som ble godkjent (oransje 
søyle), innenfor Utviklingstillatelsene. Teknologiene er kategorisert som data/overvåking, nedsenkbare anlegg, ulike typer 
lusebehandling, semilukket og lukket anlegg, eksponert/offshore teknologi og «annet»95. Den grå søylen representerer hvor 
mange tonn fisk de innvilgede søknadene tilsvarer i de ulike kategoriene. Basert på data fra fiskeridirektoratet96
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I praksis har ordningen ført til heller små, inkrementelle 
endringer. «Løsningene (…) var de samme som det 
vi driver med konvensjonelt. Det var ikke så mye nytt 
egentlig,» uttalte en konserndirektør. Det samme 
innrømmes også av representanter fra tilsyns- og 
myndighetssiden. «Det enkelte omtalte som ‘rocket 
science’ ble av andre beskrevet som helt allment brukt 
teknologi,» uttaler en representant fra myndighetene. 
«De grønne tillatelsene var ikke nødvendigvis så 
mye grønnere enn andre typer tillatelser,» påpeker 
en annen. «Det handlet vel egentlig mest om å 
legge til rette for fortsatt vekst, men innenfor visse 
miljørammer». De fleste prosjektene innebar bruk av 

luseskjørt og/eller bruk av rensefisk, som figur 24 viser.

De såkalt «mørkegrønne» tillatelsene rettet seg 
riktignok tydeligere mot ny og mer radikal teknologi, 
og enkelte har påpekt at det innenfor disse 
tillatelsene har skjedd større endringer. Samtlige av 
de mørkegrønne tillatelsene innebar for eksempel 
bruk av lukkede, flytende anlegg for fisken frem til 
den er nærmere 1 kilo. Men også her har resultatene 
vært heller blandet. For eksempel havarerte et av 
de lukkede anleggene før det overhode ble satt fisk i 
det.99 Figur 25 viser fordeling av innovasjonsaktiviteter 
som inngår i de grønne tillatelsene.

Figur 24. Diagrammet viser fordelingen av teknologi og produksjonsmetoder som skal benyttes for de grønne tillatelsene. Én og sam-
me tillatelse kombinerer gjerne flere av teknologiene og produksjonsmetodene, for eksempel både bruk av stor smolt, ny not-tekno-
logi, rensefisk og fisk med økt genetisk motstand mot lus. Basert på data fra Fiskeridirektoratet.98

98   Fiskeridirektoratet, 06. august 2019. Løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn- grøne løyve.
 URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Delt-kunnskap-og-erfaring/Groene-loeyve
99  Avisa Nordland, 18. oktober 2018. AquaDomen havarerte- Cermaq vant ikke fram.
 URL: https://www.an.no/var/hamaroy/nyheter/aquadomen-havarerte-cermaq-vant-ikke-fram/s/5-4-885147
100 Fiskeridirektoratet, 6. august 2019. Løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn- grøne løyve.
 URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Delt-kunnskap-og-erfaring/Groene-loeyve

Figur 25.  Diagrammet viser fordeling av aktiviteter som inngår i de grønne tillatelsene. Biologisk innovasjon omhandler her bruk 
av rensefisk. Genetisk innovasjon omhandler her bruk av laks med genetisk økt motstand mot lus og triploid fisk, mens mekanisk 
innovasjon omhandler luseskjørt, lukkede anlegg, videreutvikle mekanisk avlusning, ny not-teknologi og overvåking/merking. Ingen 
av prosjektene omhandlet medisinsk innovasjon. Basert på data fra Fiskeridirektoratet.100



31

Ser man de tre ulike ordningene under ett, er det 
altså liten tvil om hvilken type innovasjon som er 
mest «i vinden». Hele 70 prosent av prosjektene 
som har blitt igangsatt som følge av myndighetenes 
nye miljørettede tillatelser, dreier seg om mekaniske 
løsninger (Figur 26).

Denne tydelige vektleggingen av mekaniske 
løsninger, fremtvinger et nærliggende spørsmål: 
Satses det for mye langs ett «innovasjons-spor»? 
Hvorfor har ikke flere aktører satset mer i retning 
av genetikk, for eksempel med flere tiltak rettet 
spesifikt mot luseresistens eller bruk av steril fisk?102 

Arbeid med avl og genetikk har på mange måter vært 
selve bærebjelken for det norske lakse-eventyret. 
Avlsprogrammene – som ble lansert i 1971 av 
forskningsinstituttet AKVAFORSK (i dag Nofima) 
og som er blitt videreført gjennom avlselskapene 
AquaGen (tidligere Norsk Lakseavl AS) og 
SalmoBreed – har blant annet sørget for økt tilvekst 
og dermed indirekte bedre fôrutnyttelse, samt økt 

robusthet mot ulike typer sykdom – noe som har 
bidratt betydelig til næringens lønnsomhet.103 I 
tillegg til avlsselskapene, har også to oppdrettere, 
Mowi (tidligere Marine Harvest) og Rauma (Salmar 
Farming), drevet med denne typen avlsarbeid.

I løpet av de siste 5-10 årene har vi sett en betydelig 
investering i avlsarbeid rettet mot økt luseresistens. 
SalmoBreed var først ute, og begynte med 
smittetester og avl mot lus i 2007. Noen år senere 
fulgte AquaGen, og deretter Mowi, opp med lignende 
arbeid.104 Men det var først etter 2014, da metoder 
for såkalt «genomisk seleksjon» hadde modnet 
og blitt mer kostnadseffektive, at AquaGen kunne 
rapportere om et «gjennombrudd» i avlsarbeidet. 
I 2016 annonserte selskapet at genetisk resistens 
mot lus kunne redusere lusepåslaget med 30-40 
prosent,105 og i 2018 ble dette oppjustert til hele 60 
prosent. I følge AquaGen viste testene en betydelig 
større motstandskraft hos laksen: Ikke bare var det 
færre lus som festet seg, men de som gjorde det, 
viste også tydelige tegn til å mistrives.106   

Figur 26 viser fordeling av type innovasjonsaktivitet fremmet gjennom alle nye tillatelser fra 2012 til 2019 (Forskningstillatelser, 
Grønne tillatelser og Utviklingstillatelser). Basert på data fra Fiskeridirektoratet.101

101 Se referanser for figur 20, 22 og 25
102 Det må påpekes at det selvsagt foregår mer innovasjon i oppdrettsnæringen enn det vi har kunnet kartlegge innenfor rammene av denne
 rapporten. Blant annet foregår det et bredt spekter av forsknings og utviklingsarbeid i både leverandørindustrien, i regi av ulike næringsparker, 
 og ikke minst innenfor rammen av større forskningsinstitusjoner. Et eksempel er Sea Lice Research Centre (SLRC) ledet fra Institutt for Biologi ved 
 Universitetet i Bergen. I tillegg kommer sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som CtrlAqua, Foods of Norway og CIRFA, og andre større 
 forskningsprosjekter. Vi har ikke kunnet gå i dybden på alt her. 
103 Allerede i 2010 fikk hadde man for eksempel utviklet en IPN-resistent lakserogn (Infectious Pancreas Necrosis), som langt på vei har eliminert 
 denne sykdommen.
104 SalmoBreed sine første smittetester og avl mot lus var basert på data fra avlskjernen for årsklasse 2007, og de gjennomførte sin første seleksjon 
 høsten 2010 ved produksjon av ny årsklasse i 2011. AquaGen gjorde tilsvarende fra avlskjernen for årsklasse 2011, og gjennomførte sin første
 seleksjon i 2013 ved produksjon av ny årsklasse 2014. Mowi gjennomførte sin første smittetest for årsklasse 2014 og gjennomførte sin første 
 seleksjon i 2018 ved produksjon av ny årsklasse 2018. Kilde: Gjerde, B. 2018. Avl mot lus – kan vi på sikt sleppe og sette inn tiltak mot lus? Norsk 
 Fiskeoppdrett, Vol. 43, s. 86-89. og Gjerde, B. 2018. Er avl mot lus et sisyfosarbeid? Norsk Fiskeoppdrett, Vol. 43, s. 90
105 AquaGen, 2016. Effektive lusetiltak gjennom avl og genetikk. URL: https://aquagen.no/2016/05/18/effektive-lusetiltak-gjennom-avl-og-genetikk/
106 Jensen, P.M., 29. mai 2018. Ekstremet effektivt verktøy mot lus. Kyst.no 
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Verdt å merke seg er det at disse gjennombruddene 
har kommet etter myndighetenes innføring av 
strengere lusekrav i 2013, og at de altså sammenfaller 
med den betydelig økte etterspørselen i markedet 
etter nye løsninger på luseproblemet. I følge 
Benchmark Holdings (SalmoBreeds morselskap), 
er det markedet, altså oppdretterne selv, som 
til syvende og sist avgjør hva som er i fokus for 
avlsselskapene.107 

Muligheten for å avle frem en helt luseresistent laks 
er ukjent, men de nevnte eksemplene tyder på at det 
kan ligge et betydelig, uforløst potensial i arbeidet 
med økt resistens mot lus. Klarer man å avle frem 
en luseresistent laks, vil mange av de alternative 
produksjonsteknologiene næringen nå snuser på, 
kanskje fremstå som mer unødvendige. I tillegg 
til å løse luseproblemet, kan genetisk innovasjon 
også bidra til å redusere kjerneproblemet knyttet 
til rømming: En fullverdig, steril oppdrettslaks, 
vil ikke utgjøre noen trussel for villaksens gen- 
sammensetning.

Selv om de strengere lusekravene fra 2013 synes å 
ha medført fremgang i avlsarbeidet, kan det likevel 
være behov for sterkere signaler og mer målrettede 
virkemidler fra myndighetenes side – for å sikre 
at avlsselskapene prioriterer luseresistens i større 
grad. Avlsarbeid innebærer både høye investeringer 
og høy risiko: Det er uvisst hvor lang tid det vil ta 
før man lykkes, og selskapene må svelge både 
økte kostnader og reduserte inntekter på kort sikt, 
ettersom prioritering av luseresistens som avlsmål 
vil føre til at andre egenskaper og avlsmål – som 
tilvekst og motstandskraft mot sykdom – vil bli 
redusert for en periode. Dette antyder, som for 
radikale og miljørettede innovasjoner mer generelt, 
et behov for mer statlig inngripen og styring.

I denne forbindelse er det nærliggende å nevne 
myndighetenes ordning med såkalte Stamfisk-
tillatelser. Formålet med denne ordningen er å 
sikre næringen tilstrekkelig tilgang på rogn av høy 
genetisk kvalitet, og dermed en videreutvikling 

og foredling av selve «arvesølvet» - det genetiske 
opphavet som danner grunnlaget for god og 
lønnsom fisk ute i merdene. Ettersom stamfisk-
tillatelsene deles ut tilnærmet gratis108 og muliggjør 
kommersiell matfiskproduksjon på samme tillatelse, 
representerer de også en indirekte subsidieordning 
fra myndighetenes side. I dag er det førti kommersielle 
Stamfisk-tillatelser for laks og regnbueørret i drift. 
Disse er fordelt på tretten selskaper,109 og utgjør en 
samlet biomasse på 30 235 tonn fisk.110  

Men selv om selskapene må oppgi definerte avlsmål 
når de søker om slike tillatelser, er det mye som 
tyder på at rapporteringen og dokumentasjonen av 
genetisk fremgang bare i liten eller varierende grad 
blir kontrollert eller fulgt opp fra myndighetenes 
side. Stamfisk-tillatelsene er altså en ordning som 
stimulerer genetisk utvikling – men uten at det 
stilles spesifikke krav til hvilke egenskaper og avlsmål 
det skal fokuseres på, verken på kort eller lang sikt. 
Ordningen kunne vært brukt mer målrettet, for 
eksempel ved å stille konkrete krav til selskapene 
om at luseresistens blir et høyt prioritert avlsmål. 

Kostbare «luftslott»?
Som vi har sett, har utviklingstillatelsene ført til 
en storstilt satsning på radikale innovasjoner i 
oppdrettsnæringen. Imponerende og ambisiøse 
prosjekter – men i hvilken grad representerer de 
kommersielt realistiske produksjonsteknologier for 
næringen som sådan? Bidrar ordningen til å utvikle 
løsninger som kan komme hele næringen til gode?

Utviklingstillatelsene har utvilsomt skapt stor 
interesse og vært ettertraktet i bransjen – ikke minst 
fordi de ble tildelt gratis, og kan søkes omgjort til 
en ordinær, kommersiell tillatelse mot et vederlag 
på bare 10 millioner kroner. I praksis er dette «gitt 
vekk», sammenlignet med markedsprisen på 
ordinære tillatelser:111 «Du får en tillatelse for 10 
millioner som andre må betale 150 millioner kroner 
for. Det er veldig stor forskjell. 90 prosent rabatt!» 
som en representant for næringen oppsummerte 
det. Også myndighetene vedgår at den økonomiske 

107 Malcom Pye, CEO Benchmark plc. Benchmark - Aquaculture fit for the future. Presentation at AquaNOR,  2019.
108 Det påløper kun et søknadsbehandlingsgebyr på 12 000 kroner.
109 Per desember 2018
110 Lie, Ø., Remø, M., desember 2018.  Tilsyn med stamfisktillatelser. Evaluering etter tilsyn 2015-2017. Bergen: Fiskeridirektoratet
111 Gjennomsnittsprisen per tonn ved departementets siste auksjon av kapasitetsvekst var 197 000 kroner, noe som gir en markedsverdi på rundt 152 
 millioner kroner for en tillatelse på 780 tonn. Nærings- og fiskeridepartementet, 16. juli 2018. Marine Harvest Norway AS- Svar på klage på søknad 
 om utviklingstillatelser- Marine Donut. Fiskeri- og havbruksavdelingen. Oslo: NFD.
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gulroten kanskje har vært i største laget: «Med den 
lønnsomheten som er i denne bransjen nå, så er jo 
disse tillatelsene i prinsippet en tillatelse til å trykke 
penger. Klart det blir attraktivt».

I praksis er utviklingstillatelsene altså en svært gene- 
røs subsidieordning for det myndighetene anser som 
de mest «lovende» nye produksjonsteknologiene. 
Men hva er en «lovende» produksjonsteknologi? 
Potensialet til å løse lus- og rømmingsproblemet står 
selvsagt helt sentralt.  «Lovende» bør imidlertid også 
tilsi at teknologien kan bli kommersielt levedyktig, 
etter den subsidierte test-fasen. Ikke alle i næringen 
er like overbevist om at de innvilgede prosjektene 
lever opp til nettopp dette. Som en konserndirektør 
formulerer det: «I Norge produserer vi laks med åpne 
merder i sjøen. Den teknologien utvikles fortsatt, 
og det er stor konkurranse blant leverandører. […] 
Skal du kommersialisere en teknologi, så må mange 
kjøpe den. Og da må den anses som mye bedre 
enn dagens teknologi. Så det er enorm terskel å 
komme over. Det kommer til å ligge en skraphaug 
igjen etter utviklingskonsesjonsrunden.» En annen 
konserndirektør beskriver det samme: «Vi kommer 
til å ende opp med mange prosjekter som er 
dødsdømt før vi går i gang, fordi målet bare er å få 
en tillatelse, enten prosjektet lykkes eller ikke.»

Vil prosjektene som er igangsatt under utviklings- 
tillatelsene virkelig ende opp på skraphaugen? Er de 
å regne som kostbare «luftslott» som rett og slett 
aldri kommer til å bli levedyktige uten subsidier? Det 
er vanskelig å spå om fremtiden - og en økonomisk 
analyse av investerings- og produksjonskostnader 
for ulike typer teknologier ligger utenfor rammene 
av denne rapporten. Noen enkle sammenligninger 
kan likevel gi en viss indikasjon: 

• Investeringskostnader: Oppdrett i åpne 
merder har, kanskje ikke overraskende, lavere 
investeringskostnader sammenlignet med både 
lukkede anlegg og offshore merder. Eksempelvis 
lå investeringskostnaden til Salmar/Mariculture’s 
offshoreanlegg på rundt 1450 millioner kroner, 

Nordlaks’ Havfarm 1 på 960 millioner, og Salmar’s 
Ocean Farm på 690 millioner.112 Lukkede anlegg 
krever litt lavere investeringer: Akvadesigns 
lukkede merdteknologi lå på rundt 146 millioner 
kroner, mens Mowi’s Egg og Donut lå på 
henholdsvis 333 og 400 millioner.113 Hvor mye 
det vil være mulig å redusere kostnadene for de 
ulike anleggene etter endt demonstrasjonsfase 
er usikkert. Til sammenligning har en lokalitet 
med ti åpne merder en investeringskostnad på 
cirka 80 millioner kroner.114

• Produksjonskostander: Produksjonskostnaden 
ved bruk av åpne merder har tradisjonelt vært 
lav, men den har steget betydelig som følge 
av økte fôr- og lusekostnader. Kostnadene 
knyttet til lusebehandling alene firedoblet seg 
mellom 2011 og 2016, og den gjennomsnittlige 
produksjonskostnaden ligger nå på rundt 37,5 
kr/kg.115 Produksjonskostnadene knyttet til 
alternative teknologier er mer ukjent, ettersom 
mange av de nye teknologiene fortsatt er i 
en eksperimentell test-fase. Noen anslag gir 
likevel en viss pekepinn: Ifølge NTNU/SINTEF 
er produksjonskostnaden ved lukkede anlegg 
omtrent 38 kr/kg, mens åpne merder ligger på 28 
kr/kg uten avlusning, og på nesten 39 kr/kg ved ti 
avlusninger.116 Kostnaden knyttet til åpne merder 
er altså i utgangspunktet lavere enn for lukkede 
anlegg, men med stort behov for avlusningstiltak 
blir den omtrent lik. Når det gjelder anlegg som 
skal produsere lengre til havs, er det vanskelig 
å se at produksjonskostnadene skal reduseres 
sammenlignet med dagens åpne merder, da det 
er mer krevende produksjonsforhold og fortsatt 
mulig avlusningsbehov.

Stigende lusekostnader ved bruk av åpne merder 
støtter altså opp om argumentet om at enklere av 
de nye teknologiene kan bli konkurransedyktige. 
Spørsmålet er likevel om de blir lave nok til å 
forsvare den skyhøye «inngangsbilletten» disse 
teknologiene krever hvis de skal tas i bruk for ordinær 
matfiskproduksjon – uten generøse subsidier.

112 Tallene er basert på Fiskeridirektoratets tildelingsbrev/klagebrev og er også oppgitt i rapporten Misund, B., og Tveterås, R., april 2019.
 Et blått taktskifte: Samlede behov for investeringer mot 2030 og 2050. På oppdrag fra Sjømat Norge
113 Ibid.
114 Iversen, A., Hermansen, Ø., Nystøyl, R., & Hess, E. J. 2017. Kostnadsutvikling i lakseoppdrett–med fokus på fôr-og lusekostnader.
 Nofima rapportserie (24/2017). Nofima AS. ISBN Elektronisk: 978-82-8296-522-4
115 Ibid.
116 Bjørndal, T., & Tusvik, A., 2018. Økonomisk analyse av alternative produksjonsformer innan oppdrett. SNF-rapport nr. 07/18. Samfunns- 
 og næringslivsforskning AS, ISSN: 1503-2140
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Figur 27: De mørkeblå søylene viser antall tillatelser som så langt er tildelt gjennom Utviklingstillatelsesordningen. De lyseblå 
søylene er prosjekter er innenfor ordningen, men der avklaringer fortsatt gjenstår.117 Y-aksen til høyre viser verdi på prosjektene, 
gitt en antatt markedsverdi per tillatelse på 150 MNOK. Basert på data fra Fiskeridirektoratet.118

117 Antallet tillatelser er for disse prosjektene det antallet selskapene selv har søkt om.
118 Fiskeridirektoratet, 5.juli 2019. Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse

Figur 27 viser at flere av de innvilgede prosjektene 
innenfor Utviklingstillatelsene krever et høyt 
antall tillatelser for å kunne realiseres. Med 
en markedsverdi på 150 millioner kroner per 
tillatelse, tilsvarer dette altså investeringsutgifter 
på flere hundre millioner – og vil kreve betydelige 
økonomiske muskler, om ikke kostnadene reduseres 
betraktelig etter endt demonstrasjonsfase.

Til syvende og sist er det kostnadene og investerings- 
viljen som avgjør om en ny produksjonsform blir 
«flyvedyktig» eller ikke. Det kan være grunn til å stille 
spørsmål ved den kommersielle realismen i noen 
av de dyreste utviklingsprosjektene, og dermed til 
deres reelle markedspotensial når det kommer til 
stykket. I verste fall vil flere av løsningene som nå 
testes ut ende opp som «one-hit wonders», som 

først og fremst muliggjorde økt produksjon der og 
da, uten egentlig å bidra til varige løsninger.

Uten å være kommersielt levedyktige, har disse 
produksjonsformene også mindre potensial til å 
kunne «komme hele næringen til gode», slik det 
heter i utviklingstillatelsenes grunnvilkår. Dette  
var en viktig og overordnet målsetning med hele 
ordningen – og selve legitimitetsgrunnlaget for 
at myndighetene velger å subsidiere utvalgte 
aktører. Nøkkelinformasjon og erfaringer skal 
deles underveis. Et visst hemmelighold kan likevel 
forventes - teknologien som utvikles kan patenteres, 
og utvikler kan dermed få enerett på å utnytte 
teknologien kommersielt. Hvordan disse til dels 
motstridende sidene ved ordningen lar seg forene, 
gjenstår å se. 
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Kort oversikt over enkelte av prosjektene119

Nordlaks Oppdrett: «Havfarm 1» og «Havfarm 3»
• Eksponerte lokaliteter: Løse arealutfordringene; tåle komplekse vind, 

strøm og bølgeforhold, og samtidig beskytte fisken
• Teknologi: Elementer fra maritim-, offshore- og oppdrettsteknologi.  
• Havfarm 1 vil være stasjonær, mens Havfarm 3 vil være mobilt.
• Volum: 69 000m3, lengde: 400 m, bredde: 59,5 m, dybde: 37,75 m 
• Estimerte investeringskostnader: Havfarm 1: 960 MNOK– antall 

tillatelser: Havfarm 3: 825 MNOK – antall tillatelser: 8
• Område: Nordland
 
Ocean Farming (Salmar): «Havmerden/ Ocean Farm 1»
• Eksponerte lokaliteter: Løse arealutfordringene; tåle komplekse vind, 

strøm og bølgeforhold og samtidig beskytte fisken
• Teknologi: Elementer fra havbruk og offshoreindustrien, halvt 

nedsenkbart anlegg
• Volum: 250 000 m3, diameter: 110m, høyde: 68 m 
• Estimert investeringskostnad: 690 MNOK – antall tillatelser: 8
• Område: Sør- Trøndelag (I drift i Frohavet) 

Mowi og Hauge Aqua: «Egget»
• Eksisterende lokaliteter: Lus- og rømmingssikkert
• Teknologi: Lukket anlegg med slamoppsamling
• Volum: 22 000m3, diameter: 33m, høyde: 45m  (fullskala størrelse)
• Estimert investeringskostnad: 327 MNOK (for pilot, proto og to 

industrielle versjoner)- antall tillatelser: 6
• Område: Hordaland / Sogn og Fjordane 

Måsøval Fiskeoppdrett: «Aqua Semi»
• Eksisterende/ Strømsterke lokaliteter: Hindre påslag av lus og økt 

sikkerhet mot rømming
• Teknologi: Dype stålvegger, lukket takkonstruksjon og tilførsel av 

vann fra dybde under lusebeltet. 
• Estimert investeringskostnad: 560 MNOK - antall tillatelser: 5
• Område: Trøndelag 

Atlantis Subsea Farming: «Atlantis»:
• Eksisterende lokaliteter og delvis eksponerte lokaliteter: 

Løse areal- og luseutfordringer
• Teknologi: Nedsenket produksjon med undervannslufting
• Volum: Omkrets: 160 meter, senkes til: 15-20 m 
• Estimert investeringskostnad: 85 MNOK – antall tillatelser: 1
• Område: Trøndelag

119 Fiskeridirektoratet, 29. august 2019. Brev og vedtak. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/
 Utviklingstillatelser/Brev-og-vedtak
 Og Fiskeridirektoratet, 24. september 2019. Kunnskap fra utviklingsprosjektene. URL: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/
 Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Kunnskap-fra-utviklingsprosjektene
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120 Deloitte. 20. mai 2019. Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål. Nærings- og 
 fiskeridepartementet. URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/rapporter/rapport-20-mai-2019.pdf 
 Fiskeribladet, 26. juni 2019. Forskningskonsesjoner skal gi ny kunnskap, men mange vil holde resultatene sine hemmelig.
 URL: https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=67691

Deling av kunnskap er også en sentral målsetning 
med forskningstillatelsene. En evalueringsrapport 
fra Deloitte avdekker imidlertid at flere resultater 
knyttet til disse tillatelsene merkes med blant 
annet «konfidensiell» eller «skal ikke publiseres».120 
Rapporten trekker også frem at flere av prosjektene 
driver med forskning som har som formål om å utvikle 
eller forbedre kommersielle produkter. «Felles for 
mange av disse er at hverken kunnskap eller forskning 
publiseres, men at de kommersielle produktene 
tilbys i markedet. Det kan diskuteres om en slik 
form for tilgjengeliggjøring av kunnskap er innenfor 
intensjonen med ordningen», påpeker rapporten. 
Vil det samme hemmeligholdet gjøre seg gjeldende 
også innenfor utviklingstillatelsene? Vil ordningen 
preges av «sensitive konkurranseopplysninger», 
mer enn av reell deling av kunnskap?

Et annet spørsmål er hvorvidt utviklingstillatelsene 
representerer en forsvarlig bruk av offentlige midler. 
Gratis tildeling er tapt statlig inntekt – tillatelsene 
kunne ha blitt auksjonert bort til markedspris, og 
inntektene brukt til andre innovasjonsfremmende 
tiltak, som kunne kommet hele næringen til gode. 
For å legitimere den generøse subsidieringen, bør 
innovasjonsprosjektene i alle fall representere en 
form for ‘felles goder’ som ikke ville sett dagens 
lys uten statlig støtte. Er alle prosjektene innunder 
ordningen av en slik karakter? 

La oss se på forskjellen mellom lukket produksjons- 
teknologi og offshore-anlegg. Førstnevnte har en 
tydelig, positiv innvirkning på lakselus-problemet, 
og kan karakteriseres som et felles gode med 
gratispassasjerproblemer: De kan plasseres sammen 
med åpne merder i eksisterende lokaliteter i norske 
fjorder, og vil bidra til å redusere luseproblemet i 
allmenningen. Med flytende, lukkede anlegg som 
ikke har eller sprer lus vil også naboer som bruker 
åpne merder bli positivt påvirket, og det totale 
smittepresset på villaks vil reduseres. Subsidiering 
av denne typen teknologi fremstår altså forsvarlig. 
Offshore-teknologier kan til sammenligning løse 
næringens arealproblemer ved å benytte nye 
områder som hittil ikke har vært aktuelle for 

oppdrett, og dermed bidra til å nå målsetningen om 
økt produksjon. Men disse løsningene bidrar ikke til 
å løse luseproblemet i eksisterende områder.  Det 
er altså mer problematisk å hevde at havmerder 
er et klart offentlig gode. Tvert imot finnes det her 
åpenbare private insentiver for investering: Utvikling 
av konkurransedyktige havmerder vil muliggjøre økt 
produksjon og økt profitt for eierne.

Samlet sett er det altså en rekke kritikkverdige 
aspekter knyttet til utviklingstillatelsene. Dette var 
i første rekke en midlertidig ordning, som både 
myndigheter og næring nå høster erfaringer fra. Flere 
i bransjen har imidlertid tatt til orde for at det bør 
komme en «runde to» med nye utviklingstillatelser. 
Desto viktigere er det da at myndighetene tenker 
nøye gjennom retningslinjene og vilkårene knyttet 
til ordningen, og tar høyde for dens negative eller 
utilsiktede konsekvenser.
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Denne rapporten har pekt på noen sentrale 
utviklingstrekk innen norsk havbruk. En rekke 
politiske tiltak og virkemidler har blitt innført de 
senere årene for å fremme en mer bærekraftig 
fiskeproduksjon og for å løse næringens kanskje 
aller største miljøutfordringer: lus og rømming.

Samlet sett har opptrappingen av tiltak, strengere 
krav og ulike incentivordninger ført til en betydelig 
satsning på innovasjon - og da særlig på mekanisk 
innovasjon. Samtidig har myndighetenes politikk 
ført til et langt tøffere regime, med nye metoder 
og hyppigere avlusninger enn det som har vært 
vanlig tidligere. Data tyder på at oppdretterne 
stort sett klarer å overholde de strengere 
lusegrensene på lokalitetsnivå: Antall lus per fisk 
i oppdrettsanleggene har vært synkende, både 
på landsbasis og i de enkelte områdene. Men 
er smittepresset på villfisken og den «lakselus- 
induserte villfiskdødeligheten» blitt lavere av den 
grunn?

Data viser for eksempel at selv om 96 prosent121 av 
lokalitetene i Hordaland klarer å overholde kravet 
om 0,2 lus per fisk i de mest kritiske ukene, har 
området likevel et høyt lusepåslag på villfisk. Dette 
reiser spørsmålet om hvorvidt «kuren» egentlig 
er tilpasset sykdommen, og hvor stor effekt luse-
innstrammingene fra for eksempel 0,5 til 0,2 egentlig 
har hatt for villaksen. Er det i så fall forsvarlig å tillate 
vekst for aktører som klarer å holde lusenivået 
under 0,1 – slik Trafikklyssystemets unntaksregel 
åpner for? Høy tetthet mellom anleggene og mye 
biomasse, kombinert med naturgitte forhold som 
temperatur, har også effekt på smittepresset. 
Dette bør myndighetenes reguleringer i større grad 
gjenspeile.

Opptrappingen av avlusningstiltak har også en 
betydelig og høyst problematisk bakside: Hyppig 
avlusing går sterkt utover oppdrettsfiskens velferd, 
og vi ser en tilsynelatende høy korrelasjon mellom 
økte avlusingstiltak og økt dødelighet. All den tid 
lus per fisk benyttes som et sentralt styringsverktøy 
i dagens oppdrettsforvaltning, er det grunn til å 
spørre om ikke myndighetenes luseregime skaper 
større problemer enn det egentlig løser.

Burde myndighetene supplere verktøykassen med 
flere og mer målrettede tiltak? Kan for eksempel 
arealbruken knyttet til oppdrett revurderes og i 
større grad optimaliseres, slik ekspertutvalg tidligere 
har tatt til orde for?122 Å revurdere og restrukturere 
arealbruken ville blant annet innebære å legge ned 
uegnede lokaliteter – anlegg som vedvarende sliter 
med store luseproblem – for så å flytte produksjon 
til alternative områder som er bedre egnet, og som 
har en større miljømessig tålegrense. Med «blanke 
ark» og nye fargestifter kunne man i større grad sikre 
god planlegging, bedre fordeling og ikke minst større 
avstand mellom anleggene, noe som ville redusere 
smittepresset for villfisken.

Re-strukturering av næringen er selvsagt 
kontroversielt, og vil kreve både politisk vilje og 
store, organisatoriske grep. Ikke minst vil det måtte 
innebære et tettere samarbeid mellom ulike aktører 
i bransjen, for eksempel ved at flere går sammen 
om å produsere fisk fra felles merder. Slike takter 
er kanskje likevel ikke så langt unna? Myndighetene 
har de senere årene vært en pådriver for nettopp 
tettere samarbeid i næringen. Det har blant annet 
blitt innført koordineringssoner, hvor aktører 
samkjører lusetiltak og brakklegging.123 Også 
gjennom Trafikklyssystemet er aktører nå forpliktet 
overfor et større geografisk område.124

6. Veien videre:
Styrer næringen mot et paradigmeskifte?

121 I 2019 var det rapportert 34 overskridelser i løpet av de 6 kritiske ukene. Dette gir et snitt på 5,67 overskridelser per uke. Totalt var det rapportert 
 fra 129 lokaliteter. Barentswatch, 1. september. Lus per fisk, URL: https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice
122 Gullestad, P., Bjørgo, S., Eithun, I., Ervik, A., Gudding, R., Hansen, H., ... & Sandersen, H. T., 2011. Effektiv og bærekraftig arealbruk i
 havbruksnæringen–areal til begjær, Ekspertutvalget.  Rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Elektronisk ISBN: 978-82-92075-05-0.
123 Forskrift 14. juli 2010 nr. 1123 om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, 
 Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitja, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne Kommuner, Hordaland og Rogaland.
124 Produksjonsområdeforskriften  
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Alternativt er det kanskje større, radikale innovasjoner 
som skal til for å løse næringens miljøutfordringer? 
I den grad de nye produksjonsteknologiene som 
nå testes ut i fullskala, eller utviklingen av en mer 
luseresistent laks, faktisk vil lykkes, kan vi kanskje 
se konturene av et mulig paradigmeskifte, bort fra 
dagens «modus operandi» i norsk oppdrett. Et slikt 
skifte synes likevel ikke å være helt nærliggende. 
For at radikale innovasjoner som dette skal kunne 
få en betydelig innvirkning, må de også kunne nå 
den siste, kritiske fasen innen all type innovasjon, 
nemlig diffusjonsfasen, der nye løsninger faktisk 
spres i markedet og blir konkurransedyktige 
alternativer. Som vi har vært inne på, har mange 
av de nye produksjonsteknologiene et svært høyt 
investeringsnivå, sammenlignet med dagens 
løsninger. Om ikke kostnadene reduseres betraktelig, 
kan gapet mellom testfase og diffusjonsfase fort bli 
for stort. I hvert fall dersom målet om å ivareta små 
og mellomstore selskaper med lokal forankring skal 
opprettholdes – noe som tradisjonelt har vært viktig 
for norsk oppdrettspolitikk. 

I tildelingsrundene før 2009, før miljøutfordringene 
for alvor seilet opp på agendaen, var nettopp lokal 
tilknytning og lokalt eierskap viktige betingelser 
for tildelingene. Nå, i jakten på mer miljøvennlig 
og bærekraftig oppdrett, synes dette hensynet 
å ha havnet mer i bakgrunnen. Det politiske 
virkemiddelapparat har – bevisst eller ikke – fremmet 
store aktører på bekostning av mindre. Brorparten 
av alle kommersielle tillatelser etter 2012 har havnet 
på store aktørers hender, og for utviklingstillatelsene 
er dette spesielt fremtredende. Dette gir en klar 
indikasjon på hvem som vil ende opp som «vinnere 
og tapere» i et mulig teknologiskifte drevet frem av 
denne ordningen. Ønsker vi et skifte som kun de 
største aktørene har ressurser og kapasitet til å være 
med på? 

Et av formålene med utviklingstillatelsene var 
også å stimulere til teknologiutvikling som kan 

muliggjøre fiskeoppdrett på nye områder. Den 
økende interessen for å flytte produksjonen lenger 
til havs reiser imidlertid nye politiske spørsmål. 
Eksponert eller offshore fiskeoppdrett knytter seg 
ikke like tydelig til norsk kyst og norske farvann. 
Kanskje er vi i ferd med å fasilitere et teknologiskifte 
som i prinsippet gjør det mulig å drive lakseoppdrett 
«hvor som helst»? Hva da med Norges kanskje 
fremste konkurransefortrinn innenfor lakseoppdrett 
– den lange og fjordrike kysten vår? Vil Norge, med 
sitt relativt høye kostnadsnivå forbli verdensledende 
på lakseoppdrett hvis produksjonen kan gjøres 
like effektivt i helt andre farvann? Kanskje vil flere 
aktører flytte produksjonen ut og nærmere store 
og voksende markeder, som USA og Asia, noe vi ser 
tendenser til innen landbasert oppdrett.125  Et mulig 
«varsku» kan være etterspillet i kjølvannet av Salmars 
lansering av «Oceanfarm» - den store havmerden 
som fikk tildelt åtte utviklingstillatelser, og som 
har en kapasitet på til sammen 6240 tonn fisk.126 
Ikke lenge etter at prosjektet ble kjent, kom det 
kinesiske selskapet Shandong Wanzefeng Fishery på 
banen med en tilnærmet kopi av Oceanfarm.127 Den 
kinesiske havmerden, som er plassert i Gulehavet, 
markerer starten på en ny æra, ifølge kinesiske 
myndigheter: Den åpner opp for en ny næring med 
estimert verdi på over 120 milliarder kroner.128 Et 
talende eksempel på hva som kan bli enden på visen 
for flere av de storstilte innovasjonsprosjektene 
norske myndigheter nå subsidierer. 

Trolig vil fremtidens oppdrettsnæring innebære en 
kombinasjon av ulike løsninger diskutert i denne 
rapporten. Arealbruket innaskjærs kan effektiviseres 
og samarbeidet mellom aktører forbedres. 
Åpne merder kan kombineres med lukkede 
produksjonsanlegg, og luseresistent og steril laks 
kan benyttes i større grad. For å nå vekstmålene kan 
nye areal tas i bruk, som utaskjærs og lengre til havs, 
med større og mer hardføre produksjonsenheter. 
Landareal kan også utnyttes. Landbasert oppdrett 
har ikke vært behandlet i denne rapporten, 

125 Tekfisk, 19. september 2019. 2,5 millioner fisk er på plass i det landbaserte anlegget til Atlantic Sapphire. URL: https://fiskeribladet.no/tekfisk/
 nyheter/?artikkel=69084
126 Fiskeribladet, 22.august 2018. Laksen trives godt i den nye havmerden, URL: https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=61912
127 Ilaks, 18. februar 2019. Offensive kinesere bygger ny havmerd med kapasitet på en million laks. URL: https://ilaks.no/offensive-kinesere-
 bygger-ny-havmerd-med-kapasitet-pa-en-million-laks/
128 South China Morning Post, 5. Mai 2018, Chinese fish farm tests deep- sea waters with “world’s biggest” salmon cage.
 URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2144819/chinese-fish-farm-tests-deep-sea-waters-worlds-biggest-salmon?__twitter_
 impression=true&amp=1
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men også her skjer det stadig utvikling.129 Trolig 
vil vi altså forlate æraen da det bare fantes én 
måte å produsere laks på, og gå over til en mer 
variert og mangefasettert næring med flere ulike 
produksjonsmetoder. Disse vil kunne dekke ulike 
behov i områder med ulike utfordringer, og gir også 
oppdretterne flere ben å stå på.

Til syvende og sist; oppdrett av laks er ingen enkel 
kunst – det handler om sårbar og avansert biologi. 
Uavhengig hvor store og teknologisk avanserte 
nyvinninger man kommer opp med, må fiskens 
velferd fortsatt stå i sentrum.  Hvordan nye 
produksjonsteknologier vil påvirke fiskens helse og 
velferd er ennå uvisst.  Større produksjonsenheter 
med mye biomasse kan bli et mekka for nye 
fiskesykdommer, og vi vet for lite om hvorvidt fisken 
egentlig vil trives i lukkede anlegg eller under røffere 
kår langt til havs. Utfordringene med lus og rømming 
må løses, men et mulig nytt industri-eventyr må ikke 
gå på bekostning av fiskevelferden.

Innovasjon og mer bærekraftig produksjon vil 
være avgjørende dersom videre vekst i norsk 
oppdrettsnæring skal realiseres. Reguleringene 
og virkemidlene som innføres må imidlertid være 
treffsikre – de må ta høyde for det komplekse 
samspillet av faktorer som påvirker villfisken. 
Dersom strengere reguleringer først og fremst fører 
til «pynting» på lusestatistikken, overbehandling og 
økte velferdsutfordringer i merdene – og dersom 
innovasjonssubsidiene først og fremst resulterer i  
kostbare luftslott som egentlig ikke løser problemene 
i norske fjorder – da treffer ikke politikken som den 
skal.

129 Bjørndal, T., Holte, E., Hilmarsen, Ø., Tusvik, A.,. 2018. Analyse av lukka oppdrett av laks- landbasert og i sjø: Produksjon, økonomi og risiko. 
 Sluttrapport FHF Prosjekt 901442. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. http://fisk.no/attachments/article/6572/landbasert-
 lakseoppdrett-analyse.pdf
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