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næringslivet. Miljøprogrammet er faktabasert, løsnings-
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Miljøstiftelsen Bellona har alltid hatt fokus på havets miljø
– og havets næringer. Forurensning av havet står alltid
sentralt, enten vi arbeider med industri, radioaktivitet,
olje og energi, skipsfart eller fiskeri og havbruk. Kampen
for et rent hav, er kampen for å bevare naturens mang-
fold for våre etterkommere, og kampen for matproduk-
sjon som skal fø verdens befolkning i framtida. Havets
potensial for matproduksjon er enormt, men trues av
radioaktiv forurensning, oljeutslipp, miljøgifter og klima-
endringer. Den viktigste rammebetingelsen for marin
matproduksjon er et rent hav. Bellona skal med alle til-
gjengelige virkemidler kjempe for at vi også i framtida
oppfyller denne betingelsen. Med aksjonsskipet S/S
Kallinika vil Bellonas miljøpatrulje være aktivt tilstede der
tankeløse beslutninger fra politikk og næringsliv står i fare
for å sette havets miljø og ressurser på spill.

Nærhet til naturen og havet har preget den norske fol-
kesjela. At vi mennesker lever av å høste fra naturen, er
en erkjennelse som faller naturlig for nordmenn, og det
er en erkjennelse som ligger til grunn for Bellonas arbeid
med miljøvern. Derfor stiller Bellona seg positiv til hav-
bruk som idè. Havbruksnæringen har i løpet av kort tid
utviklet seg til en av Norges viktigste eksportnæringer.
Selv om lave priser og økonomiske problemer har lagt
en demper på optimismen som preget havbruksdebat-
ten for kun to år siden, tror vi uansett at både gamle og
nye former for matproduksjon basert på havets ressur-
ser i framtida vil være en økende faktor innen norsk øko-
nomi. Samtidig ser vi at næringen har betydelige miljøef-

fekter, både i form av forurensning og effekter på Norges
unike villaksbestander.

Vår ambisjon med rapporten "Miljøstatus for norsk hav-
bruk" er å skape et nøkternt, vitenskapelig basert fakta-
grunnlag, som skal danne basis for debatten om miljø og
havbruk i Norge. Rapporten skal bidra til å rydde unna
misforståelser og myter, slik at vi kan fokusere på de vik-
tige utfordringene.

Vi har prøvd å omfatte alle viktige miljøaspekter og vink-
linger rundt havbruk, og ser på ressursbruk, forurensning,
effekter på biologisk mangfold, og matvaretrygghet.
Vi føler oss sikre på at denne rapporten er noe av det
grundigste og mest helhetlige om havbruk og miljø som
finnes mellom to permer.

Bellonas neste skritt i havbruksarbeidet, blir å ta del i den
jakten på nye løsninger, nye ressurskilder og nye produk-
ter som vil finne sted i tiden framover.Vi tror at ren og
trygg mat fra havet vil spille en stadig viktigere rolle i
norsk økonomi.

Vi har ambisjoner om å være en premissleverandør for
politisk og faglig debatt innenfor marin matproduksjon.
Med en vitenskapelig tilnærming til miljøutfordringene,
skal Bellona i samarbeid med forskning, næring og myn-
digheter stake ut kursen for framtida.

Frederic Hauge
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Lakseoppdretts effekter på villaks
I 2002 ble det rapportert over 600 000 rømminger fra
norske oppdrettsanlegg. En betydelig andel av rømming-
ene skyldtes teknisk svikt og propellskader. I slike tilfeller
går Bellona til anmeldelse, fordi anleggene ikke tilfred-
stiller lovens krav til forsvarlig teknisk standard og drift.

I visse fjordområder og lakseelver er mer enn halvparten
av laksen rømt oppdrettslaks. Dersom andelen rømt opp-
drettslaks i elva er stor i forhold til bestanden av villaks,
kan oppdrettsfisken påvirke villaksen økologisk og 
genetisk.

Lakselus utgjør et betydelig problem for villaks. Høy tett-
het av oppdrettsanlegg på laksens vei fra elva til havet,
kan utgjøre en stor smittekilde, dersom lakselusa ikke er
under kontroll i oppdrett.

Utslipp fra fiskeoppdrett
Legemidler som benyttes for å bekjempe lakselus i opp-
drettsanlegg er potensielt skadelige for organismer og dyr
i vannet og på bunnen omkring merdene som behandles.
De ulike stoffene har forskjellige miljøegenskaper, men
fellesnevneren er at de er toksiske for endel arter, men
at skadeeffekten er begrenset til et mindre areal omkring
oppdrettsanlegget. Legemidlene brytes forholdsvis lang-
somt ned, men er dog nedbrytbare.

Tidligere var det et høyt forbruk av antibiotika i norsk fiske-
oppdrett, men vaksiner, bedre røktingsrutiner og bedre

lokaliteter har redusert dette problemet til et minimum.
Forbruket er redusert fra 50 000 kg til omkring 1000 kg
på 15 år. I Chile er forbruket av antibiotika fortsatt høyt.
Tilførsel av antibiotika til det marine miljø kan medføre
utvikling av antibiotikaresistens og forsinke nedbrytning
av organisk materiale.

Fiskeoppdrett i åpne merder medfører utslipp av
næringssalter og organisk materiale, i form av fôrspill og
ekskrementer fra fisken. Slike utslipp kan medføre lokale
forurensningsproblemer, dersom tilførselen overstiger
fjordområdets bæreevne. Dette kan være tilfelle dersom
det drives oppdrett på lokaliteter med dårlig vannut-
skiftning. I Norge drives fiskeoppdrett i dag stort sett på
gode lokaliteter, slik at utslippene av næringssalter og
organisk materiale raskt fortynnes og spres til havet, hvor
de ikke utgjør noe miljøproblem.

For å hindre at nøtene i oppdrettsanlegg skal gro igjen
med skjell, alger og andre organismer, er det vanlig å 
impregnere med kobberstoff. 80 prosent av impregne-
ringsstoffet løses opp mens nota er sjøen.Tilførselen av
kobber fra fiskeoppdrett i Norge er omkring 200 tonn
per år. Kobber regnes som en miljøgift, og utslipp er der-
for ikke ønskelig. Alternativer til kobberimpregnering
eksisterer, og Bellona ønsker en utfasing av kobberimp-
regnering på sikt.

Vekstmuligheter for marin matproduksjon
Oppdrettslaks fôres med pellets, sammensatt av blant
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annet fiskeolje, fiskemel, vegetabilsk olje og vegetabilsk
protein. Det har vært diskusjon om hvorvidt det er god
ressursbruk å drive oppdrett av laks, fordi fôret som
benyttes kan være egnet som menneskeføde. Særlig har
bruken av fiskemel og fiskeolje vært i fokus. Her er det
viktig å ta i betraktning at disse ressursene i stor grad
brukes til dyrefôr uansett. I et slikt perspektiv, er lakse-
oppdrett effektiv ressursbruk, fordi laks utnytter fôret
mer effektivt enn f.eks kylling og gris.

Dersom lakseoppdrett skal kunne kalles bærekraftig, er
det et viktig kriterium at ressursene som brukes til fôr er
høstet på bærekraftig vis. Fiskebestandene i verden som
inngår i fiskefôr er per i dag utnyttet fullt ut, og det finnes
ikke rom for økt beskatning. En eventuell global produk-
sjonsvekst i fiskeoppdrett må derfor være basert på andre
fôrkilder enn fiskeolje og fiskemel. For tiden benyttes
ulike vegetabilske råvarer i økende grad.Andre alternativer
som kan bli aktuelle i framtiden, er proteiner produsert
ved hjelp av naturgass, marine ressurser høstet på lavere
trofiske nivåer, og kultivering av for eksempel av alger.

Selv om primærproduksjonen av biomasse er nesten like
stor i havet som på landjorda, kommer en liten del av
maten vi spiser fra havet. Årsaken er at vi hovedsaklig
høster på toppen av den marine næringskjeden, mens vi
på landjorda har basert matproduksjonen på kultivert
planteproduksjon, og oppdrett av planteetere. Den store
biomasseproduksjonen i havet utgjør et enormt poten-
siale for matproduksjon, som kan utnyttes ved hjelp av
kultivering og høsting på lavere nivåer i næringskjeden.
En slik utvikling bør være basert på kunnskap og respekt
for økosystemenes balanse og bæreevne.

Matvaretrygghet
Miljøgifter som tungmetaller, PCB og dioksiner fra både
tidligere og eksisterende utslipp, opphopes i den marine
næringskjeden, og kan derfor utgjøre et problem for fiske-
oppdrett basert på råstoff fra fisk. Streng kontroll med
råvarer og produkter er derfor nødvendig for å sikre
trygg sjømat. I Norge viser prøveresultater fra Nasjonalt
institutt for ernæring og sjømatforskning at miljøgiftnivåene
i oppdrettslaks ligger under fastsatte grenseverdier, og
oppdrettslaks er derfor trygg mat for forbrukeren.

Fargestoff som tilsettes fiskefôr for at laksefileten skal få
den ønskede rødfarge, er karotenoider tilsvarende eller
lignende de som finnes i villaksens naturlige diett, og
utgjør ingen helserisiko for forbrukeren.

Oppdrett av torsk
Det forventes stor vekst i oppdrett av torsk. Det er grunn
til å forvente lignende problemer med for eksempel
parasitter og sykdommer som det man har sett i lakse-
oppdrett, selv om man kan dra nytte av de erfaringer
som er opparbeidet i lakseoppdrett.

Oppdrett av skjell
Oppdrett av filtrerende arter som blåskjell er en poten-
sielt miljøvennlig og svært lite ressurskrevende matpro-
duksjon. Blåskjell henter maten sin ved filtrering av 
sjøvann, og trenger ingen tilførsel av fôr. Potensialet er
stort, men tilgang på areal kan være begensende.
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På tre tiår har norsk havbruksnæring vokst fra nærmest
ingenting, til en produksjon på nærmere 500 000 tonn.
Med en så rask vekst er det ikke overraskende at hen-
synet til miljø ikke alltid har blitt ivaretatt. På åttitallet
eksploderte forbruket av antibakterielle midler, og loka-
le forurensningsproblemer med overgjødsling oppsto
når lokalitetenes bæreevne ble overskredet. Mye har blitt
bedre siden den gang, og problemene med antibiotika
og overgjødsling er langt på vei eliminert. Samtidig har
økt produksjonsvolum medført økt behov for ressurser
til fiskefôr, og problemet med rømming fra oppdrettsan-
legg har ikke blitt mindre.

Denne rapporten tar sikte på beskrive miljøstatus for
norsk havbruk, slik det ser ut i dag. Hovedfokus er lagt
på oppdrett av laksefisk, fordi dette per i dag utgjør den
dominerende næringen innen havbruk. Mange av pro-
blemstillingene som drøftes er likevel aktuelle for opp-
drett av andre fiskearter, som befinner seg i startgropa
for kommersiell oppdrett. Samtidig reiser oppdrett av
nye arter nye miljøspørsmål, og vi har inkludert en kort
gjennomgang om torsk og blåskjell i henholdsvis kapittel
5 og 6. Nye oppdrettsarter utover dette er ikke priori-
tert i denne omgang.

Kapittel 1 tar for seg lakseoppdretts effekter på villaks.
Problemet med rømming fra oppdrettsanlegg blir drøf-
tet med hensyn på årsaker og omfang, før det gis en
grundig innføring i økologiske og genetiske effekter på
villaks. Denne delen forutsetter nok visse forkunnskaper
i biologi hos leseren, selv om vi tror alle interesserte vil
få stort utbytte av materialet. Kapittel 1 beskriver til slutt
problemet med spredning av lakselus fra oppdrettslaks
til villaks.

Kapittel 2 tar for seg utslipp fra fiskeoppdrett til det
marine miljø.Tre legemidler mot lakselus evalureres med
hensyn på miljøeffekter. Her skulle vi gjerne inkludert alle
legemidlene, men har på grunn av manglende kapasitet
foretatt en avgrensning. I dette kapitlet har vi også gitt
plass til en gjennomgang av helhetlige bekjempingsstra-
tegier og alternativer til bruk av legemidler, hvor særlig
bruk av leppefisk drøftes nærmere. Videre gjennomgås
bruk av antibiotika med hensyn på miljøeffekter og hva
som har gjort den store nedgangen i forbruket mulig.Til
slutt i kapittel 2 ser vi på miljøeffektene av utslipp av
næringssalter og organisk materiale, og på hvordledes til-
pasningen til lokal bæreevne er avgjørende for miljøtil-
standen i fjorden omkring anlegget.

Kapittel 3 ser på vekstmuligheter for marin matproduk-
sjon i et forholdsvis bredt perspektiv.Vi forsøker her å gi
et bilde av havets potensiale for økt matproduksjon.
Kapitlet innledes med en drøfting av hvorvidt lakseopp-
drett er effektiv ressursbruk, og fortsetter med en vur-
dering av bærekraften i fiskeressursene som benyttes i
fiskefôr.Til slutt i kapittel 3 ser vi på ulike ideer til nye fôr-
kilder, og gjør rede for status for forskning på utnyttelsen
av disse.

Kapittel 4 tar for seg matvaretrygghet, og gjengir prøve-
resultater for enkelte tungmetaller, PCB og dioksiner.
Prøveresultatene sammenlignes med grenseverdier.
Kapitlet tar også for seg fargestoff som benyttes i lakse-
fôret for å gi laksefileten den ønskede rødfargen, og vur-
derer om dette innebærer noen helserisiko for forbru-
keren.

Kapittel 5 gir som nevnt en kort gjennomgang av hvilke
problemer som kan oppstå dersom torskeoppdrett får
et vesentlig omfang. Temaer som behandles er særlig
spredning av parasitter og sykdommer som er spesifikt
for torsk, og således ikke omfattet av øvrige kapitler.

Kapittel 6 omfatter oppdrett av skjell, som er en form for
matproduksjon Bellona stiller seg svært positiv til. I dette
kapitlet er fokuset rettet mer mot hvilke muligheter og
begrensninger som ligger i skjelloppdrett, enn mot nega-
tive miljøeffekter.

Kapittel 7 gjør rede for hvilke offentlige reguleringer
norsk havbruksvirksomhet omfattes av. Sentralt her er
Fiskeoppdrettsloven, samt drift og sykdomsforskriften.
Her settes et særlig fokus på strafferettslige forhold ved
rømming fra oppdrettsanlegg.
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kapittel 1
Lakseoppdretts 
effekter på villaks

foto: Per Eide



Norske myndigheter har som langsiktig, overordnet mål
at omfanget av rømt fisk fra oppdrettsanlegg ikke skal
representere noen trussel for opprettholdelse av norske
villaksstammer (Direktoratet for naturforvaltning 2000).
I 2002 ble til sammen 614 000 laks og ørret rapportert
rømt fra norske oppdrettsanlegg (Fiskeridirektoratet).
Statistikken viser at antallet rapporterte rømminger har
gått noe ned de siste årene, med unntak for 2002.
Samtidig er det grunn til å anta store mørketall. Enkelte
oppdrettere unnlater trolig å rapportere av frykt for
straffereaksjoner og negativ oppmerksomhet. Særlig
mindre rømmingstilfeller kan oppdretteren se seg lite
tjent med å rapportere, fordi verdien er for lav til at 

forsikringsutbetaling er lønnsomt. Likevel, tallene som er
gjengitt her er hentet fra SSB og Fiskeridirektoratets 
årlige statistikkundersøkelse, der rømmingstall inngår i de
talloppgaver som innhentes hos oppdrettere. Statistikk-
oppgavene er fortrolige og kan ikke brukes til kontroll-
formål, slik at så oppdretter skulle dermed ha lite å frykte
ved å oppgi korrekte rømmingstall

1.1.1 
Årsaker og ansvar
Figur 1 viser fordelingen mellom de vanligste årsakene til
rømming (Vannebo et. al, 2000). Kategoriene “propell-
skader”, “håndtering” og “teknisk svikt i settefiskanlegg”
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1.1 Laks rømmer fra oppdrettsanlegg

Røye håves fra mære:
Ved maskinell håving av fisk,

skjer det ofte uhell som 
resulterer i rømming.
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utgjør til sammen 45,5 prosent av antallet rømt fisk og
52,2 prosent av skadetilfellene. Felles for de tre katego-
riene er at disse rømmingstilfellene i hovedsak kan lastes
oppdretter, og/eller leverandøren av utstyr og tjenester
som transport (brønnbåt), nøter, kar, settefisk og lignende.
Vi ser at uvær står for 30 prosent av antallet rømt fisk
og 12,5 prosent av skadetilfellene. Uvær kan man ikke
laste oppdretter for, men man kan stille seg spørrende
til at anlegg som plasseres i sjø ikke tåler uvær. I statistik-
ken for 2002 har da også Fiskeridirektoratet kuttet ut
denne rubrikken og erstattet den med “anleggssvikt”.
Også predatorskader, som står for 9,5 prosent av røm-
mingstilfellene, er diskutabelt i så måte. Forutsatt at de
installasjoner som er utbredt i oppdrettsanlegg per i dag
defineres som lovlige, kan likevel både uvær og predator-
skader plasseres i samme kategori som påkjørsel fordi
rømmingen skyldes forhold som oppdretter ikke har
herredømme over.
Bellona har i mange tilfeller gått til politianmeldelse av
oppdrettere i forbindelse med alvorlige rømmingstilfeller.
Oppdrettsbedriftene har blitt anmeldt for overtredelse
av fiskeoppdrettsloven § 16, første ledd, jf. § 25 og for-
skrift av 18.12.1998 om etablering, drift og sykdoms-
forebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3. Oppdretts-
anlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en
“forsvarlig teknisk standard”, jf. § 16, første ledd, og opp-
drettsvirksomheten skal drives på en slik måte at “.... det
er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig”, jf. drift- og
sykdomsforskriften (av 18.12.1998) § 3.

Oppdretterne har egeninteresse av å unngå rømming.
En fisk rømt er en fisk tapt, og uansett type forsikrings-
ordning er rømming dårlig butikk. Bellona mistenker der-
for ingen for å med overlegg la fisk rømme. Men med
bakgrunn i fiskeoppdrettslovens krav til miljømessig for-
svarlig drift og tekniske standard på oppdrettsanlegg, vel-
ger vi i enkelte tilfeller likevel å gå til politianmeldelse.
Bellona mener altså at tilfeller av lakserømming er straff-
bart når de skyldes svikt i rutiner eller tekniske installa-
sjoner. Bellonas tolkning bekreftes av en dom i lag-
mannsretten i Hålogaland mot Dåfjord Laks. Det hjelper
altså ikke at rømming skyldes uhell. Dersom et uhell kan
føre til at tusenvis av laks rømmer, er virksomheten mil-
jømessig ikke forsvarlig og i strid med lovens krav.
Bellonas erfaring med rømmingsproblematikken har dog
fortalt oss at problemet tas svart alvorlig av bransjen
selv, og at satsningen på rømmingsforebyggende tiltak er
økende. Både forskningsprosjekter på ny teknologi, opp-
læringstiltak for ansatte og andre tiltak er iverksatt.

1.1.2 
NYTEK - Teknisk standard for oppdrettsanlegg
Fiskeoppdrettslovens generelle krav til forsvarlig teknisk
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Figur 2:
Ulike skadeårsakers andel av
totalt antall rømt fisk, 2002
(Fiskeridirektoratet, 2003).

Figur 1:
Ulike skadeårsakers andel av
totalt antall rømt fisk, 1994- 1999
(Fiskeridirektoratet, 2003).

standard blir nå konkretisert med en ny forskrift om
“krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdretts-
virksomhet”. Forslaget til forskrift innebærer, hvis det blir
vedtatt, at alle oppdrettsanlegg må oppfylle den foreslåt-
te standarden NS: 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav
til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og
drift. Forslaget til standard som er til behandling er utfor-
met av en komité sammensatt av representanter for
myndigheter, næring, leverandører og andre ressursper-
soner. Kravene til utforming omfatter alle hovedkompo-
nenter, det vil si not, fortøyning, flytekrage, flåte/lekter og
eventuelt ekstrautstyr. Kravene til kompetanse vil bli satt
i henhold til de naturgitte rammebetingelsene på den
aktuelle lokaliteten. For å ivareta dette vil det i stan-
darden komme et system for klassifisering av lokaliteter
etter miljøpåvirkningen anlegget vil bli utsatt for. For nye
anlegg vil kravene, dersom forskriften blir vedtatt, gjelde
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fra 1. januar 2004. For eksisterende anlegg vil det bli en
overgangsordning med såkalte dugelighetsbevis som tar
utgangspunkt i de samme kravene som gjelder for nye
anlegg.

1.1.3 
Forekomst av rømt fisk i elv og sjø
Oversikten over antallet oppdrettsfisk som rømmer, tje-
ner som indikator på hvordan næringen ligger an i
rømmingsarbeidet. Skal man måle miljøkonsekvensene av
rømming, er det mer hensiktsmessig å se på hvor store
mengder rømt fisk man finner i viktige områder for vil-
laksen, både i elv og i sjø. Norsk institutt for naturforsk-
ning (NINA) foretar prøvefangster av laks på ulike ste-
der, og ved hjelp av blant annet skjellprøver kan man
bestemme andelen rømt laks. Av figur 3 kan vi se at
rømt oppdrettsfisk er fullstendig dominerende i enkelte
fjordområder.

håndtering med kran. Ulike typer håndtering av nøter med kran, kan påføre nota flenger, og dermed forårsake rømming.

foto: Per Eide

Figur 3: Andel rømt oppdrettslaks i fangst av laks ved ulike lokaliteter i 2002 (NINA, 2002).



Store mengder oppdrettslaks rømmer årlig fra norske
oppdrettsanlegg. Det offisielle rømmingstallet fra norsk
oppdrett for år 2002 er på i overkant av 600 000 og har
ligget mellom 1,6 millioner og 272 000 de siste ti årene
(Fiske et al., 2001; Anon, 2002). Hva er så problemet?
Hvordan kan egentlig tilførsel av flere laks i elvene være
til skade når flere av disse populasjonene er kritisk små?
Svarene på dette er ikke åpenbare. Rømt oppdrettslaks
er et relativt nytt fenomen, og forskning på denne pro-
blematikken er tidkrevende, så det er først nå svarene
begynner å vise seg. Bekymringene har heller ikke alltid
vært like godt begrunnet og til dels kun vært knyttet til
antagelser om sammenheng mellom nedgang i mange
villaksstammer og store rømmingstall. Dette har gitt
incentiver til forskning på feltet, og det følgende er et
forsøk på en oppsummering og konklusjon basert på
det vi vet i dag. En del faguttrykk brukt i teksten er for-
klart i egen ordliste til slutt i kapittelet.

Rømt oppdrettslaks kan påvirke villaks på flere nivåer,
både økologisk og evolusjonært/genetisk (Blaxter, 1997).

Rømt oppdrettsfisk opptrer sammen med villfisk både i hav
og i elver, og utgjør dermed en (økologisk) konkurrent til
villaksen i tillegg til å være en parasitt- og smittespreder.
Rømt oppdrettslaks kan også forplante seg med villfisk,
noe som medfører at den ville populasjonen får tilført
arvemateriale som oppdrettsfisken bærer med seg, og
den ville populasjonen vil bli genetisk endret. Den 
økologiske påvirkningen som rømt oppdrettslaks påfører
villfisken, vil også kunne påvirke arvematerialet indirekte
ved at bestandene reduseres og ved at villfisken må 
tilpasse seg høy forekomst av oppdrettslaks (Mork et al.
1999). Likeledes vil genetisk endring medføre endring 
i økologiske og atferdsmessige trekk.

1.2.1 
Økologisk påvirkning

Påvirkning i havet
Flere undersøkelser har vist at andelen oppdrettsfisk 
i havet kan være rundt 50 % flere steder (f.eks. Fiske et
al., 2001). Dette kan ha implikasjoner for villfisken på to

19

1.2 Konsekvenser av rømt oppdrettslaks

Stryk i Neiden-elva.
Neiden-elva helt øst i Finnmark,
er kjent som en god lakseelv.
foto: Bellona arkiv



områder: sykdomsoverføring og næringskonkurranse.
Problemer med å designe studier som kan påvise dette
kvantitativt, har imidlertid gjort at det så langt Bellona
kjenner til ikke finnes data på dette foreløpig.

Seinere oppgang
Oppdrettslaks går seinere opp i elva enn hva villaks gjør
(Lura & Sægrov, 1991; Fiske et al., 2001). Årsaken til dette
er delvis miljømessig og delvis arvelig begrunnet: Oppvekst
i smoltanlegg og sjømerder gjør fisken mindre spesifikt
stedspreget. Den vandrer ofte tilbake til det området den
rømte fra, og derfra opp i omkringliggende elver. Dette
gjør at oppdrettslaksen blir forsinket sammenlignet med
villfisken. I tillegg vil seleksjon for sein kjønnsmodning (se
tabell 1) ha en forsterkende effekt utenfor oppdrettsan-
legget, noe som påvirker villakspopulasjonene på flere
måter.Videre er sportsfiskesesongen som regel konsen-
trert til tiden før mesteparten av oppdrettslaksen vandrer

opp (Fiske et al., 2001). Dette gjør at det er villaksen som
i all hovedsak utsettes for uttaket fra sportsfiske. En annen
konsekvens er at oppdrettsfisken ødelegger gytegroper
der villfisken allerede har gytt. Fleming et al. (1996; 2000)
viste at oppdrettsfisk i stor grad er preget av gyteatferd
som gir lite suksessfulle gyteforsøk og gytegroper.

Oppvekst i elva 
Einum og Fleming (1997) har utført både laboratorie-
eksperimenter og utsettingsforsøk med parr. De sammen-
lignet oppdrettslaks fra Aquagens avlsstasjon på
Sunndalsøra med førstegenerasjons etterkommere fra
villfisk fra elvene Imsa og Lone samt hybrider fra 
kryssinger mellom oppdrettsfisk og villaks. Laboratorie-
eksperimentene viste i sum at oppdrettsparr hadde endret
atferd sammenlignet med villaksen, samt at hybridene 
ligger et sted midt i mellom.

I forsøkene med parr viste oppdrettsfisken seg å dominere
villfisken fra Imsa. Hybridene lå igjen et sted i mellom. For
Lonefisken dominerte hybridene. Dette viser at alle fiskene
som dominerte, hadde minst halvparten av genene sine
fra oppdrettsfisken. En estimering av aggresjon gav til-
svarende resultat.

Det kan virke paradoksalt at et avlsprogram har selektert
for aggressive fisk. Ikke-intensjonell seleksjon for atferds-
messige trekk er kjent fra en rekke dyr, bl.a. har avl på dyr
som løver og tigere i dyrehager selektert for lite aggres-
sive individer (Gilligan & Frankham, 2003). At det mot-
satte har vært tilfelle hos laks, er ikke unaturlig da det har
vært selektert for rask vekst under tilnærmet ubegrenset
mattilgang og fravær av predatorer (diskutert i Fleming
& Einum, 1997). Fleming & Einum (1997) konkluderer
med at oppdrettsfisk har endret mange trekk som gjør
dem dårlig tilpasset et naturlig miljø sammenlignet med
villfisk.

I et annet eksperiment (Einum & Fleming, 1997) ble en
og en fisk eksponert for en modell som skulle etterligne
en potensiell rovfisk. Fiskene ble utsatt for et simulert
angrep fra en predator i en tank med kun ett gjemme-
sted.Tid før de kom ut fra gjemmestedet samt tid før de
oppholdt seg lengre perioder (mer enn ett minutt) uten-
for gjemmestedet ble registrert (se fig. 4). Eksperimentet
gav signifikante forskjeller mellom oppdrettsfisk vs.
hybridfisk og hybrid vs. villfisk. Liknende funn er gjort for
regnbueørret Onchorhynchus mykiss (Johnsson &
Abrahams, 1991; Brejikian, 1995). Det kan tyde på at
denne typen atferd hos laksefisk har en sterk arvelig
komponent samt at flere gener er involvert.

Fleming & Einum (1997) benyttet samme oppdrettslinje
fra Sunndalsøra, mens de hentet villfisken fra Namsen,
som har gitt mesteparten av det genetiske grunnlaget
for den opprinnelige stamfisken for denne oppdrettslinja
(Gjøen & Bentsen, 1997). Resultatene til Fleming &
Einum (1997) har også støtte i faglitteraturen (Johnsson
& Abrahams, 1991; Brejikian, 1995; Einum & Fleming, 1997);
oppdrettsfisk er signifikant mer aggressiv enn villfisk.

Helt siden 1975 har det vært selektert for veksthastighet
hos oppdrettsfisken (se tabell 1). Samtlige studier Bellona
kjenner til, viser at oppdrettsfisk og deres avkom vokser
raskere enn villfisk. Fleming et al. (2000) viste at avkom
etter oppdrettsfisk og villfisk konkurrerer om tilholdssted
og mat i elva. Dominerende og aggressiv oppdrettsavkom
vil derfor gi villfisken kraftig konkurranse.

Fra eksperimenter i naturen (McGinnity et al., 1997;
Fleming et al. 2000) vet vi at villaksens produksjon av
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Figur 4:
Tid lakseyngelen gjemmer seg

etter eksponering for en modell
av en predator. (etter Einum &

Fleming, 1997)



utvandrende smolt er kraftig redusert når oppvekst i elva
skjer sammen med etterkommere av oppdrettslaks og
hybrider. Reduksjonen hos Fleming et al., (2000) var
størst for avkommet etter vill hunnlaks; mer enn 30 %
mindre enn forventet. I dette studiet vokste lakseyngel
og smolt opp uten konkurranse fra eldre generasjoner,
og resultatet kan derfor være en underestimering av
problemet. Uansett viser dette at produktiviteten i en
laksestamme blir lavere når oppdrettslaks infiserer elva 
i generasjonen før. Det tilsynelatende paradoksale resul-
tatet viser at man vil forvente at villakspopulasjonene
kommer til å bli mindre i neste generasjon når de blir 
tilført individer med opprinnelse fra oppdrettsanlegg.

Redusert gytesuksess hos rømt oppdrettsfisk
Fleming et al. (2000) slapp ut vill- og oppdrettslaks i et
avgrenset område i elva Imsa. Parallelt ble oppdrettsfisk
og villfisk holdt i et kunstig skapt gyteområde inne i et
laboratorium. Av dette eksperimentet fant de at opp-
drettslaks hadde dårligere gytesuksess enn villaks (opp-
drettshannene hadde i overkant av 20 % av gytesuksessen
til villfiskhannene. For hunnene var gytesuksessen i over-
kant av 30 % av villfiskens.); oppdrettsfisken oppviste
uegnet gyteatferd; lagde færre gytegroper; oppdretts-
hannene brukte ikke opp melken (det meste var tilbake,
selv etter gyting); og rogna var både mindre og hadde
lavere overlevelse enn villaksens. I tillegg så man at etter-
kommere etter oppdrettsfisken vandret tidligere ut i havet
og var mindre i størrelse.

Etterkommerne av villfisk, oppdrettsfisk og hybridfisk ble
i studiene til Fleming et al. (2000) merket og deretter latt
vandre ut i havet. Fiskene ble gjenfanget da de returnerte
til elva som kjønnsmodne. På bakgrunn av dette ble livs-
lang fitness for oppdrettslaksen beregnet til 16 % av vill-
fiskens.

Andelen kjønnsmoden parr er lavere hos oppdrettslaksen
(omlag 20 %) sammenlignet med villaksen (omlag 45 %)
(Fleming & Einum, 1997). Dette er en naturlig endring av
livshistorien som følger av seleksjon for sein kjønns-
modning (se tabell 1), men dette vil samtidig endre den
balansen som har evolvert mellom disse to livshistoriene
som begge er evolusjonære stabile strategier (ESS).
Hvordan dette vil endre populasjonsstørrelsene i naturen
er det så vidt vi vet ikke forsket på, og hva utfallet blir er
følgelig usikkert.

Konklusjonen til Einum & Fleming (1997) er at oppdretts-
fisk utkonkurrerer villfisk i enkelte livsstadier og på den
måten fortrenger den lokalt tilpassede villfisken. I andre
deler av livssyklusen vil imidlertid oppdrettsfisk være dår-
ligere tilpasset enn villfisk, og populasjonene vil dermed

gå tilbake. Ut fra dette studiet kan det tyde på at det er
størst risiko for reduksjon av populasjoner i populasjoner
med mye predasjon og langsom vekst.

1.2.2 
Indirekte genetiske effekter 
Et forhold som er nevnt av flere (f.eks. Mork et al., 1999),
er at den videre “naturlige evolusjonen” av laks i det fri
vil kunne påvirkes av tilstedeværelsen av rømt oppdretts-
laks og dennes avkom.Til dags dato er det så vidt Bellona
kjenner til ingen konkrete data som kvantifiserer dette
problemet, og det er vanskelig å designe studier på
dette. Det er likevel naturlig å tenke seg endringer på
minst to områder:

a) økt genetisk drift dersom oppdrettslaks reduserer og
fortrenger villpopulasjoner 
b) endret seleksjonsregime pga. konkurranse fra opp-
drettsfisk og endret sykdomsbilde

1.2.3 
Genetiske interaksjoner 
Det har lenge vært knyttet bekymring til at rømt opp-
drettslaks skal kunne gjøre skade på de ulike villfiskpopula-
sjonene ved hybridisering og ved at villpopulasjonenes
genpooler endres (Hansen et al. 1991). Problemene som
kan oppstå i denne forbindelse er flere. Dersom opp-
drettslaksen har andre egenskaper og tilpasninger enn
villakspopulasjonene, vil genflyt kunne føre til at villaks-
populasjonene mister egenskaper som er viktige i et natur-
lig miljø, mens de adopterer flere av oppdrettslaksens
egenskaper. Hvis derimot den rømte oppdrettslaksen
har mindre genetisk variasjon enn villfisken, vil genflyt til
villpopulasjonen føre til at de enkelte populasjonene
mister variasjon (Tufto & Hindar).Variasjon er viktig av to
grunner (Hedrick, 2000) vurdert både ut ifra et kort og
et langt tidsperspektiv. En populasjon som mister variasjon
og som dermed blir genetisk uniform, vil være mindre
motstandsdyktig mot sykdom og parasitter. Eller sagt på
en annen måte; en parasitt har mye lettere for å tilpasse
seg en populasjon der individene er genetisk like (få
polymorfe loci i populasjonen og lav heterozygositet) og
der individene selv har lite variasjon (individene har få
heterozygote loci). Teoretisk sett vil i tillegg noen av de
skadelige, recessive allelene øke i frekvens og gi mindre
levedyktige individer (innavlsdepresjon). Helt nye studier
(Reed & Frankham, 2003) viser empirisk at det er 
god sammenheng mellom fitness og heterozygositet,
populasjonsstørrelse og kvantitativ genetisk variasjon.
Heterozygositet forklarer omlag 20 % av fitnessvaria-
sjonen. På lengre sikt vil en populasjon med liten grad av
polymorfisme ikke ha et like stort evolusjonspotensial
som det en populasjon med mye genetisk variasjon har.
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All rømt oppdrettsfisk vil komme fra et fåtall oppdrett-
spopulasjoner, og dette vil føre til at ulike populasjoner
blir mer like hverandre. Det har også vært hevdet at
koadapterte genkomplekser vil kunne gå i oppløsning.
Det følgende er et forsøk på å klargjøre relevante 
konsepter samt oppsummere empiriske studier.

Evolusjonære drivkrefter:
mutasjon, seleksjon, migrasjon og drift
Fra moderne evolusjonsteori vet vi at det er fire sentrale
krefter som påvirker en populasjon til å forandre seg
over tid. Disse kreftene er seleksjon, mutasjon, drift og
migrasjon. Selv om alle alleler har sitt opphav i mutasjoner,
er denne hendelsen altfor sjelden til å være en viktig
drivkraft i vanlig evolusjon. Den blir derfor sett bort ifra
som årsak til fiksering av et allel eller et trekk i en popu-
lasjon. Drift er tilfeldig utvelgelse av gameter med ulike
sett alleler. Potensialet for evolusjon fremkalt av drift er
derfor omvendt proporsjonal med populasjonsstørrelse.
Seleksjon er kanskje den best kjente evolusjonære driv-
kraften og fremkalles enten av overlevelse og reproduk-
sjon (“natural selection”), avl (“artificial selection”) eller
seksuelle preferanser (“sexual selection”). Migrasjon (gen-
flyt) innebærer at individer fra en donorpopulasjon for-
merer seg i en mottagerpopulasjon. Migrasjon medfører
at mottagerpopulasjonen blir mer lik donorpopulasjonen.
Donor- og mottagerpopulasjonene vil i utgangspunktet
normalt avvike fra hverandre i flere egenskaper og gener,
men i motsetning til drift vil migrasjon nødvendigvis
påvirke alle disse egenskapene samtidig. I likhet med
seleksjon er migrasjon både deterministisk og retnings-
bestemt1. Drift på sin side er deterministisk, men ikke
retningsbestemt. Seleksjon kan motvirke migrasjon, drift
og mutasjoner; naturlig seleksjon kan redusere frekvensen
av alleler som gir lav overlevelse og reproduksjon dersom
drift eller migrasjon har økt allelfrekvensen hos tidligere

generasjoner. Moderne evolusjonsteori tilsier likevel at
migrasjon er en svært viktig evolusjonskraft som kan over-
kjøre seleksjon og føre til lite tilpassede populasjoner
(Graur & Li, 2000;Tufto, 2001; Lenormand, 2002).

Avl og evolusjon
Tradisjonell husdyravl og evolusjon ute i naturen har
flere likhetstrekk. De største forskjellene består i at
naturlig og seksuell seleksjon er viktigere i naturen, mens
kunstig seleksjon er viktigere i avlsprogrammer. I tillegg
kan man si at kunstig seleksjon, i motsetning til naturlig
seleksjon, har et mål. At mekanismene har visse likhets-
trekk betyr likevel ikke, som vi forsøker å belyse i dette
kapittelet, at avlede organismer nødvendigvis er “naturlige”
eller ufarlige om de introduseres i naturen. Genetisk drift
er en viktig evolusjonær kraft i små populasjoner. En
generell tommelfingerregel2 sier at populasjoner under
500 individer vil miste genetisk variasjon. Etter mange
generasjoner vil den genetiske variasjonen ikke lenger til-
late tilpasninger til miljøet. En populasjon under 50 indi-
vider vil etter noen generasjoner lide av innavlsdepre-
sjon.

Så å si alle karaktertrekk har en genetisk komponent.
Mange trekk har i tillegg en miljøkomponent, som ikke
nedarves på samme måte. I et evolusjonært perspektiv
er kun den genetiske komponenten interessant. Et karak-
tertrekk kan være fysiologisk, atferdsmessig, anatomisk
etc, og det kan være ett eller mange gener som styrer
trekket. De fleste gener har en spesiell plassering i geno-
met. Dette stedet kalles for et locus. Når en mutasjon
inntreffer, oppstår det en ny variant av genet. Slike gen-
varianter i samme locus kalles for alleler. Alle alleler har
en gang oppstått ved en mutasjon, men mutasjoner er så
sjeldne at de ikke kan være noen drivkraft i evolusjonen.
Mange av allelene kan finnes i en populasjons totale
“genetiske bibliotek”; genpoolen.

Genflyt fra oppdrettslaks til villaks
Med mer enn 95 % sannsynlighet vil villaksen vende til-
bake til den elva den vokste opp i. Sannsynligheten for
feilvandring er størst til geografisk nære elver (Bentsen,
2000). Dette gjør at laksepopulasjonene langs norske-
kysten er strukturert nært opptil det som i økologien
kalles en “steppingstone”-modell (Kimura & Weiss,
1964.).

Figur 5 illustrerer at ville populasjoner i geografisk nærhet
til hverandre i liten grad utveksler gener, men at seleksjon
og migrasjon virker sammen og bevarer lokale tilpas-
ninger for fitnessrelaterte trekk. Den homogeniseringen
som skjer naturlig vil være av en annen grad og styrke
enn den rømt oppdrettsfisk medfører. For det første foregår
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Figur 5:
En modell for genflyt hos laks.

Sirklene representerer genpoo-
lene til “populasjonen” oppdretts-

laks samt til villpopulasjoner [B,
C, D og E]. Pilene representerer
genflyt mellom populasjonene, m

er migrasjonsratene mellom to
geografisk nære laksepopulasjo-
ner, m* er genflyt fra oppdretts-

fiskpopulasjonene til villpopulasjo-
nene. Merk at genflyten fra opp-
drettspopulasjonen til villpopula-

sjonene er en vei, mens det er
genflyt begge veier mellom to

nære villakspopulasjoner.
Oppdrettsfisken påvirkes ikke av

villfisken, mens villakspopulasjone-
ne påvirker hverandre. For norsk

laks vil m < 0,05 være et sannsyn-
lig estimat. m* vil for mange vil-

lakspopulasjoner være langt stør-
re, noen steder 20-30 % (Fiske et

al., 2000; Fleming et al., 2000). Den
effektive populasjonsstørrelsen

(Ne) vil for oppdrettslaks ligge fra
30 til 125 (Bentsen, 2000). For vil-

lakspopulasjoner vil den normalt
være større, og mye større i de

store lakseelvene.



migrasjonen fra oppdrettslaks kun en vei. Det innebærer
at ville populasjoner får tilført mer eller mindre de samme
allelene eller allelfrekvensene i hver generasjon. For det
andre deler oppdrettsfisk samme genpool eller noen få
genpooler. Drift vil medføre at de ulike oppdrettslinjene
“driver” fra hverandre. Uansett hvor fisken rømmer fra,
har den det samme genetiske utgangspunktet eller den
deler genpool med mange andre oppdrettsfisk. Det
medfører at forskjellene mellom de ulike ville populasjo-
nene vil bli mindre ved genflyt fra rømt oppdrettsfisk.

Vi så i avsnittet “økologisk påvirkning” at gytesuksessen
og den livslange fitnessen til rømt oppdrettsfisk er redu-
sert sammenlignet med villfisk (Fleming et al., 2000).
Dette gir likevel en migrasjonsrate (m) lik 0,19, hvilket
viser at det foregår en ikke ubetydelig genflyt til vill-
populasjonen selv om oppdrettslaksen er dårlig tilpasset
naturlige forhold. Med en andel oppdrettslaks på omkring
50%, som var tilfelle i dette eksperimentet, vil de genetiske
ulikhetene mellom oppdrettspopulasjon og villpopula-
sjon bli halvert i løpet av 3.3 generasjoner (Fleming et al.,
2000).

Tabell 1: Selekterte trekk i det norske avlsprogrammet
for laks. (Modifisert etter Gjøen & Bentsen, 1997.) Årstallet
angir når det ble startet å selektere for de ulike trekkene

Hybridisering med andre arter 
De norske laksefiskene er gode biologiske arter med
godt utviklede pre- og postzygotiske barrierer der de
sameksisterer. Prezygotiske barrierer er størst der de
forskjellige artene naturlig lever sammen (Youngson et al.,
1993; Verspoor, 1988), men det kan likevel forekomme
hybrider som ikke er fullstendig sterile. Dette innebærer
at genflyt mellom artene (introgresjon) kan forekomme.
Andelen hybrider er imidlertid svært liten, særlig der
artene lever naturlig sammen slik de har gjort i Norge
siden isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er grunn
til å tro at det ikke foregår noen utstrakt genflyt mellom
ville populasjoner av artene laks (Salmo salar) og ørret
(Salmo trutta) i Norge. Det er imidlertid vist at rømt
oppdrettsfisk hybridiserer med ørret i større utstrekning
enn det villfisk gjør : i enkeltbestander med mye opp-
drettsfisk er det registrert opptil 7,5 % hybrider mellom
laks og ørret (Hindar & Balstad, 1994; Youngson et al.,
1993; 2001). Dette vil på kort sikt føre til en nedgang 

i bestandene, mens konsekvensene av økt introgresjon
på lang sikt er umulige å forutsi.

Avlsprogrammet bak den norske oppdrettslaksen
Utgangspopulasjonene i det norske avlsprogrammet4 ble
hentet fra norske lakseelver i årene 1971- 1974
(Gjedrem et al., 1991) og bestod av befruktede lakseegg
fra 40 norske elver (Gjøen & Bentsen, 1997). Om lag 12
“helsøsken-grupper” ble hentet inn fra hver elv (Gjøen
& Bentsen, 1997). Det innsamlede materialet ble fordelt
på fire linjer der fiskene kun ble krysset innad. I tillegg til
avlsprogrammet beskrevet ovenfor har det også vært
drevet avl ved private oppdrettsstasjoner, og det totale
antallet avlslinjer har ligget på mellom 8 og 15 (Gjøen &
Bentsen, 1997). Individer fra de private avlslinjene ble
forsøkt krysset inn i det nasjonale programmet, men
dette medførte reduksjon i ett eller flere av trekkene det
ble selektert for, og “hybridlinjene” ble derfor ikke krys-
set videre inn i avlslinjene. Senere har individer fra det
norske avlsprogrammet inngått i større eller mindre grad
i settefiskproduksjonen i land som Australia, Canada,
Chile, Færøyene, Island, Irland, Skottland og USA
(Fleming et al., 2000), men her har ofte fisk med opprin-
nelse fra andre land også inngått.

Fra 1975 ble det startet kunstig seleksjon for økt vekst
ved å bruke trekket “slaktevekt” (Gjøen & Bentsen,
1997). Etter dette har flere trekk kommet til, og det
selekteres (per 2001) for 5 trekk (se tabell 1). Det er
også startet opp forsøk for å undersøke den genetiske
komponenten til resistens mot lakselus (Soppeland,
2002) der hensikten er å undersøke arvbarheten slik at
det eventuelt på sikt kan inngå i avlsprogrammet.

Ne for de Aquagen-linjene der slike data er tilgjengelig
ligger mellom 30 og 40 (maksimum 125) (Bentsen,
2000). Det er langt under det som er anbefalt for lang-
siktig bevaring av en populasjon (Ne = 500). Det er også
under det som er anbefalt for kortsiktig bevaring (Ne =
50). Dette er riktignok ikke firkantede regler. Det er
videre rimelig å tro at Ne er større for Aquagen-avls-
programmet enn den er for de private linjene. Den
beste måten å finne svar på om avlssystemet medfører
tap av genetisk variasjon, er å undersøke antatte nøytrale
loci ved å benytte molekylære markører. Dersom det er
mindre heterozygositet i de private linjene, vil denne
typen genetisk forurensing være størst fra disse linjene.

1.2.4 
Reduksjon genetisk variasjon
Mjølnerød et al. (1997) sammenlignet genetisk variasjon
i nøytrale markører for villaks fra Tana, Numedalslågen
og en av de fire oppdrettslinjene fra Aqua Gen. De 
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1 I naturen vil retningen på
seleksjon ikke nødvendigvis
være konstant over lengre tids-
perioder.

2 Tommelfingerregelen det refe-
reres til er den noe omstridte
“50/500-rule”. Det har på den
ene siden vært argumentert for
at dette er et for lite estimat.
Opponenter for dette synet 
legger særlig vekt på struktur-
erte populasjoner. På den andre
siden hevder noen at enda min-
dre populasjoner klarer seg bra.
Eksempler på dette er Chattam
Island black robin, der popula-
sjonen var nede i én hunn og to
hanner (Ardern & Lambert,
1997). Etter en omfattende red-
ningsoperasjon har nå denne
arten vokst til flere hundre indi-
vider. Kritikere har likevel to
bemerkninger til slike eksem-
pler. For det første kan fitnessen
til individene i dagens popula-
sjon ha en langt lavere fitness
sammenlignet med individer fra
den opprinnelige populasjonen.
For det andre kan en popula-
sjon med lite genetisk variasjon
lettere bli svekket av en para-
sitt, sykdom eller annen miljø-
forandring i framtida.

3 Forskning på resistens mot
furunkulose ble satt i gang i
1990 og implementert i avlspro-
grammet i 1993, året etter ble
også ILA (Infeksiøs Lakseanemi)
implementert i programmet.

4 Med "det norske avlspro-
grammet" menes linjene i pro-
grammene som AKVAFORSK,
NLA og Aqua Gen har drevet
på Sunndalsøra og
Kyrksæterøra (etter 1986). Det
har samtidig vært drevet andre,
private avlslinjer, men linjene til
AKVAFORSK har stått for mes-
teparten av den norske lakse-
produksjonen.



brukte tre typer genetiske markører som er velegnet til
å undersøke genetisk variasjon på populasjonsnivå: 12
polymorfe allozymer, 3 singel locus minisatellitter og en
polylocus minisatellitt. Sammenligningen viste antallet
alleler var redusert hos alle markørene for oppdretts-
linjen. I tillegg skilte flere av allelfrekvensene seg fra det
som var forventet å finne. I sum tyder dette på at drift
har påvirket oppdrettslaksens arvemateriale i stor grad,
og at oppdrettslaksen har mistet genetisk variasjon som
et resultat, noe som støttes av øvrig litteratur på feltet
(f.eks. Norris, et al., 1999.).Tap av genetisk variasjon har
flere uheldige konsekvenser; se 3.1.

Fysiologiske/anatomiske endringer av oppdrettsfisk
Fleming & Einum (1997)5 viste at oppdrettsfisken fra
Sundalsøras populasjon 1 (sensu Gjedrem et al., 1991)
som har hovedvekten av sitt genetiske materiale fra
Namsen, hadde mange anatomiske forskjeller sammen-
lignet med villfisk fra Namsen. Finnelengden var kortere
hos oppdrettsfisken, mens kroppsformen var mer robust
og mindre strømlinjeformet. Studiene til Johnsson et al.
(2001) viste at hjertefrekvensen hos oppdrettslaks har
blitt gjennomsnittlig lavere enn hos villfisk, og at fisken har
fått dårligere utholdenhet og svekket evne til å flykte fra
predatorer og vandre opp til egnede gytegroper.Videre
kommer det frem av Johnsson et al. (1996) at produk-
sjonen av veksthormoner er større hos oppdrettslaks
enn hos villaks. I tillegg til atferdsendringer er dette tro-
lig en av årsakene til den hurtige veksten hos oppdretts-
laksen (Fleming et al., 2000). Slike egenskaper kan være
en god tilpasning (adapsjon) i smoltanlegg og merder, men
er med all sannsynlighet dårlige tilpasninger (maladap-
sjoner) i det fri. Singer et al. (2002) fant at smoltens evne
til å reagere / omstille seg i overgangen fra ferskvann til
saltvann var dårligere hos oppdrettsfisk enn hos villfisk.
I dette studiet ble fisk fra populasjon 1 (sensu Gjedrem
et al., 1991) sammenlignet med villfisk fra Imsa. Årsaken
til oppdrettsfiskens relativt sett dårligere evne til omstilling
kan derfor enten være et resultat av avlsprogrammet eller
være utrykk for egenskaper hos utgangspopulasjonen til
oppdrettsfisken. Årsaken er imidlertid ikke så viktig da
dette uansett allelenes opphav vil redusere villpopula-
sjonenes fitness ved hybridisering.

Koadapterte genkomplekser
Mange fenotypiske trekk er styrt av flere loci. Det inne-
bærer at tilpasninger er tuftet på gener flere steder 
i genomet. Seleksjonen har, for slike trekk, selektert for
allelkombinasjoner snarere enn alleler. Slik seleksjon virker
langsomt og vil ikke kunne motvirke så høye migrasjons-
rater som enkeltlocustrekk kan. Det er så vidt Bellona
kjenner til ikke publisert studier som har kunnet identifisere
dette problemet hos atlantisk laks (Salmo salar) i lys av

rømt oppdrettslaks, men nye studier fra Irland antyder
dette (foreløpig upublisert). Like fullt får vi sterke indisier
fra et studium på en art stillehavslaks (Oncorhynchus 
gorbuscha). Denne arten stillehavslaks har en strikt toårs
livssyklus. Det innebærer at det i alle elver egentlig er to
populasjoner; en oddetalls- og en partallspopulasjon som
er temporært isolert, og derfor aldri gyter samme sesong.
Slike populasjonspar vil nødvendigvis være tilpasset iden-
tiske forhold, mens genflyten mellom dem er minimal.
Gharrett et al. (1999) og Gharrett & Smoker (1991)
kryopreserverte melke og befruktet rogn til søster-
populasjonen det påfølgende året. Den første hybrid-
generasjon viste god gjenfangstprosent, men hadde 
samtidig større variasjon i størrelse. Andre generasjon
hybrider viste lav tilbakevandring. Generelt sett er det
ikke uvanlig at førstegenerasjons hybrider viser bra eller
økt fitness. Årsaken til det er ofte at disse individene får
en svært høy andel heterozygote loci. Det er først i den
andre hybridgenerasjonen at problemene begynner å
gjøre seg gjeldende. Den mest nærliggende tolkningen av
dette studiet er at det er flere gener som styrer mange
av de fitnessrelaterte trekkene hos denne arten, samt at
oddetalls- og partallsgenerasjonene hadde koadapterte
genkomplekser som ble brutt opp i den andre hybrid-
generasjonen. Denne arten er en slektning av atlantisk
laks, og det er ingenting som tilsier at atlantisk laks skal
ha en genetikk som vil være vesensforskjellig fra stille-
havslaks på dette området. En eventuell forskjell vil der-
imot kunne skyldes ulike evolusjonshistorier, særlig
migrasjonsrater og hvor lenge populasjonene har vært
isolert.

1.2.5 
Oppsummering:
• Oppdrettsfisk har lavere genvariasjon enn villfisk.
• Oppdrettsfisk har endret fitnessrelaterte trekk som 

innbefatter anatomi, fysiologi, atferd og livshistorie.
• Oppdrettsfisk hybridiserer med villfisk.
• Hybrider mellom villfisk og oppdrettsfisk er 

gjennomgående intermediære.
• Ville populasjoners fitness blir redusert ved 

immigrasjon av oppdrettsfisk.
• Det er foreløpig vanskelig å teste konsekvensene av 

redusert genetisk variasjon i og mellom ville 
populasjoner.

• Rømt oppdrettsfisk ødelegger og konkurrerer med 
villfisk om gytegroper.

• Avkom fra rømt oppdrettsfisk utkonkurrerer villfisk 
i konkurransen om ressurser i elva, både som yngel 
og parr.

• Oppdrettslaks øker hybridisering mellom laks og ørret
• Koadapterte genkomplekser vil trolig forsvinne fra 

lokale laksepopulasjoner.
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5 I flere av de påfølgende studi-
ene sammenlignes oppdrettsfisk
med villfisk. Det er opplagt at
fisk tatt direkte fra merder
sammenlignet med villfanget fisk
ville gi resultater der det er
umulig å skille mellom genetiske
ulikheter og miljøpåvirkning.
Dette problemet er forsøkt
unngått ved at øyerogn fra
begge grupper har vokst opp
under samme betingelser. Det
kan diskuteres hvorvidt mater-
nelle effekter kan være medvir-
kende (diskutert bl.a. i Fleming
og Einum, 1997), men dette er
trolig ikke utslagsgivende da 
fiskene benyttet i disse studiene
er eldre enn ett år.

6 Graur og Lie 2000, pp: 41

7 Futuyma, 1998



• Populasjonsstørrelse og populasjonsfitness for de 
norske laksestammene vil reduseres dersom andelen 
oppdrettslaks fortsetter å være stor.

Ordforklaringer:
(bygger på Lawrence [1995] der annet ikke er angitt.)
abiotisk av ikke-biologisk natur ; f.eks. saltholdighet, tem-
peratur etc.
allel genvariant
anadrom livshistorie der formering skjer i ferskvann mens
deler av oppveksten er i havet
fenotype en organismes egenskap(er) forårsaket av ett
eller flere alleler
fitness (w) et mål på individers mulighet for overlevelse
og reproduksjon6

gamet haploide kjønnsceller (med n alleler)
genpool totale mengde gener i en populasjon
genetisk drift evolusjonskraft der alleler går tapt som følge
av tilfeldigheter. Øker når den effektive populasjonsstør-
relsen blir mindre.

heterozygositet andel heterozygote loci i en populasjon.
innavlsdepresjon tilstand til en populasjon der fitness er
redusert som følge av at ressesive, negative gener finnes
i unormalt høy andel homozygoter forårsaket av innavl.
koadapterte genkomplekser (= koadapterte genpooler)
- en populasjon eller sett av populasjoner der genotypene
er sammensatt av alleler i to eller flere loci som i kom-
binasjon gir høyere relativ fitness sammenliknet med
hybridindivider, og/eller deres avkom
locus (pl. loci) område på et kromosom det et gen
befinner seg
maternelle effekter arv som ikke er direkte kodet for 
i gener, overføres fra mor til barn men ikke nødvendigvis
videre i kommende generasjoner. F.eks. eggstørrelse/nær-
ingsverdi og sykdom7

Ne effektiv populasjonsstørrelse.
nøytralt locus locus med flere alleler, der de ulike 
allelene har identisk fitness. Seleksjon kan ikke påvirke
slike loci. Derfor kan de gi viktig informasjon om de
andre evolusjonskreftene; genetisk drift og migrasjon
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Elvebåt i Tana-elva.
Laksebestanden i Tana er den vik-
tigste bestanden av atlantisk laks,
med årlig fangst på flere hundre
tonn.
foto: Bellona arkiv



Livstadier for lakselus
illustrasjon: Scram
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Lakselus er en parasitt med laksefisk som vert. Den har
alltid vært til stede på vill laksefisk i våre farvann, men
etter oppdrettsnæringens kraftige vekst har lusa etter
hvert blitt et stort miljøproblem. Som følge av opp-
drettsvirksomheten har antallet potensielle verter for
lusa blitt mangedoblet, og lusbestanden har som følge av
dette blitt så stor at vi ser negative effekter på bestan-
dene av vill laksefisk i våre kystområder.

Lakselusa, Lepeophtheirus salmonis, er i dag den ekto-
parasitten som utgjør det største problemet innen norsk
havbruk. Det brukes store ressurser nasjonalt og inter-
nasjonalt til forskning på bekjempelse av lakselus.
Lakselusa forekommer på de fleste artene i slekten
Salmo (laks og ørret) og Oncorhynchus (stillehavslaks og
regnbueørret) (Kabata 1979).

Det er beskrevet 10 forskjellige stadier i livssyklusen til
lakselus. Hvert stadium er adskilt av et skallskifte (2 naupli
stadier, et copepoditt, 4 chalimus, 2 preadulte og et adult
stadium) (Johannessen 1978; Johnsen & Albright 1991
a,b; Schram 1993).

Videre kan vi dele lusas livssyklus inn i to faser, en fritt-
levende planktonisk fase og en parasittisk fase (Tully, O.
et. al. 2002). De to naupliusstadiene og copepodittstadiet
svever fritt i vannmassene og sprer dermed parasitten.
Fisken blir infisert av copepoditten som fester seg med
to antennepar, deretter med en kitintråd, før den skifter
skall og blir chalimus 1 (Heuch P.A. et al., 1999). Under
de fire chalimus-stadiene henger parasitten fast til fisken
ved hjelp av kitintråden. De preadulte og adulte stadiene
kan bevege seg fritt på fisken. En hunn kan lage minst 11
par eggstrenger, hver med flere hundre egg, etter en
befruktning. I eksperimenter har en sett hunner leve i 140

dager etter adultstadiet (ved 7oC), og alt tyder på at de
overvintrer på verten og forårsaker nye infeksjoner om
våren (Heuch & Schram, 1999). For hunner av L. salmonis
har man observert at eggstrengene ble erstattet allerede
24 timer etter å ha sluppet forrige kull med naupli larver
(Johannesen, 1978).

1.3.1
Spredningspotensiale 
Havforskningsinstituttet har laget en numerisk beregnings-
modell for spredning av lakselus. Spredningen av lakselus
skjer i løpet av de tre første stadiene i lusas livsyklus, før
copepoditten blir parasittisk og må feste seg på en vert
for å overleve. Spredningspotensialet til lakselusa blir
derfor en funksjon av strøm, vind og hvor lang tid det tar
før lusa går over fra den frittsvevende planktoniske fasen
til den fastsittende parasittiske fasen. Tiden det tar før
den parasittiske fasen inntrer, er svært avhengig av vann-
temperaturen. Generelt vil kaldere temperatur føre til
en langsommere utvikling (Jonson et al., 1991a) og et
større potensial for spredning over lengre distanser.

Ved 8 °C vil det ta ca 4.5 dager fra klekking til lakselusa
er infektiv, og de kan etter dette være infektive i helt opp
til 23 dager. For 12 °C er de tilsvarende tallene ca. 2.5 og
13 dager (Boxaspen, K. et al., 2000). Det vil si at ved 
8 °C kan lakselusa spre seg i nesten en måned, mens ved
12 °C er den mulige spredningsperioden redusert til det
halve. Med de typiske strømhastighetene i vestnorske
fjordområder, betyr det at lakselusa kan bli fraktet flere
hundre kilometer vekk fra klekkingsstedet og ennå være
i stand til å infisere laks (Asplin, L. et al., 2002).

1.3 Lakselus (Lepeophtheirus ssalmonis)

Svømmende lakselus. foto:Alpharma AS



1.3.2 
Kraftig vekst i antall verter for lakselusa
Heuch & Mo (2001) har laget en modell for produksjon
av lakselus i Norge på strekningen Vest-Agder til Troms.
Modellen opererer med to grenseverdier : (1) nivået på
lus i 1986-1987 (før man observerte foruroligende
effekter på sjøørret) og (2) et nivå som innebærer en
dobling av beregnet naturlig infeksjonspress. Grensene
innebærer henholdsvis en produksjon av lakselusegg på
50 milliarder egg og 5,2 milliarder egg.

Antall egg produsert av vill laksefisk ble beregnet til 2,6
milliarder. Med en grense i henhold til gjeldende lakse-
lusforskrift (0,5 lus pr. fisk) beregnes antall egg produsert
fra oppdrettsfisk til 29 milliarder i 2000. Som følge av
fortsatt økning i antall oppdrettsfisk i sjøen, opererer
Heuch og Mo med en økning i luseproduksjon fra opp-
drettsanlegg i 2005 til 46 milliarder egg. Bidraget fra rømt
oppdrettsfisk er, med nåværende rømmingssituasjon,
i størrelsesorden 15 milliarder egg. Lakselusproduksjonen
fra rømt oppdrettsfisk er dermed 6 ganger høyere enn
den samlede produksjonen fra vill laksefisk. (Heuch, P.A.
et al., 2001)

I år 2000 skulle den offentlige grensen ha ligget på 0,6 lus
pr. oppdrettsfisk hvis grensen på 50 millioner egg ligger
til grunn. Hvis alle oppdrettere hadde fulgt det offentlige
påbud dette året, ville den totale luseproduksjonen ligge
tett opptil 50 milliarder egg.
For å ikke overstige grensen for en dobling av det natur-
lige infeksjonspresset måtte vi med produksjonen i 1999
ha satt grensen på lus pr. fisk til 0,05 (Heuch, P.A. et al.,
2001).

1.3.3 
Effekter på laksefisk
Lakselusa livnærer seg på fiskens slim, hud og blod. Om
en laksesmolt har mer enn 10-15 lakselus på seg, er den
så svekket at den sannsynligvis ikke vil overleve oppholdet
ute i havet før den skal returnere til elva for å gyte
(Asplin, L. et al., 2002). I tillegg til at lakselus kan gi direkte
dødelige effekter på laksefisk, er det observert skader
også ved lavere infeksjoner. Beiteskadene fra lusa på 
fisken gir patogene organismer bedre fotfeste og kan
fremkalle sykdom hos fisken. I tillegg til beiteskadene vil
lave ikke-dødelige infeksjoner påfører fisken store stress-
responser. Fisk som blir stresset, får problemer med salt-
balansen, redusert immunforsvar og blir mer utsatt for
infeksjoner (Tully, O. et al., 2002).

Før oppdrettsvirksomheten for alvor tok til langs norske-
kysten var vinteren en flaskehals for lakselusa på grunn
av et lavt antall verter på denne tiden. Med en kraftig

vekst innen oppdrett av laksefisk i Norge ble denne
situasjonen endret. Vi har i dag store mengder laksefisk
stående i sjøen hele året. Dette gjør det mulig å opp-
rettholde en stor bestand lakselus og et høyt infeksjons-
press gjennom hele året.

Vi har enkelte år sett svært kraftige lakselusinfeksjoner
på utvandrende laksesmolt. Havforskningsinstituttets 
tellinger av lus i Sognefjorden i 1999 var svært urovek-
kende. Påslaget av lus dette året var på 104 lus pr. fisk og
et konservativt estimat på 86 % dødelighet. Året etter
hadde luspåslaget sunket til 36 lus pr. fisk og et estimat
på minst 65 % dødelighet (Holst J.C. et al., 2001).
Oppdretternes forsvar har vært å fokusere på at dette
var et år med optimal temperatur for lusa og lite fersk-
vannstilførsel i fjordene på grunn av en snøfattig vinter.
Dette gav gode kår for lusa med påfølgende store infek-
sjoner på vill laksefisk. Situasjonen i 1999 er likevel innen-
for naturlige svingninger, og det vil komme flere år med
lav snøsmelting og temperaturforhold som passer lakse-
lusa. Disse scenariene hvor lakselusa får gode forhold må
være bestemmende for hvor omfattende oppdrettsvirk-
somhet man kan tillate i et område.

Siden 1991 har man observert tunge infeksjoner på ville
bestander av sjøørret. Undersøkelser fra 63 forskjellige
elver og bekker viste at sjøørreten i 57 av disse hadde
problemer med lakselusinfeksjoner. Det ble observert
gjennomsnittlig 250 lakselus pr. fisk talt opp for 1992
(Rådgivende biologer, 2003). Situasjonen har imidlertid
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bedret seg siden tidlig på 1990-tallet, men Havforsknings-
instituttet anser fortsatt situasjonen for sjøørretten for
utilfredsstillende og sannsynligvis kritisk mange steder
(Holst J.C., 2003). Selv om antallet infeksjoner synes å
være redusert, er det fortsatt klart høyere enn regioner
fjernt fra lakseoppdrett, der man regner med at infek-
sjonsnivået er slik som på Vestlandet før fiskeoppdrett
ble etablert (Rådgivende biologer, 2003).

Med mindre vi slutter med oppdrett av laksefisk eller får
alle anleggene landbasert, er det sannsynlige scenariet 
i følge Havforskningsinstituttet at lakselus, villaks og opp-
drettslaks vil eksistere side om side på norskekysten i
overskuelig fremtid. Det bør imidlertid i dette scenariet
kunne kreves at det holdes lakselusnivåer i anleggene
som er bærekraftig i forhold til både laks og sjøørret-
stammene i det enkelte fjordsystem.

1.3.4 
Bekjempelse av lakselus
Eksisterende behandling mot lakselus kan grovt deles inn
i biologisk bekjempelse, dvs. bruk av leppefisk, og kjemisk
behandling av laks infisert med lakselus (Roth et al., 1993;
Costello, 1993). Begge disse metodene behandles inn-
gående i egne kapitler i denne rapporten.Av andre viktige
tiltak kan nevnes samordnede avlusninger.

I lakselusforskriften fastsatt av Landbruksdepartementet
1. februar 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54
om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr
(fiskesykdomsloven) § 16 og § 29, er det blitt innført
grenseverdier for obligatorisk avlusning av oppdrettsan-
legg. Dersom det ved en telling i perioden fra 1. desember
til 1. juli påvises 0,5 eller flere voksne hunnlus, eller til
sammen 5 eller flere voksne hunnlus og bevegelige stadier,
gjennomsnittlig pr. fisk i enkeltmerder, skal behandling
mot lakselus gjennomføres på hele lokaliteten. I perio-
den fra 1. juli til 1. desember skal hele lokaliteten avluses
dersom det påvises gjennomsnittlig 2 eller flere voksne

hunnlus, eller til sammen 10 eller flere voksne hunnlus og
bevegelige stadierpr. fisk i enkeltmerder (Lovdata).

I 1996 startet arbeidet med “Nasjonal handlingsplan mot
lus på laksefisk”.Arbeidsgruppen hadde representanter fra
Statens dyrehelsetilsyn, Fiskeridirektoratet, Direktoratet
for naturforvaltning, Norske fiskeoppdretteres forening
og Akvaveterinærenes forening. Sammen utarbeidet de
flere mål i bekjempelsen av lakselus. Handlingsplanenes
langsiktige mål er å redusere skadevirkningene av lus på
oppdretts- og villfisk til et minimum. Det ble også definert
fem kortsiktige målsettinger ;

1. tiltak skal planlegges og koordineres i regionale samar-
beidsgrupper.
2. forekomstene av lus i minst 95 % av lokalitetene skal
dokumenteres.
3. forekomsten av lus på villfisk skal dokumenteres.
4. tiltak som brukes for å bekjempe lakselus skal doku-
menteres i minst 95 % av oppdrettsanleggene.
5. det skal planlegges og gjennomføres organisert avlus-
ning i den kalde årstiden.

I siste resultatrapport (Nasjonal handlingsplan mot lus på
laksefisk, resultatrapport 2000 og 2001) har man for
2001 dessverre ikke klart å oppnå målsettingen for noen
av disse definerte målene. Imidlertid er resultatoppnåelsen
bedre enn for året 2000.

1.3.5 
Konklusjon om villaks og lakselus
Lakselus representerer fortsatt et betydelig problem for
bestandene av vill laksefisk i våre kyst- og fjordområder.
Antall verter er stadig voksende, og uten endring i dagens
strategi for lakselusbekjempelse vil dette føre til stadig
økt produksjon av lakselus i årene som kommer.

Med en grenseverdi på 0,5 lus pr. fisk vil økt oppdretts-
virksomhet føre til økt lakselusproduksjon. Hvis man
ønsker å stanse veksten i produksjonen av lakselus og
hindre økt infeksjonspress på ville bestander, må man
ved økt oppdrettsvirksomhet kontinuerlig redusere
grensen for tillatt antall lus pr. fisk. En lavere grense for
obligatorisk avlusning synes imidlertid for mange vanske-
lig gjennomførbart. Alternativet vil bli å fastsette en
bæreevne for hva et fjordområde tåler av lakselus. Man
må da justere oppdrettsvirksomheten ut ifra hvor mye
lakselus det enkelte systemet tåler.

Vi ser at rømt laks bidrar sterkt til produksjonen av lakse-
lus langs norskekysten.Tiltak som reduserer rømming av
oppdrettsfisk vil i så måte også bidra til å redusere infek-
sjonspresset på bestander av vill laksefisk.

Nærbilde av lakselus på fisk
foto: BioSmart AS
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kapittel 2
Utslipp fra 
fiskeoppdrett

foto: Eksportutvalget for fisk



Forskjellige parasitter forårsaker betydelige helsepro-
blemer og dødelighet for både oppdrettslaks og villaks
(se eget kapittel). I dette avsnittet tar vi for oss miljø-
effektene av de forskjellige behandlingsformene for para-
sitter. Vi konsentrerer oss om lakselus, Lepeoptheirus 
salmonis, og Skottelus, Caligus elongatus, som begge til-
hører familien Caligdae i klassen hoppekreps (Copepoda),
heretter kalt bare lus. Behandling av luseinfisert oppdretts-
fisk kan deles i tre hovedkategorier, som gjerne brukes 
i kombinasjon: Leppefisk, bademidler, og medisinpellets.
Den første, leppefisk, har få miljøulemper, men visse
begrensninger ved praktisk bruk. De to andre påfører fis-
ken og det marine miljø giftige stoffer, og må derfor
grundig evalueres med tanke på miljøeffekter. I tillegg har
det tidligere vært vanlig å behandle fisken med hydrogen-
peroksyd, som forholdsvis lett brytes ned til oksygen og
vann. Problemet er imidlertid at behandlingen bare fjerner
lusa fra laksen uten nødvendigvis å ta livet av den. Dermed
kan parasittene komme tilbake til anlegget, eller enda
verre, smitte villaks. I Norge er hydrogenperoksyd helt
ute av bruk (Treasurer og Grant, 1997).

Siden spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg til utvan-
drende villsmolt regnes for å være et sentralt miljøproblem
i fiskeoppdrett, må man gjøre avveininger mellom to
forskjellige miljøproblemer. Foreløpig er en viktig del av
løsningen på luseproblemet effektiv kjemoterapeutisk
behandling, som i sin tur skaper et annet miljøproblem,
nemlig forurensning av det marine miljø.Vi vil i det følg-
ende gjennomgå dokumenterte og antatte miljøeffekter
av de vanligste lakselusmidlene, og basert på tilgjengelige
forskningsresultater gi leseren et bilde på hvordan kjemi-
kaliene opptrer i miljøet, da særlig med tanke på giftighet,
varighet og helseeffekter.Videre vil kapitlet beskrive hvilke
muligheter som ligger i biologisk bekjemping med leppe-

fisk samt gjøre greie for hvordan bruken av legemidler
ellers kan begrenses. Kapitlet avsluttes med en diskusjon
rundt de vanskelige avveininger som ligger i lusebehandling.

2.1.1 
Om å vurdere miljøeffekter av legemidler mot
lakselus
Vurderingen av hvilke miljøeffekter de ulike legemidlene
mot lakselus har, er ingen enkel oppgave. Det finnes
ingen standardisert metode for forsøksdesign og måling
av stoffenes nedbrytbarhet, og flere forsøk med samme
stoff kan derfor gi forskjellige halveringstider. Det er 
følgelig svært vanskelig å sammenligne ulike stoffer med
tanke på miljøegenskaper. Når produsentene av legemidler
søker godkjenning for sine produkter hos Legemiddel-
verket, innhenter Legemiddelverket en miljøvurdering av
stoffet fra SFT. SFT får tilgang til produsentenes miljø-
dokumentasjon og skriver en kort vurdering basert på
dette. På grunn av manglende standardprosedyrer for
testing og dokumentasjon må SFT i hvert tilfelle skjønns-
messig vurdere om den innsendte dokumentasjon er til-
strekkelig, og eventuelt etterspørre ytterligere doku-
mentasjon. Av hensyn til produsentenes behov for
beskyttelse mot konkurrenters eventuelle kopiering av
selve produktet, eller kopiering av dokumentasjonen,
returnerer SFT dokumentasjonen uten noen form for
offentliggjøring. Det er derfor helt opptil produsentene
hva de ønsker å offentliggjøre, og som ikke-statlig orga-
nisasjon, er Bellona prisgitt produsentenes offentlighets-
politikk i vår søken etter dokumentasjon. Dette gjen-
speiles trolig i dette kapitlet ved at enkelte stoffer er
beskrevet mer detaljert enn andre.Vi har i en viss grad
måttet basere oss på sekundære kilder, som SFT eller
skotske myndigheters vurdering av miljødokumentasjon,
samt presentasjoner fra legemiddelprodusenter. Nylig

Undervannsbilde av laks.
foto:Villakssenteret
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trådte den nye “Lov om retten til miljøinformasjon”
i kraft. Denne loven vil gi alle rett til innsyn i selskapers
miljødokumentasjon omkring produkter eller utslipp.

Legemidler til bruk mot lakselus i Norge
(Statens Legemiddelkontroll, 2000):

Klassifisering Virkestoff Handelsnavn

Pyretroider Cypermetrin Excis vet.“Grampian”

Cis-cypermetrin Betamax “Vericore”

Deltametrin Alpha Max “Alpharma”

Pyretrum Pyretrum Py-sal vet.
ekstrakt “Norsk Pyrethrum”

Organofosfater Azametifos Salmosan “Novartis”

Kitinhemmere Diflubenzuron Lepsidon vet.“Ewos”

Teflubenzuron Ektobann “Skretting”

Avermektiner Emamektin Slice vet.
“Schering-Plough”

I denne rapporten vil vi gjennomgå miljø-og helsedoku-
mentasjon for deltametrin, emamektin og teflubenzuron 

2.1.2 
Deltametrin
Beskrivelsen av helse- og miljøeffekter av deltametrin er
basert på presentert informasjon fra produsenten
Alpharma. I forbindelse med prosessen for godkjenning
av produktet har produsenten framskaffet dokumentasjon
som er oversendt myndighetene for evaluering. Doku-
mentasjonen er ikke offentliggjort. Alpharmas begrun-
nelse for ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, er at de
ønsker å sikre sine investeringer og unngå at konkurrenter
kan kopiere deres dokumentasjon og dermed komme
lettere inn på markedet.

Bellona har derfor ikke noen uavhengig kilde utover
Statens forurensningstilsyns kommentarer til Alpharmas
dokumentasjon (Brendgren. og Vike, 2001). Bellona er
ikke komfortabel med å bruke kun informasjon fra 
produsent, men har ingen grunn til å tro at produsenten
holder tilbake opplysninger.

Beskrivelse
Alpha Max er et bademiddel til behandling av lakselus.
Den aktive ingrediensen er deltametrin, som et insekticid
i gruppen pyretroider. Kjemisk formel for deltametrin er
C22H19Br2NO3

Ved behandling med Alpha Max reduseres volumet 
i nota ved at den opplines eller “snurpes sammen”. Nota
pakkes inn, enten i et skjørt med åpen bunn eller i en

helt lukket presenning. Alpha Max tilsettes, og behand-
lingen avsluttes etter 30- 40 minutter ved at presenningen
fjernes slik at vannet skiftes ut. Middelet spres dermed til
det marine miljø.

Virkemåte
Deltametrin dreper lakselus ved å blokkere overføring av
impulser i parasittenes nervebaner.

Nedbrytning 
Nedbrytningstiden for deltametrin er undersøkt i labo-
ratorium med en temperatur på 10ÞC, som er en rele-
vant temperatur i forhold til miljøet i norske fjorder. For
sjøvann viste forsøkene at mindre enn 10 % av tilført
mengde var igjen etter 10 dager, og mindre enn 2 % etter
181 dager. For sediment hentet fra bunnen under et
oppdrettsanlegg fant man en halveringstid på 140 dager.
90 % var nedbrutt etter mindre enn ett år. For sediment
hentet fra annen lokalitet var nedbrytningstiden raskere,
med en halveringstid på 90 dager. Årsaken til denne for-
skjellen er trolig ulik sammensetning av sedimentet, for
eksempel høyere andel organisk materiale fra fôrspill og
feces under oppdrettsanlegget. Nedbrytningstiden er
såpass lang at det kan være fare for akkumulering i sedi-
ment ved hyppig behandling. Dette er likevel lite trolig på
grunn av at utslippet vil fortynnes og fordeles over store
bunnarealer ved spredning i vannmassene (strøm- og
bølgevirkninger).Ulik strømhastighet og strømretning ved
etterfølgende behandlinger vil medføre at eksponering
av samme sediment i påfølgende behandlinger er lite sann-
synlig. Ved nedbrytning av deltametrin dannes stoffer
som er mindre giftige, og stoffet brytes helt ned til CO2.

Sommerbilde mærer
foto: Eksportutvalget for fisk
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Deltametrin har lite potensial for bioakkumulering i fisk.
Forsøk uført på amerikansk catfish (Ictalurus punctatus)
viser at for fisk som kontinuerlig utsettes for deltametrin,
bioakkumuleres stoffet i 10-15 dager. Det vil si at mengden
deltametrinrester i fisken er økende for hver dag. Etter
10-15 dager omsettes stoffet i fisken, og mengden delta-
metrinrester i fisken faller til tross for at fisken utsettes
for kontinuerlig eksponering. Når forsøksfisken overføres
til rent vann, vil deltametrin skilles raskt ut.

Når fisken utsettes for deltametrin i en kort periode,
som er mest sammenlignbart med effektene av lakselus-
behandling, viser forsøkene på amerikansk catfish
(Ictalurus punctatus) og laks (Salmo salar) ingen tegn til
bioakkumulering.

Spredning
Forsøk utført av SINTEF har vist at stoffet ikke synker til
bunns etter behandling, men sprer seg utover og ned 
i vannsøylen. Først når egenskapene som gjør Alpha Max
blandbar med vann slutter å virke, felles deltamethrin ut.
Spredningen av Alpha Max fra oppdrettsanlegget gjør at
man bør unngå behandling dersom strømretningen
fører stoffet inn mot strandsonen, som er rik på kreps-
dyr av ulike arter.

Toksisitet (giftighet)
• Akutt giftig for krepsdyr 

(lakselus, hoppekreps, reker, krabbe)
• Mindre giftig for fisk og virvelløse dyr 

(unntatt krepsdyr)
• Ikke giftig for mikroorganismer, fugler og pattedyr.

Feltstudier
Alpharma har fått utført feltstudier for å sammenligne
observerte effekter med modellestimater.
Forsøk i laboratorium viste at deltametrin er akutt giftig
for strandreker (Palaemon elegans). Deretter satte man
ut reker i bur i og rundt et oppdrettsanlegg i Rogaland.
Etter behandling med Alpha Max i dobbel dose av det
man anbefaler fant man 100 % dødelighet for rekene
som var plassert i eller helt inntil noten med fisk. Reker
plassert i en avstand på 5 meter fra nota hadde 70 %
dødelighet på 1 meters dyp, og 50 % dødelighet på 
3-5 meters dyp. En avstand på 30 meter gav 5 % døde-
lighet ved 1 meters dyp, 40 % dødelighet ved 2-3 meters
dyp og ingen dødelighet 2 meter over bunnen. 50 meter
unna fant man en gjennomsnittlig dødelighet på 8,6 %,
som ikke avviker signifikant fra kontrollokaliteten, hvor
gjennomsnittlig dødelighet var 5,6 %.

Human helse
Deltamethrin har en nulleffektgrense (NOEL = No Effect

Level) på 1 mg deltametrin/kg kroppsvekt/dag. Verdien
er basert på toksikologiske studier av blodkjemi, hema-
tologi, organvekt, histopatologi, tumorutvikling og repro-
duksjonsstudier over flere generasjoner. Studiene er
gjort på mus, rotter, hunder og kaniner.

Basert på NOEL settes en grense for akseptabelt daglig
inntak (ADI).Ved beregning av ADI bruker man en høy
sikkerhetsfaktor, som for deltamethrin er satt til 100. Det
betyr at ADI er en hundredel av NOEL, som er det 
høyeste inntaket som ikke viste tegn til toksiske effekter
i kroniske dyreforsøk. ADI for deltametrin blir dermed
0,01 mg/kg kroppsvekt/dag (10 µg/kg b.w./day).

Deltametrin brukes også som insekticid i plantevern i land-
bruket. Fordelingen av inntaket av deltametrinrester
mellom veterinærmedisinsk bruk og plantevern er viktig
for å fastsette hvor mye rester av stoffet som kan god-
tas i fisk, Maximum Residue Limit (MRL). Fordelingen av
ADI som ligger til grunn for MRL, er slik:
Plantevern: 85 % av ADI
Veterinærmedisin: 15 % av ADI = 1,5µg/kg/dag

En person på 60 kg kan dermed spise 1,5µg x 60 = 90
µg deltametrin fra veterinærmedisinsk bruk per dag.
Basert på disse beregningene har EU fastsatt MRL-verdi
for fisk til 10 µg deltametrin/kg fisk (EMEA, 2001). For å
unngå at fisk som slaktes skal ha deltametrinrester som
overstiger MRL, har man en tilbakeholdelsestid på 3 døgn.
Restkonsentrasjonsundersøkelser viser at man 2 timer
etter behandling ikke har deltametrinrester over MRL
(10 µg deltamethrin/kg fisk). Med andre ord har norske
myndigheter benyttet en ekstra sikkerhetsmargin når de
har fastsatt tilbakeholdelsestiden for deltametrin i fisk til
3 døgn etter behandling.

2.1.3 
Emamectin 
Emamectin benzoat tilhører gruppen avermectiner og
tilføres fisken gjennom fôr. Preparatet produseres av
Schering-Plough Animal Health og markedsføres under
navnet Slice® vet.
Der annen kilde ikke er oppgitt, kommer informasjonen
fra McHenery (1999), en rapport utarbeidet på oppdrag
for Schering-Plough.

Virkemåte.
Avermectiner binder seg med høy affinitet til glutamat-
regulerte ionekanaler hos invertebrater. Avermectiner
fører til økt diffusjon av klorid gjennom cellemembranen
hos lakselusa, og forstyrrelse av nerveimpulser. Resultatet
er at parasitten paralyseres og dør. Emamectin benzoate
er effektivt mot flere stadier av lakselus, både copepoditt,
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chalimus, motilt pre-adult og adult stadium. Det er
ønskelig med hensyn på spredning av infeksiøs lakseanemi
(ILA), at behandlingen er dødelig for lakselus i alle livs-
stadier, fordi lakselus kan fungere som smittebærer for
ILA (Nylund et.al., 1994).

Behandlingsregime
Effektiv behandling mot lakselus oppnås ved å tilføre fis-
ken 50 µg / kg fisk, per dag i 7 dager.

Nedbrytning i miljø
Ved tilførsel av fôr tilsatt emamectin vil en liten andel falle
til bunns som fôrspill, mens hoveddelen tilføres miljøet
gjennom ekskrementene og på den måten inkorporeres
i sedimentene. Spredningen vil avhenge av lokale strøm-
og dybdeforhold. Ved hjelp av ulike modeller har man
kommet fram til at fôrspill og ekskrementer sprer seg
over et areal på mellom 10 000 og 20000 m2 etter
behandling av 12 merder på 15x15 m.

Nedbrytning i sjøvann
Halveringstiden til emamectin i vann er funnet å ha en

halveringstid varierende fra 0,7 dager under sommerfor-
hold til 35,4 dager under vinterforhold. Forskjellen skyl-
des lysømfiendtlighet, ikke temperatur.

Nedbrytning i sediment
Laboratorieforsøk der anaerobe marine sedimentprøver
ble tilsatt medisinpellets med emamectin, viste at 66-68 %
av tilført dose ikke var nedbrutt etter 100 dager. Ut ifra
dette har man estimert en halveringstid i disse prøvene
på 164 og 175 dager.

Modellering tyder på at konsentrasjonen av emamectin
i sediment ligger på 76 µg / kg direkte under anlegg som
er medisinert, og faller til 1,7 - 16,7 µg / kg 75 meter
unna langs tidevannsaksen. 100 m nedstrøms fra anlegget
faller konsentrasjonen til 0,2-1,7 µg / kg. Ved feltforsøk
ble det påvist emamectinrester på en av ti sediement-
prøver. Den positive prøven ble tatt ti meter nedstrøms
fra anlegget. De ni andre prøvene gav ingen deteksjon.
Årsaken til at feltforsøkene viste mindre rester enn
modelleringsresultater, er trolig at stoffet har blitt fortyn-
net raskt i store mengder sjøvann.
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Giftighet
Giftigheten av avermektiner generelt og emamectin spesi-
elt er testet for en lang rekke organismer. Vi vil her gå
gjennom eksempler for ulike grupper av organismer, men
for en fullstendig oversikt henviser vi til McHenery (1999).

Mikroorganismer og planter
Avermektiner har hverken antibakterielle eller antifungale
(virkning mot sopp) egenskaper, og noen effekt på
mikrobiell fauna i jord har ikke blitt registret ved kon-
sentrasjoner på 5 mg/kg. Heller ikke mikroalger er funnet
å være sensitive til avermektiner, og tester over 5 dager
med konsentrasjoner på opptil 3,9 µg/liter på
Selenastrum capricornutum har ikke gitt effekter.
Klumpandemat (Lemna gibba) som ble utsatt for kon-
sentrasjoner på opptil 94 µg/liter over 14 dager, ble hel-
ler ikke påvirket. Giftvirkninger ble imidlertid funnet for
tomatrøtter som ble dyppet i løsning med konsentrasjon
på 192 mg/liter (McHenery, 1999).

Evertebrater (virvelløse dyr)
Siden emamectin er ment å skulle ta knekken på lakse-
lus, som er et krepsdyr (underrekke: Crustacea), er det
ikke overraskende at stoffet er giftig også for andre
krepsdyr. Mest sårbar er Mysidobsis bahia (rekebarn),
som hadde en dødelighet på 50 % (LC50) etter 96
timer i vann med en konsentrasjon av emamectin på så
lite som 0,04 µg/l. I motsatt ende av skalaen finner vi
Crassostrea virginica (østersart, ikke aktuell i Norge) som
har en estimert dødelighet på 50 % ved konsentrasjon
på 665 µg/l. Lignende resultater er funnet for en rekke

andre bløtdyr. Feltforsøk der det ble satt ut muslinger
ved oppdrettsanlegg under behandling med emamectin
viste ingen tegn på toksiske effekter opptil 4 og 12
måneder etter behandling.

For Crangon crangon (sandreke) og Nephrops norvegicus
(sjøkreps) ble det registrert en dødelighet på 50 % etter
192 timer ved konsentrasjoner i vannet på henholdsvis
166  µg/l og 572 µg/l. Så høye konsentrasjoner vil man
ikke finne under realistiske forhold. For de samme artene
så man ingen signifikant effekt eller dødelighet etter at de
ble fôret med fiskefôr med konsentrasjoner på hen-
holdsvis 69,3 og 68,2 mg/kg.

Fisk
Laks som har fått i seg emamectindoser gjennom medi-
sinert fôr på 356 _g/kg fisk/dag over 7 dager, viste ingen
dødelighet, og nulleffekt-grense ble funnet å være 173
_g/kg fisk/dag.

Pattedyr
Undersøkelser av toksiske effekter på pattedyr er gjort
med hensyn på human helse (se nedenfor).

Human helse
Et tyvetalls toksikologiske studier er utført på mus, rotter
og beagler. Dødelighet på 50 % (LD50) inntraff med
doser varierende fra 22 til 120 mg/kg. I den av studiene
som gav den laveste nulleffektgrensen, et forsøk basert
på nevrotoksisistet med daglige doser over 15 dager på
mus, fant man en nulleffektgrense (NOEL) på 100 µg/kg
kroppsvekt.

Basert på NOEL og en sikkerhetsfaktor på 100 er aksep-
tabelt daglig inntak (ADI) satt til 1 µg/kg kroppsvekt. En
person på 60 kg har dermed en ADI på 60 µg/kg
kroppsvekt. Ut ifra dette har man satt MRL til 100 µg/kg
fisk (EMEA, 1999).

Basert på restkonsentrasjonsundersøkelser hos laks har
man i mange land funnet at det ikke er behov for noen
tilbakeholdelsestid. Dette gjelder blant annet EU og
Chile. Likevel har man en Storbritannia og Chile en regel
om at fisken ikke skal behandles mer enn en gang de
siste 60 dagene før slakting, Noe som uansett ikke er
særlig aktuelt. I Norge har man hatt et krav om null
rester i stedet for MRL, og derfor en tilbakeholdelsestid
på 120 dager. Det norske systemet med nullgrense for
legemiddelrester var begrunnet ut ifra et markedshensyn
om at norsk fisk skulle kunne markedsføres som “helt”
ren. I praksis innebar dette at deteksjonsgrensen til den
aktuelle testmetoden var gjeldende grense. Dette er nå
opphevet og erstattet med MRL.

Manuell opplining
foto: Marine Harvest
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2.1.4 
Teflubenzuron 
Teflubenzuron er et lakselusmiddel som blir tilsatt medisin-
pellets i en konsentrasjon på 2g/kg fôr. Doseringen er 10
mg/kg kroppsvekt daglig over sju dager. Teflubenzuron
markedsføres i Norge av Skretting under navnet
Ektobann. Teflubenzuron er for øyeblikket ikke i bruk 
i Norge, noe som til dels skyldes den negative fokus-
eringen i 1998 på mulige miljøeffekter, og dels introduk-
sjonen av produktet Slice, med emamectin som aktivt
stoff. Emamectin er effektiv mot alle stadier av lakselus,
i motsetning til Teflubenzuron. På grunn av frykt for utvik-
ling av resistens hos lakselus mot særlig emamectin, ser
Skretting en viss mulighet for at bruken av teflubenzuron
kan bli tatt opp igjen, selv om dette for tiden ikke er for-
retningsmessig interessant for produsenten. Stoffet er
godkjent for bruk i Norge, Storbritannia, Irland, Canada
og Chile. (Richie, 2002).

Virkemåte
Teflubenzuron er en kitinhemmer, det vil si at den for-
styrrer kitinsyntesen hos skalldyr og dermed tar livet av
lus ved at skallskifte forhindres. Stoffet er effektivt ved
skallskifte på larvestadier og preadult lus, men påvirker
ikke voksen lus.

Skjebne i miljøet
Teflubenzuron tilføres miljøet hovedsakelig via ekskremen-
ter og i viss grad som fôrspill. Stoffet binder seg til partikler
og har lav vannløselighet. Dette fører til at konsentrasjo-
nene i vannet blir lave og man får ingen effekt på vann-
levende organismer. Partiklene sedimenteres forholdsvis
raskt under og rundt anlegget, med det resultat at høye
konsentrasjoner kan gjenfinnes kun på et begrenset areal.

Nedbrytning i sediment
Teflubenzuron er forholdsvis tungt nedbrytbart og, i følge
laboratorieforsøk, har en halveringstid i sediment varie-
rende fra 35 til 100 dager. En feltstudie som gikk over ett
år på en lokalitet i Skottland, viste imidlertid en halve-
ringstid på 6 måneder.Avviket i forhold til forventet ned-
brytningstid tilskrives at testlokaliteten var en “worst
case”-lokalitet med hensyn på vannutskiftning og 
belastning med organisk materiale (SEPA, 1999).

Toksisitet 
Siden teflubenzuron virker på krepsdyr ved å hindre
skallskifte, vil de skadelige effektene på krepsdyr omkring
oppdrettsanlegget bli størst dersom mange dyr har skall-
skifte under og i tiden etter behandlingen.

Flere feltstudier er gjort for å vurdere hvilken effekt bruken
av teflubenzuron har på krepsdyr som krabbe og hummer.

I et forsøk utført i Norge ble det satt ut tre grupper av
krabber (Cancer pagarus). En ble plassert ved oppdretts-
anlegget, en 70 meter unna og en kontrollgruppe.
Dødeligheten var 17,1 prosent ved anlegget, 14,5 prosent
70 meter fra og 17,5 prosent hos kontrollgruppen.
Dødeligheten hos krabber som ble utsatt for teflubenzuron
avviker dermed ikke signifikant fra kontrollgruppen. Man
fant heller ikke signifikante forskjeller på andelen indivi-
der som hadde vellykket skallskifte under forsøket.

I et lignende canadisk forsøk på hummer (Homarus
Americanus) fant man en dødelighet på 10 % hos hum-
mer som sto under anlegget, og 13 prosent hos gruppen
som sto 50 meter fra. En gruppe som sto 100 meter fra
anlegget hadde null dødelighet, og det samme hadde
kontrollgruppen. Forskjellen i dødelighet er her signifi-
kant.

En skotsk studie med hummer (H. gammarus) ga signifi-
kante forskjeller i dødelighet mellom kontrollgruppene
og gruppene av hummer som var plassert under anlegget
og 25 meter fra anlegget. Her var det stor dødelighet
også i kontrollgruppene, noe som tilskrives høyt innhold
av organisk materiale i sedimentet.

Human helse
En rekke studier av toksiske egenskaper er gjennomført
for å avdekke mulig risiko for human helse. Studiene er
gjennomgått av EMEA (1999b) Det har ikke blitt fastsatt
noen nulleffektgrense (NOEL), fordi laveste undersøkte
dose (487,3 mg/kg kroppsvekt/dag) ga effekter i form av
blant annet økt leverstørrelse hos mus og rotter.

Karsogenisitetsundersøkelsene det vises til, konkluderer
med at det ikke er signifikant forskjell i tumorutvikling
hos behandlede gnagere og kontrollgruppen, og det
vises til negative resultater av mutagenisitetsstudier.

Grunnet manglende kjennskap til NOEL er det brukt en
sikkerhetsfaktor på 200 ved fastsettelse av ADI, som på
bakgrunn av doserelaterte effekter i vev fra karsongeni-
sitetsstudiene er satt til 0,01 mg/kg kroppsvekt. På bak-
grunn av restskonsentrasjonsundersøkelser er MRL satt
til 500 µg/kg fisk.
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2.2.1 
Leppefisk
Bruk av leppefisk til kontroll av lus, er et virkemiddel uten
tilførsel av legemidler til det marine miljø. Leppefisk er en
fellesbetegnelse på fisk fra leppefiskfamilien (Labridae)
som kan beite på ektoparasitter, det vil si parasitter som
sitter utenpå oppdrettsfisken. De mest aktuelle leppe-
fiskarter er bergnebb (Ctenolabrus rupestris) for laks
under 2 kg, og berggylt (Labrus bergylta) for større laks.
Andre arter som kan brukes til lusekontroll, er grønngylt
(Crenilabrus melops), gressgylt (Centrolabrus exoletus) og
blåstål/rødnebb (Labrus bimaculatus) (Andreassen og
Kvenseth, 2000; Nogva, 2000).

Et forsøk som utføres på Villa Miljølaks AS sitt anlegg på
Vestnes i Møre og Romsdal, viser at leppefisk kan gi en
effektiv behandling mot lus (Kvenseth et al., 2002). I for-
søksperioden har anlegget blitt utsatt for gjentatte påslag
av lakselus. Hver gang har lusene blitt beitet ned av leppe-
fisken før den har nådd kjønnsmodent stadium. Fordelen
med denne behandlingsformen for lakselus er at leppe-
fisken utøver en kontinuerlig kontroll med lusesituasjonen.
Medisinering eller lusebad på sin side er ikke i stand til å
holde lusepåslaget nede mellom behandlingene.Apetitten
til leppefisken øker etter hvert som lusen vokser. Brukt
på den rette måten, er det derfor sjelden å se en hunn-
lus med egg på et veldrevet lakseanlegg som aktivt bru-
ker leppefisk 

Praktiske begrensninger
Til tross for de positive egenskapene har bruken av leppe-
fisk i følge Fiskeridirektoratets tall gått ned fra 2,6 millioner
fisk i 1999, til 1,8 millioner i 2000. Det kan være ulike
årsaker til nedgangen. En årsak kan være at medisinpellets
og badebehandling har blitt mer konkurransedyktig.
Videre har flere oppdrettere opplevd en del problemer
med å få leppefisk til å fungere, blant annet har enkelte
sett stor dødelighet blant leppefisken. Andre røktere
peker på at temperatur og vannmiljø ikke alltid ligger til
rette for bruk av leppefisk, særlige i nordlige områder.
Bruk av leppefisk stiller krav til god røkting av fisken. Det
er utviklet protokoller og veiledere for å oppnå gode
resultater med bruk av leppefisk. ABC for leppefiskbruk
er tilgjengelig på www.leppefisk.no.

Dersom leppefisken har beitet både nøtene og laksen
ren, kan den gjøre skade ved å beite på finnestråler eller
på øynene hos laksen. Det er derfor vikig å følge med på
utviklingen av det totale mattilbudet til leppefisken.
Dersom en slik situasjon oppstår, må mengden leppefisk
i noten justeres, for eksempel ved hjelp av en modifisert
teine agnet med blåskjell (Kvenseth et al., 2003).

En annen begrensning er tilgangen på leppefisk. Behovet
anslås til 6 millioner bergnebb, dersom alle oppdrettere
skulle benytte denne på laks under 2 kg. Fra Møre og
Romsdal og sørover er tilgangen på villfanget leppefisk
god, mens fra trøndelagsfylkene og nordover er tilgangen
mer begrenset. Det vil dermed være nødvendig med
overføring av fisk fra de sørligere områdene . For laks
større enn 2 kg er berggylt en mer egnet art, men her
setter tilgangen på villfanget fisk en mye klarere begrens-
ning. Oppdrett av leppefisk kan dermed bli en mulighet
(Kvenseth et al., 2002). Havforskningsinstituttet har 
lykkes i å produsere yngel av berggylt på Havbruks-
stasjonen på Austevoll. Oppdrett kan muliggjøre stabil
levering hele året, og leppefisken vil kunne leveres ferdig
vaksinert og med helseattest. Utfordringer gjenstår dog
med hensyn til gyting og dødelighet (Skiftesvik og
Bjelland, 2003).

Kostnader ved bruk av leppefisk
I følge Kvenseth et al. (2002) er kostnadene forbundet
med denne typen behandling på samme nivå som bruk
av fôr tilsatt lusemiddel. For stor laks kommer regne-
stykket meget positivt ut til fordel for leppefisken.
Innkjøp av berggylte, ved 1% innblanding (antall i forhold
til antall oppdrettsfisk i mæren) på stor laks, koster i stør-

Leppefisk beiter lus av laks.
Leppefisk er en svært miljøvennlig

behandlingsform mot lakselus.
foto: Per Gunnar Kvenseth
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relsesorden 1/10 i forhold til innkjøp av legemidler til 
tilsvarende lusekontroll hos stor laks 2 - 7 kg. Nyere
forskning (S. Øvretveit, 2003) viser at antall avlusninger
med legemidler virker negativt inn på fôrfaktoren (FCR).
De ekstra kostnadene dette fører med seg vil for et vanlig
anlegg beløpe seg til mellom 1 og 2 millioner kroner for
en generasjon.Ved effektiv bruk av leppefisk vil disse kost-
nadene være i størrelsesorden 0,1 millioner kroner totalt.

En positiv bieffekt ved bruk av leppefisk er at denne også
beiter på begroing på oppdrettsnøtene. Begroing tetter
ellers igjen maskene i nota slik at vannutskiftningen blir
for dårlig. For å unngå begroing har man tradisjonelt
brukt impregnering med kobberstoff. Dette er omtalt
senere i dette kapitlet.

Potensielle problemer 
Ved flytting av leppefisk mellom landsdeler eller mellom
ulike oppdrettslokaliteter oppstår det en mulighet for
spredning av fiskesykdommer. Det har blitt utført smitte-
forsøk på oppdrettet bergnebb (Ctenolabrus Rupestris) 
i Skottland. Fisken ble i ulike eksperiment eksponert for
virussykdommene infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og
pancreas disease (PD). Bergnebb synes ikke å kunne
spre sistnevnte sykdom (PD) til laks. Forskerne fant at
bergnebb trolig var like mottagelig for IPN-virus som 
laksefisk, men at bergnebben hadde en større evne til å
komme seg.Virus ble også funnet i avføring fra bergnebb
som var eksponert for høye doser av viruset. Dermed
kan avføringen medføre en kontinuerlig smittekilde i et
lakseanlegg som er infiser t av IPN (Gibson og
Sommerville, 1996). IPN blir ansett som en av de mest
alvorlige infeksiøse sykdommene i norsk fiskeoppdrett,
og forårsaket et årlig økonomisk tap på opp i mot 400
millioner NOK i 1994 og 1995 (Biering, 1999). Muligheten
for at bergnebb kan være en smittekilde for IPN-virus bør
likevel ikke være til hinder for at den brukes til bekjem-
pelse av parasitter, men flytting av leppefisken mellom
forskjellige lokaliteter og gjenbruk på flere årsklasser av
laks bør unngås (Gibson og Sommerville, 1996).

Sykdommer kan også ramme selve leppefisken. Døde-
lighet hos leppefisken kan redusere effekten på luse-
infeksjonen. Hos bergnebb og berggylt kan bakteriesyk-
dommen atypisk furunkolose skape problem. Sykdommen
utløses av stress som kan forekomme i oppdrettsanlegget
i forbindelse med for eksempel håndtering av not eller
fisk. På grønngylt kan bakterieinfeksjoner som Vibrio
splendidus og V. tapetis skape problem. Slike infeksjoner
gir utslag i form av sårdannelser, slapp atferd og dårlig
apetitt.Virussykdommer er ennå ikke påvist på villfanget
leppefisk, men det kan skyldes manglende metodikk for
å stille diagnose. Det er ikke påvist parasitter hos leppe-

fisk som kan skape problemer for laks, men det finnes
parasitter som kan gi høy dødelighet hos leppefiske
(Kirkemo et al., 2003).

Flere tilfeller av høy dødelighet hos leppefisk i lakseopp-
drettsanlegg har reist spørsmål om bruk av leppefisk er
dyreetisk forsvarlig. Rådet for dyreetikk har vurdert
spørsmålet og konkluderer med at bruk av leppefisk 
i lakseoppdrett er ønskelig, men påpeker at oppdrettere
må være innforstått med at leppefisk er levende vesen
og ikke en innsatsfaktor på linje med legemidler.
Leppefiskens biologiske behov må ivaretas i form av
mattilgang, tilgang på egnede gjemmesteder og adekvat
overvintringsmulighet (Rådet for dyreetikk, 2000)

2.2.2 
Andre tiltak mot lakselus

Lys i merdene kan gi mindre lus
Det er påvist en sammenheng mellom hvor dypt laksen
går i oppdrettsanlegget og hvor mye lus laksen får. Jo
dypere laksen går, desto mindre lusepåslag. Forsøk har
vist at nedsenkede lys i merdene lokker laksen ned på
dypere vann, med lavere lusepåslag som resultat.
Metoden er mest aktuell i vinterhalvåret. På sommeren
vil det naturlige lyset overstyre det kunstige (Hevrøy,
1998 og Boxaspen, 2001). Dette gjør metoden for-
holdsvis lite interessant under norske forhold.

Stimulering av laksens motstandsdyktighet
Forsøk som har blitt utført på et oppdrettsanlegg i
Skottland, har vist at laksens motstandsdyktighet mot lus
ble styrket ved tilførsel av fôrproduktet Respons Proaktiv,
som er et aminobalansert fôr som inneholder glukaner
og ekstra vitaminer. Glukaner er polysakkarider som
består av glukose fra gjærcellevegger. Glukans positive
effekt på laksens immunsforsvar og helsetilstand generelt
er dokumentert. Gruppen av laks som ble fôret med glu-
kan hadde i gjennomsnitt 24,4 prosent færre lus enn
kontrollgruppen, og forskjellen var statistisk signifikant.
Det er ikke helt klarlagt hvordan Glukan hjelper fisken
mot infeksjon av lakselus (Ritchie, 1999).

Vaksine mot lakselus
I prosjektet “Eukaryote parasitter hos fisk” arbeides det
med å utvikle forebyggende tiltak mot lakselus. En tilnær-
mingsmåte bygger på det faktum at lusa suger og for-
døyer blod fra verten.Ved å karakterisere vitale kompo-
nenter i denne blodfordøyelsen kan det tenkes at disse
for eksempel kan benyttes som antigener i en vaksine
mot lakselus. Forskere mener imidlertid at det er svært
langt fram, før en slik vaksine blir aktuell.
(Havforskningsinstituttets nettside, www.imr.no).
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Legemiddelverkets terapianbefaling
Det tidligere Statens legemiddelkontroll, nå Legemiddel-
verket, publiserte i 2000 en terapianbefaling for lakselus.
Formålet med anbefalingen er å sikre effektiv behandling
av oppdrettsfisken,minimere spredning av lakselus til villaks,
begrense miljøtoksiske effekter og unngå utvikling av
resistens mot legemidler hos lakselus. Anbefalingene er
delt inn etter størrelsen på fisken og til dels etter hvilken
årstid behandlingen skjer. Anbefalingen ville trolig sett
noe annerledes ut i dag, fordi man nå vet at emamectin
er aktuell også på stor fisk. Det viktigste er at man alter-
nerer mellom ulike behandlinger, slik at resistensutvikling
unngås.

Fisk opptil 500 g:

Behandling sommer:

1. Leppefisk
2. Oral behandling (medisinpellets), helst emamectin
3. Syntetiske pyretroider

Behandling om vinter / tidlig vår:

1. Syntetiske pyretroider

Fisk over 500 - 1000g:

1. Leppefisk (vår/sommer)
2. Syntetiske pyretroider
3. Oral behandling

Fisk over 1000g:

1. Syntetiske pyretroider

I tillegg til å følge Legemiddelverkets terapianbefaling vil
gode rutiner for forebygging og behandling bidra både til
å redusere påslaget av lus på fisken, og til å redusere 
bruken av legemidler. For eksempel vil brakklegging av

lokaliteter skille mellom forskjellige generasjoner fisk, og
generelt god røkting av fisken gi reduserte behov for
behandling. I oppdrettsnæringen har man konkretisert en
slik helhetlig tilnærming til luseproblemet med begrepet
“Integrated pest managment” (Richie, 2002).Vi kan også
notere oss at man ikke har tatt med leppefisk som en del
av anbefalingen for stor fisk. Legemiddelverket bør opp-
datere sin anbefaling dersom man lykkes i å skaffe leppe-
fisk til stor fisk.

2.2.3 
Konklusjon - behandling mot lakselus
Felles for alle legemidler beregnet på bekjempelse av lakse-
lus, er at de er giftige for en rekke organismer, og særlig
for krepsdyr, som er den underrekken lakselus tilhører.
Giftvirkningen av stoffene er imidlertid forholdsvis lokal,
i den forstand at individer som befinner seg et stykke
unna oppdrettsanlegget som behandles, ikke utsettes for
giftige doser av midlene. Hvor stor omkrets rundt an-
legget som rammes, vil variere med type stoff og lokale
miljøforhold, som strøm og vannkjemi.

Legemidlene er også forholdsvis tungt nedbrytbare, med
halveringstider på flere måneder i sediment, men de er
dog nedbrytbare, i motsetning til tungmetaller og ulike
organiske miljøgifter.

Lakselusmidler kan i et miljøperspektiv betraktes som et
nødvendig onde. Manglende tiltak mot høye påslag av
lakselus i oppdrettsanlegg vil ikke bare skape helsepro-
blemer for oppdrettsfisken, men også skape en uholdbar
situasjon for utvandrende villaks. Leppefisk har potensial
til å gjøre bruken av antiparasittære legemidler overflødig,
men så lenge dette ikke er realisert, kommer man ikke
utenom disse legemidlene.

Bruk av leppefisk mot lakselus kan og bør bli en mer sen-
tral behandlingsform, men flere utfordringer gjenstår før
bruk av kjemikalier kan erstattes med forurensningsfri
lusebehandling. Økt innsats spesielt innenfor spredning
av kunnskap om rutiner for denne forurensningsfrie
behandlingsformen er derfor påkrevet. Bellona vil vurdere
hvilke virkemidler som på en hensiktsmessig og kostnads-
effektiv måte kan tvinge gjennom økt bruk av biologisk
bekjemping mot lakselus.
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I likhet med landbaserte former for bruk av husdyr, der
mange dyr plasseres på svært begrenset plass, får ulike
sykdommer og parasitter gode spredningsforhold innen-
for intensiv fiskeoppdrett. Infeksiøse sykdommer som
furunkulose, har tidligere blitt behandlet med store
mengder antibiotika tilsatt i fôr. Når vi her omtaler miljø-
effektene av antibakterielle midler i fiskeoppdrett, minner
vi leseren om at forbruket av antibiotika i den norske opp-
drettsnæringen har sunket fra 50 000 kg til 500-600 kg
på 15 år (Grave et.al., 2002).

Dagens nivå er så vidt lavt at det ikke utgjør noe miljøpro-
blem. Det er to grunner til at vi likevel ønsker å fokusere
på dette. For det første er forbruket av antibiotika fortsatt
høyt i andre land hvor det drives oppdrett av laksefisk.
Dette gjelder for eksempel Chile, hvor man ikke har
kommet like langt innenfor forebyggende fiskehelse som
i Norge. Man mangler vaksine mot sykdommen pisciric-
kettsiose, som er den mest tapsbringende sykdommen i
chilensk oppdrett (Olsen, 1999). Forbruket av antibiotika
i Chile estimeres til 50 tonn (Jensen, 2002; Nutreco 2002).
For det andre frykter vi at forbruket i Norge vil øke der-
som oppdrett av andre arter, for eksempel torsk, oppnår
produksjonsvolum av betydning. Grunnen til den raske
nedgangen i det norske antibiotikaforbruket skyldes først
og fremst at det nå finnes effektive vaksiner mot de vik-
tigste bakterieinfeksjonene, samt generelt bedre fiske-
helse som følge av mer egnede driftslokaliteter, mindre
stress og bedre smittehygiene (Poppe, 1999).

Nye oppdrettsarter vil medføre nye helseutfordringer,
og utvikling av nye vaksiner kan ta tid (Bleie, 2002). Nye
laksesykdommer og nye varianter av kjente sykdommer
kan også være med på å snu den gunstige trenden i Norge.
I 2002 økte forbruket til omlag 1000 kg, særlig på grunn
av problemer med vintersår (Statens dyrehelsetilsyn,
2003; Rasmussen, 2002).

2.3.1 
Miljøeffekter av antibiotika i fiskeoppdrett
Antibakterielle midler gis til fisk gjennom medisinfôr som
er blandet på fôrfabrikker. Antibakterielle midler tilføres
det marine miljø ved at deler av fôret ikke blir spist og
synker til bunns, eller skilles ut i fiskens ekskresjon (Smith,
1996).Tre effekter av antibiotikaspredning til det marine
miljø fremheves:

- Antibiotikaresistens
- Spredning til villfisk
- Forsinket nedbrytning av organisk materiale 

Antibiotikaresistens
Ved intensiv og gjentatt medisinering med samme anti-
bakterielle middel ser man ofte nedsatt effekt mot den
aktuelle sykdommen etter en tid. Inntil vaksineringspro-
grammer i stor grad eliminerte utbrudd av furunkulose
ble det i stor grad benyttet oksolinsyre i behandlingen.
Etter gjentatte behandlinger ble det registrert at effekten
ble redusert, og i 1990 viste en undersøkelse at 36 % av
furunkulosebakteriene var resistente mot ett eller flere
antibiotika (Sørum, 1999). Som en følge av resistensut-
viklingen,må behandlinger gjentas eller nye midler tas i bruk.
Antibiotikaresistens er imidlertid ikke et rent fiskehelse-
problem. Resistens kan oppstå hos andre bakterier i de
marine sedimenter og i vannmassene, og derigjennom
spres til andre organismer i det marine miljø (Sandaa et
al.,1992). Den totale belastningen av resistente bakterier
mennesker utsettes for øker, og kan skape nye problemer
i human helse.

Spredning til villfisk
Antibiotika spres også til villfisk direkte ved at for eksem-
pel torsk spiser medisinfôr som faller gjennom merdene.
Denne fisken kan i sin tur blir fanget og spist av men-
nesker, som dermed får i seg begrensede doser med
antibiotika (Røstvik, 1997). Dette er uønsket med tanke
på resistensutvikling hos mennesker. Siden forbruket av
antibakterielle midler i dag er så lavt, vil den mengden
som villfisken får i seg fra fôrspill, være så å si lik null.

Forsinket nedbrytning av organisk materiale 
Antibakterielle midler, som navnet indikerer, er ment å
drepe bakterier. Men som nevnt ovenfor, havner deler av

Figur 6:
Utvikling i antibiotikaforbruk,
sammenlignet med produksjons-
volum i norsk fiskeoppdrett.
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medisindosene i det marine miljø, og særlig i sedimen-
tene under og omkring oppdrettsanlegget. Konsekvensen
av denne spredningen er at mengden bakterier i sedi-
mentene også reduseres. Hansen et al. (1992) fant at det
totale antallet bakterier i sediment etter tilsetting av de
antibakterielle midlene oxytetracyklin, oksolinsyre og flu-
mequin falt med henholdsvis 50-70 %. Et oppdrettsan-
legg har betydelige utslipp av organisk materiale i form
av uutnyttet fiskefôr og ekskrementer (se senere i dette
kapittel). En sterk nedgang i bakterifloraen omkring
anlegget forsinker nedbrytningen av det organiske mate-
rialet og bidrar til opphopning.

Nedbrytning av antibakterielle midler i sedi-
menter
Nedbrytningen av antibakterielle midler i sedimentene
går forholdsvis sent (en halveringstid på opptil 150 døgn
i det øverste sedimentlaget, 0-1 cm), men varierer sterkt
mellom de forskjellige midlene og mellom typer sedi-
ment. En undersøkelse der prøver ble tatt opp under
forskjellige oppdrettsanlegg, tyder på at Florfenicol har
en halveringstid på brøkdelen av de andre vanlige mid-
lene (Hektoen et al., 1995) 

2.3.2 
Oppsummering - antibiotika
Miljøeffektene av et høyt antibiotikaforbruk i fiskeopp-
drett vil være betydelige og uønskede. Derfor er det
svært gledelig at forbruket av antibakterielle midler i den
norske oppdrettsnæringen nærmest er eliminert på 15
år, fra 50 tonn til omlag 1000 kg. Ikke desto mindre er
det viktig å holde fokus på denne problematikken i land
hvor utvikling av vaksiner og generelt forebyggende hel-
searbeid ikke har kommet like langt, og hvor et betyde-
lig antibiotikaforbruk dermed fortsatt opprettholdes.
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Dissekering av laks.
foto: Eksportutvalget for fisk

Tabell 2: Halveringstid for ulike antibakterielle midler 
i sediment ved to forskjellige dyp. "r2" angir statistisk 
signifikans. (Hektoen et al., 1995)



2.4.1 
Innledning

Fiskeoppdrett er en betydelig lokal kilde til utslipp av
næringssalter. Hovedmengden av norsk akvakulturpro-
duksjon foregår i notmerder i sjøen. Fôrspill og ekskre-
menter samles i liten grad opp, men slippes direkte ut i
vannforekomstene (Miljøstatus i Norge). Dette gir en
gjødslingseffekt i vannmassene, og dersom utslippet blir
for stort i forhold til det vannmassene kan tåle, vil vann-
kvaliteten bli redusert. Dette får følger både for det
omkringliggende miljøet og for miljøtilstanden i opp-
drettsanlegget. Utslipp av næringssalter, hovedsakelig
nitrogen og fosfor, og organisk materiale stammer fra
fôrspill, ekskrementer fra fisken og dødfisk.

Redusert oksygeninnhold
Organisk materiale fra oppdrettsanlegg synker ned på
bunnen og brytes ned av bakterier. Denne nedbryt-
ningsprosessen krever oksygen. Utslippene reduserer

dermed oksygeninnholdet i vannmassene, og i ekstreme
tilfeller kan vi oppleve total oksygensvikt i bunnvannet.
Utslipp av næringssaltene nitrogen og fosfor fører til økt
algevekst og økt biomasseproduksjon i vannmassene. Den
økte biomasseproduksjonen fører til ytterligere tilførsel
av organisk materiale til fjordbunnen, noe som igjen krever
økt mengde oksygen til bakteriell nedbrytning.

Nitrogen og fosfor
Det er de to næringssaltene nitrogen og fosfor som
representerer den største delen av næringssaltutslippet
ved oppdrett av fisk (Braaten, 1992). Generelt er det fos-
for som har størst betydning for overgjødsling i fersk-
vann, mens nitrogen normalt vil ha størst betydning i
saltvann (Braaten, 1992). Mange av oppdrettsanleggene
ligger i fjorder og i områder med stor ferskvannspåvirk-
ning, og det kreves inngående kjennskap til det aktuelle
området for å kunne si noe om hvilke næringssalter som
er begrensende for primærproduksjonen. Et oppdretts-

anlegg som produserer 500 tonn laks, det vil si et lite
anlegg, slipper ut næringssalter som tilsvarer utslipp fra
en by på 5000 til 7500 innbyggere (Miljøstatus i Norge).
I følge Norsk institutt for vannforskning (NIVA) står
akvakultur for henholdsvis 60 % og 25 % av utslippene
av fosfor og nitrogen på strekningen Lindesnes og nord-
over.

Organisk materiale
Fra fiskefôr er det protein, fett og karbohydrater som
utgjør hoveddelene av det organiske materialet (Einen &
Mørkøre, 1996). Når det organiske materialet treffer
bunnen, kan det legge seg oppå sedimentoverflaten eller
biodeponeres. Med biodeponering menes at det sedi-
menterte materialet tas opp av bunndyr som ernærer
seg ved å sile partikler fra vann (for eksempel muslinger),
og at ekskrementene fra disse bunndyrene avsettes på
bunnen (Wasermann, 1994). For å hindre redusert
vannkvalitet som følge av høyt forbruk av oksygen til

nedbryting, er vi avhengige av gode strømforhold som
kan spre det organiske materialet over et større område.
Energiinnholdet i det organiske materialet er helt av-
gjørende for oksygenmengden som må tilføres vannet
for å bryte ned det organiske materialet (Åsgård &
Storebakken, 1993). Derfor er organisk materiale
omregnet til energiinnhold i tabell 3.

2.4.2 
Utslipp av næringssalter og organisk materiale
Siden begynnelsen av 1990-tallet har vi hatt en jevn økning
i utslippet av nitrogen, fosfor og organisk materiale fra
norsk oppdrettsnæring.Til tross for enkelte reduksjoner
i utslipp pr. tonn produsert fisk fører likevel veksten i volum
til en stadig økning i totalutslippet.

Dersom den antatte økningen til 1 050 000 tonn lakse-
fisk produsert i 2010 slår til (Almås, K. et al., 1999), vil
utslippet av nitrogen og fosfor stige til henholdsvis 47
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Tabell 3: Utslipp av næringssalter og organisk materiale. Organisk materiale oppgis som energiinnhold, fordi dette er avgjø-
rende for oksygenbehov i nedbrytning (Klev, 2000).



355 tonn og 10 290 tonn - en økning på henholdsvis
118,4 % og 188 %. Dette forutsetter imidlertid at fiske-
oppdrett drives på samme måte som i dag (2000), og at
næringsinnholdet i fôret er det samme som i 1999 (Klev,
S.M, 2000)

2.4.3 
Konsekvenser av utslippene
Konsekvensene av utslipp fra fiskeoppdrett er stort sett
lokale og tilsvarer konsekvenser fra annen form for orga-
nisk belastning (Frogh & Schanning, 1991; Braaten. 1992;
Tvedten, 1996).
Organisk materiale som avsettes på bunnen brytes ned
av bakterier under forbruk av oksygen. Etterhvert som
oksygennivået i vannmassene synker får vi lokalt et redu-
sert biologisk mangfold (Tvedten et al., 1996).Ved tung
overbelastning vil det, når oksygenet er brukt opp, og
fordi det dannes giftig hydrogensulfid i bunnsedimentene,
utvikles en såkalt “råtten” bunn uten dyreliv. Oppstigende
hydrogensulfidgass kan skade fisken i oppdrettsanlegget.
I Norge er det blitt påvist skader på fiskens gjeller, som
en antar skyldes gassutvikling i sedimenter.

Eventuelle negative effekter som følge av overgjødsling
fra en lokalitet, er reversible. Undersøkelser gjort av
Frogh & Schanning (1991) viser at lokaliteter som tidligere
ble tilført store mengder organisk materiale og hadde
sterkt anaerobe sedimenter, kan ta seg tilbake til en til-
nærmet naturlig tilstand etter en rehabiliteringsperiode
på mellom tre og fem år. Hvor lang rehabiliteringsperiode
som er nødvendig, vil avhenge av de lokale topografiske
forhold.

Det er vist at strømmene med de løste næringsstoffene
fra utslipp fra fiskeoppdrettsnæringa går ut i Norskehavet,
for deretter å ende opp i Barentshavet. Bidraget er der-
imot så lite at konsentrasjonsendringer ikke er målbare
(Hillestad et al., 1996).

Viktig med gode lokaliteter
Bæreevnen til en lokalitet, altså hvor mye lokaliteten tåler
av en type forurensning, er i tilfellet med næringssalter og
organisk materiale avhengig av dybdeforhold, strøm, bunn-
forhold og hva som defineres som akseptabel miljøtil-
stand.

Dybdeforholdene på en lokalitet er viktige. Aure og
Ervik (2002) har funnet ut at mengden fisk i et stan-
dardanlegg kan økes fra 60 til 250 tonn når dybden økes
fra 30 til 80 m, dvs. at bæreevnen firedobles. De gode
dybdeforholdene vi har langs kysten, er da også en av
hovedgrunnene til den suksessen oppdrettsnæringen har
hatt i Norge.

Utformingen av anleggene er også viktig med tanke på
bæreevnen til en lokalitet. Forskjellen på et kompakt-
anlegg (anlegg der merdene ligger i rekker på begge sider
av en midtgang) og et frittliggende anlegg er relativt stor.
Med utgangspunkt i en strømhastighet under merdene
på 4 cm per sekund viser beregningene at den lokale bære-
evnen øker fra ca. 100 til 300 tonn ved bruk av frittliggende
merder kontra kompaktanlegg. (Aure, J. et al., 2002)

2.4.4 
MOM-systemet
Det er under utvikling et system for miljøovervåkning i
oppdrettsanlegg. Systemet kalles MOM - en forkortelse for
Modellering og Overvåkning av Matfiskanlegg. I modellen
ligger det et simuleringsprogram og et overvåkningspro-
gram. Simuleringsprogrammet simulerer effekten av et
tenkt utslipp. Avhengig av utnyttelsesgraden av lokalite-
ten i forhold til fjordområdets bæreevne kan man
gjennomføre ulike undersøkelser. Dette kan pålegges av
Fylkesmannen, men det er ikke et generelt krav.
Systemet har 4 utnyttelsesgrader og skiller mellom A-, B-
og C-undersøkelser. På lokaliteter hvor utnyttelsesgraden
er høy, må man gjennomføre hyppigere og mer om-
fattende undersøkelser. Ved lavere utnyttelsesgrad blir
kravet til undersøkelser lavere.

A-undersøkelsen er en enkel måling av sedimentasjons-
raten i bunnen under anleggene, og avslører først og
fremst høye belastninger.A-undersøkelsen er særlig nyttig
i kombinasjon med B-undersøkelsen. Den er frivillig og
kan utføres av oppdretteren selv.

B-undersøkelsen er en trendovervåkning av bunnfor-
holdene under og nær et oppdrettsanlegg. Undersøkelses-
frekvensen økes i takt med belastningen, og skillet mellom
akseptabel og uakseptabel påvirkning går der bunn-
dyrene forsvinner. Undersøkelsen omfatter tre grupper
av sedimentparametere; forekomst eller fravær av fauna,
pH- og redokspotensial samt sensoriske sedimentpara-
metere som gassbobler, lukt, konsistens, farge og volum
av prøve og tykkelse av avsatt slam fra anlegget.

C-undersøkelsen kartlegger bunntilstanden fra anlegget og
utover i resipienten. Den viktigste del av C-undersøkelsen
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Tabell 4: MOM – systemet. Modellering og Overvåkning
av Matfiskanlegg (Hansen et al., 2001 og Ervik et al., 1997).



er en kvantitativ undersøkelse av bunndyrsamfunnet.
Denne undersøkelsen kan bare utføres av spesialister på
bunndyrundersøkelser, og gjennomføres normalt etter
pålegg fra Fylkesmannen.

Økningen i produksjonsomfanget og økende samlokali-
sering av anlegg vil kunne medføre store lokale utslipp.
Det nye systemet for modellering og overvåkning av
matfiskanlegg (MOM) vil kanskje kunne gi forvaltningen
og næringen et bedre grunnlag for å tilpasse produksjo-
nen og utslippene til bæreevnen på lokaliteten.

Metoder for å redusere fôrspill 
og utslipp av organisk materiale
Tiltak for å redusere utslipp av næringssalter og organisk
materiale fra oppdrettsanlegg kan deles inn i to grupper;
(1) Stadige forbedringer av fôret og (2) Oppsamling av
fôrspill, avføring og død fisk.

Mye av dette har oppdrettsnæringen selv tatt tak i.
Fôrutgiftene står for omtrent halvparten av produk-
sjonskostnadene til oppdrettslaks, og det er klart at
næringen sparer mye penger på å utvikle bedre fôr og
redusere fôrspill under mating av fisken. Det blir mer og
mer vanlig med undervannskameraer i merdene for å
overvåke fôringen av fisken. Dette gjør at røkteren kan
avslutte fôringen når han ser at fisken slutter å spise, og
på den måten går mindre fôr til spille. Forbedring av
både fôr og fôringsrutiner, som anses som de viktigste
utslippsreduserende tiltakene, har ført til en stadig
reduksjon i fôrfaktor, som nå har stabilisert seg rundt 1.2.

Det er også blitt utviklet er rekke systemer for oppsamling
av dødfisk i merdene. Dette gir ikke bare en reduksjon i
utslippet av organisk materiale, men er også et meget
viktig tiltak for å sikre god helsetilstand i anlegget. Dødfisk
som blir liggende, kan nemlig føre til oppblomstring av
patogene organismer og videre forårsake forskjellige
sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegget.

2.4.5 
Konklusjon
På strekningen Lindesnes og nordover bidrar oppdretts-
næringen sterkt til de totale utslippene av nitrogen og
fosfor. Utslippene av disse næringssaltene og organisk
materialene har økt jevnt sammen med den volum-
messige økningen i Norges oppdrett av laksefisk. Selv om
næringens tiltak for å bedre fôrkvaliteten og redusere
fôrspillet har redusert utslippene pr. tonn produsert fisk,
har denne reduksjonen blitt spist opp av økt produksjons-
volum. En fortsatt økning innen oppdrett av laksefisk i til-
legg til oppskalering av produksjonen av andre opp-
drettsarter, vil føre til økte utslipp av næringssalter og

organisk materiale til våre kyst- og fjordområder. Selv om
fiskeoppdrett står for en stor del av utslippene, utgjør
ikke disse utslippene nødvendigvis noen stor tilførsel av
næringsstoffer sammelignet med naturlige nivåer, og
sammenlignet med det som tilføres med havstrømmer
fra utenlandske utslippskilder.

Disse utslippene er kun skadelige hvis de overskrider
bæreevnen til det aktuelle området. Så lenge utslippene
ikke overskrider denne, vil de kunne ha en positiv effekt
for produktiviteten i området og ikke volde noen skade
på miljøet.

Utfordringene forbundet med denne type utslipp blir der-
for å beregne bæreevnen til lokalitetene, og å justere opp-
drettsvirksomheten i henhold til denne. MOM-systemet
(Modellering og Overvåkning av Matfiskanlegg) vil være
et viktig verktøy i dette arbeidet.

Figur 7:
Utvikling av fôrfaktor i norsk
oppdrettsnæring. Fôrfaktor er
antall kg fôr som skal til for å gi
ett kg tilvekst hos fisken.
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Installasjoner i sjø vil alltid utsettes for begroing av bl.a.
skjell, alger, rur og hydroider. Impregnering brukes for å
redusere denne begroingen på selve notlinet, men har
også andre funksjoner som å gjøre notlinet stivt slik at det
holdes utspent i sjøen, hindre at UV-stråling ødelegger
notlinet samt at det skal redusere/fylle mellomrommet
mellom filamentene i notlinet slik at ikke disse områdene
blir begrodd.Vannebo et al. (2000) anslo at 80-90 % av
utslippene skjer ved utblødning i sjøen, mens 10-20 % skjer
fra notvaskeriene.Totale kobberutslipp som stammer fra
notimpregnering, ligger i Norge på rundt 200 tonn i året.
Det vil si at det slippes ut omlag 1 gram kobber per 2 kilo
oppdrettslaks som produseres.

Utblødning av kobber fra oppdrettsnøter og utslipp av
kobber fra notvaskerier utgjør oppdrettsnæringens
vesentligste tilførsel av miljøgifter til det marine miljø.
Undersøkelser viser at utslippene fra notvaskeriene, som
utgjør 10-20 % av de totale kobberutslippene fra opp-
drettsnæringen, fører til betydelige overkonsentrasjoner
av kobber i sedimenter og biologisk materiale i områder
nær vaskeriene. Forsøk har vist at kobberutslipp fra not-
vaskerier er biotilgjengelig for enkelte evertebrater, og
har en tydelig negativ effekt på planktoniske alger (NIVA,
1996). Med denne kunnskapen som utgangspunkt, var
det klokt av myndighetene å sette krav om nullutslipp fra
notvaskerier. Dette ble vedtatt i forskrifts form i 2002,
med virkning fra 2006 for eksisterende anlegg.

2.5.1 
Miljøeffekter av utblødning av kobber fra opp-
drettsnøter
Utblødning av kobber fra fiskeoppdrettsnøter som står i
sjøen, utgjør med bakgrunn i SFTs tall omkring 160 tonn
kobber per år. Miljøeffektene av disse diffuse utslippene
er ikke grundig dokumentert, men på bakgrunn av
omfanget bør det iverksettes grundige analyser av hvilke
virkninger kobber fra oppdrettsanlegg har på bunnfauna,
planteplankton og andre organismer. Kobberioner frigis
til frie vannmasser og synker til bunns. Kobberstoff i
nøtene tas også opp av makroalger og dyr som vokser
på selve nøtene, og synker til bunns med disse.

Skadelige konsentrasjoner
Det er foretatt relativt få studier som tester ut effekten
av tungmetaller på marine arter på en tilfredsstillende måte,
men det finnes noen studier som tester akutt giftighet.
Fra disse kan toleransegrenser beregnes, men dette gir
kun estimater og er ingen sikker måte å etablere eksakt
kunnskap på.

Marino-Balsa et al. (2000) testet akutt dødelighet for tre
økonomisk viktige og utbredte arter : hummer, edderk-
oppkrabbe (pyntekrabbe) og strandreke når utsatt for
metallene kvikksølv, kadmium og kobber. LC50-verdier
ble beregnet etter 48 timer for hummer og 72 timer for
de resterende to artene. Hummer var den mest sensitive
arten. Marino-Balsa et al. konkluderer med at maksimale
konsentrasjoner uten biologisk negativ effekt er 0.5 mikro-
gram pr. liter sjøvann for kobber og kvikksølv, og 0.3
mikrogram for kadmium. Bond et al. (1999) observerte
anatomiske abnormaliteter i eggceller til spiraltang like
etter befruktning som ødelegger zygotens celledeling og
utvikling. Terskelverdi for endringene var 10.6 nM.
Dersom konsentrasjonen var under 10.6 nM, var
endringene reversible. Lave toleransegrenser for kobber
er også kjent fra organismegrupper som kappedyr
(Tunicata) (Bellas et al. 2001). Anderson & Kautsky
(1996) fant at saltholdighet virker inn på toleranse-
grensene for kobberforurensning. Den bredeste studien
til nå, Hall og Anderson (1999), regnet ut gjennomsnittlig
toleransegrense fra et utvalg på 65 ulike arter innen
svært ulike organismegrupper, og fant en verdi på kob-
ber på 5.6 mikrogram pr. liter. Ut fra tilgjengelige studier
er det grunn til å tro at mange arter vil være upåvirket
av kobberkonsentrasjoner under 5 mikrogram per liter,
mens en del til dels viktige økonomiske arter som hum-
mer, kan ta skade av enda lavere kobberkonsentrasjoner,
muligens ned til 0.5 mikrogram pr. liter.

Kobberkonsentrasjoner rundt 
oppdrettsanlegg og notvaskerier
På tross av beviste miljøskadelige effekter har ikke
Bellona vært i stand til å finne data for kobberkonsen-
trasjoner i vann i nærheten av oppdrettsanlegg eller not-
vaskerier. Det er imidlertid lettere å måle kobberkon-
sentrasjoner i sedimenter, og på det området finnes det
en del studier.Wilken (2001) fant kobberkonsentrasjoner
på over 800 milligram pr. kilo sediment under oppdretts-
anlegg i Danmark. Men oppdrettslokaliteter i Norge har
oftest bedre vannutskiftning, slik at forholdene ikke er
sammenlignbare. Fra Skottland kjenner vi til tilsvarende
tall; 725 milligram pr. kilo (Miller, 1998).

2.5.2 
Teknologiutvikling
Den tekniske utviklingen i oppdrettsnæringen går svært
raskt, også med hensyn på tiltak for å hindre uønsket
begroing av nøter. Dette forsterkes av at notimpregne-
ring utgjør en betydelig kostnad i fiskeoppdrett, som der-
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med har sterke incitamenter til å utvikle bedre løsninger.
Miljøgevinsten ved denne utviklingen ønskes velkommen
av oppdrettere, som ser på forurensning av oppdretts-
lokaliteten som en potensiell trussel mot sin egen
bedrift. Iverksettelse av virkemidler mot kobberimpreg-
nering fra myndighetenes side vil kunne forsterke og
framskynde implementering av bedre løsninger.

Eksempler på alternativer til kobberimpregnering
Doble notposer: Særlig fremtredende per i dag er ulike
løsninger som baserer seg på hyppig utskiftning av nøtene.
Systemer med doble notposer, der den ene posen kan
trekkes opp og tørkes mens den andre står i sjøen, har
fått stor utbredelse, ikke bare fordi oppdretterne vil
redusere forurensning, men fordi slike investeringer har
vist seg å være kostnadsbesparende. Bedriften Nor-Mær
leverer et slikt system som de kaller “miljøanlegg”. Ifølge
bedriftens webside, www.normaer.no, baserer systemet
seg på bruk av doble, uimpregnerte nøter. Disse monte-
res slik at den ene noten hele tiden vil henge til tørk på
spesielle notsøyler. Når noten i sjøen begynner å bli
begrodd så skiftes denne hurtig og effektivt med den
noten som henger til tørk. Nor-mær har utviklet spesiel-
le notvinsjer til dette bruket, og 2 mann kan derfor skif-

te en not på 1-1,5 time. En annen leverandør som er
spesialisert på slike løsninger er Rabben mek. verksted som
markedsfører sitt produkt under navnet “Miljøtrommel”.
Videopresentasjon av teknologien er publisert på
www.rabbenmek.no. Med slike systemer er det ikke
lenger nødvendig med vasking og impregnering av
nøtene. Dette forutsetter imidlertid at nøtene skiftes før
begroingen tar “overhånd”. I og med at man er avhengig
av å unngå kraftig begroing før man skifter not, medfører
denne typen anlegg at vannutskiftingen i anlegget hele
tiden er god, noe som igjen har stor betydning for helse,
kvalitet og fôrforbruk.
Med et system med doble notposer blir kobberimpreg-
nering i de fleste tilfeller overflødig, fordi begroingen
drysser av notposen etter tørking. Det tørkede organiske
materiale som her synker til bunns, utgjør neppe et miljø-
problem, da de ikke inneholder verken kobber eller
andre giftstoffer. Det er også grunn til å fremheve en
positiv bieffekt av denne teknologien. Hyppig notskifte
gir oppdretteren god kontroll med tilstanden til nøtene,
og kan dermed gi en forebyggende effekt mot rømming
av oppdrettslaks, som regnes for å være et av næringens
mest alvorlige miljøproblem. Dette forutsetter at maski-
nelle løsninger for notskifte ikke påfører notlinet for

Alternativ til kobber.
Prinsippskisse miljøtrommel.
Skissen viser virkemåten til
Miljøtrommelen, et av flere 
alternativer til kobberimpregnerte
nøter.
illustrasjon:
Rabben mekaniske verksted AS
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store belastninger. Foreløpig har imidlertid slike syste-
mer enkelte begrensninger i forhold til særlig værutsatte
lokaliteter, hvor enklere sirkelformede plastkonsentra-
sjoner dominerer.

Spyling av nøter
Høytrykkspyling av oppdrettsnøter har lenge vært i bruk,
men er krevende. Utfordringen er å utvikle mekaniske
løsninger som gjør det mulig å spyle uten å gå ned med
dykker, som er svært kostbart.

Biocider 
Ved Institutt for tekniske fag på Norges landbrukshøg-
skole gjøres det forsøk på impregnering av nøter med
nedbrytbare forbindelser, som kan erstatte kobber.
Foreløpig er det ikke publisert noen resultater fra slike
forsøk.

Leppefisk spiser begroing
I tillegg til den positive effekten leppefisk har på bekjem-
pelse av lakselus, har den ytterligere en positiv effekt.
Leppefisken beiter nemlig også vekk begroing fra nøtene.
I kombinasjon med de mekaniske metodene nevnt oven-
for, kan leppefisk gjøre oppdrettsnøter uten kobberim-
pregnering til et mer konkurransedyktig alternativ.

2.5.3 
Konklusjon 
Bellona mener myndighetene bør legge et sterkt press
på oppdrettsnæringen for å stimulere til en utfasing av
kobberimpregnering av nøter. Det bør settes i verk lang-
siktige virkemidler som gir en gradvis overgang til
kobberfrie alternativer, med en forutsigbarhet og lang-
siktighet som gir oppdretterne et best mulig beslut-
ningsgrunnlag for fremtidige investeringer i teknologi.
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kapittel 3 
Vekstmuligheter i
marin matproduksjon

foto: Bjørn Winsnes



Akvakultur vokser raskere enn noen annen animalsk mat-
produksjon i verden. Globalt har produksjonen i gjennom-
snitt økt med 9,2 prosent per år, mot 1,4 prosent økning
i fiskeri. I 2000 var det totale produksjonsvolumet i akva-
kultur 35,7 millioner tonn, mot 91,3 millioner fra fiskeri
(FAO, 2002). FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO,
spår at produksjonsvolumet i akvakultur vil øke med 
54 000 tonn fram til 2030.

I dag henter vi mer enn 95 prosent av maten fra land-
jorda på tross av at primærproduksjonen av planter er
nesten like stor i havet som på land. Forskjellen skyldes
at nesten all matproduksjon på land skjer i kultur, det vil si
jordbruk eller husdyrbruk, på et lavt nivå i næringskjeden.
Vi utnytter primærprodusenter, planter og planteetere.
På havet utgjør fangst en hoveddel av matproduksjonen,
og fangsten tas i stor grad fra det øverste leddet i nærings-
kjeden; store kjøttetere som f.eks. torsk. På hvert trinn i
næringskjeden går 90 prosent av energien tapt. Dersom
vi kan øke utnyttelsen av havets biomasseproduksjon ved
å høste eller kultivere på et lavere trofisk nivå i havets
næringspyramide, kan havets bidrag til global matproduk-
sjon bli vesentlig større enn det er i dag (Åsgård, 2000).

Kan laksen være ledd i en slik utvikling? Laks er jo et rov-
dyr, høyt opp i næringskjeden. Er det riktig å bruke fiske-
protein til å lage fiskeprotein? Påstanden “fem kilogram
villfisk blir til ett kilogram oppdrettslaks” har vært hoved-
ingrediens i debatten om hvorvidt det er god eller dårlig

ressursbruk å drive oppdrett av karnivore fiskearter som
laks. I denne delen av rapporten vil vi vise at oppdretts-
laks er i ferd med å gå et trinn nedover i næringskjeden.
Vi vil se på hvor effektivt lakseoppdrett utnytter ressur-
sene sammenlignet med andre husdyrproduksjoner, og
gjennomgå noen nye potensielle kilder til fôr.Videre vil vi
beskrive forvaltningen av og status for de viktigste
bestandene av fisk som brukes til fôr.

Fôrressursenes egnethet som menneskeføde
Dersom man ønsker å maksimere tilgangen på mat i ver-
den, kan man flytte menneskeheten nedover på nærings-
kjeden. Dette blir et tankeeksperiment om jordens teo-
retiske potensial til å fø en voksende menneskepopulasjon,
som ganske urealistisk forutsetter politisk overnasjonal
kontroll over alle markedsmekanismer. Det er likevel et
tankeeksperiment som i den politiske debatt omfattes av
en viss interesse.Ved oppdrett av husdyr som fôres med
“menneskemat” går en stor andel tapt på veien fordi
husdyret bruker energi til bevegelse, opprettholdelse av
livsfunksjoner og kroppsvarme, reproduksjon, etc.
Mengden mat tilgjengelig for verdens befolkning ville
altså være større dersom vi brukte fôrressursene direkte
til menneskemat. Jordbruksareal som produserer husdyrfôr
kan i langt større grad enn i dag produsere menneske-
mat. Samtidig kan menneskenes proteinbehov langt på
vei dekkes av soya og andre belgvekster framfor kjøtt.
De samme prinsipper gjelder for havet. Industrifisk, som
i stor grad brukes i fôr til fiskeoppdrett, er liten og full av
bein, men likevel ernæringsmessig egnet som menneske-
føde. Hvilke arter som smaker godt og etterspørres i
hvilke markeder, drøftes inngående av Strøm (2002).
Men når alt kommer til alt, så er langt på vei de aller fleste
fiskeslag egnet som menneskeføde. Man kan også gå
lavere i havets næringskjede og bruke zooplankton eller
små krepsdyr som raudåte, som proteinkilde for men-
nesker. Etterspørselen vil neppe gjøre høsting av slike
produkter til matproduksjon lønnsomt, men ernærings-
messig kan også denne ressursen tenkes å ha et potensial.
Mer aktuelt er det trolig å benytte disse alternativene
som en ny fôrkilde til havbruk - en mulighet som drøftes
senere i avsnittet om alternative fôrkilder.

Ressursallokering i markedet
Det er i hovedsak markedet - underlagt ulike politiske
rammebetingelser - som avgjør hvordan de forskjellige
matressursene utnyttes. For at andelen soyamel som blir
brukt direkte som mat til mennesker skal øke, må beta-
lingsvilligheten for soya som mat stige, slik at bøndene
oppnår høyere pris for avlingen sin hos matprodusenter
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enn de gjør hos fôrprodusenter. Det samme gjelder
industrifisk. Hvis fiskemelprodusentene får bedre betalt
for melet hos for eksempel fiskekakeprodusenter enn de
gjør hos produsenter av fiskefôr, vil det bli produsert mer
fiskekaker og mindre fôr. Resultatet av økonomisk utvikling
er imidlertid gjerne det motsatte. Økt velstand gir økt
etterspørsel etter “eksklusivt” kjøtt, både fra landbasert
husdyrproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett (FAO, 2002).
På verdensmarkedet er det de rikeste landene som utgjør
etterspørselen etter slike varer. Fattige mennesker som
gjerne skulle spist både soya og fiskemel, har lavere beta-
lingsevne enn fôrindustrien i den vestlige verden. Dersom
det oppstår global matmangel, som ikke bare rammer de
fattigste, vil økt etterspørsel etter mat gi økt produksjon
av mat basert på det vi i dag benytter som fôr.

Med mindre man ønsker å innføre en ny økonomisk ver-
densorden, er det lite man kan gjøre med de grunnleg-
gende mekanismene i markedet. Gjennom utviklings-
hjelp, nedbygging av ulike handelshindre og ettergivelse
av gjeld kan imidlertid skjevhetene jevnes ut, men det
utgjør en helt annen debatten som det ikke er rom for
å gå inn på her.Teoretisk sett kan vi tenke oss ulike virke-
midler for oppnå en mer “effektiv” ressursutnyttelse. For
eksempel ville et globalt forbud mot å bruke fiskeråstoff
som fôr til fisk eller husdyr, innebære en reduksjon av
etterspørselen etter dette råstoffet, og dermed et fall i
prisene. Produsentenes (bl.a. fiskernes) tilpasning til dette
nye markedet ville på sikt gitt lavere produksjonsvolum.
Jo mindre etterspørselen er etter det aktuelle fiskeslaget, jo
mindre vil tilgjengeligheten på markedet bli. Hvis vi antar at
et forbud ville redusere produksjonsvolumet til under en
tredjedel, ville dette gi et tap av matressurser som over-
stiger det tapet man får ved å la råstoffet gå gjennom lakse-
oppdrett, tatt i beregning at kun 30 prosent av proteinet
i fôret gjenfinnes i laksefilèten. (Se avsnittet “Fôrutnyttelse
hos laks sammenlignet med andre husdyr”) 

Industrifisken er mat for andre fiskearter
Den såkalte industrifisken, som benyttes til produksjon av
fiskemel og fiskeolje, er også mat for andre fiskearter i
havet - arter som står høyere i næringskjeden. Høsting av
industrifisk kan dermed redusere mattilgangen for viktige
matfiskarter, særlig gjelder det torsk.Torsk og andre mat-
fiskarter er rovfisk på samme måte som laks, og de
befinner seg på det samme trofiske nivået i næringskje-
den. I teorien får man mer ut av industrifisken når den
tas opp av havet og fôres til laks enn man får ved å la
den bli mat for vill torsk, dette fordi man i oppdrett opti-
maliserer fôrutnyttelsen. Men et slikt resonnement blir
for enkelt. Havets økosystem er komplekst. Man kan ikke
beregne matematisk hvilke arter og hvilke ledd i nærings-
kjeden som gir størst avkastning, og forvalte bestandene

kun etter det. Havets biomasseproduksjon avhenger av
at samspillet mellom artene fungerer, og for at balansen
ikke skal forrykkes, må beskatningen av enkeltbestander
ses i et helhetlig perspektiv. På landjorda har vi imidlertid
akseptert en total endring av økosystemene. Kultivering
av jord har fortrengt villmark, husdyr har fortrengt ville
beitedyr og ville rovdyr har blitt utryddet for å beskytte
husdyr. Bør vi dermed utrydde torsken for å beskytte
mer produktive arter lavere ned i næringskjeden? Bellona
synes ikke det, og gjennom Stortingets behandling av
Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002), Rent og rikt hav, er
prinsippet om økosystembasert forvaltning av havet gjort
til vedtatt norsk politikk (Miljøverndepartementet, 2002).
Forvaltningen av fiskebestander som inngår i fiskefôrpro-
duksjon er drøftet nærmere senere i dette kapitlet.

Oppdrettslaksens diett
Figur 8 viser den tradisjonelle fordelingen mellom ingre-
diensene i laksefôr (Waagbø et al., 2001). Sammen-
setningen vil i praksis variere mellom ulike fôrprodukter
og produsenter. Siden denne oversikten ble laget har
andelen vegetabilske råvarer økt. Blant annet stammer i
gjennomsnitt 20 prosent av oljeinnholdet i fôr fra
Skretting i Norge, fra vegetabilske oljer, og andeler på 30
prosent er i ferd med å bli vanlig (Skretting, 2003).
Forsøk har vist at andelen vegetabilsk olje kan økes til 40
prosent, uten at dette får betydning for produktivitet
eller forbrukernes oppfatning av smak. Med riktig kom-
binasjon av vegetabilsk og marin olje, får man langt på vei
det samme inneholdet av de sunne og ettertraktede
omega-3 fettsyrene som ved bruk av helmarin olje
(Williamsen, 2002). De store fiskefôrprodusentene
erstatter altså en økende andel av fiskeoljen i fôret med
vegetabilske oljer (Williamsen, 2002). Årsaken er at
begrenset og ustabil produksjon av fiskeolje medfører
økt pris og usikkerhet knyttet til leveringstilgjengelighet,

Figur 8:
Sammensetning av “tradisjonelt”
fiskefôr. I dag er vanligvis andelen
vegetabilske råvarer høyere.
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noe som i sin tur medvirker til å gjøre andre råvarer kon-
kurransedyktige. Vegetabilske oljer og fett produseres i
langt større volum en fiskeolje, og markedene er mer
forutsigbare. I tillegg gir vegetabilske råvarer større mat-
varetrygghet, fordi man unngår problemet med miljø-
gifter som akkumuleres i den marine næringskjeden
(Rosenlund, 2001).

Fôrutnyttelse hos laks 
sammenlignet med andre husdyr.
Sammenlignet med annen kraftfôrbasert husdyrproduk-
sjon, har lakseoppdrett svært effektiv utnyttelse av energi
og protein i fôret. Laksens effektivitet skyldes flere for-
hold. Fisk er vekselvarme og bruker ikke energi på å
holde kroppstemperaturen stabil slik pattedyr som gris
og kylling, gjør. Fordi laksen får opptil flere tusen avkom
trenger man svært få foreldrepar. Dermed blir fôrfor-
bruket til rekruttering også svært lavt, sammenlignet med
for eksempel gris, som vanligvis får 12-14 avkom i hvert
kull.Videre er slakteutbyttet hos laks høyt.Andelen muskel,
altså rent kjøtt, hos laks er 65 prosent (Austreng, 1994).
Forholdsvis lite går dermed til spille som slakteavfall, og
mye av avfallet kan dessuten utnyttes til mat- eller fôr-
produksjon.
Figur 9 gir en oversikt over fôrutnyttelsen hos laks, kylling,
gris og sau (Austreng, 1994). (Sauen skiller seg ut i dette
selskapet, fordi den er drøvtygger. Fôrutnyttelsen er lav,
men drøvtyggere kan leve av grovfôr (ferskt eller kon-
servert gras), og kan dermed utnytte ressurser som
hverken er egnet til menneskemat eller som fôr til fjær-
kre og gris. I norsk landbruk brukes det faktisk også mye
kraftfôr i saueholdet, men den diskusjonen går vi ikke inn
på her.)

Vi ser av figur 9 at laks utnytter energien i fôret dobbelt
så effektivt som kylling, og 70 prosent mer effektivt enn

gris. For protein er forholdet lignende, laksen utnytter
protein 70 prosent mer effektivt enn kylling, og mer enn
dobbelt så effektivt som gris. En slik sammenligning
mellom ulike husdyrslag blir mest relevant dersom de
konkurrerer om de samme fôrkildene. Tradisjonelt har
laks hovedsakelig fått fôr fra marine råvarer, som i pro-
duksjon av kylling og gris kun har blitt brukt i mindre
mengder som appetittvekker. Den positive effekten av å
ha en liten andel fiskemel i kyllingfôr gjør at man kan for-
vente fortsatt stor etterspørsel etter dette råstoffet fra
landbruket. Når oppdrettsfisk og landdyr i økende grad
fôres med de samme råvarene, blir sammenligningen av
fôrutnyttelse svært relevant, og vi ser at den taler til for-
del for lakseoppdrett framfor oppdrett av andre hus-
dyrslag.

Fra råstoff til mel og olje
Avhengig av typen fisk i råstoffet, gir 1000 kg fiskeråstoff
ca. 200 kg fiskemel, vel 120 kg fiskeolje og 680 kg vann
(FAOa). For å lage 1 kg fiskemel og 0,5 kg fiskeolje trenger
man altså 5 kg fisk. På veien fra ubehandlet fiskeråstoff til
ferdig mel og olje er det altså i teorien kun vanninnholdet
som blir borte. I praksis vil det imidlertid, på grunn av
produksjonstekniske forhold, kunne oppstå svinn. Dårlig
håndtering av råstoff på vei fra havet til fiskemelfabrikken
kan redusere kvaliteten i slik grad at det ikke er egnet
som fôr. En stor mengde fiskeråstoff går for øvrig også
tapt ved fiske av større matfiskarter. Bare i Norge kastes
140 000 tonn fiskeråstoff over bord i form av fiskeslo og
lignende fra fiskeriene (www.rubin.no).

Fisk og planter - dagens laksediett
Med utgangspunkt i dagens laksediett kan vi beregne
hvor mange kilogram fisk som går med til å produsere
en kilogram laks.Andelen vegetabilske råvarer i fôret har
som nevnt økt betydelig de siste årene, og det er ikke
uvanlig at opptil en tredjedel av oljeinnholdet i laksefôr
er vegetabilsk olje og to tredjedeler er fiskeolje.
Fôrsammensetningen varierer mye gjennom et år, fordi
prisene på råvarer svinger sterkt. Fôrprodusentene til-
passser seg kontinuerlig til markedet, slik at andelen
marine råvarer i perioder kan være svært høy, og i andre
perioder. Vi legger følgende forutsetninger til grunn for
regnestykket (det er viktig å ha i mente at disse forut-
setningene ikke er oppfylt i alle tilfeller.)

• Fôrfaktoren er 1,2 (antall kg fôr / kg tilvekst)
• 26 prosent fiskeolje i fôret 

(to tredjedeler av et oljeinnhold på 40 prosent)
• 35 prosent fiskemel i fôret
• 8,4 kg fisk gir 1 kg fiskeolje 

(1000 kg industrifisk gir 120 kg olje og 208 kg mel)
• 4,8 kg fisk gir 1 kg fiskemel 

Figur 9:
Fôrutnyttelse hos laks,

sammenlignet med andre husdyr.
(Austreng, 1994)
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(1) 1 kg laks x 1,2 kg fôr / kg laks = 1,2 kg fôr

(2) 1,2 kg fôr x 0,26 kg fiskeolje / kg fôr = 0,32 kg fiskeolje

(3) 0,32 kg fiskeolje x 8,4 kg fisk / kg fiskeolje = 2,66 kg fisk 

Produksjon av 1 kg laks med to tredjedeler fiskeolje og
en tredjedel vegetabilsk olje i fôret krever dermed olje
fra 2,66 kg fisk.

Det er vanlig at fiskefôret inneholder ca. 35 prosent fiske-
mel (Waagbø et.al., 2001). Regnestykket for fiskemel blir
slik:

(4) 1,2 kg fôr x 0,35 kg fiskemel/kg fôr = 0,42 kg fiskemel

(5) 0,42 kg fiskemel x 4,8 kg fisk/kg fiskemel = 2,0 kg fisk.

Vi har med dette regnestykket vist at 2,66 kg fiskeråstoff
gir nok fiskeolje og mer enn nok fiskemel til produksjon
av 1 kg laks, med de forutsetninger som er gitt ovenfor.
Det er dermed ikke nødvendig med 5 kg fiskeråstoff,
som har vært vanlig tidligere.

Siden norsk lakseoppdrett er regulert gjennom fôrkvoter
angitt i kilogram, er det lønnsomt med høy energitetthet
i fôret. Reguleringen gir dermed en vridningseffekt, fordi
tilpasning til regelverket kan gi en annen fôrsammen-
setning enn det som er ernæringsmessig optimalt. Det er
derfor foreslått å endre fôrkvotene fra vekt oppgitt i tonn
pr. konsesjon til energi oppgitt i kJ pr. konsesjon. Denne
endringen kan resultere i lavere fettinnhold i fôret og
dermed redusere behovet for fiskeolje ytterligere.
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I intensiv oppdrett, som oppdrett av laksefisk i Norge,
brukes det fiskemel og fiskeolje i fôret til fisken. Dette
avsnittet gir en oversikt over verdens største produsenter
av fiskemel og -olje. Hovedvekten er lagt på hvilke
bestander som hovedsakelig nyttes til denne produksjo-
nen, tilstanden til disse bestandene samt en vurdering av
hvorvidt forvaltningen kan betraktes som bærekraftig.

Verdens totale fangst av fisk
I perioden fra 1950 til slutten av 1980-tallet viser fangst-
statistikken en jevn økning fra ca. 20 millioner tonn opp
til ca. 90 millioner tonn. Fra slutten av 1980-tallet og frem
til i dag har vi også ifølge FAO-statistikk hatt en økning i
fangsten. Skal vi tro statistikkene, skyldes økningen de
siste 20 årene ene og alene vekst i Kinas fiskerinæring.
Det er imidlertid flere som trekker landets innrapportering
i tvil (Watsen & Pauly, 2001). Ser vi bort fra Kinas fangst,
har vi hatt en nedgang i verdens totale fiskefangst fra
slutten av 1980-årene og fram til i dag. De siste 10-15
årene kan tyde på at verdens totale fangst av fisk har
nådd et nivå på ca. 100 millioner tonn årlig. Med tanke
på at 75 prosent av verdens fiskebestander er fullt ut
beskattet, overbeskattet eller trenger tid til oppbygging
etter en kollaps (FAO, 2002a), er det lite som tyder på
at vi kan vente oss en økning i den totale fangsten. Mer
nærliggende er det å spørre om dagens fangstnivå er
bærekraftig, eller om vi vil se en nedgang i fiskebestan-
dene som følge av for høyt fiskepress.

En tredjedel av fangsten til oppmaling
Fiskemel og fiskeolje er viktige protein- og fettkilder for
fiskeoppdrettsnæringen. Av verdens totale fangst av fisk
går ca. 30 prosent til å produsere fiskemel og fiskeolje.

I 2001 ble 29,4 millioner tonn av en total fangst på 91,3
millioner tonn nyttet til dette formålet. De senere år har
denne andelen variert mellom 25-35 millioner tonn
(FAO, 2002a). Det er fiskeriaktiviteten sørøst i Stillehavet
og i Nordøst-Atlanteren som i hovedsak bidrar til verdens
produksjon av fiskemel og -olje. På vestkysten av Sør-
Amerika fisker Peru og Chile peruansk ansjos (Engraulis
ringens), sardin (Sardinops sagax) og chilensk makrell
(Trachurus murphyi). I Europa brukes lodde (Mallotus 
villosus), kolmule (Micromesistius poutassou), sild (Clupea
harengus), småsil (Ammodytes tobianus), havsil (Ammodytes
marinus), taggmakrell (Trachurus trachurus), makrell
(Scomber scombrus), øyepål (Trisopterus esmarkii) og bris-
ling (Sprattus sprattus) i varierende grad til produksjon av
fiskemel- og -olje (FIN, 2003).

3.2.1 
Produksjon av fiskemel og fiskeolje på verdensbasis
Den årlige produksjonen av fiskemel har siden begyn-
nelsen av 1980-tallet holdt seg på rundt 6,5 millioner
tonn. Peru er helt dominerende med sin fiskemelpro-
duksjon på over 2,2 millioner tonn. Dette tilsvarer ca. 30
prosent av verdensproduksjonen.

Tabell 5: De ti største produsentene av fiskemel, og deres
produksjonvolum/år.

Den årlige produksjonen av marin olje har variert rundt
1,2 millioner tonn.Værfenomenet El Niño har i enkelte
år kraftig redusert produksjonen, spesielt i 1998 (FAO,
2000a). Også innen produksjon av marin olje er Peru
ledende med ca. 45 prosent av verdensproduksjonen.

Fiskemel og fiskeolje er viktige fett- og proteinkilder til
oppdrettsfisk, men også andre næringer benytter disse res-
sursene.Trenden er imidlertid klar;mer og mer av verdens
fiskemel og -olje nyttes innen akvakultur. I år 2000 ble 
35 prosent av fiskemelet og 57 prosent av fiskeoljen
benyttet innen akvakultur. IFFO forventer at dette vil øke
til henholdsvis 56 prosent og 98 prosent i 2010.
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3.2 Taket nådd for fiskeri

Figur 10:
Utvikling i verdens fiskemel-

produksjon (tonn/år)



3.2.2 
Sør-Amerika
På Sør-Amerikas vestkyst finner vi et av verdens mest
produktive havområder. Havstrømmene mot land gjør
dette til et såkalt “up-welling”-område, det vil si at store
mengder næringsrikt vann kommer opp fra dypet og opp
i overflatelaget. Her blir næringsstoffene tilgjengelige, og i
kombinasjon med sollys får vi en kraftig algeoppblomst-
ring. Algene gir gode oppvekstvilkår for mindre pelagisk
fisk, og vi får et rikt fiske etter disse ar tene.
Værfenomenet El Niño reverserer strømmønsteret, og
oppstrømningen av næringsrikt vann svekkes. Dette
fører igjen til redusert algeoppblomstring og reduserte
bestander av fisk som beiter på disse.

Peru er den dominerende fiskerinasjonen i området,
med Chile på en god andreplass. I gode år står disse to
landenes fiske av ansjoveta (Engraulis ringens) for rundt
10 prosent av verdens samlede fangstvolum. Peru er
dominerende i fangsten av denne arten. Peru står i tillegg
for det største uttaket av sardin (Sardinops sagax) i

området, mens Chile tradisjonelt har fisket mest av
makrellarten jurel (Trachurus murphyi). Alle disse tre
artene blir benyttet til å produsere fiskemel og -olje. Det
pelagiske fiskeriet i Sørøst-Stillehavet (FAO-område nr. 87)
ble i 2001 betegnet som fullt utnyttet (WRI), og det er
derfor ikke sannsynlig at uttaket av fisk kan øke uten
negative konsekvenser for både selve bestandene av
pelagisk fisk og økosystemet i sin helhet (Cury, P. et al.,
2000).

Peru er verdens største produsent av fiskemel og fiske-
olje, og det meste av dette eksporteres. I 2000 ekspor-
terte Peru 2,2 millioner tonn fiskemel og 456 000 tonn
fiskeolje. Chile, som er verdens nest største produsent,
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Ringnotfartøy til havs.
Ringnotsnurpere av denne typen
spiller en stor rolle i fangst på
industrifisk.
foto:Vidar Vassvik

Tabell 6: De ti største produsentene av fiskeolje, og deres
produksjonvolum/år.

Tabell 7: Fordeling av fiskemel mellom bruksområder,
samt prognose for 2010.

Tabell 8: Fordeling av fiskeolje mellom bruksområder,
over tid.

Figur 11:
Utvikling i verdens fiskeolje-
produskjon (tonn/år)



eksporterte tidligere det aller meste av sin produksjon
av fiskemel og -olje, men landets kraftige satsing på fiske-
oppdrett har endret dette. Chile eksporterer fortsatt
store mengder fiskemel, ca. 540 000 tonn, men har blitt
en netto importør av fiskeolje. Etter Norge er Chile nå
verdens nest største fiskeoljeimportør, med en import
på 95 000 tonn i 2000.

Regulering av fisket i Sør-Amerika
Fiskeriforvaltning langs kysten av Chile og Peru baserer
seg i hovedsak på begrensninger av fisket til enkelte geo-
grafiske områder og til perioder med fiskeriaktivitet. Det
er ingen TAC (Total Allowable Catch), slik vi er vant med
i våre farvann. Når fiskebestandene viser tegn på ned-
gang, innføres det fiskeforbud. I Peru er alle fiskebåter nå
utstyrt med et satellittsporingssystem som gir myndig-
hetene mulighet til å kontinuerlig overvåke båtenes posi-

sjon. Videre har myndighetene i Peru innført fiskestopp 
i periodene februar-mars og august-oktober for å hen-
holdsvis beskytte vekst i rekrutteringen og gytebestanden
av ansjoveta og sardin.

I Chile har myndighetene innført maksimumskvoter for
den årlige fangsten til hvert fiskeriselskap. I den nordligste
delen av Chile er det fiskestopp på ansjoveta og sardin 
i perioden august-september for å beskytte gytebestan-
dene.Videre har de stoppet fisket etter ansjoveta i peri-
oden desember-februar. I den sentrale og sørligste delen
av Chile stenger man fisket etter ansjoveta og sardin
under gyteperioden, som vanligvis inntreffer i juli-august
og i perioden fra midten av desember til midten av januar.
For den chilenske makrellen innføres det fiskestopp i
perioder når man registrerer mye små fisk i landingene.
Alle større chilenske fiskebåter er i likhet med systemet
i Peru utstyrt med et satellittsporingssystem. Dette gjør
det mulig for myndighetene å overvåke båtenes posisjon
og hindrer fiskevirksomhet i områder stengt for fiske.
Begge landene har begynt programmer for å måle
bestandene av sine viktigste fiskeslag.

De tre artene ansjoveta (Engraulis ringens), sardin
(Sardinops sagax) og jurel (Trachurus murphyi) har siden
industrialiseringen av fiskeriet i Sør-Amerika blitt utsatt
for et stort press. Varierende klimatiske forhold og høy
fiskeriaktivitet har til tider ført til kollaps i bestandene.
De største fiskerinasjonene Peru og Chile har innført
restriksjoner i fisket, og kontrollen har blitt bedret. Fisket
er utnyttet fullt ut. En økning i uttaket vil ikke være bære-
kraftig og vil på sikt føre til lavere fangstvolum.

Ansjoveta - Engraulis rringens
Den peruanske ansjosen Engraulis ringens er den fisken
som det fiskes mest av på verdensbasis. Den har en kort
livssyklus, og bestanden varierer voldsomt avhengig av
både naturlige forhold og fiskepress. I år, med fravær av
El Niño og god tilgang på næring, har fisket på denne ene
bestanden alene stått for rundt 10 prosent av verdens
samlede fangstvolum. Som følge av en kraftig El Niño i
1997/1998 sank bestanden vesentlig, og fangsten ble
redusert fra 7,7 millioner tonn i 1997 til ca. 1,7 millioner
tonn året etter. Dette fikk følger over hele verden, da
mangelen på spesielt fiskeolje førte til en dramatisk pris-
økning. Bestanden har imidlertid raskt tatt seg opp igjen,
og i 2000 var fangsten på 11,2 millioner tonn.

Sardin - Sardinops ssagax 
Fangsten av sardinen Sardinops sagax har gått kraftig til-
bake siden midten av 1980-tallet. Peru fisket mest av denne
arten i 2000 med i overkant av 226 000 tonn. Chile og
Ecuador stod for henholdsvis 60 000 tonn og 51 000 tonn.

54

Figur 13: Fangst av South American pilchard (tonn/år)

Figur 12: Fangst av anchoveta (tonn/år)



Fangststatistikken viser en omvendt korrelasjon mellom
bestand og fangst av artene ansjoveta og sardin i Sørøst-
Stillehavet. Perioder med sterk rekruttering av ansjoveta
går på bekostning av rekruttering av sardin (Espino, M) 

Chilean Jack Mackerel
Fisket etter denne makrellfisken ledes av Chile som landet
over 1,2 millioner tonn i 2000. Peru og Ecuador landet
henholdsvis 296 000 tonn og 7 000 tonn. Fra rekord-
fangsten i 1995 på 5 millioner tonn ble fangsten redusert
til rundt 1,5 millioner i 2000. Denne arten blir i større
grad benyttet til konsum, men noe går også til produk-
sjon av fiskemel og -olje.

3.2.3 
Europa
I Europa finner vi ikke noe “up-welling”-område slik vi finner
i Sør-Amerika.Det rike fisket i våre farvann skyldes en bred
kontinentalsokkel som gir gode oppvekstvilkår for fisk.

Flere arter brukes til produksjon av fiskemel og -olje.
I hovedsak er det artene øyepål (Trisopteirus esmarkii),
tobis (Ammodytes spp.) og kolmule (Micromesistius 
poutassou) fra industritrålfisket i tillegg til lodde (Mallotus
vollosus) og brisling (Sprattus sprattus), som går til opp-
maling. I mindre grad inngår også sild (Clupes harengus),
makrell (Scomber scombrus) og taggmakrell (Trachurus
trachurus) i produksjonen av fiskemel og -olje.

Danmark er Europas største produsent av fiskemel og
fiskeolje med henholdsvis 389 000 tonn og 140 000 tonn
i 2000. Danmark eksporterer det meste av sin produk-
sjon til nasjoner med stor fiskeoppdrettsvirksomhet som
f.eks. Norge. I Europeisk målestokk er Norge og Island
også store produsenter av fiskemel og -olje.

Norge produserte 265 000 tonn fiskemel og 87 000 tonn
fiskeolje i 2000. På grunn av en stadig voksende oppdretts-
næring er behovet for mel og olje mye større enn det vi
klarer å produsere selv. Norge er nettoimportør av både
fiskemel og -olje, og det meste stammer fra de store fiske-
riene utenfor Sør-Amerikas vestkyst.Ved å ta utgangspunkt
i produksjon, eksport og import av fiskemel og -olje i
Norge kan vi beregne mengden fiskemel og -olje benyttet
i Norge i 2000. Det aller meste av dette inngår i produk-
sjonen av fiskefôr til oppdrett av laks og regnbueørret.
Norges behov for fiskemel og -olje var ut ifra disse bereg-
ningene henholdsvis 362 000 tonn og 259 000 tonn.

Havsil og småsil (tobis) 
- Ammodytes mmarinus & A. ttobianus
På grunn av høyt fettinnhold som gir god kvalitet på
fiskemelet, er tobis den mest ettertraktede ressursen.

Danmark dominerer fisket av tobis i Nordsjøen med en
fangst i 2001 på 630 800 tonn av totalt 858 100 tonn.
Norges fangst i 2001 var på 179 200 tonn.

Tobisbestanden regnes for å være innenfor sikre biolo-
giske grenser. Det avtales ingen totalkvote (TAC) for
dette fisket, bare en fordeling mellom Norge og EU av
kvoter i hverandres områder.Vurderinger foretatt av ICES
rådgivende komité (ACFM) tilsier at bestanden av tobis
tåler det nåværende fisketrykket.

Lodde - Mallotus vvillosus
Lodde brukes i hovedsak til produksjon av fiskemel og -olje,
men noe benyttes også som konsumfisk. Bestanden av
lodde i Barentshavet hadde sitt toppår i 1975 med en
totalbestand på 7,15 millioner tonn. I 1991 var bestanden
sunket til 5,71 tonn. På grunn av lav bestand ble det inn-
ført et stopp i fisket etter lodde i Barentshavet fra 1994.
Fisket ble tatt opp igjen i 1998.

Figur 14:
Fangst av Chilean jack mackerel
(tonn/år)
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Figur 15:
Fangst av tobis i Nordsjøen
(tonn/år)



I Barentshavet er Norge og Russland dominerende i fisket
etter lodde med henholdsvis 383 000 og 228 000 tonn.
Bestanden er avtagende og ble beregnet til 2,2 millioner
tonn høsten 2002. Nedgangen skyldes dårlige årsklasser
i 2000 og 2001. ICES har anbefalt en kvote for 2003 på
totalt 310 000 tonn. Den norsk-russiske fiskerikommi-
sjonen vedtok på sitt møte høsten 2003 å følge forske-
renes anbefaling, og fastsatte totalkvoten til 310 000.
Kvoten fordeles med 60 prosent til Norge og 40 pro-
sent til Russland. Hvorvidt nedgangen i bestanden er
kortvarig eller om bestanden får en lengre periode med
lav bestandsstørrelse, er avhengig av resultatet av gytingen
i 2002 og 2003.

Det største loddefisket finner sted i området ved Island,
Øst-Grønland og Jan Mayen. Island er største fangst-
nasjon med en fangst på 1 051 000 tonn i 2002.
Bestanden av lodde ved Island, Øst-Grønland og Jan
Mayen er ifølge forskerne i god forfatning.

Øyepål - Trisopterus eesmarkii
Fisket etter øyepål er en del av industritrålfisket i
Nordsjøen. Fangsten brukes til produksjon av fiskemel
og -olje. Danmark står for det største uttaket av øyepål
i Nordsjøen med 40 600 tonn i 2001. Norge fisket 
17 600 tonn det samme året.

Fra et bunnivå på slutten av 1980-tallet har bestandsut-
viklingen vist en generell positiv tendens, og bestanden
anses av ICES å være innenfor sikre biologiske grenser.
Det avtales ingen totalkvote (TAC) for fisket av øyepål,
bare en fordeling mellom Norge og EU av kvoter i hver-
andres områder.Vurderinger foretatt av ICES rådgivende
komité (ACFM) tilsier at bestanden av øyepål tåler det
nåværende fisketrykket.

Kolmule - Micromesistius ppoutassou
Store deler av kolmulefangsten (Micromesistius poutassou)
benyttes til produksjon av fiskemel og -olje. Noe selges
også ferskt eller frossent til humant konsum (Fishbase).
Årlig deltar 13-15 nasjoner i fisket etter kolmule. Norge,
Færøyene, Island og Russland tar normalt 75-85 prosent av
totalfangsten (Havforskningsinstituttet, 2003). Ifølge Fiskeri-
direktoratet fisket den norske flåten ca. 536 700 tonn i 2002.

De sterke årsklassene 1999 og 2000 er nå kjønnsmodne
og utgjør den største delen av gytebiomassen. Likevel er
det bekymringsfullt at gytebestanden er sammensatt av
svært ung fisk - fisk eldre enn 3 år utgjør knappe 20 pro-
sent av gytebestanden - noe som skyldes svært høy
fiskedødelighet. Den sterke opptrappingen av fisket, da
spesielt på ungfisk, har gitt en ny dynamikk i bestanden
som gjør det vanskelig å vurdere dens tilstand.
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Figur 17: Fangst av lodde ved Island - Øst Grønland - Jan Mayen (tonn/år).

Figur 16: Fangst av lodde i Barentshavet, samt anbafalt kvote (tonn/år)

Figur 18: Fangst av øyepål i Nordsjøen (tonn/år).



Det finnes ennå ikke avtalte kvoter landene imellom for
fiske etter kolmule i internasjonale farvann, noe som har
ført til tilnærmet “fritt fiske”. De enkelte land har satt
egne kvoter ut fra egen oppfatning av prosentvise ret-
tigheter av anbefalte maksimalfangster (TAC) fra ICES.
Landene har ikke blitt enige om en internasjonal regule-
ring av bestanden.
Bestanden er utenfor sikre biologiske grenser, og uenig-
het om hvor store kvoter de enkelte landene har rett til
å fiske, vil sannsynligvis føre til fortsatt høyt uttak av 
kolmule. Ifølge Havforskningsinstituttet vil en nedgang i
bestanden være uunngåelig dersom vi får en “normal”
rekruttering, og beskatningen fortsetter å overskride
anbefalingene fra ICES (IMR 2003).

Brisling - Sprattus ssprattus
Brisling benyttes til både fôr og humant konsum.
Danmark er helt klart den største aktøren innen fisket
av brisling i Nordsjøen og området Skagerrak/Kattegat. I
2001 fisket danskene 157 200 tonn av totalt 170 100
tonn i Nordsjøen.

Rekrutteringsmålingene er svært usikre og det gis for
tiden ingen vitenskapelige kvoteanbefalinger. Brisling-
bestanden synes ifølge Havforskningsinstituttet likevel å
være tilfredsstillende, med økning i fangster og biomasse.

Sild - Clupea harengus
Sild benyttes i all hovedsak til humant konsum. Noe sild
av redusert kvalitet brukes imidlertid til produksjon av
fiskemel og -olje. Sildefisket kan deles inn i to bestander;
norsk vårgytende sild (NVG-sild) og nordsjøsild.
Bestanden av norsk vårgytende sild vurderes av ICES å
være innenfor sikre biologiske grenser. ICES har anbefalt
en TAC for NVG-sild i 2003 på 710 000 tonn.
Bestanden av nordsjøsild er i god vekst og anses å være
innenfor sikre biologiske grenser med en gytebestand i
overkant av 800 000 tonn.

I tillegg fiskes det rundt 100 000 tonn sild årlig i områ-
det Skagerrak/Kattegat. Sild i Skagerrak/Kattegat fanges
delvis gjennom direkte sildefiske, delvis gjennom
industrifiske etter ungsild og brisling og som bifangst i
industritrålfisket.

Taggmakrell - Trachurus ttrachurus
Taggmakrell benyttes hovedsakelig til humant konsum,
kun begrensede mengder brukes til produksjon av fiskemel
og -olje.Tidligere gikk det meste av den norske fangsten
av taggmakrell til oppmaling, men de siste årene har hoved-
mengden blitt eksportert til konsummarkedet i Japan.
Fangststatistikken viser en norsk fangst på 32 000 tonn 
i 2002.
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Figur 19: Fangst av kolmule (tonn/år).

Figur 20: Fangst av brisling (tonn/år).

Figur 21: Fangst av norsk vårgytende sild (tonn/år).



Gytebestanden har gått kraftig tilbake siden 1995 og ble
i 2001 beregnet til 760 000 tonn. For å opprettholde
fangstnivået har man fisket på stadig yngre årsklasser. En
slik utvikling er ikke bærekraftig. Det er spesielt fangsten
av små taggmakrell i Den engelske kanal og i Atlanterhavet
sør for Irland som har økt foruroligende. De biologiske
anbefalingene de siste årene har vært å redusere fisket
drastisk. Havforskningsinstituttet anbefaler at totalkvoten
for 2003 holdes på samme nivå som i 2002. Dette inne-
bærer en totalfangst på 98 000 tonn, som ligger betydelig
under dagens uttak av taggmakrell.

Makrell - Scomber sscombrus
Den nordøstatlantiske makrellbestanden består av tre
gytekomponenter : sørlig og vestlig makrell og nordsjø-
makrell. Bestandene av vestlig og sørlig makrell befinner
seg på et høyt nivå mens nordsjøbestanden fortsatt ligger
på et lavt nivå, men med tendenser til vekst (IMR).

Fangsten av makrell går i all hovedsak til humant kon-
sum. I 2002 var den norske fangsten på 182 000 tonn,
og nesten alt ble levert til konsum. Bare 200 tonn ble
levert til oppmaling. I 2001 ble det fisket 180 000 tonn,
hvorav 99 prosent gikk til konsum. Det vil si at 1800
tonn gikk til oppmaling.

I perioden før 2001 har det vært flere år hvor fangsten har
vært opptil 100 000 tonn høyere enn forskerenes anbefa-
ling.ACFM anbefaler en kvote på 542 000 tonn for 2003.

3.2.4 
Oppsummering - Taket nådd for fiskeri
En tredjedel av verdens fiskefangst går til oppmaling og
produksjon av marint mel og marine oljer. Fiskebestandene
som nyttes til dette formålet, er i dag ifølge FAO fullt ut
beskattet. En kan derfor ikke basere seg på at framtidens
behov for disse ressursene vil kunne dekkes ved økt uttak
av de nevnte fiskeartene. Fortsatt økning av akvakultur
må derfor forutsette at man finner andre kilder til råstoff
i produksjonen av fiskefôr.

Bestandene som nyttes til fiskemel og -olje i Sør-Amerika
har vært gjenstand for store svingninger, både som følge
av overfiske og naturlige variasjoner i tilgangen på næring.
Ansjoveta-bestanden har tatt seg opp igjen etter den siste
store El Niño i 1998. Bestanden av sardin har imidlertid
gått kraftig tilbake, og både Peru, Chile og Ecuador bør
redusere fisket etter denne arten til et minimum for å få
bestanden opp på et mer bærekraftig nivå.

I våre farvann er fiske etter kolmule langt høyere enn
anbefalt av forskerene. Mangel på internasjonale avtaler
og strid om hvor mye hvilke parter har lov til å fiske, har
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Figur 22: Fangst av sild i Nordsjøen (tonn/år).

Figur 23: Fangst av taggmakrell (tonn/år).

Figur 24: Fangst av Atlantisk makrell (tonn/år).



ført til tilnærmet “fritt fiske” av denne arten. I tillegg til at
uttaket av kolmule er altfor høyt, fiskes det nå på stadig
yngre årsklasser. Dette representerer et uforsvarlig og
ikke bærekraftig fiske. Hvis fiskepresset ikke reduseres 
i henhold til forskernes anbefalte nivå, vil vi få både en
kraftig reduksjon i bestanden og et kraftig redusert øko-
nomiske utbytte fra kolmulefisket.

Fisket etter taggmakrell er ifølge Havforskningsinstituttet
i enkelte områder foruroligende. Et for høyt uttak og uttak
etter stadig yngre fisk representerer ikke et bærekraftig
fiske. For å sikre bestanden og opprettholde en økono-
misk inntjening må fangsten av taggmakrell reduseres i
henhold til forskernes anbefaling på totalt 98 000 tonn.
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Lofotfiske. De små sjarkene.
foto: Kjell Storvik



3.3.1 Bifangst og utkast
En kilde til store mengder fiskeråstoff finner vi blant det
som allerede fiskes, men av ulike grunner kastes tilbake
til havet. Dagens fiskerier er i all hovedsak basert på
selektivt fiske hvor man fisker etter en enkelt art. I tillegg til
den ønskede arten tas store mengder fisk som bifangst.
Noe av bifangsten tas til land og blir registrert, mens
resten dumpes i havet. Alverson et al (1994) har anslått
verdens utkast av fisk til 27 millioner tonn. Dette betyr at
millioner av tonn med proteiner årlig blir dumpet i havet

I tillegg til å være en enorm sløsing av ressurser fører
også denne praksisen til en underestimering av verdens
fiskepress. For bestander som allerede i offisielle landings-
statistikker er beskattet maksimalt, kan bifangst med
påfølgende utkast være faktoren som totalt sett fører
bestanden over i en lite bærekraftig tilstand.

Grunnen til utkast er åpenbart av økonomiske grunner.
I noen tilfeller vil utkast også være en følge av direkte
ulovligheter ved fisket. Clucas (1997) nevner flere grun-
ner til utkast fra verdens fiskeflåte:

• Feil fisk, feil størrelse, feil kjønn eller skadet fisk.
• Fisken kan ikke lagres sammen med resten 

av fangsten.
• Fisken er uspiselig/giftig.
• Fisken har dårlig holdbarhet.
• Plassmangel om bord.
• “High grading” (Fisk av lav verdi dumpes for å få 

plass til fisk av høyere verdi).
• Kvoten er nådd (Fører til high grading hvor småfisk 

dumpes for å fylle opp kvoten med større fisk av 
høyere verdi).

• Fangst av forbudt art, i et forbudt område, i en 
periode med stengt fiskefelt eller med forbudt utstyr.

I følge FAO (1997) ble mengden utkast redusert fra
midten av 80-tallet til midten av 90-tallet. Organisasjonen
opererer nå med et estimat på rundt 20 millioner tonn
utkast årlig. Reduksjonen skyldes a) nedgang i fisket,
b) fiskestopp i tid/områder, c) utvikling av mer selektiv fiske-
redskap, d) økt utnyttelse av bifangst til konsum og til fôr
for akvakultur og husdyrhold, e) innføring av forbud mot
utkast i enkelte land og f) mer fokus og vilje fra forvalt-
ning og interessegrupper til å redusere mengden utkast.

I Norge har myndighetene lagt seg på en null-utkast linje.
Fiskerene har ikke lov til å kaste tilbake noe av fangsten.
Dette er et incentiv for å fiske mer selektivt ved å unngå

å fiske i bestemte perioder og områder hvor man kan
vente høy bifangst. Forbudet er også drivende for utvik-
lingen av utstyr som reduserer bifangsten (Hall et al
2000). EU-landene har en lovgivning som er nesten rake
motsetningen til Norge. De har innført forbud mot å
holde på, eller lande, fisk hvor TAC (Total Allowable
Catch) eller kvote er nådd (Alverson et al 1996). I
mange tillfeller betyr dette at EU krever at fiskefartøyene
skal dumpe fisk. Det meste av fisken som kastes tilbake
til havet er allerede død. Fiskene som fortsatt lever har
liten mulighet til å overleve (Hall et al 2000).

3.3.2 
Transgene planter (GMO)
Muligheten for genmodifisering av oljerike planter for å
kunne produsere en vegetabilsk olje med en fettsyre-
profil som dekker laksens behov, har vært luftet.
Dessuten er en betydelig andel av dagens produksjon av
for eksempel soya og mais basert på transgene planter.
Oppdrettsnæringen i Norge har som policy å unngå
transgene planter i fiskefôret. Begrunnelsen er i hovedsak
forbrukernes skepsis til slike varer. Vi vil i dette kapitlet
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Tabell 9: Estimat over utkast fra fiskeriene i Nordsjøen
og Nordøst atlanteren. (Kilde: Clucas 1997)



vise hvorfor oppdrettsnæringa bør videreføre sin restrik-
tive holdning, og kanskje utvide begrunnelsen fra markeds-
messige bekymringer til en reell bekymring for betydelige
miljøproblemer.

Moderne transgenteknologi innebærer å sette inn gener
fra en organisme inn i en annen. Motstanden mot og
oppmerksomheten omkring transgene planter har vært
massiv, særlig i Norge og store deler av Europa, men ikke
i samme grad i USA.Argumentene mot har både vært at
det strider mot naturens spilleregler og at konsekvensene
kan være uheldige (Thakur, 2001). Bellona deler ikke
synet på at teknologien er gal i seg selv, vi mener argu-
mentene bør basere seg på hvilke konsekvenser dyrking
av transgene planter kan ha, og teknologien bør møtes
med en svært forsiktig føre-var-tilnærming.

Bellona er ikke på generell basis imot genmanipulering 
i forskningsøyemed eller i kontrollert produksjon av kje-
miske forbindelser i sikrede laboratorier. Som eksempel
kan nevnes at produksjon av insulin ved bruk av trans-
gene bakterier eller gjærceller framstår som uproblema-
tisk. Føre-var-prinsippet må imidlertid gjelde innenfor alle
denne teknologiens bruksområder, og det er viktig at
forskere på felt som bruker transgene organismer, er kri-
tiske med tanke på fremtidig bruk av forskingsresultater.
Ny teknologi bør ikke tas i bruk før konsekvensene for
menneskets helse og miljøets sikkerhet er forsvarlig risiko-
vurdert. Det er vår oppfatning at det ikke er etablert 
tilfredsstillende konsekvensanalyser for utsetting av gen-
modifiserte (GM) organismer i miljøet. Dette skyldes i
stor grad at forskerne foreløpig vet for lite om målet for
teknologien, nemlig DNA. Det er viktig at forskere og
andre beslutningstagere erkjenner at kunnskapen om
arvestoffet fremdeles befinner seg på et “barnehagesta-
dium”. Det er av ytterste viktighet at vitenskapen har
god kunnskap om hvordan gener fungerer før GM orga-
nismer slippes ut. Dette er en forutsetning for enhver
realistisk kartlegging av økologiske langtidseffekter. Med
bakgrunn i den kunnskap som er tilgjengelig i dag, er all
utsetting av transgene organismer i naturen uakseptabelt.

Hva er konsekvensene?
Problemene med å sette ut transgene planter i naturen
er i all hovedsak knyttet til tre forhold: antibiotikaresistens,
sprøytemiddelresistens og Bt-gener. De to siste er egen-
skaper som er overført til mange transgene planter fordi
plantene da vil tåle sprøytemidler eller vil produsere 
Bt-toksin i plantevevet som dreper visse typer insekter.
(Bt-prototoksin produseres naturlig av en gruppe bakte-
rier som heter Basillus thuringensis, og spaltes til det tok-
siske Bt-toksinet dersom det kommer i kontakt med et
fordøyelsesenzym som finnes hos noen grupper insekter.)

Antibiotikaresistens er kun et markørgen som med dagens
teknologi kan klippes ut igjen. Antibiotikaresistensgener
er foreløpig et stort problem ved de fleste transgene
plantene som dyrkes per i dag, men kan mest sannsynlig
elimineres i framtida.

Herbicidresistens og Bt-toksingener har flere problemer
knyttet til seg. Bt-toksin i plantevev som pløyes ned, vil
kunne ha stor innvirkning på jordfaunaen og dreper også
arter som naturlig bekjemper skadedyr eller arter som
ikke har noen innvirkning på jordbruket direkte, men
som har økosystemfunksjoner i naturen for øvrig. I mot-
setning til tradisjonell sprøyting vil transgene planter som
uttrykker Bt-gener, konstant utsette insekter for Bt-toksin.
Det vil øke sannsynligheten for at skadedyrene utvikler
resistens. Dersom transgene planter med herbicidresis-
tens krysspollinerer seg med viltlevende slektninger, vil
herbicidresistensegenskapene kunne føre til at det blir
umulig å sprøyte mot ugress.Vi vet at slik krysspollinering
finner sted hos flere av de plantene som brukes, eller vil
kunne brukes i oppdrettsfôr, som f.eks. mais og raps.
Dette har vært et av motstandernes hovedankepunkt
selv om det lenge ikke var noen konkrete bevis. Den
siste tiden har det imidlertid blitt bevist at transgene 
elementer har spredd seg til både andre åkrer med
kulturplanter samt til viltvoksende slektninger (Quist &
Chapela, 2001). De andre hovedproblemene med herbi-
cid- og insektsresistente planter er at det har ført til en økt
og ukritisk bruk av sprøytemidler. I og med det faktum at
de aktuelle nyttevekstene er resistente mot herbicider
og/eller pesticider, så er det utviklet en holdning at det
ikke skader å sprøyte avlingen en gang eller to ekstra.

Formering og arv blant bakterier er svært forskjellig fra
det vi finner hos høyerestående organismer. De kan bl.a. ta
opp nakent DNA fra omgivelsene og utveksle små DNA-
fragmenter med hverandre. På den måten kan DNA fra
råtnende plantedeler bli overført til jordbakterier
(Bertolla & Simonet, 1999) eller fra mat i fordøyelses-
systemet og til tarmbakterier (Martin-Orue et al., 2002).
Det er nylig oppdaget at DNA fra transgene planter har
blitt overført via pollen til bakterier og gjær i tarmen hos
bilarver (Kaatz et al., 2002 -under publisering). Dette viser
at de kunstig introduserte genene sprer seg i miljøet,
ikke bare ved vanlig krysspollinering til nært beslektede
arter, men at de faktisk invaderer genomene til fullsten-
dig ikke-relaterte arter.

Det er også knyttet betenkeligheter til en del av vekto-
rene (gjelder i særlig grad virus) som benyttes til å få
fremmed DNA inn i stamcellene til den nye transgene
organismen. Slike vektorer vil inkorporere andre gener i
tillegg til dem som ønskes uttrykt, og vil kunne føre til at
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det transgene elementet danner en ny viruspartikkel som
kan infisere nye verter eller endre uttrykkelsesgraden av
andre gener.

Genmodifisering kan også forårsake endringer i den
transgene organismenes biokjemiske prosesser. Disse
kan få et uttrykk som det med dagens kunnskap er umu-
lig å forutsi. Skadelige konsentrasjoner av giftstoffer,
mutagener (stoffer som forårsaker potensielt skadelige
genetiske endringer) og carcinogener (stoffer som stimu-
lerer utviklingen av kreft) kan dannes .

Så langt ser det ut til at det er begrenset fare forbundet
med å spise transgene organismer. Studier har imidlertid
vist at fordøyelsessystemet kan bli påvirket av mat fra
transgene planter (Ewen & Pusztai, 1999). Funnet til
Ewen og Pusztai (1999) viste at tarmen til rotter fôret
med en type transgene poteter, endret morfologi. Da
disse resultatene ble kjent, ble den transgene poteten
trukket tilbake, og videre forskning ble forbudt. Det er
også påvist at DNA fra GM avlinger har blitt overført til
tarmbakterier hos mennesker (Gilbert et al., 2002).
Forsøkspersonene ble gitt milkshake og hamburger
inneholdene GM soya med gen for herbicidresistens.
Dette genet ble senere funnet igjen hos bakterier i tarmen
til forsøkspersonene. Forsøket ble utført på personer
med utlagt tarm. Det er overraskende at DNA fra den
transgene soyavarianten kan overleve oppholdet i mage-
sekken og opptre mer eller mindre intakt i tynntarmen.

Det er også viktig å merke seg at genforurensning ikke
kan ryddes opp i i ettertid. Effektene kan dermed blir
irreversible. Ut ifra dagens tilgjengelige kunnskap anser
Bellona transgene planter som en uakseptabel fôrkilde
for oppdrettsnæringen.

3.3.3 
Fossilt fiskefôr
Protein til fôr kan produseres med naturgass som råstoff.
Norferm på Tjeldbergodden har utviklet det man kaller
BioProtein, som i forsøksskala nå benyttes i norsk lakse-
fôr. Norferm beskriver prosessen slik: “Produksjonen av
BioProtein skjer ved at mikroorganismen Methylococcus
capsulatus og noen andre hjelpeorganismer vokser og
deler seg kontinuerlig ved jevn tilførsel av metangass,

oksygen, ammoniakk, ulike næringssalter og mineraler.
Hvor raskt cellene vokser og deler seg avhenger av
mengden av næringsstoffer som tilføres per tidsenhet
“(www.norferm.no). Sammensetningen av produktet
Basic BioProtein er gjengitt i tabell 10.

Det har blitt utført forsøk på å bytte ut deler av fiske-
melet i fôr med BioProtein. Ulike andeler BioProtein ble
testet ut, og en diett bestående av 20 prosent BioProtein
viste seg å gi best resultat. Forsøkene viste også at
BioProtein bidro til økt veksthastighet og mer effektiv
fôrutnyttelse hos laks (EWOS, 2001).

Forbrenning av næringsstoffer 
Når næringsstoffer forbrennes i cellene, dannes det
CO2 som alle dyr puster ut. Dette “utslippet” regnes i en
miljøpolitisk sammenheng ikke med som utslipp av klima-
gasser, fordi karbonet vanligvis er en del av det naturlige
kretsløpet. Gjennom fotosyntesen tar plantene opp like
mye CO2 som de senere avgir ved forbrenning i cellene
hos dyr. Når deler av karbonet som forbrennes i cellene
stammer fra fossile kilder, som tilfellet er for BioProtein,
medfører dette en netto tilførsel av CO2 til systemet.
Dermed må en vurdere om dette CO2-utslippet inklu-
deres i regnskapet for utslipp av klimagasser til atmo-
sfæren. CO2-utslippet fra laksens respirasjon tilføres
imidlertid ikke direkte til atmosfæren. Noe av karbonet
bindes i fiskens kjøtt for deretter å frigjøres når fisken
spises. Karbon som fisken puster ut, kan i varierende grad
bli tatt opp i fotosyntesen til mikroorganismer, alger og
annet plantemateriale under vann, og bindes i dette
kretsløpet over tid, slik at man får en potensielt svært
langvarig forsinkelse i utslippet. Det er delte meninger
blant forskere om hvor langvarig en slik binding av CO2
er. Stor tetthet av fisk, slik man finner i et oppdrettsan-
legg, vil uansett føre til en økt konsentrasjon av CO2
lokalt. Dette skaper økt CO2-trykk mot vannoverflaten,
slik at CO2 slippes ut til luft. Fordelingen mellom CO2
som bindes under vann og CO2 som slippes ut til luft,
vil avhenge av lokale miljøforhold som graden av vann-
utskiftning og mengden organismer som tar opp CO2.
Beregning av denne fordelingen ved hvert enkelt opp-
drettsanlegg vil kreve omfattende modellering.

Forbruk av naturgass 
Forbruket av naturgass i prosessen til Norferm er 2.3
standard kubikkmeter (Sm3) pr. kg BioProtein (Huslid,
2003). En standard kubikkmeter gass (CH4) gir ved for-
brenning 2.27 kg CO2.

Dersom vi forutsetter en fôrfaktor på 1.3, som betyr at
1.3 kg fôr gir 1 kg tilvekst hos fisken, og forutsetter at fiske-
fôret inneholder 10 prosent BioProtein, blir forbruket av
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BioProtein 0.13 kg pr. kilo fisk. Produksjonen av 1 kg
BioProtein bruker 2.3 Sm3 gass. Forbruket av gass per kg
fisk blir dermed:

(1) 0,13 kg/kg fisk x 2,3 Sm3 / kg = 0,3 Sm3 / kg fisk.

Forbrenning av 0.3 Sm3 gass gir et CO2-utslipp på:

(2) 0,3 Sm3/kg fisk x 2,27kg CO2/ Sm3

= 0,7 kg CO2 / kg fisk

For å sette tallet i perspektiv kan vi sammenligne med
utslipp fra biler. En VW Golf med 1.6 liters bensinmotor
har et utslipp på 166 gram/km (www.volkswagen.no).
Netto tilførsel av fossil CO2 til det naturlige kretsløpet
fra produksjonen av 1 kg laks tilsvarer dermed utslippet
fra vel 4 km bilkjøring.

Dersom all norsk laks får 10 prosent BioProtein i diet-
ten sin, vil den årlige tilførselen av fossilt CO2 bli:

(3) 500 000 000 kg laks x 0,7 kg CO2/kg laks 
= 350 000 000 kg CO2,

eller 350 tusen tonn CO2.

Tilsvarende vil 20 prosent BioProtein i dietten gi et ut-
slipp på 700 000 tonn CO2.

Til sammenligning var de totale CO2-utslippene fra vei-
trafikken i Norge i 2001 ca. 9 millioner tonn (SSB, 2002).
350 000 tonn CO2 tilsvarer 9-10 prosent av det vi må
redusere med i forhold til dagens utslipp for å innfri
Kyotoforpliktelsene.
Dersom bruken av BioProtein brer om seg, bør man
foreta en klimapolitisk avveining av hvorvidt man skal til-
late en ny kilde til fossilt karbon, når man samtidig bru-
ker store ressurser på å eliminere andre kilder.

3.3.4 
Høsting av zooplankton 
Forskningsprogrammet Calanus ved NTNU tar sikte på
å kartlegge muligheter for høsting av zooplankton i Norge.
Prosjektet har som mål å kartlegge det bærekraftige høs-
tingspotensialet, utvikle effektive høsteteknikker og indu-
strielle prosesser for foredling samt evaluere råvarenes
ernæringsmessige egenskaper med tanke på fiskefôr.
Prosjektet må regnes som grunnforskning. Man har fore-
løpig svært begrenset kunnskap på dette området
(Calanus - prosjektbeskrivelse).

Det man imidlertid vet er at mengden zooplankton i havet
er stor. I Norskehavet varierer mengden zooplankton

mellom 5 og 11 g tørrvekt pr. m2 (Ellertsen et al., 1999),
mens det for Barentshavet varierer mellom 8 og 13 g
tørrvekt pr. m2 (Hassel, 1999). Produksjonen av ulike
typer herbivore zooplankton, for eksempel raudåte
(Calanus finmarchicus), er så stor at om man høster kun
10 prosent av produksjonen, ville dette tilsvare hele havets
biomasseproduksjon i det første leddet kjøttetende
arter i næringskjeden, inkludert sild, lodde og karnivore
zooplankton. Særlig interessant er denne biomassen
fordi den ligner mye på laksens naturlige diett. Laksen
spiser i tillegg til småfisk mye hoppekreps (Copepoda),
for eksempel raudåte. Derfor antar man at raudåte er en
egnet proteinkilde for oppdrettslaks. Samtidig er denne
biomassen mat for økonomisk viktige fiskeslag, noe som
setter strenge krav til forvaltningen, både i forhold til
økosystem og samfunn.

Den største praktiske utfordringen er å finne kostnads-
effektive fangstmetoder. Hvis en tenker seg et trålfartøy
med en form for pelagisk trål så finmasket at den tar
med seg de 1-2 millimeter store hoppekrepsartene, blir
energiforbruket dramatisk høyt. Dessuten vil et fin-
masket aktivt redskap kunne få en bifangst bestående av
omtrent alt som befinner seg i dets vei. Kanskje vil en
form for passiv filtrering av slike arter være mer realistisk.
En annen mulig tilnærming er å produsere protein ved å
kultivere planteplankton som matkilde for hoppekreps
eller lignende dyretyper

3.3.5 
Alger som fiskefôr
Ulike typer mikroalger produserer fettsyrer som passer
med oppdrettsfiskens ernæringsbehov.Ved Norges land-
brukshøgskole er det iverksatt et forskningsprosjekt,
med finansiering fra Forskningsrådet, som skal utvikle
produksjonsmetoder for mikroalger som fettrik fôrkilde
til fisk. For at mikroalger skal bli kommersielt interessant
som fiskefôr, må det velges ut alger som har et høyt inn-
hold av de ønskede flerumetta fettsyrene samt har evnen
til å vokse raskt. Også selve produksjonsprosessen må
utvikles for at produktet skal bli konkurransedyktig på
pris. I dag produseres det mikroalger til helsekostformål
med en produksjonskostnad på 200 kr pr. kg tørrstoff.
Disse kostnadene må ned til 50 kr pr. kg for at produk-
sjon for fiskefôr skal bli lønnsomt (Hjukse, 2003).
Fettsyresammensetningen og potensialet for bruk i akva-
kultur er blant annet studert i Duerr et al. (1998),
Renaud et al. (1998) og Browna et al. (1997).
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3.4 Konklusjon

Vi har i det siste kapitlet vist at 2,66 kg fiskeråstoff gir nok
fiskeolje og mer enn nok fiskemel til produksjon av 1 kg
laks, med de forutsetninger som er lagt til grunn.
Globalt sett er det en betydelig variasjon i hvor mye
vegetabilsk olje som benyttes, men på grunn av god til-
gang (årlig produksjon: 100 millioner tonn (FAOSTAT))
på slike råvarer, er det grunn til å forvente at dette blir
en voksende trend. Dermed kan vi slå fast at påstanden
“Fem kilogram villfisk blir til ett kilogram oppdrettslaks”
ikke lenger stemmer overens med virkeligheten. I tillegg
til fiskeråstoffet kommer selvfølgelig de vegetabilske
råvarene, men poenget er at laks er i ferd med å ta et
skritt nedover i næringskjeden, tilnærmet til det samme
trofiske nivået som gris og kylling. Dermed konkurrerer
de om de samme fôrressursene, og som vi har vist, gir
lakseoppdrett dermed en bedre ressursutnyttelse enn
kraftfôrbasert husdyrproduksjon på land.

Selv om man har redusert innslaget av fiskeråstoff i fôret
ned til 2-3 kg per kg laks, og utviklingen i fôrsammenset-
ningen gjør at vi kan øke produksjonen av laks med basis
i en gitt mengde villfisk, setter tilgangen på industrifisk en
grense for hvor mye oppdrettsfisk vi kan produsere. Og
den grensen er, som vi har vist, allerede nådd, og for
noen bestander faktisk overskredet. Når potensialet for
økning av andelen vegetabilske råvarer er uttømt, må en
se seg om etter andre ressurser, dersom produksjonen
skal fortsette å øke.

Laksens ernæringsbehov gjør det umulig å bruke et fôr
kun bestående av vegetabilske råvarer, med mindre man
satser på endring av vegetabilske fettsyre- og aminosyre-
profiler ved hjelp av genteknologi. På grunn av fare for
store, negative miljøeffekter forbundet med transgene
planter i landbruket, er dette en utviklingsbane Bellona
er svært skeptisk til.

Vi har vist at potensialet for uttak av nye typer biomasse
fra havet er stort. Landjorda produserer i dag mer enn
95 prosent av maten vår, selv om havet har en nesten
like stor primærproduksjon. I havet høster vi toppen av
næringskjeden, og kultivering av havet er kun i startgropa.
Vi har pekt på hvilke økologiske, praktiske og økonomiske
rammebetingelser som legger begrensninger på en
utvikling av havets matproduksjon. Omfattende doku-
mentasjon gjenstår, før vi kan trekke konklusjoner om
veien videre.
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kapittel 4 
Matvaretrygghet 

foto: Marit Hommedal



Miljøgifter i havet oppkonsentreres i den marine nærings-
kjeden og akkumuleres i fett. Dette betyr at rovfisk kan
ha et høyt innhold av miljøgifter. Særlig stor gjedde (Exos
Lucius) som er fisket i forurensede innsjøer, har et høyt
innhold av for eksempel kvikksølv (SNT, 2002), og blir
humoristisk omtalt som “spesialavfall”. Men også opp-
drettslaks kan få et betydelig innhold av miljøgifter der-
som fôret inneholder mye marint fett fra forurensede
havområder. For å redusere innholdet av miljøgifter i fiske-
fôr har man i stor grad redusert innholdet av råvarer fra
farvann med nærhet til forurensingskilder (særlig euro-
peiske farvann) til fordel for råvarer fra Sør-Amerika,
som i utgangspunktet er den største produsenten av
fiskeolje og fiskemel.

I Norge overvåkes konsentrasjonene av miljøgifter i opp-
drettslaks nøye av Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning (NIFES), gjennom et årlig program med
prøvetaking. (Julshamn et al., 2002). Grenseverdier for
mange miljøgifter er fastsatt av EU, CODEX (FN) og
enkeltnasjoner for å ivareta innbyggernes helse.

4.1.1 
Tungmetaller
De nyeste resultatene fra overvåkingen (Haldorsen et
al., 2003), viser at innholdet av tungmetaller i norsk opp-
drettslaks ligger under grenseverdiene med god margin.

Figur 25 sammenligner observerte nivåer av tungmetal-
ler i norsk fisk med grenseverdier satt av EU, og illustre-
rer tydelig at tungmetallinnholdet i norsk laks ikke gir
grunn til bekymring for konsumentenes helse.
Kvikksølvinnholdet har falt fra 0,04 mg/kg i 1995 til 0,02
mg/kg i 2001. For bly og kadmium representerer tallene
deteksjonsgrensene på henholdsvis 0,01 og 0,005 mg/kg,
slika at faktiske verdier kan være lavere.

4.1.2 
Dioksiner
Dioksiner (polyklorerte dibenzoparadioksiner (PCDD)
og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)) er klorholdige
organiske miljøgifter, som dannes som biprodukter i ulike 

industrielle prosesser og ved forbrenning. Dioksiner
akkumuleres i fettvev, er tungt nedbrytbare og oppkon-
sentreres i næringskjeder - den marine næringskjeden er
i så henseende særlig utsatt. Mennesker eksponeres for
dioksiner via kostholdet, og de viktigste kildene er ani-
malske produkter som fisk, melkeprodukter og kjøtt.

Innhold av dioksin i næringsmidler oppgis som pikogram
WHO-TE/g (eller nanogram/kg). TE står for toksiske
ekvivalenter og beregnes ut fra toksisk ekvivalentfaktorer
(TEF) eller veiingsfaktorer som har vært etablert for en
rekke dioksiner og dioksinlignende PCB-forbindelser.

Tabell 11 viser testresultater for 35 prøver av norsk opp-
drettslaks fra 2002 og 2003 (NIFES, upublisert data). EU
har satt en øvre grense for dioksin (PCDD og PCDF) i
fisk på 4 pg WHO-TE/g.Testresultater for norsk laks viser
0,58 pg WHO-TE/g i gjennomsnitt, med et spenn fra
0,25 til 1,19 pg WHO-TE/g.

4.1.3 
PCB
PCB står for polyklorerte bifenyler og er en samlebe-
tegnelse på en gruppe av 209 ulike stoffer. Bruk av PCB
er i dag forbudt i den vestlige verden, men tilføres stadig
miljøet gjennom blant annet utlekking fra avfallsdeponier.
Fordi det finnes mange ulike PCB-er, har man kommet
fram til en standard for måling der 7 ulike PCB-congener
(PCB7) måles og brukes i beregningen av forurensning.

Figur 25:
Innhold av tungmetaller i norsk

oppdrettslaks, sammenlignet med
grenseverdier.
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4.1 Fremmedstoffer i fisk

Tabell 11:
Innhold av dioksiner og dioksin-

lignende PCB-forbindelser.
Testresultater for 35 prøver av norsk

oppdrettslaks fra 2002 og 2003.
PgTE/g er en fortkortelse for 

picogram toksiske ekvivalenter per
gram. (Nifes, 2003 upubliserte data)



For norsk oppdrettslaks har en kommet fram til en sum
på 0,016 mg/kg. Her har EU ikke noen grenseverdi, men
i Nederland er det fastsatt en grense på 0,6 mg/kg.

Selv om laksen befinner seg innenfor denne grensever-
dien, kan særlig utsatte individer som små barn og foster,
tenkes å være i faresonen. Jacobs et al. (2001) fant at høyt
forbruk av oppdrettslaks hos barn under 5 år kunne føre
til et høyere inntak av PCB enn tolerabelt daglig inntak
og tolerabelt ukentlig inntak. Jacobs (2002) gjentok at
det er grunnlag for bekymring for storforbrukere av
oppdrettslaks, om ikke produsentene er forsiktige med
sitt valg av råstoff. Hennes bekymring gjaldt særlig stor-
forbrukere av laks som er gravide eller ammende.

EU har satt en grense for tolerabelt ukentlig inntak av
dioksin (PCDD og PCDF) og dioksinlignende PCB-for-
bindelser på 14 pg WHO-TE / kg kroppsvekt. Testres-
ultater for norsk laks viser 1,56 WHO-TE/g i gjennom-
snitt, med et spenn fra 1,05 til 2,16 pg WHO-TE/kg.
Eksempelvis vil da en person som veier 70 kg, kunne
innta 980 pg WHO-TE per uke uten å overstige EUs
grenseverdi. 200 g laksefilet gir, med de høyeste verdiene
fra undersøkelsen av norsk fisk, 432 pg WHO-TE per
måltid. Vedkommende kan dermed spise to måltider i
uken, før man passerer tolerabelt inntak (som beregnes
ut fra hva en tolererer å spise hver uke hele livet).

Ved Langavika i Hjelmeland 
ligger forskningsanlegget til
Centre for Aquaculture
Competence, hvor Bellona er
observatør i forskningsutvalget.
foto: Marius Holm
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De fleste regner laksefisk som en “rød” fisk. Kjøttet fra vill
laks fra hav og elv er oftest rødt, rosa eller orange, med
varierende styrke. Rødfargen skyldes karotenoider fra
fiskens diett. Ordet karotenoid stammer fra gulrot, Daucus
carota, som også gav navn til det første karotenoid som
ble isolert, karoten. Man kjenner i dag til over 600 for-
skjellige naturlige karotenoider. Karotenoider er svært
utbredt i naturen og finnes i de fleste levende organismer,
fra små mikroorganismer til høyerestående planter og
dyr. Fargestoffet produseres kun i enkelte typer mikro-
organismer, alger, sopp og planter. Andre organismer
som for eksempel laks, må ta opp karotenoid gjennom
maten.

I laks er det vanligste karotenoidet astaxantin.Astaxantin
er svært vanlig i både ferskvannsorganismer og marine
organismer, og det er dette stoffet som frigjøres når man
koker kreps og hummer, og som gjør at disse blir rød-
fargede på middagstallerkenen.Andre karotenoider som
er vanlig hos fisk er cantaxantin og lutein. Villaksen får i
seg karotenoid ved at den spiser små krepsdyr eller
annen fisk som har små krepsdyr i fordøyelsessystemet.
Analyser har vist at vill atlantisk laks har mellom 3 og 11 mg
astaxantin per kg i muskel. Hos den amerikanske Sockeye
salmon (Onchorhynchus nerka) ) er det naturlige nivået
høyere; fra 25 til 37 mg/kg i muskel.

Karotenoidenes funksjon
Karotenoider i dietten til vill fisk har flere funksjoner. Hos
en del fiskearter er rødfargen viktig som kamuflasje, fordi
den gjør fisken mindre synlig på dypt vann, hvor den
røde delen av lysets bølgelengdespekter ikke trenger ned.
Hos laksefisk spiller rødfargen også en rolle i paringslek
og gyteatferd. Hos pattedyr har man klarlagt en antioksi-
dantfunksjon hos karotenoider, ved at de beskytter de
flerumetta fettsyrene. Dette er imidlertid ikke like godt
dokumentert hos fisk, men det er påvist en sammen-
heng mellom konsentrasjon av astaxantin i fôret og
mengden av vitamin A i fisken.

Det er påvist at astaxantin er nødvendig i startfôringen
av lakseyngel. Manglende tilsetning av astaxantin i fôret
ga redusert vekst og høy dødelighet. Man har funnet at
behovet for astaxantin hos lakseyngel ligger på omkring
5 mg/kg fôr (Christiansen og Torrisen, 1996).

Astaxantin i større mengder er heller ikke skadelig for
laksen. I forsøk har man fôret laks med opptil 200 mg
astaxantin per kg fôr uten at negative effekter har blitt
rapportert. Det er 3 ganger høyere enn det normale

nivået i fôr i dag. (Alle opplysninger ovenfor hvor kilde
ikke er oppgitt: Christiansen, 2001)

Pigmentering av oppdrettsfisk
I markedsføringen av oppdrettslaks har man funnet det
nødvendig at laksen må ha en rødfarge som stemmer
med konsumentens bilde av laksekjøtt. For å oppnå
dette tilsetter man karotenoider i fiskefôret, slik at opp-
drettslaksen får dette i seg på samme måte som villaksen.
I Norge brukes det i hovedsak astaxantin, som er det
vanligste karotenoidet i villaksens diett. I andre land, som
Skottland, Irland, Chile og Canada, brukes både astaxantin
og cantaxantin.

Astaxantinnivå i oppdrettslaks
Mengden astaxantin som tilsettes fiskefôret avhenger av
hvor sterk rødfarge man ønsker på kjøttet, men analyser
har vist at den marginale responsen ved konsentrasjoner
over 50-60 mg/kg fôr er lav. Dette skyldes at absorpsjon
av karotenoid er lavt ved høyere konsentrasjoner
(Choubert og Storebakken, 1989). Mengden astaxantin
som kan gjenfinnes i kjøttet vil variere noe avhengig av
fettinnhold og fôrets øvrige sammensetning, men for laks
på 3-4 kg som har fått tilført 50-60 mg astaxantin per kg
fôr, vil man finne 6-8 mg astaxantin i fiskemuskelen.

Kilder til karotenoider
Syntetisk produksjon av karotenoidene er i dag den van-
ligste fremstillingsmetoden, og utbredte innfargingspro-
dukter på markedet er “lucantin pink” fra BASF og
“carophyll pink” fra Roche, som begge består av asta-
xantin. Tilsvarende produkter finnes med cantaxantin.
Aktuelle produksjonsformer for astaxantin er kjemisk
syntese, fermentering av astaxantinproduserende mikro-
organismer eller kultivering av astaxantinproduserende
alger.

Før syntetiske astaxantinprodukter kom på markedet var
det vanlig å bruke ulike biprodukter fra foredling av
krepsdyr, hvor astaxantin forekommer i esterifisert eller
proteinbundet form. Dette gjør biotilgjengeligheten lav,
og sammen med faktorer som usikker tilgang har dette
ført til at naturlige karotenoidkilder har liten betydning i
dag.

Den kjemiske strukturen til astaxantin og cantaxantin
kan variere. Astaxantin består av flere isomere forbin-
delser. Fordelingen mellom cis-isomerer og trans-isomerer
varierer i ulike akvatiske organismer. Fordelingen er ikke
nødvendigvis den samme i syntetiske karotenoider som
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i laksens naturlige diett (Torrisen et al., 1989). I Canada
pågår det en diskusjon, med mulige rettslige etterspill,
om hvorvidt produkter inneholdende oppdrettslaks skal
merkes. I Canada er det betydelige økonomiske interesser
knyttet til fangst av vill laks.Ved å undersøke forskjellen i
isomerer kan man avgjøre om laksen har fått syntetisk
astaxantin i fôret, og dermed om fisken er vill eller opp-
drettet (Turujman et al., 1997).

Helseeffekter 
Det har ikke blitt rapportert om negative helseeffekter
som følge av astaxantin, men cantaxantin har blitt viet
mye fokus fordi det ved bruk i solbruningspiller har gitt
skader i form av krystallisering av retina på det mennes-
kelige øye. EUs vitenskapelig komite for mat (SCF) har
funnet at det laveste inntaket av cantaxantin som har gitt

kvantifiserbar effekt på retina, er 0,25 mg/kg kropps-
vekt/dag. Siden denne effekten ikke hadde noen signifikant
påvirkning av øyets funksjon, fant man det forsvarlig med
en sikkerhetsfaktor på 10. Det vil si at man setter grensen
for akseptabelt daglig inntak (ADI) på en tidel av 0,25, i
dette tilfellet avrundet til 0,03 mg/kg kroppsvekt/dag.
Basert på ADI og et anslag på hvor mye konsumentene
spiser av ulike matvaretyper som inneholder cantaxantin,
fastsettes en grenseverdi for hvor mye cantaxantin fôr til
laksefisk, kylling og verpehøns kan inneholde. EUs viten-
skapelige komite for husdyrernæring (SCAN) har satt
grensen for cantaxantin i fiskefôr til 25 mg/kg fôr. Denne
grensen bygger på forutsetningen om at konsumenten
spiser 300 gram laksefilèt hver dag og øvrige matvarer i
de mengder som tabell 12 viser. (European Commission,
2002)

Fargekart.
foto: Marit Hommedal
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Man skal med andre ord spise mye laksefisk for å komme
i nærheten av EUs grense for akseptabelt daglig inntak.
Når man i tillegg vet at denne grensen har en sikker-
hetsfaktor på 10, kan man trygt konkludere med at det
er trygt å spise oppdrettsfisk som har fått cantaxantin i
fôret, både før og etter EUs endring av regelverket. Det
har da heller aldri blitt rapportert om tilfeller av skade
på øynene som følge av inntak av oppdrettslaks. Det er
også verdt å merke seg at skadene på retina som opp-
stod i forbindelse med bruk av solbruningspiller var
reversible.

Den nye grensen på 25 mg/kg fôr er lavere enn det som
er nødvendig for å oppnå den fargen oppdrettsnæringen
ut ifra markedshensyn mener er ønskelig. Resultatet av
reguleringen blir derfor trolig at cantaxantin blir erstattet
med astaxantin, som allerede er det mest utbredte stoffet
i Norge. Siden astaxantin er det naturlige karotenoidet
for laks, er en slik utvikling ønskelig.

Man kan imidlertid forvente at også astaxantin i framti-
den vil bli vurdert på samme måte som castaxantin. Det
er ikke rapportert om øyeskade fra astaxantin, men i og
med at stoffene er så vidt like kan man ikke utelukke at
det har lignende effekter. Dersom ADI hypotetisk sett blir
satt til den samme som for cantaxantin, vil astaxantin-
nivået i kjøtt fra oppdrettsfisk bli noe lavere enn det man
finner hos vill atlantisk laks, og vesentlig lavere enn det
man finner hos stillehavslaks (O. Nerka).
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Tabell 12: EUs grenseverdi for astaxanthin er basert på
dette inntaket av ulike næringsmidler.



kapittel 5 
Oppdrett av torsk
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Myndighetene i Norge ønsker en sterk satsing på utvik-
ling av nye oppdrettsarter. Torsk er en av artene som
viser størst potensial for oppdrett i stor skala. Markedet
for denne type fisk er stort og teknologisk kan man på
enkelte områder støtte seg til erfaringer fra 30 år med
oppdrett av laks og regnbueørret. Det er imidlertid flere
utfordringer som må løses før Norge kan bli en ledende
aktør på oppdrett av torsk.

Stort potensial for torskeoppdrett
Vi har to typer oppdrettstorsk i Norge; torsk som klekkes
kunstig som i tradisjonell oppdrett av laksefisk og opp-
fôring av små villtorsk i oppdrettsmerder. I 2002 ble det
produsert 247 tonn oppdrettstorsk ved kunstig klekking
(Fiskeridirektoratet, 2003). Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane var størst med henholdsvis 90 tonn og 87,5 tonn.
Oppfôring av villfanget torsk er fortsatt volummessig
større enn ren oppdrettstorsk. Finnmark er størst på opp-
fôring av torsk med sine 475,6 tonn av totalt 1006 tonn
på landsbasis (Fiskeridirektoratet, 2003).

Det er skissert en rekke fremtidsutsikter for Norges
potensial innen oppdrett av torsk. Norges forskningsråd
og SND konkluderer med at torsk om 20 år kan utgjøre
en verdiskaping tilsvarende dagens produksjon av lakse-
fisk, dvs. en årlig eksportverdi på omlag 10 mrd. NOK
(Forskningsrådet og SND, 2001).

Produksjon av yngel og matfisk
Produksjon av yngel har vært en stor flaskehals for sats-
ingen på oppdrett av torsk. Mange av problemene er
løst, og yngelproduksjonen har steget kraftig de seneste
år. Ved utgangen av 2002 var det 21 yngelprodusenter.
Produksjonen har økt fra omlag 0,5 millioner i 2001 til 
3 millioner i 2002, og den årlige produksjonen kan lett
komme opp i 10 millioner i løpet av få år. Den totale
anleggskapasiteten var i 2002 på ca. 85 millioner yngel,
noe som tilsvarer en matfiskproduksjon på 250.000 tonn
(Karlsen et. a,,. 2003). I kjølvannet av den økende yngel-
produksjonen vil vi om kort tid se en økning i produk-
sjonen av matfisk. I utgangen av 2002 var det tildelt 
270 matfiskkonsesjoner for torsk. Cirka 50 av disse er i
aktiv drift. En økning av torsk i intensiv oppdrett langs
kysten vil uten tvil også øke miljøbelastningen fra denne
næringen.

Rømming av oppdrettstorsk 
- Genetisk påvirkning av villtorsk
Rømming av oppdrettsfisk og parasittiske hoppekreps er
de største miljøutfordringene innen oppdrett av laksefisk
i Norge. De samme problemstillingene er også aktuelle
for oppdrett av torsk. Matfiskoppdrett av torsk utføres i
merder på samme måte som dagens oppdrett av lakse-

fisk. I tillegg har torsken en adferd som er mer innstilt på
å finne en vei ut av merden. Fisken rømmer lett, så en må
hele tiden passe på at notposen ikke har revne masker
(Holm, J.C., 1999).

Torskebestanden kan i grove trekk deles inn i vandrende
og stasjonære populasjoner.De stasjonære kystbestandene
vil sannsynligvis være mer utsatt enn de vandrende
bestandene for påvirkning fra torskeoppdrett (Simolin, P.
et al., 2003). Rømt oppdrettstorsk vil i følge Veterinær-
instituttet kunne tenkes å medføre en genetisk påvirk-
ning av lokale bestander. Hvor stor denne påvirkningen
vil bli er avhengig av hvor stort rømmingspotensialet blir
i næringen. Med tanke på torskens adferd og likhetstrek-
kene mellom matfiskanlegg for torsk og laksefisk er det
liten grunn til å tro at rømming av torsk skal avvike fra
det vi ser i dagens oppdrett av laksefisk.

I motsetning til laksefisk lever torsken hele sitt livsløp i
saltvann. Torsken kan derfor gyte i merdene og på den
måten påvirke stasjonære bestander av villtorsk selv om
de ikke rømmer. Normalt blir torsken kjønnsmoden ca.
22 måneder etter klekking med en snittstørrelse på to
kilo (Karlsen et al., 2003). En førstegangsgyter kan pro-
dusere 400.000 egg (Holm, J.C., 1999).

For å beskytte villaksen har man opprettet soner hvor
oppdrett av laksefisk ikke skal forekomme. Etter samme
modell bør man vurdere soner frie for oppdrettstorsk i
nærheten av viktige gyteområder for villtorsken.

Må forvente sykdomsproblemer
Kunnskapen om sykdommer på torsk er begrenset. Det
er imidlertid ingen tvil om at husdyrhold i intensiv produk-
sjon fører til sykdomsproblemer. Erfaringer både fra opp-
drett av laksefisk og husdyrhold på land viser dette. Det
finnes en rekke bakteriesykdommer (Vibrio anguillarum,
Vibrio salmonicida, atypisk Aeromonas salmonicida, Yersinia
sp., Mycobacterium sp., sårproblemer m.m.) og virussyk-
dommer (Viral hemoragisk septikemi (VHS), Nodavirus,
Infeksiøs pankreas nekrose (IPN), Lymphocystis, Cod
ulcus-syndrom (CUS) m.m.) som kan slå uheldig ut for
oppdrett av torsk (Bleie, H. 2003 og Simolin, P. et al,
2003). I tillegg til disse kjente sykdomsproblemene må
man i en oppdrettssituasjon regne med at nye vil dukke
opp. Veterinærinstituttet i Oslo sier at det i en intensiv
oppdrettssituasjon trolig vil dukke opp et antall ukjente
sykdommer i tillegg til at mer aggressive varianter av
allerede kjente patogener vil kunne utvikles (Simolin, P. et
al 2003). I følge instituttet vil sykdommene hovedsakelig
representere en trussel for næringen selv, men vil også
kunne true ville bestander av torsk.
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Torsk regnes som den neste
store arten for norsk 
fiskeoppdrett.
foto: Per Eide

Flere aspekter gjør sykdomsproblemer potensielt større
for oppdrett av torsk i forhold til laksefisk. I motsetning
til oppdrett av laksefisk har ikke oppdrett av torsk et
naturlig skille mellom ferskvann og saltvann i løpet av
livssyklusen, kun en lokalitet pr. konsesjon gir økt smitte-
press, bruk av våtfôr utgjør en betydelig smittefare og
fôring av yngel med levende zooplankton utgjør en
smitterisiko for bakterier, virus og parasitter.

Rik parasittfauna på torsk
I 2001 hadde Veterinærinstituttet påvist 135 parasitter
på torsk. I tillegg regner de med at listen over ukjente

parasitter også er lang. Parasittiske hoppekreps kan fore-
komme på alle fiskearter i sjøen. I tillegg til å gi redusert
vekst og antakelig økt dødelighet hos ville fiskebestander,
utgjør de et stort problem for oppdrettsfisk verden over
(Heuch, P.A. og Schram,T.A., 1999).Torsken har også lus,
og det er all grunn til å tro at hoppekreps i slekten Caligus
vil bli et problem for oppdrettstorsk som Lepeophtheirus
(og dels Caligus) er for laksefisk i oppdrett (Simolin, P. et
al 2003). Skottelusa (Caligus elongatus) er en lite verts-
spesifikk hoppekreps. Denne parasitten har over 80 verter
bl.a. både laksefisk og torsk. En økning i torskeoppdrett
uten et effektivt regelverk og gode behandlingsmetoder
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for denne parasitten vil derfor kunne føre til økt luse-
press på både vill torsk og laksefisk.

Økt antibiotikabruk
Det er svært viktig å utvikle gode og effektive vaksiner
mot sykdommer på oppdrettet torsk. Den kraftige ned-
gangen i antibiotikabruk i norsk oppdrettsnæring skyldes
i all hovedsak utvikling av gode vaksiner til laksefisk.
Sykdomsproblemene i laksenæringen kom etter at volu-
met økte kraftig. En økning av oppdrettstorsk i merder
langs kysten uten oversikt over potensielle sykdommer
og vaksiner vil føre til en økning av antibiotika i norsk
oppdrettsnæring.

Tradisjonell oppdrett eller oppfôring 
av villfanget torsk?
I dag produseres og selges det omlang fire ganger så mye
oppfôret villfanget torsk enn ren oppdrettstorsk. Rent
miljømessig er det fordeler og ulemper ved begge meto-
dene. En oppfôret villfanget torsk vil genetisk sett ikke
være forskjellig fra villtorsken og vil derfor ikke kunne
føre til noen uønsket genetisk påvirkning på torske-
bestander ved rømming. I stor skala kan den imidlertid
føre til oppblomstring av skadelige patogener. I tradisjo-
nell oppdrett kan man avle på ønskede egenskaper.
Seleksjon på bl.a. sykdomsresistens og bedre utnyttelse
av fôret vil gi oppdrettstorsken fordeler fremfor den vill-
fangede oppfôrede torsken. Avlskriterier som disse og
spesielt veksthastighet innebærer at det er den rene
oppdrettsfisken som vil stå for de store volumene i
fremtiden.

Konklusjon
En økning av torsk i intensiv oppdrett langs kysten vil
uten tvil også øke miljøbelastningen fra denne næringen.
Spesielt vil problemer knyttet til sykdom og parasitter
medføre belastninger både på næringen selv, det
omkringliggende miljøet og villfisk. Mangel på vaksiner
mot torskesykdommer vil føre til økt bruk av antibiotika.
Rømt oppdrettstorsk har potensial til genetisk påvirkning
på spesielt stasjonære bestander av villtorsk. Utviklingen
av fôr er ikke kommet like langt for torsk som for lakse-
fisk. Dette kan medføre høyere fôrfaktor for torsk enn
for dagens oppdrett av laksefisk, med påfølgende større
utslipp av nitrogen, fosfor og organisk materiale. Som
ved oppdrett av laksefisk vil bruk av notimpregnering på
torskemerder medføre utslipp av kobber til vannet.
Dette er alle problemer som til en viss grad kan løses og
må løses før oppdrett av torsk kan nå de store volumene.



kapittel 6 
Oppdrett av blåskjell
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Oppdrett av blåskjell representerer en miljø- og ressurs-
vennlig matproduksjon. Blåskjell lever av planteplankton
og andre partikler i vannmassene og trenger av den
grunn ikke å fôres. Den ønskede utviklingen i næringen
har frem til nå uteblitt i hovedsak på grunn av problemer
med algetoksiner som gir giftige skjell. I områder med
stor tilførsel av næringssalter og påfølgende høy primær-
produksjon kan oppdrett av skjell med påfølgende uttak
av biomassen bedre vannkvaliteten.

Økologisk riktig
I vanlig fiskeoppdrett kreves det tilførsel av store
mengder fôr til fisken. Et skjellanlegg derimot binder
organisk stoff i vannet og ved høsting blir dette fjernet
fra fjordsystemet. Blåskjellet, som stort sett lever av
“havets gress”, befinner seg mye lavere i næringskjeden
enn oppdrettsarter som torsk og laksefisk. Ved å høste

biomasse på et lavere trofisk nivå blir det potensielle
uttaket av mat mye større. For hvert ekstra trofisk nivå
vi går opp i næringskjeden forbrukes mer av det opp-
rinnelige energien til bevegelse og livsfunskjoner og min-
dre blir igjen som mat.

Tabell 13: Næringspyramide (Hovgaard 1998)

Tabell 13 viser en forenklet næringspyramide og på hvil-
ket trofisk nivå de forskjellige organismene tilhører.
Eksempelet illustrerer hvor stort tap det er når vi i vår
nåværende utnyttelse av havet fisker torsk og sild: vi får
bare 1 - 5 kg av en opprinnelig produksjon på 100 kg
alger. Oppdrettet torsk og laksefisk vil ligge mellom
høstenivå 3-4 avhengig av hvor god utnyttelsen av fôret er.
Til sammenlikning utnytter vi på landjorden i stor grad
primærproduksjonen direkte på høstenivå 1 (korn, poteter
etc.) eller høstenivå 2 (sau, storfe, melkeprodukter). Når
vi fanger torsk og kveite i havet så er det havets rovdyr
vi utnytter. Overført til landjorden ville det innebære at
vi fanget og levde av bjørn, ulv, etc.” (Hovgaard 1998)

Dagens produksjon og næringens vekstpotensiale
Algetoksiner har vært den store flaskehalsen for utvikling
av skjellnæringen i Norge. Fremtidsutsiktene ser nå lysere
ut og vi har de siste årene hatt en økning i salget av blå-
skjell dyrket i Norge. I perioden 1998 til 2001 har, i følge
tall fra Fiskeridirektoratet, salg av blåskjell dyrket i Norge
økt fra 309 tonn til 913 tonn.

I Norge er fortsatt volumet av dyrkede blåskjell svært
små. Europas ledende blåskjellprodusent er Spania med
en årlig produksjon i fjordene i Galicia på rundt 200.000
tonn. Norge har imidlert til et stort uutnyttet potensiale.
Langs norskekysten og spesielt inne i fjordene er det et
svært stort potensiale for skjelldyrking.

Dette potensialet kommer til uttrykk i rapporten
“Norges muligheter for verdiskapning innen havbruk”
(DKNVS og NTVA 1999).

Om vi i 2030 produserer 1,2 millioner tonn skjell til en
verdi av 16,4 milliarder kroner er selvsagt usikkert, men
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Alle som har vært ved sjøen,
vet at blåskjell gror på tau som

henger under vann. Nettopp 
tau som henger under vann,

er kjernen i skjelloppdrett.
foto: Per Eide

Tabell 14: Verdiskapningspotensiale for skjell (blåskjell,
kamskjell og østers) (DKNVS og NTVA, 1999)



at vi opplever en kraftig økning fra dagens nivå er sann-
synlig. Markedets etterspørsel vil naturligvis også utgjøre
en begrensning her.

Blåskjell som renseanlegg?
Et blåskjell kan ses på som et vannfilter som filtrerer ut
planteplankton og andre partikler i vannmassene. Et enkelt
skjell med en lengde på 6 cm kan filtrere omlag 3 liter
vann per time (Haamer 1996). En større mengde skjell
kan derfor fungere som “renseanlegg” for fjordområder
som preges av for stor tilførsel av næringssaltene nitrogen
og fosfor.

For høy tilførsel av næringssalter fører til økt produksjon
av planteplankton i de øvre vannlagene av resipienten.
Dette fører til at økt mengde biomasse synker ned til
bunnen der det forbrukes oksygen i nedbrytningen av det
organiske materialet. Overskrides resipientens bæreevne
får vi mangel på oksygen i bunnvannet og ved anaerobe
forhold vil det dannes hydrogensulfud i den bakterielle
nedbrytningsprosessen. Et mulig tiltak ved for stor primær-
produksjon i en fjord kan være utsetting av blåskjellflåter.
Ved høsting av blåskjellene fjerner man biomasse fra
vannmassene og kan på den måten motvirke en eutro-
fieringssituasjon og bedre vannkvaliteten.

Et prosjekt utført ved Høyskolen i Agder (HiA) i sam-
marbeid med Havforskningsinstituttet konkluderte med
at blåskjell ved god nok næringstilgang var i stand til å
fjerne 56 % klorofyll (alger), 34,3 % partikulært fosfor og
23,5 % totalt fosfor (Liodden, J.A. et al 1998). Dette
stemmer godt overens med senere forsøk som viser at
skjellene maksimalt kan ta ut ca. 50 % av algene som til-
føres et blåskjellanlegg (Strohmeier, T. et al 2003).
Blåskjellprosjektet ved HiA konkluderte med at 365 kg
skjell renser 1 PE (person ekvivalent) av utslipp til fjord-
området. En typisk småby med et utslipp på 10.000 PE
trenger dermed en årlig produksjon av 3650 tonn blå-
skjell for å ta unna de antropogene utslippene av
næringssalter (Liodden, J.A. et al 1998) 

Dyrking av blåskjell langs kyststrekningen Svenskegrensa
- Lindesnes kan være med på å redusere tilførslene av
nitrogen og fosfor til den allerede eutrofipregede
Nordsjøen. Siden blåskjellene tar opp næringssaltene fra
fjorden har man potensiale til å “rense” en del av de dif-
fuse utslippene som tradisjonelle renseanlegg ikke klarer
å samle opp.

Miljøkonsekvenser av blåskjellanlegg
For å unngå negative konsekvenser av blåskjelldyrking i
stor skala er det viktig at man er klar over hvilke konse-
kvenser det vil få. Ett hovedproblem er at man vil bånd-
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legge store arealer. Det er viktig at man tar hensyn til
andre brukerinteresser ved valg av dyrkingsområder for
skjell. Under et blåskjellanlegg vil man kunne få opphop-
ning av sedimenter bestående av ekskrementer fra skjel-
lene og skjell som faller ned. Det er viktig å velge gode
lokaliteter for plassering av blåskjellanlegg. Gode strøm-
forhold og dypt vann vil redusere dette problemet.
Jevnlig røkting og tynning av blåskjell ute på anlegget vil
hindre store nedfall av skjell.

Algegifter
Algegiftene som kan forekomme langs norskeskysten er
“Diarrhetic Shellfish Poisoning” (DSP) toksiner og
“Paralytic Shellfish Poisoning” (PSP) toksiner. Disse gift-
stoffene gir henholdsvis diarésykdom og paralyse ved
lammelser som påvirker nervesystemet. Næringsmiddel-
tilsynet tar ukentlige vann- og skjellprøver og vurderer
om det i visse distrikter kan være skadelig å spise blå-
skjellskjell.

Det legges ned mye arbeid på å løse problemene med
oppkonsentrering av algetoksiner i blåskjell. Både kunn-
skap om lokaliteter og teknologiske løsninger kan bidra
til en positiv utvikling i skjellnæringen.Algen fører til DSP-
forgiftning har vist en sterk tendens til å akkumulere i de
indre deler av de store fjordene på Vestlander, hvor det
er stor tilførsel av ferskvann (Andersen, S. et al 2003).
Noe av problemet kan løses ved å bruke lokaliteter 
i indre fjordområder, hvor yngelpåslagene er størst, til
yngelproduksjon. Produksjonen av ferdige matskjell kan
flyttes til ytre fjordområder hvor problemene med alge-
toksiner er mindre.

Det er også observert en sammenheng mellom matinn-
hold og giftveridier i skjellene. Høyt matinnhold gav lave
giftverdier (Strohmeier,T. et al 2003). Det vil derfor være
naturlig å plassere skjellanleggene i områder hvor mat-
tilgangen er god.

Teknologiske løsninger for avgiftning av skjell har til til nå
hovedsakelig basert seg på å enten løfte dypvann opp til
anlegget eller å plassere blåskjellene i avgiftningstanker.

Konklusjon
Oppdrett av blåskjell representerer en miljøvennlig- og
ressursvennlig matproduksjon. I tillegg kan blåskjell bidra
positivt til vannkvaliteten i fjordområder med for stor til-
førsel av næringsalter. Den største utfordringen for vekst
i blåskjellnæringen har vært og er fortsatt problemene
med algetoksiner som gir giftige skjell.
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kapittel 7 
Offentlig regulering 
av fiskeoppdrett

foto: Eksportutvalget for fisk



Fiskeoppdrett i Norge er forholdsvis nøye regulert gjen-
nom krav om konsesjon, fôrkvoter, tetthetsbegrensninger,
helsemessige reguleringer og rapporteringsrutiner. På
det tidspunkt dette kapitlet ble skrevet, er regimet for
produksjonsreguleringen under omlegging. Denne
gjennomgangen av offentlige reguleringer vil derfor bare
gi en kort oversikt over eksisterende regler, og hvilke nye
regler som er foreslått.

Den mest sentrale loven som angår regulering av hav-
bruk er Lov 1985-06-14 nr 68: Lov om oppdrett av fisk,
skalldyr m.v. (Fiskeoppdrettsloven). Lovens formål, jf. § 1,
er “å bidra til at oppdrettsnæringen kan få en balansert
og bærekraftig utvikling og bli en lønnsom og livskraftig
distriktsnæring.

Drifts- og sykdomsforskriften
Miljørelaterte krav til oppdrettsanlegg er i stor grad kon-
kretisert gjennom drifts- og sykdomsforskriften, som i § 3
gir generelle krav til etablering og drift: “Oppdrettsvirk-
somhet skal etableres og drives i henhold til de krav som
går fram av tillatelsene og gjeldende regler og ellers på
en slik måte at det er teknisk, biologisk og miljømessig
forsvarlig.”

Konsesjonskrav
Kravet om konsesjon, eller tillatelse, for å kunne drive fis-
keoppdrett er hjemlet i § 3. I henhold til oppdrettslovens
§ 3 første ledd, kan ingen “bygge, innrede, utvide, erverve,
drive eller eie anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr uten
tillatelse fra Fiskeridepartementet”. Lovens § 5 setter tre
ufravikelige vilkår som må oppfylles for at tillatelse skal
kunne gis. Tillatelse skal ikke gis dersom anlegget “vil
volde fare for utbredelse av sykdom på fisk eller skall-
dyr”, “fare for forurensning” eller “har en klart uheldig
plassering i forhold til det omkringliggende miljø eller
lovlig ferdsel eller annen utnytting av området.”.

• Første ledd i bestemmelsen innebærer at oppdretter 
for å få konsesjon må innhente tillatelse etter 
Fiskesykdomsloven8 fra Dyrehelsetilsynet,
representert ved Fylkesveterinæren.

• Annet ledd innebærer at oppdretter må innhente 
tillatelse etter Forurensningsloven9 fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.

• Tredje ledd innebærer blant annet et krav om 
tillatelse etter Havneloven10. Formuleringen 
vedrørende oppdrettsanlegg som “har en klart 

uheldig plassering i forhold til det omkringliggende 
miljø” danner hjemmelsgrunnlaget for ordningen 
med midlertidige sikringssoner, som skulle ivareta 
hensynet til villaksen. De midlertidige sikringssonene 
oppheves i 2005 som et resultat av St.prp. nr. 79 
Om opprettelse av nasjonale laksefjorder og 
nasjonale laksevassdrag.

Krav til sikkerhet og forsvarlig drift
Fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd bestemmer at opp-
drettsanlegg skal ha forsvarlig teknisk standard. Dette
kravet utdypes i drifts- og sykdomsforskriftens § 3 der
det heter at:”Oppdrettsvirksomhet skal etableres og drives
i henhold til de krav som går fram av tillatelsene og gjel-
dende regler og ellers på en slik måte at det er teknisk,
biologisk og miljømessig forsvarlig”.Det knyttes dermed
et forsvarlighetskrav til driften. Dette kravet gjelder
anleggets tekniske standard, levekårene for fisken samt
den samlede virksomheten, som omfatter driftsrutiner
m.m. Det arbeides for tiden (mai 2003) med å lage en
Norsk Standard om tekniske krav til oppdrettsanlegg10.
Det er viktig å merke seg at driften kan anses uforsvarlig
selv om det tekniske utstyret er i utmerket stand. Som
nevnt ovenfor, vil måten driften er lagt opp på kunne gi
grunnlag for å konstatere brudd på forskriftens § 3. F.eks.
vil dårlige rutiner for å hindre rømming eller manglende
beredskap ved risikofylte operasjoner kunne stride mot
kravet til forsvarlighet.

Kvalifikasjonskrav til oppdrettere
Fiskeoppdrettslovens § 13 gir hjemmel for at det kan stil-
les krav til oppdretternes faglige kompetanse. Drifts- og
sykdomsforskriften § 28 bestemmer at konsesjonsinne-
haver til en hver tid skal ha de nødvendige faglige kvalifi-
kasjoner for å fylle kompetansekravene som er fastsatt
for vedkommende konsesjonstype.

Krav til merking, lys m.m.
I henhold til drifts- og sykdomsforskriftens § 4 annet ledd
skal flytende anlegg merkes med lys for å unngå kollisjoner
med skip. Dette lyset skal ikke virke blendende for 
alminnelig ferdsel.Videre skal anlegget være merket med
konsesjonsnummer som kan ses både fra sjøen og fra
naturlig atkomst til anlegget.

Journalføring m.m.
Drifts- og sykdomsforskriftens § 8 bestemmer at det skal
utarbeides driftsplan som redegjør for de to neste kalen-
derårs drift. Denne skal leveres til Fiskeridirektoratets
regionkontor før 15. desember inneværende år.
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8 Se lov av 22. juni 1990 nr. 44
om tiltak mot sjukdom hos
akvatiske organismer.

9 Se lov av 13. mars 1981 nr. 6
om vern mot forurensing og om
avfall.

10 Se lov av 8. juni 1984 nr51
om havner og farvann m.v.



Videre skal det føres journal over oppdrettsvirksomheten,
jf. forskriftens § 5. Denne skal oppbevares i minst 5 år.
Journalen skal kunne dokumentere blant annet fiskebe-
holdning, håndtering av død fisk, fôrbruk, legemiddelfor-
bruk, kjemikalieforbruk, rømmingstilfeller.

Tilsyn
Oppdrettsanlegg skal så langt det er mulig ha daglig til-
syn, jf. § 12 i forskriften. Umiddelbart etter uvær gjelder
det et absolutt krav til å etterse anlegget. Manglende til-
syn vil for øvrig også kunne utgjøre et brudd på kravet
om teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig drift i § 3.

Tildekking av merder m.m.
Forskriften krever at merdene skal være dekket av nett
e.l. for å hindre at fugler kan komme til, jf. drifts- og syk-
domsforskriften § 18. Dette er et viktig tiltak for å hindre
at mulig smittebefengt fisk kommer i kontakt med villfisk.

Bruk av legemidler og fôr
Det skal vises særlig aktsomhet ved bruk av legemidler
og desinfeksjonsmidler for å hindre at dette slipper ut i det
omkringliggende miljø, jf. § 23. Oppdrettsvirksomhet

medfører en viss bruk av blant annet antibiotika, og
utlekking av dette kan medføre antibiotikaresistens.
Videre skal det sørges for at unødig spill av fôr ikke skjer,
jf. § 21. Fiskefôr inneholder medisiner, og spill av fôr til-
trekker seg vill fisk som på den måten kan komme i kon-
takt med smittebefengt oppdrettsfisk.Av denne grunn er
det vanlig med oppsamlere for å ta hånd om fôr som
ikke er spist.
Norge har, som eneste oppdrettsnasjon, begrensinger på
forbruk av fiskefôr. Begrensningen er hjemlet i forskrift
om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks
og ørret11.

Håndtering av død fisk
Død fisk m.m. skal så langt det er mulig daglig tas ut av
produksjonsenheten. Deretter skal disse kvernes og
syrebehandles, jf. § 17 tredje ledd.Videre skal alle syke og
døende dyr, avfall fra oppdrettsvirksomhet og brukt
emballasje betraktes som smittefarlig og behandles slik at
det ikke er fare for smitte. I henhold til § 6 i forskriften
kreves det at oppdrettsanlegg skal ha beholder for for-
svarlig lagring av døde dyr eller deler av slike.
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Forskrift om produksjonsregule-
rende tiltak for oppdrett av laks
og ørret.

Landanlegg
foto: Eksportutvalget for fisk



Beredskapsplan
I henhold til drifts- og sykdomsforskriften § 25 nr. 1 skal
innehaver av tillatelse til oppdrett av laks og ørret i sjø
ha en ajourført beredskapsplan med tanke på hvordan
en fremtidig rømming kan begrenses og gjenfangst effek-
tiviseres. Denne planen skal også omfatte forholdsregler
ved sleping av oppdrettsmerder og håndtering av fisk
under lasting og lossing.

Overvåkingsfiske
For å oppdage eventuelle tilfeller av rømming eller for-
hold som gjør at fisk unnslipper skal det drives overvå-
kingsfiske i perioden 1.oktober til 30. april, jf. § 25 nr. 2.
Fisket utføres ved at det settes garn i en avstand på 
20 meter fra anlegget.
Fiskeridirektoratet påpeker at bestemmelsen om regel-
messig overvåkingsfiske ikke åpner for at oppdretter kan
drive fritt fiske innenfor sonen. For vill anadrom laksefisk
som fanges ved overvåkingsfiske foreligger utkastingsplikt
med hjemmel i lakseloven12 § 47.

Meldeplikt ved rømming
Dersom oppdrettsfisk unnslipper anlegget, er konsesjons-
innehaveren forpliktet til umiddelbart å melde fra til
Fiskeridirektoratets regionkontor, jf. drifts- og sykdoms-
forskriften § 25 nr. 3. Plikten til å melde fra gjelder også
ved mistanke om rømming, og gjelder uavhengig av om
det er snakk om få eller mange fisk.

Plikt til gjenfangst
Konsesjonsinnehaver av anlegg som oppdretter laks og
ørret i sjø er ansvarlig for at det foretas gjenfangst av fisk
som rømmer fra anlegget, jf § 25 nr. 4. Gjenfangstplikten
begrenses til anleggets nærområde som defineres som
sjøområdet inntil 500 m fra anlegget, og opphører når
det er åpenbart at den rømte fisken ikke lenger befinner
seg i nærområdet. Dersom mulighetene for å gjenfange
rømt oppdrettsfisk tilsier det, kan Fiskeridirektoratets
regionkontor i samråd med fylkesmannen utvide eller
innskrenke gjenfangstpliktens omfang i tid og geografisk
utstrekning.
Dersom det er mistanke om smittsom sykdom på den
rømte fisken, kan gjenfangstplikten utvides, jf. § 25 nr. 4
tredje ledd.
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12 LOV 1992-05-15 nr 47: Lov
om laksefisk og innlandsfisk m.v.



Administrative beføyelser
Ved lovendring i 1989 ble det tatt inn regler i loven som
gjør det mulig for oppdrettsmyndighetene å reagere
overfor lovbrudd m.m. Bestemmelsene var motivert av
et behov for forvaltningsmyndighetene til å kunne gripe
inn overfor overtredere av loven med effektive sanksjoner
og anmeldelse til påtalemyndigheten. På denne måten er
myndighetene gitt mulighet til å reagere mot blant annet
oppdrett uten konsesjon og overtredelse av vilkår for
gitt konsesjon, f.eks. overskridelse av volumbestemmelse,
annen oppdrettsart enn tillatt, feil lokalisering og sykdoms-
spredning. Gjennom lovens regler kan myndighetene
blant annet utferdige pålegg, jf. § 21, ilegge tvangsmulkt,
jf. § 22, og trekke tilbake tillatelsen, jf. § 24.

Straff
Brudd på oppdrettsloven og forskrifter gitt i medhold av
denne er straffesanksjonert, jf. lovens § 25. Fiskeopp-
drettslovens § 25 setter straff for den som “forsettlig
eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller vilkår gitt i
eller med hjemmel i denne loven”. Etter loven likestilles
altså forsett og uaktsomhet med hensyn til adgangen til
å straffe. I henhold til § 25 første ledd annet punktum,
straffes også medvirkning til og forsøk på overtredelse.

I mange tilfeller vil rømming av oppdrettslaks utgjøre
straffbare overtredelser av forsvarlighetskravet i fiske-
oppdrettslovens § 16 og drifts- og sykdomsforskriftens § 3.
Såvel sviktende teknisk stand som uaktsomhet i forbin-
delse med driften kan utgjøre straffbare lovbrudd. Som
eksempel på mulige straffbare overtredelser kan nevnes13:
• Dårlige rutiner for å hindre rømming 
• Ikke tilstrekkelig fokus på rømming i organisasjonen 
• Ikke avklart ansvarsplassering i firmaet og ved anleg-
get (flere eller ingen ansvarshavende)
• Kjente mangler ved anlegget blir ikke reparert 
• Anlegget er ikke tilpasset lokaliteten 
• Manglende beredskap ved risikofylte operasjoner

I en nylig avsagt dom fra Hålogaland Lagmannsrett14, ble
et oppdrettsselskap ilagt en bot på 1,5 millioner kroner
for ulike brudd på fiskeoppdrettsloven, fiskesykdomsloven
og forskrifter gitt i medhold av disse lovene. Denne
domfellelsen innbefattet blant annet to tilfeller av rømming,
der det forsvant til sammen ca 23 000 laks.
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13 Fiskeridirektoratet ved
underdirektør Anne-Karin
Natås, har gjennom en artikkel 
i fagtidsskriftet "Miljøkrim"
1/2003 listet opp en rekke 
forhold som antas å stride mot
forsvarlighetskravet. Punktene
nevnt ovenfor er hentet fra
denne artikkelen.

14 Dom fra Hålogaland
Lagmannsrett avsagt 26. mars
2003. Dommen er anket, men
det er ikke avgjort om den god-
tas fremmet for Høyesterett.
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