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Tall og fakta Norsk Industri

• 2 500 medlemsbedrifter, med over 
126 000 ansatte i bedriftene

• Bedrifter innenfor over 20 ulike bransjer, blant disse 
havbruksleverandører og sjømatbedrifter

• Den største landsforeningen i NHO-systemet
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• Skal man klare å bekjempe 
noen må man ha historien 
med seg

• Ikke bare det vi blir fortalt 
eller det vi har hørt før 
som er alternativer

• Etablere forsvar

• Vi må evne å se oss selv 
utenfra 

Gode innspill fra Super-Nils



Utgangspunktet

• Det forventes at forvaltningen i Norge er kunskapsbasert og
at hensynet til miljø, fiskehelse/velferd, mm. ivaretas på en
god måte

• En økologisk bærekraftig produksjon er avgjørende for vårt
omdømme som sjømatprodusent. Kravene til bærekraft blir
enda tøffere i fremtiden

• Skal vekstambisjonene nås (5x innen 2050) må norsk laks
fremstå som en bærekraftsvinner

• Laks kjøpes av velutdannede og bevisste forbrukere som vil
benytte sin forbrukermakt mot oss dersom de tror at 
lakseoppdrett er negativt for miljøet



Salgsargumenter for norsk laks 

Sunn Fisk

Sunn Mat

Sunt Miljø



Behov for strategisk bruk av lusemidler

"At det var vanskelig å finne lokaliteter der lakselusa var 100% 
følsom mot pyretroider viser at seleksjon mot disse midlene 
allerede har kommet langt. Dette underbygger viktigheten 
av en strategi mot lakselus der medikamentell behandling 
bare benyttes svært strategisk. Hvis hele næringen tar 
hensyn til disse resultatene vil det få stor nytteverdi ved at 
eksisterende og nye lusemidler vil kunne benyttes 
strategisk i det løpende arbeidet med kontroll av lakselus."

 Kjell Maroni, fagsjef havbruk og miljø i FHF



Kilde: FHF v/Kjell Maroni

Fremtiden



Kan vi klare å kopiere antibiotikahistorien når det 
gjelder strategisk bruk av lusemidler?



(Graf hentet fra Biomar.com)



Kilder: Veterinærinstituttet/Sjømatrådet



Forskjeller mellom land
God norsk holdning!

Både når det gjelder folk og 

husdyr, inkl. laks



Vi bør ha samme holdning til legemidler mot lus som vi har 
til antibiotika – siste utvei/bare når det trengs! Må 
behandles som GULL for å unngå resistens 



Uten sammenligning forøvrig, men klarer inderne overgang 

til elbil innen 2030 bør vi klare å få kontroll på lusa



Også annen norsk industri har satt seg tøffe mål. F.eks

Prosessindustrien som må redusere CO2 utslipp
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• Kampen mot lusa handler også 
om aksept for fortsatt 
produksjon i åpne merder

• Næringen vil aldri få fred og  
heller ikke kunne vokse uten en 
effektiv og miljøvennlig løsning 
på luseproblemet 

• Næringen må bli 
«lusenøytral». Dvs. at den ikke 

bidrar med lus som kan utgjøre 

en fare for villaksen 

Det store bildet

Foto: Fiskeridirektoratet



Kilde: Intrafish 16 sept 2016

Kjell Bjordal (Styreleder Nordlaks og 

tidl. CEO Ewos) er redd for at vi i 

Norge ikke lengre skal kunne utnytte 

vårt komparative fortrinn med  

produksjon i åpne merder

- Her spiller både kostnad og 

bærekraft inn



Aksept for fortsatt produksjon i åpne merder krever at 

næringen forplikter seg til en Nullvisjon

Null lus

Null rømming

Null ressurser på avveie

Potensielt miljøskadelige lusemidler vil 
måtte samles opp/renses («nullutslipp»)



VEIKARTET

2018
Uavhengig 

telleteam

2022 
Lakselusavgift

2027 
Lusefrie anlegg

2022 
ASC-sertifisering

2024 
Rømningssikre anlegg

Teknologiutvikling

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter

-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf


Oppsummering

• Et evt. nytt legemiddel mot lus må behandles som gull og 
kun benyttes når det virkelig trengs

• Ta lærdom av antibiotikahistorien. Ingen er bedre enn 
oppdrettsnæringen her!

• Uten kontroll på lusa blir det vanskelig å fortsette med 
produksjon i åpne merder

• Vi må bli «lusenøytrale». Dvs. at vi ikke bidrar med lus som 
kan utgjøre en fare for villaksen 



Takk for meg!


