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Litt om ICA

• Norges beste dagligvarekjede

• 600 ICA og Rimi butikker

• ICAs gode forretningsskikk
Drive med lønnsomhet og god etikk
Lytte til kundene og alltid gå ut fra deres behov
Verne om mangfold og utvikling hos våre medarbeidere
Ha en åpen dialog internt og eksternt
Garantere produktsikkerhet og kvalitet
Fremme helse og gode matvaner
Virke for et godt miljø med god bærekraftig utvikling



Hvorfor skal vi selge oppdrettslaks?

• Fordi vi kan ☺

• Fordi vi blir rik at det ☺

• Fordi man generelt burde spise mer fisk ☺

• Fordi laks har et lavt karbonfotavtrykk ☺

• Fordi Norge er verdens ledende laksenasjon, og da skulle 
det bare mangle at vi ikke solgte laksen ☺



Hvorfor burde vi ikke selge oppdrettslaks?

• Fordi det sås tvil om den kan inneholde skadelige 
fremmedstoffer

• Fordi den lokale miljøpåvirkningen kan være stor 

• Fordi våre kunder bryr seg om bærekraft 

• Fordi oppdrettslaksen rømmer og vanner ut de unike 
lokale stammene av villaks

• Fordi sjøørreten mer eller mindre blir borte pga lakselus 

• Fordi ressurser i havet til sjøfugl brukes til laksefor



Utfordringer

• Lakselus

• Rømming

• Villaksen

• Lokal miljøpåvirkning



Lakselus

• Tiltaksgrenser settes ved måltall pr anlegg

• Tar ikke høyde for økt produksjon

• Følgelig øker antallet lus i sjøen, og dermed også trykket 
på villfisken

• Tellemåten må endres! 

• Tiltaksgrenser må settes som følge av det totale 
lusetrykket i et område/fjordsystem



Rømming

• Økt biomassekontroll må på plass

• Redusere den genetiske interaksjonen med villaksen



Forurensing/avfall

• Avfall fra oppdrettsnæringen er det doble at hele Norges 
samlede kloakkutslipp

• Ingen annen tungindustri får slippe sitt avfall urenset ut i 
sjøen

• Kan det være rett?!



Omdømme

• 19 mill til forskning, 42 mill til reklame til EFF

• Dette er ikke en tilstand man kan reklamere seg ut av!



Eksempel…

Adjective

• fishy (comparative fishier, 
superlative fishiest)

• Of, from, or similar to fish. 
What is that fishy odor?

• Suspicious; inspiring doubt. I 
don't trust him; his claims 
seem fishy to me.

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#comparable
http://en.wiktionary.org/wiki/fishier#English
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#comparable
http://en.wiktionary.org/wiki/fishiest#English
http://en.wiktionary.org/wiki/fish


Veivalg

• 1: Bransjen selv tar grep
– Rydde opp i lakselusproblematikken
– Samlet framstå som troverdig og ydmyk for den situasjon man 

er i
– Vise vilje til handling, ikke bare ord

• 2: Myndighetene tar grep
– Restriksjoner
– Forbud
– Pålegg

• Mener allerede at vi ser her at myndigheter er på vei, gjennom påbud 
om tette merder ved avlusing



Oppsummering

• Ikke vent på lover og forskrifter! Ta tak!

• Reduser lakselusnivået kraftig og fort

• Lakselusnivået må settes og måles i forhold til det totale 
nivået av lakselus, ikke pr anlegg

• Behandle det avfall som slippes ut

• Arbeid åpent og inkluderende med 
interesseorganisasjoner, fagmiljø og kunder, ikke lukk 
dørene

• Tette anlegg?
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