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beredskap og håndtering av laks. 

Forskningssjef Jostein Storøy, SINTEF Fiskeri og 
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Oppdrett anno 2009 og vårt omdømme

 Oppdrett har blitt en stor og ressurssterk næring med globale aktører
 Opinion, finansmiljøer og myndigheter forventer at næringen opptrer 

ansvarlig og bærekraftig
 Vi opplever et betydelig mediapress nå om dagen, situasjonen har 

trolig aldri vært mer tilspisset i Norge
 Mye negativ omtale;

 Lus, rømming, bruk av villfisk i fòr 

 I tillegg har man utfordringer knyttet til arealbruk, estetikk, org.utslipp
 Debatten styres av oppdrettsmotstanderne
 Motargumenter, forsvar og faglige innspill koordineres og 

systematiseres i liten grad
 Omdømme har blitt et sentralt konkurranseelement. Omdømme er 

summen av inntrykk omverdenen har av virksomheten. Omdømmet er 
speilbildet av atferd og handlinger. Næringen må jobbe aktivt og 
langsiktig for å utvikle et godt omdømme.
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Tiltak og markedskommunikasjon

 Veldig mye bra gjøres i regi av næringen;
 NS 9415 med krav til oppdrettsanlegg
 Langsiktig FoU (sykdom, helse, vaksiner, rømming, avl, sporing, 

teknologi, etc)

 WWF har fått næringen i dialog og vil utvikle standarder 
for bærekraftig oppdrett

 Mitt spørsmål er;
 Er vi flinke nok til å kommunisere forbedringsarbeidet som 

gjennomføres på tiltakssiden?
 Synliggjøring er en sentral del av omdømmestrategiarbeidet 

 I tillegg skal vi selvsagt kontinuerlig jobbe med å løse 
næringens utfordringer og bli stadig mer miljøorientert!
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Beredskap og håndtering av laks

 Industrielt sjøbasert oppdrett har stadig mer fisk samlet på 
et sted

 Det finnes nå enkeltlokaliteter med 10.000 tonn laks
 Vi jobber med biologisk materiale og mange kritiske 

situasjoner kan oppstå (rømming, alger, oljeutslipp, etc). 
Gode beredskapsplaner må derfor være på plass 

 Effektiv og sikker håndtering av store mengder fisk 
(begroing, lus, sortering, etc) stiller strenge krav til 
arbeidsprosedyrer og teknologi.

 Det er dette årets TEKMAR skal belyse og diskutere.
 Jeg håper vi får 2 givende dager. Utbyttet blir akkurat så 

stort som vi gjør det til. Engasjer deg! Lykke til!
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