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Den menneskelige faktor – gjør vi det vi kan , og 
kan vi det vi gjør? 



Mennesklig faktor og evne til omstilling!

• MASKERER DEN HØYE LAKSEPRISEN VIRKELIGHETEN ,OG DERMED EN 
NØDVENDIG OMSTILLING I NORSK LAKSENÆRING?

• Det betimelig å stille spørsmål om hadde lakseprisen  vært kr 25-30 kr ville da 
omstillingen for å løse problematikken rundt lakselus,pd,etc. kommet raskere ?

• Tror ikke det, men er slettes ikke sikker ??

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !!



MASKERER DEN HØYE 

LAKSEPRISEN 

VIRKELIGHETEN ,OG 

DERMED EN NØDVENDIG 

OMSTILLING I NORSK 

LAKSENÆRING? 

 
Vi leser at enkelte oppdrettselskap i Norge oppgir at 

de i verste fall  bruker ca 6 kr pr kg produsert laks,til 

behandling mot parasitten lakselus.  

Disse selkapene skal ha all honnør for at de er så 

åpne og og selvkritiske til bærekraften til  egne 

operasjoner og dermed også  i  egen næring.  

 

En vet samtidig at hele næringen har superprofitt gitt 

disse enorme kostnads og biologiutfordringene  

 

Men et klart,tydelig og illevarslende faresignal kan 

være i ferd med å vise seg. Snittvekta på markedklar 

fisk begynner å gå ned! At snittvekta på slaktefisken 

begynner å gå ned har tidligre vist seg å være alle 

laksekrisers mor. 



 Å stille det riktigespørsmål er noen ganger viktigere 

enn bare å produsere lettvindte og midlertidige svar 

og løsninger. 

Derfor er det nå betimelig å stille spørsmål om hvis  

lakseprisen  nå hadde vært kr 25-30 kr , ville da 

omstillingen for å løse problematikken rundt 

lakselus,pd,etc. kommet raskere ?  
 

 

 

Norsk havbruksnæring og dens framvekst er en 

fantastisk historie, som langt flere enn oss som til 

daglig jobber i næringa berettiget kan være svært 

stolte av. 

 Utfordringer og komplekse problemstillinger har alltid 

vært en viktig del av havbruksnæringas framvekst.  

Men det er noen historiske skiller som er viktige å ta 

med seg. For å si det med tidligere statsminister Kåre 

Willoch.» Hvis en ikke er villig til å lære av historien, og 

de feil en har gjort, er en nødt til å begå dem igjen.   

Næringa begynte med «en mann, en konsesjon», så 

fikk vi FOS sin konkurs og en storstilt og helt 

påkrevende og nødvendig strukturering av næringa 



begynte. Strukturering betyr også industalisering og 

effektivisering.  

Perioden fra midten 1990 tallet og fram til nå, har gitt 

en framvekst av færre og større selskaper, med 

færre, større, og mer effektiv enheter i hele 

verdikjeden.  

Både organisk vekst, og vekst ved oppkjøp har vært 

formidabel i tidsrommet. Dette har vært uten tvil vært 

økonomenene og teknologene sin gullalder.    

En formidabel produktivitets forbedring i form av økt 

volum og lavere kostnader har vært resultatet.  

Dette har vært en nyttig og viktig periode ,og lagt 

grunnlaget for den nasjonalt viktige næringa slik vi ser 

den i dag.  

Lønnsomheten har gjort at det er bygd opp en rekke 

solide bedrifter som bidrar med fantastisk Vekst, 

verdiskapning, og tilbakebetaling til samfunnet.  

Men kanskje er vi nå kommet til et nytt industrielt 

veiskille, vi ser at veksten er i ferd med stoppe opp, 

samtidig som lønnsomheten er svært god.  

Likeså ser vi at kostnadene for å produsere et kilo laks 

øker, og at det i vestlig grad skyldes biologiske 



problemer knyttet til den sjøbaserte delen av driften. 

2015 ser ikke ut til å bli bedre, kostnadene fortsetter 

stige.  

Det ser ut som om norsk havbruk har stivnet i en 

struktur, og har ikke nok dynamikk til å løse de 

problemer og utfordringer næringa selv har skapt.  

Det går ikke å skylde på politikere, byråkrater, 

miljøbevegelse, etc., for at næringens kostnader til 

fiskehelse har vært akselererende de siste år.  

Disse problemene er selvskapt. Da må også næringa 

selv løse dem. 

Jeg mener ikke å vite hvordan dette kan løses, men 

jeg er sikker på at det vil hjelpe å stoppe opp å ta en 

debatt og skikkelig selvransakelse på hvor vi står. Ut 

over siste nytt i tekniske utstyr og forskjellige metoder, 

etc. for å i beste fall dempe virkningen av de 

biologiske problemene. 

For selve djevelen i ligninga om fortsatt vekst har vist 

seg « ned gang i slaktevekta» Dette i tillegg til 

nedgang i volum. 

Hele tiden hører vi næringen forsvarer seg med «at 

det har vi klart å løse før, vi vil klare det igjen» 



Bare vi pøser på nok penger og ressurser så løser alt 

seg. Spørsmålet næringa selv må stille seg, er når, og 

hvordan skal problemene løses? Det er kanskje ennå 

ikke nok alvor og smerte tilstede når prioriteringer og 

valg foretas i de forskjellige styrerom. 

Er næringa villig til å reise de mer grunnleggende 

spørsmål på hvordan en som helhet er organisert 

godt nok for løse de problem som det vi står 

ovenfor?Hvis næringa selv ikke klarer oppgaven med 

å organisere seg på en god nok måte, hvem skal da 

gjøre det ? politikere ,myndigheter og byråkrater 

gjennom massive forskrifter og rosa politiske 

drømmer? Har nærings strukturen stivnet slik at vi ikke 

kommer videre? Selskapene tjener bare enda mer 

penger da volmet går ned? En  negativ spiral? 

Hvis en ser på det som blir gjort i dag på FOU innenfor 

lakselus, så er nesten alle tiltak rettet mot å fjerne et 

problem som allerede er der, lite gjøres på den 

forebyggende side. Hvordan hindre at problemet 

oppstår.  

 Vi er alle enige om at det ikke er mulig å behandle 

seg bort fra problemet. 



Vi må skaffe oss bedre grunnleggende kunnskap, slik 

at vi kan forbygge at problemene ikke oppstår med 

den styrke vi ser i dag.  

 Det viktig at en utfordrer de strukturer som er bygd 

opp. At vi analyserer de biologiske og 

fiskehelsmessige, driftsmessige utfordringer vi har i 

dag.  

Hvor ble det av debatten som Gullestad utvalget 

reiste rund dette med regioner. Det var ikke en ny 

debatt Gullestad reiste, men en debatt som næringa 

unisont har tatt avstand fra helt siden på midten av 

90 tallet. Den gang var det fiskeriminister Jan H T 

Olsen som ville gjennomføre regionalisering. Man 

skulle tro at struktureringa som ah vært siden slutten 

av 90tallet og frem til i dag skulle gjøre det enklere å 

få det til enn det var på 90 tall.  

Historisk sett har vi hatt pionerene, så gründeren, så 

strukturistene (økonomene og teknologene). Denne 

gangen tror jeg det er biologenes og 

fiskehelsebiologens tur til sette fart og retning på 

framtidens vekst. Men da må de se bakover på de 

feil vi har begått, for så å tørre å vise tydelig retning 



og struktur framover, i funksjon som verge og 

beskytter av hoved personen selv «SALMO SALAR» 

I framveksten av den nye bioøkonomien en ser på 

kysten vil det være helt nødvendig å være bevisst på 

at dette krever holdnings og endrings evne og vilje 

hos oppdrettsselskapene.  

Kanskje er det slik at vi vil se framveksten av en ny 

profesjon «BIOØKONOMEN» En økonom som i tillegg 

til økonomisk innsikt har grunnleggende kunnskap og 

verdiforankring i oppdrettsproduksjon av levende og 

sårbare organismer. 

Den menneskelige faktor vil overskuelig framtid 

fortsatt være den viktigste faktor for vekst og suksess i 

sjømat næringen. Viktig at vi som arbeider i og med 

havbruk i større grad tør å utfordre gamle strukturer 

og holdninger.  

Til min påstand til å begynne med at hvis lakseprisen 

hadde vært lavere, så ville vi løst problemene våre 

raskere. 

Tror ikke det, men er slettes ikke sikker, 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 
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