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«The Cost of Disease» - effekt av dødelighet

Direct effects (costs) Indirect effects - externalities

• Output losses (biological losses) • Impaired human health

• Extraordinary costs • Reduced animal welfare

• Costs of treatment • Environmental effects

• Costs of prevention • Effects on the market

• Other effects on society

Source:  After Bennett 2003, Bennett and Ijpelaar 2005



Rammer og Bærekraftig utvikling

4

Akvakulturloven

§ 1. Formål. Loven skal fremme akvakulturnæringens 
lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene 
av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping 
på kysten.

Akvakulturdriftsforskriften

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til at 
akvakulturnæringen kan få en bærekraftig utvikling og 
bli en lønnsom, konkurransedyktig og livskraftig 
kystnæring.  Formålet er også å sikre god helse hos 
akvakulturdyr og ivareta god velferd hos fisk

“Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs

Brundtland Commission of the United 
Nations on March 20, 1987: 



Hva betyr dødelighet? – og forbedring!

For produksjon og økonomi
• Dødelighet betyr mye for produksjon, prodkost og 

resultat i næringa
• Effekter av forbedring i 1 standardavvik (2% poeng)

• Potensialet er større enn for fôrpris
• Som er den største innsatsfaktoren i næringa

Eksternaliteter
• Fiskevelferd

• Dyr har en egenverdi utover nytteverdien for oss 
mennesker

• Miljø
• Marked
• Vekstmuligheter for næring

• Mulig del av trafikklyssystemet?



Number of fish

Size

Superior quality fish

U
n

fi
t 

fo
r 

c
o

n
s

u
m

p
ti

o
n

O
rd

in
a

ry
 q

u
a

li
ty

Growth reduction
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Feed conversion
Combined boxes

The biologic production-loss model (bPLM)
- kvantifisering av tap

A. Aunsmo, 2009. Health related losses in sea farmed 

Atlantic salmon - quantification, risk factors and 

economic impact. PhD thesis, Norwegian School of 

Veterinary Science.



• «Et klassifiseringssystem for taps- og dødsårsaker må ha som overordnet formål å redusere tap og dødelighet, 

først og fremst som et verktøy for dyre-eier. Et system bør også være et effektivt verktøy for leverandørindustri, 

forvaltning og forskning.» 

• Et klassifiseringssystem må kunne «skille mellom» (klassifisere) og tallfeste (kvantifisere) taps- og dødsårsaker. Et 

system for industrielt lakseoppdrett må være dynamisk for å kunne håndtere endringer i sykdomsspekter relativt 

raskt samt løse spesifikke lokale og geografiske behov. Systemet må tjene endringer i behov hos brukere og for 

alle nivåer i produksjonskjeden, fra lokalitet til konsernledelse. 

• Et system må designes slik at det er samsvar mellom behov, ambisjoner og formål på den ene siden, og brukernes 

ressursbruk i utvikling og operativ drift av systemet på den andre siden. 

Klassifiseringssystem for taps- og dødsårsaker
- systematisering av tap og dødelighet (Seafood Innovation Cluster)

A. Aunsmo, M Stormoen, D Persson, PJ Midtlyng 2020.
Klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur – forprosjekt.
NMBU ISBN 978-82-575-1711-3



Døden er en sammensatt og komplisert prosess!

Underliggende dødsårsak

a) den sykdom eller skade som startet rekken 
av de sykelige tilstander som ledet direkte til 
døden eller

b) de ytre omstendigheter ved den ulykke eller 
voldshandling som var årsaken til den dødelige 
skade

• Definisjonen er kausal!
• «International Classification of Disease -ICD»

• Vi lager nå en nasjonal kodestruktur for å kunne 
kvantifisere «underliggende dødsårsaker»

• For å styre ressurser til områder som gir størst 
effekt! A. Aunsmo, M Stormoen, D Persson, PJ Midtlyng 2020.

Klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur – forprosjekt.
NMBU ISBN 978-82-575-1711-3



Helsestyring – «Health Management»

Helsestyring

• “Utøve rasjonelle valg og beslutninger i allokering av begrensede 
ressurser for oppnåelse av konkurrerende mål” 

• «Mest mulig helse for hver krone»

The equimarignal principle:

“The returns from a scarce or limited resource are maximized when the 
input is allocated to its most profitable uses in such a way that the 
return from the last unit of resources is not only equal or higher than 
the costs of the last unit of resource, but also the same in each of the 
alternative uses”

Dijkhuizen and Morris 1997



Kost-nytte vurdering (PD)
- Betydning av vaksinebeskyttelse, sannsynlighet for sjukdom og laksepris

• Økt sannsynlighet for sjukdom
• Økte kostnader

• Større nytte av vaksine

• Økt beskyttelse av vaksine
• Større nytte av vaksine!

• Høy laksepris
• Sjukdom koster mere

• Vaksine har større verdi

Kost-nytte vurderinger i kontroll av PD 2018
Arnfinn Aunsmo m. fl. 
NMBU Veterinærhøgskolen



Risikostyring – økonomi vs epidemier

• «The Economics of Scale»
• Gradvis avtakende
• Faste kostnader er begrenset i oppdrett 

- sjøbasert

• «The Epidemics of Scale»
• Eksponentiell (logistisk)
• Dramatisk effekt på produksjon
• Ekstraordinære kostnader
• Stor konsekvens hvis ute av kontroll

• De to må balanseres
Risikostyring

The Economics
of Scale

The Epidemics
of Scale



«The Economics of Scale vs The Epidemics of Scale»

Kr/kg

Volum

Prod.kost



The use of R&D in Aquaculture

Basal R&D Applied R&D
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Hvordan arbeide med «laksedøden»?

• Vi må ha felles begreper og terminlogier i arbeid med dødelighet

• Vi ha forståelse av hva dødelighet koster på ulike områder
• Produksjon, økonomi, fiskevelferd, marked etc. 

• Forbedringer er en kontinuerlig prosess, paradigmeskifter er unntaket

• Ressurser må styres dit de gir størst effekt, og helst effekt på flere områder

• Risiko må styres, epidemier er kostbare!

• Vi må arbeide målrettet med de spesifikke dødsårsakene

• Vi må overvåke dødelighet og effekter av forbedringsarbeid

• Det er rom for mer fornuftig helsestyring i norsk akvakultur!

Takk for meg☺


