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• Velferd
• Sykdommer 
• Adferd 

• Maksimal Tillatt Biomasse (MTB)
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• Antall dyr   --- relatert til individer
• «kilo på stampen» ---- relatert til 

masse/volum
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Mat produsert på dyr 
forutsetter godt dyrehold

Basal forskjell mellom en agrikultur og en fiskerikultur ?



MTB

.. skal styre produksjonen i forhold til marked, 
lønnsomhet og ekstern miljøbelastning/ -
toleranse
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I matfiskanlegg kan fisken på gode 
lokaliteter tåle relativt høye tettheter uten 
at tilveksten reduseres
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Samtidig kan den volumbaserte 
avgrensingen (ha) en negativ betydning 
for fiskens ve og vel. 

FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR 
PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV 
MATFISKOPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET (2002)
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8Source: Bård Misund, UiS

Profitt på selskapsnivå
EBIT margin Norwegian salmon farmers, 2020 Cost per kg, NOK



Akvakultur

… er en matproduksjon hvor enkeltindivider 
skal føres levende fram til slakt, og som hele 
livsperioden skal ha leveforhold som 
tilfredsstiller definerte kriterier.  
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• Vi utvikler et nytt husdyr – «tamlaks» 
• MTB’en er ikke etablert for å ivareta godt 

husdyrhold 
• Godt dyrehold er en forutsetning for videre 

vekst
• Godt dyrehold krever at vi lærer mer om 

tamlaksens behov og adferd 
• Godt dyrehold krever at vi «ser» enkeltfisken
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Lov om dyrevelferd

Fiskevelferd relativt nytt konsept
– forhold som påvirker velferd hos eller 

respekt for dyr (§2)

– egenverdi til dyr er uavhengig av nytteverdi 
for mennesker (§3)
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Agrikultur vs fiskerikultur
• Produksjon skal skje utan skadeverknader på dyrets fysiske eller psykiske 

helse eller velferd
– Forskrift om velferd for produksjonsdyr
– Forskriften skal bidra til god helse og trivsel hos produksjonsdyr.

• Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.
– Akvakulturforskiften
– Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 

rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.
– Ingen forskrift/paragraf spesifikt på velferd
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en biologisk matproduksjon
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en biologisk matproduksjon
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Dr. S Tavornpanich; Tenacibaculum og atypisk 
vintersår, WP1, FHF 901434; 2017 - 2021



Adferd
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Cermaq; iFarm-prosjekt
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• Source: Fiskeridirektoratet, NOFIMA, DNB

Kostnadstrend
Patogens a key cost driver



Ny teknologi
• Individbasert oppfølging av fysiologiske parameter hos 

settefisk – og matfisk
– tamlaks vs. villaks
– robusthet

• Miljøparametere vs. fysiologiske balanse
• Individbasert overvåking av adferd (ML)
• Målrettet individuell behandling 
• Individoppfølging på slakteri 
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Større oppmerksomhet på individ i forhold 
til produksjon, sykdom og velferd er en 
forutsetning for framtidig bærekraftig 
vekst i næringen. 
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Takk for 
oppmerksomheten
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