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Hva er problemet fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv?



Lakselus er en eksternalitet
Havbruksselskaper internaliserer ikke i sitt eget 

regnskap

hva lakselusa koster andre aktører, 

altså andre havbruksselskaper, lakseelver mm



Etterspørselskurve
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4

Et laksemarked med eksterne 
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Tilbudskurve 
før eksterne 
kostnader

Produksjon
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Produksjon
etter.

Et laksemarked med eksterne 
effekter

Tilbudskurve 
før eksterne 
kostnader

Produksjon 
før

Ekstern effekter
(Sykdom, 

lakselus etc.)



Tilbudskurven til norsk havbruksnæring
Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
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Havbruksnæringens lønnsomhet: Til tider høy, 
store variasjoner fra år,  og store forskjeller 
mellom selskaper

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Dr
ift

sm
ar

gi
n 

i %

Gj.snitt-St.avvik Gj.snitt Gj.snitt+St.avvik

Kilde: Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse



Myndighetenes innovasjoner -
reguleringer

• Maksimal tillat biomasse (MTB)
• Lusegrense på anlegg
• Trafikklyssystemet



Lakselus (sammen med andre eksternaliteter) 
regulerer tilbudet av laks
• Global etterspørsel vokser raskere enn globalt tilbud  lakseprisen 

stiger

• Den ekstraordinære lønnsomheten i lakseoppdrett skyldes mye at 
naturen (les: lakselusa) lager problemer 

• Lakselusa gjør det mulig med grunnrenteskatt!



Etterspørselskurve

Produksjonsvolum

Kostnad 
og pris 
per kg

Tilbudskurve 
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eksterne 
kostnader
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Produksjon før

Vellykket FoU og innovasjon

Tilbudskurve etter 
innovasjoner

Produksjon 
etter

Større smolt, post smolt,
lukkede matfisk 

teknologier, havbruk til 
havs, vaksiner, etc etc



Innovasjoner i teknologier og drift kan øke den 
bærekraftige MTB og produksjon i en region



Biomasse (MTB)
oppdrettslaks i 
regionen (tonn)

Antall lakselus
i regionen

Biomasse (MTB)
oppdrettslaks i 
regionen (tonn)

Villaks bestand
(tonn)

Samfunnets
nedre grense 
for bestand

Innovasjon i teknologier og drift øker 
bærekraftig MTB

Før

Før



Biomasse (MTB)
oppdrettslaks i 
regionen (tonn)

Antall lakselus
i regionen

Biomasse (MTB)
oppdrettslaks i 
regionen (tonn)

Villaks bestand
(tonn)

Samfunnets
nedre grense 
for bestand

Innovasjon i teknologier og drift øker 
bærekraftig MTB

Fase 1: Skift i smittepress som
følge av tiltak eller innovasjoner

Fase 2: For ethvert MTB nivå gjør tiltak
eller innovasjoner at negativ effekt på
villaks bestand blir mindre

Før

Etter

Før

Etter



Myndighetenes innovasjoner har utløst private 
innovasjonsprosesser som savner sidestykke
• Maksimal tillat biomasse (MTB)
• Lusegrense på anlegg
• Trafikklyssystemet

• Forskningstillatelser

• Utviklingstillatelser
• Menon identifiserte 21 prosjekter med planlagte investeringer for 15 milliarder 

kroner per mars 2021
• Utviklingstillatelsene per mars 2021 en representerte en statlig støtte på i underkant 

av 10 milliarder kroner (Menon)
• Til sammenligning var den totale støtten i Norge gjennom det næringsrettede 

virkemiddelapparatet på 25 milliarder kroner



Tidslinje for lakselus behandling

Kilde: Coates et al (2021)



Metoder 
for å 
redusere 
lakselus i 
oppdrett

(Kilde: Barrett, 
Oppedal, Robinson, 
Dempster, 2020)
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Lukkede/semilukkede
konsepter i sjø…?



Lukkede / semi-
lukkede sjøanlegg:
Leverandører og 
konsepter

Kilde: BluePlanet.

Norsk Fiskeoppdrett har presentert 25 
lukkede/semilukkede konsepter, og også 
antydet prisen på mange slike anlegg. 

https://www.kyst.no/article/se-oversikt-dette-er-de-lukkede-og-semilukkede-konseptene-som-utvikles/
https://www.kyst.no/article/dette-koster-det-aa-lukke-oppdretts-norge/


Lukkede sjøanlegg har mange 
differensierende karakteristika
Forhold som påvirker fiskevelferd og fiskehelse:
• Lukket / semi-lukket system
• Dybde inntak av vann (unngå lakselus, 

patogener, etc.)
• Vannvolum (3.000-500.000 m3)
• Vannbevegelse (sirkulær, gjennomstrømning)
• Inntak og uttak av levende fisk (ulik grad av 

skånsomhet, stress for fisken)
• Vanngjennomstrømning (m3 per time, total 

vannutskiftningstid)
• Oksygeneringskapasitet
• Slamoppsamling/-behandling
• Dødfiskoppsamling
• Løsninger for flytting/sortering av levende fisk 

internt på enheten
• Teknologier overvåking av vannmiljø og fisk

Forhold som påvirker anleggets robusthet, 
levetid, vedlikehold, fleksibilitet:

• Konstruksjon og materialvalg (Plastduk, 
polyetylen, betong, stål, kompositt, glassfiber)

• Maksimal bølgehøyde (Hs)

• Energiforbruk og -effektivitet

• Integrert vs ekstern fôrflåte, operatørrom etc.

• Mobilitet til anlegg (flytting mellom 
lokaliteter)

• Backup løsninger elektrisitet



Havbruk til havs –
et stort 
veddemål:

Mindre lus og 
gode 
livsbetingelser for 
laksen

Arctic Offshore Farming WaveFlex OctopusAtlantis Subsea Farming

Hex Box Havfarm 1 og Havfarm 2 Unitech Salmo Solar Øymerd

North Sea Fishfarm
GM Aqua Design

Wave Master

Havliljen

Gigante Offshoremerd Viewpoint Seafarm
Spidercage

Subsea Farming – Argy

Ocean Farm
Smart Fish Farm

Aquastorm

Beck Cage

Blue Farm
Avalon

OceanGlobe Aqua Semi



Petro-maritime leverandører Havbruksleverandører



Noen eksempler på innovasjoner



Akva Future



Preline – store forsøk med ca. 200.000 smolt i hvert forsøk

Preline

Open cage (reference)

Land based smolt

4-6 months

+

+

10-12 months

Phase 2: Grow-outPhase 1



Preline –
redusert 
lusepåslag

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/are.15919

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/are.15919


FishGlobe

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fanim.2022.871433/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fanim.2022.871433/full


AKVA group – Atlantis, Nautilus og Tubenet
nedsenkbare anlegg

Kilde: www.akvagroup.com

http://www.akvagroup.com/news/the-answer-to-the-lice-problem-may-lie-in-the-depths


Nautilus 
nedsenkbare 
merder –
AKVA group

Kilde: www.akvagroup.com/news/the-answer-to-the-lice-problem-may-lie-in-the-depths

http://www.akvagroup.com/news/the-answer-to-the-lice-problem-may-lie-in-the-depths


Harbor Fence –
elektromagnetisk felt

Kilde: harbor.no



Harbor Fence –
elektromagnetisk 
felt



Salmon Tracking – samarbeid om økt 
kunnskap om vill laksefisk

Kilde: www.salmontracking.no/om/

http://www.salmontracking.no/om/


Kommer det en «magic bullet» mot lakselusa?



Kommer det en «magic bullet» mot lakselusa?

Ikke sats mye på det!

I så fall må en multi-milliard leverandør industri 
omstille seg



Behov for fortsatt innovasjon på mange 
områder 
• Myndighetenes reguleringer

• Reguleringer av drift og utslipp
• Trafikklyssystemet
• Lokalitetsstruktur

• Myndighetenes incentiver for innovasjon og investeringer
• (Delvis) lukking av produksjonen
• Miljøteknologiordningen?



Trafikklys-
systemet 
(Kilde: Eliasen et 
al, 2021)

• Trenger et system 
som regulerer total 
effekt av lakselus på 
vill laksefisk

• Men muligheter for å 
innovere



Trafikklys-
systemet 
(Kilde: Eliasen et 
al, 2021)
• Bedre 

kunnskapsgrunnlag 
om effekter på 
bestander

• Sterkere og mer 
forutsigbare 
incentiver for 
oppdrettere – fra 
«non-point» til «point
pollution»



Farm site 
sea lice prevalence regulation

Production area 
Traffic Light System

Bi-annual evaluation of sea lice induced mortality of wild 
salmonid stocks:

Less than 
10%

Between 
10%-30%

Above 
30%

Firm Maximum 
Allowable Biomass 

(MTB) license in tonnes

MTB
+6%

MTB
+0%

MTB 
-6%

Spring: Max 0.2 adult female sea lice per salmon
Rest of year: Max 0.5 adult female sea lice per salmon

Violation

No

No 
action 

required

Yes

Take de-
lousing 

measure

Yes, over 
several weeks

Take de-
lousing 

measure
Temporary
Reduction
MTB

Bi-annual evaluation of farm sea lice 
performance:

1. Less than 0.1 female adult sea 
lice week 13-39 two previous 
years?

2. Only one sea lice treatment last 
production cycle?

3. No other sea lice regulation 
violations?

If conditions 
1-3 satisfied 
MTB is 
increased 
with % 
based on 
salmon 
growth 
performance

Regulering av lakselus 
– på anlegg og 

trafikklyssystemet



Ny lokalitetsstruktur og «smart» lukking i 
fjordene kan redusere påslag av lakselus

In
fe

ct
io

n 
pr

es
su

re

N sites
Kilde: Barrett LT, Oppedal F, Robinson N, Dempster T ”Prevention not cure: a review of methods to avoid sea lice infestations in salmon aquaculture.” Reviews in 
Aquaculture og Huserbråten m.fl. ”Endret lokalitetsstruktur i produksjonsområde  3», Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, 
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-12

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-12


Teknologiske 
innovasjoner 

gir 
muligheter 

for nye 
verdikjeder 

og nye 
lokaliteter

Areal

HavoppdrettLukket på land Lukket og semilukket på sjø

Smolt-
landbasert

Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-
landbasert Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-lukket 
anlegg i sjø Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-
landbasert Matfisk- åpent offshore anlegg

Smolt-
landbasert

Postsmolt-lukket 
anlegg i sjø Matfisk- åpent offshore anlegg

Verdikjeder 
med ulike 
teknologiske 
konfigurasjoner 
og 
lokaliseringer

Smolt-
landbasert Matfisk - landbasert

Smolt-
landbasert Matfisk - lukket anlegg i sjø



Myndighetene 
må tillate ulike 
teknologivalg i 
ulike regioner

og

lage gode 
insentiver for 
investeringer

Areal

HavoppdrettLukket på land Lukket og semilukket på sjø

Smolt-
landbasert

Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-
landbasert Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-lukket 
anlegg i sjø Matfisk-åpent anlegg innaskjærs

Smolt-
landbasert

Postsmolt-
landbasert Matfisk- åpent offshore anlegg

Smolt-
landbasert

Postsmolt-lukket 
anlegg i sjø Matfisk- åpent offshore anlegg

Smolt-
landbasert Matfisk - landbasert

Smolt-
landbasert Matfisk - lukket anlegg i sjø



Behov for fortsatt innovasjon på mange 
områder - havbruksselskapene
• Mer bærekraftige forretningsmodeller

• Forpliktende samarbeid produserende lokaliteter, brakklegging, 
avlusing, mm

• Bidra til kunnskapsbygging og overvåkning av ville laksestammer



Bærekraftig forretningsmodell: Nye elementer
Nøkkel partnere Nøkkel aktiviteter Verdiløfte Kunderelasjoner Kundesegmenter

Nøkkel ressurser Kanaler til kunder

Kostnadsstruktur Inntektsstrømmer

• Kommuner
• NGOer
• Myndighetsorganer
• Andre 

havbruksselskaper

• Kontroll med egne 
utslipp

• Samarbeid med andre 
havbruksselskap om 
regional bærekraft 
(fiskehelse og miljø)

• Oppdrettslokaliteter
• Lisenser fra 

myndighetene: MTB 
selskap og lokalitet, 
etc.

• Økonomisk 
bærekraftig 
lokalsamfunn

• Akseptable miljø 
fotavtrykk

• Inkludere NGOer i 
dialog om standarder 
for produksjon, 
distribusjon, etc.

• Tilgang til markeder og 
kunder som er mer 
krevende mht bærekraft

• Avgifter til samfunnet
• Valg mht lokalisering og sysselsetting som gir økt lokal bærekraft
• Andre økonomiske bidrag til lokalsamfunn mm
• Standarder for miljø og fiskevelferd som øker kostnader

• Høye standarder for miljømessig og økonomisk bærekraft kan gi 
lisens for vekst fra samfunnet

• Høye standarder gir tilgang til nye markeder og kundesegmenter, 
kan gi redusert inntektsrisiko

• Kommunisere 
bærekrafts-vurderinger 
og valg til kunder og 
konsumenter, også 
dilemmaer



Høsten 2022 – jubelhøst for lakselusa?

• Grunnrenteskatt

• Økt utbytte- og formuesskatt

• Totale skatter på 70%-100% av overskuddet



Høsten 2022 – jubelhøst for lakselusa?

• Grunnrenteskatt
• Økt utbytte- og formuesskatt
• Totale skatter på 70%-100% av overskuddet

• Investeringskraften som forsvant?
• Utviklingstillatelsene kraftig redusert i verdi
• 35 mrd i utsatte/terminerte investeringer ifølge Sjømat Norge
• Mye av investeringene i teknologier som reduserer lakselus 

problemet



Hvordan vil det bli uten lakselus?



Hvordan vil det bli uten lakselus?

• Hvis vi 
• løser lakselus problemet og andre biologiske problemer og 
• myndighetene ikke begrenser produksjonen ut fra andre grunner 



Hvordan vil det bli uten lakselus?

• Hvis vi 
• løser lakselus problemet og andre biologiske problemer og 
• myndighetene ikke begrenser produksjonen ut fra andre grunner 

• så vil
• Produksjonen ekspandere dramatisk og tilbudskurven bli flatet ut
• Den ekstraordinære lønnsomheten forsvinne ut av næringen
• Mange leverandører forsvinne eller omstille seg
• Mange forskere bli arbeidsledige
• Grunnrenteskatten bli lav – men mye inntekter fra andre skatter



Veien framover

• Bare store investeringer kan redusere luseproblemet

• Myndighetene har stor jobb med å innovere i reguleringer og 
incentiver

• Skattepolitikken er avgjørende – er Finansdepartementet i stand til å 
lage riktige incentiver for bærekraftig (lusefri) vekst?

• Med riktige rammebetingelser vil vi se en «lav-lus» næring om 10 år 


	Slide Number 1
	Hva er problemet fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Tilbudskurven til norsk havbruksnæring�Inflasjonsjusterte produksjonskostnader i matfiskproduksjon av laks og ørret
	Havbruksnæringens lønnsomhet: Til tider høy, store variasjoner fra år,  og store forskjeller mellom selskaper
	Myndighetenes innovasjoner - reguleringer
	Lakselus (sammen med andre eksternaliteter) regulerer tilbudet av laks
	Slide Number 18
	Innovasjoner i teknologier og drift kan øke den bærekraftige MTB og produksjon i en region
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Myndighetenes innovasjoner har utløst private innovasjonsprosesser som savner sidestykke
	Tidslinje for lakselus behandling
	Metoder for å redusere lakselus i oppdrett��(Kilde: Barrett, Oppedal, Robinson, Dempster, 2020)
	Slide Number 25
	Lukkede / semi-lukkede sjøanlegg:�Leverandører og konsepter
	Lukkede sjøanlegg har mange differensierende karakteristika
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Noen eksempler på innovasjoner
	Akva Future
	Preline – store forsøk med ca. 200.000 smolt i hvert forsøk
	Preline – redusert lusepåslag
	FishGlobe
	AKVA group – Atlantis, Nautilus og Tubenet nedsenkbare anlegg
	Nautilus nedsenkbare merder – AKVA group
	Harbor Fence – elektromagnetisk felt
	Harbor Fence – elektromagnetisk felt
	Salmon Tracking – samarbeid om økt kunnskap om vill laksefisk
	Kommer det en «magic bullet» mot lakselusa?
	Kommer det en «magic bullet» mot lakselusa?��Ikke sats mye på det!��I så fall må en multi-milliard leverandør industri omstille seg
	Behov for fortsatt innovasjon på mange områder 
	Trafikklys-systemet (Kilde: Eliasen et al, 2021)
	Trafikklys-systemet (Kilde: Eliasen et al, 2021)
	Slide Number 45
	Ny lokalitetsstruktur og «smart» lukking i fjordene kan redusere påslag av lakselus
	Teknologiske innovasjoner gir muligheter for nye verdikjeder og nye lokaliteter
	Myndighetene må tillate ulike teknologivalg i ulike regioner��og��lage gode insentiver for investeringer
	Behov for fortsatt innovasjon på mange områder - havbruksselskapene
	Bærekraftig forretningsmodell: Nye elementer
	Høsten 2022 – jubelhøst for lakselusa?
	Høsten 2022 – jubelhøst for lakselusa?
	Hvordan vil det bli uten lakselus?
	Hvordan vil det bli uten lakselus?
	Hvordan vil det bli uten lakselus?
	Veien framover

