Flott med steril oppdrettslaks!
Nova Sea AS er først ute på Helgeland med å gjøre forsøk med steril oppdrettslaks i kommersiell drift.
Det skal de ha honnør for! Vi håper deres forsøk blir en suksess, både med hensyn til økonomi og til
fiskevelferd. Går dette bra spår vi optimistisk at bruk av steril oppdrettslaks blir den nye standarden i
oppdrettsnæringa. En rømt steril oppdrettslaks kan rote det litt til i elva, men ikke skade villaksens
egenart. Dette er vår viktigste grunn for å heie på bruk av steril oppdrettslaks. Men ikke bare. Mye
rømt oppdrettslaks er kanskje oppdrettsnæringas og de utsatte elvenes største omdømmeproblem.
Dette problemet vil bli langt mindre ved bruk av steril oppdrettslaks og «laksen» i lakserike Norge vil
være på vei mot en mer fredelig sameksistens!

Grønne konsesjoner
På tampen av fjoråret annonserte regjeringen tildeling av 45 nye «grønne» oppdrettskonsesjoner for
laks og ørret. Her skal de næringsaktørene som ønsker nye konsesjoner konkurrere om å ta i bruk de
mest miljøvennlige løsningene. Vi mener lakseoppdrettere som planlegger å bruke steril laks bør bli
vinnerne. For det haster med å stoppe de genetiske påvirkningene på villaksen. HI og NINA har påvist
genetiske endringer hos villaks i noen elver som følge av at rømt oppdrettslaks gyter der. Det er ennå
usikkert hvor store endringene er og hva de betyr, og det er i seg selv urovekkende. Derfor må
midlertidig sikring av utsatte villaks stammer i levende genbank vurderes, selv om det nå startes
utprøving av steril laks.

Viktig næring
Lakseoppdrett er svært viktig for Norge. Vår rause kystnatur har lokaliteter med friskt og strømrikt
sjøvann egnet til lakseoppdrett, og med god hjelp fra dyktige fagfolk er lønnsomheten i næringa
meget bra. Bruk av steril oppdrettslaks reduserer sterkt en av de viktigeste hindringene for
miljømessig bærekraftig utvikling av den. Nova Sea AS sitt forsøk kan derfor også bidra til å vise vei
for fortsatt vekst. Metoden som benyttes til sterilisering, såkalt triploidisering, endrer ikke
oppdrettslaksens kvaliteter som mat. Triploide fiskeindivider finnes naturlig og mye av frukten vi
spiser er triploid. Så lykke til, dette er spennende!
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