Regjeringa gir lakselusa privilegier
Regjeringa forslår et nytt system som har som mål å gi lakseoppdrettsnæringen forutsigbar vekst.
Visjonen er at næringa innen 2050 skal seksdobles. Miljøbaserte indikatorer, illustrert ved trafikklys,
skal beskrive miljøtilstanden og derved bidra til å styre utviklingen i ulike regioner. Grønt åpner for
økt vekst, gult for 0-vekst og rødt for nedbygging.
Av alle miljøpåvirkningene regjeringa har vurdert er økt dødelighet av ville laksefisk forårsaket av
parasitten lakselus fra oppdrettsanlegg den eneste miljøindikatoren som er valgt. Lakselusa er i
forslaget gitt det privilegium at den alene kan drepe 30 % av all vill laksefisk i en region før det lyser
rødt og nedbygging vurderes. Dette er et voldsomt privilegium. Flere titalls andre parasitter, virus og
bakterier oppformeres i lakseoppdrett og kan skade fisken der og det er overveiende sannsynlig at
noen av disse også kan skade ville laksefisk.
Under et seminar vi arrangerte i Miljødirektoratet nylig pekte forskere på at mer lakseoppdrett av
dagens type vil gi; flere sykdomsutbrudd, flere typer sykdommer, mer hissige varianter av
sykdommer og økt smittepress fra oppdrett til ville laksefisk. Godt begrunnede teorier forutser
derfor ytterligere skader på ville laksefisk. Dessverre er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt og
omfanget er derfor usikkert, men om regjeringa lar lakselusa alene skade de ville laksefiskene til de
mener miljøtilstanden er uakseptabel har de overhodet ikke mer å gå på.
Regjeringas lysregulering kan være en god ide, men de samlede sykdomsbelastningene av parasitter,
inkludert lakselus, virus og bakterier må sees i sammenheng. Mer forskning og overvåking må til for
med sikkerhet å slå fast de forskjellige sykdommenes betydning. Men allerede nå må regjeringas nye
system ta høyde for å vise grønt, gult eller rødt for den samlede belastningen av alle sykdommene.
For viser det seg at skadelige effekter av en sykdom øker må effekter av de andre reduseres
tilsvarende. Lakselusa må finne seg i å dele sitt privilegium med de andre.
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