
På grise- og fiskevelferden løs 

Nylig ble det klart at over halvparten av norske grisebønder ikke følger minimumskravene i 

dyrevelferdsloven. Vi vet også at 90 – 130 millioner oppdrettsfisk dør underveis i 

produksjonen. Alt for å sikre inntjening til eierne. 

I Norge finnes det mange flinke bønder og oppdrettere, og mange produksjonsdyr som har 

det godt. Men dessverre gjelder det ikke alle. I jakten på raske penger blir det tatt snarveier, 

og dyrenes interesser blir regelmessig satt til siden. Mattilsynets nasjonale kampanje om 

velferd for svin viste at over halvparten av norske grisebesetninger ikke har tilgang til strø og 

rotemateriale. I Fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet fremkommer det at 90 

millioner laks døde i oppdrett. Samtidig forsvant det 40 millioner rensefisk. En stor andel av 

disse dødsfallene i oppdrett kommer av den brutale avlusningspraksisen.  

For både gris og laks blir det utstedt lite virksomme tiltak og produsentene får fortsette, 

fremfor å stoppe produksjonen der det er gjentatte brudd på dyrevelferdsloven. 

Arbeidet til de mange seriøse bøndene og fiskeoppdretterne viser at det er fullt mulig å drive 

uten disse dyretragediene. Vi trenger en solid politikk som både stimulerer produsentene til 

å drive bedre – gjennom teknologi og kompetanse – men også et tilsynsverk som fungerer 

etter intensjonene. Mattilsynet må oftere trekke tilbake produksjonstillatelser og anmelde 

flere grove lovbrudd. Politiet trenger personell med kompetanse på dyrehelse som kan 

vurdere grovheten i lovbruddene. Det samme gjelder innne rettsvesenet. I tillegg må det 

generelle straffenivået høynes, og eiere på lik linje som arbeiderne må stilles rettslig 

ansvarlig for grove brudd i sin virksomhet. 

Vestland SV har derfor begynt det politiske arbeidet med å vedta at en grense for maksimal 

dødelighet i lakseoppdrett, hvor matfisk-konsesjoner vil bli trukket tilbake dersom 

gjennomsnittlig dødelighet er høyere enn 25 prosent i en periode over 5 år. Vestland 

fylkeskommune skal jobbe for innføring av denne grensen ifølge valgprogrammet til 

Vestland SV. 

I dag er det for få konsekvenser for de ansvarlige i dyreproduksjonen. Dette gjelder både 

røkterne, dyrehelsepersonellet, administrasjon og eiere. Det er ubegripelig at det skal være 

mulig å bli milliardær på dyretragedier i Norge. 

Sør- og Vestlandet er dessverre den delen av Norge med de groveste bruddene på 

dyrevelferdsloven i grisehold, og Vestlandet har den høyeste dødeligheten i lakseoppdrett. 

Vi vest- og sørlendinger må lede an i arbeidet med å snu dette til et etisk forsvarlig dyrehold. 

Dette er helt grunnleggende i et bærekraftig matsystem! 


