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Hovedtrekk i internasjonal lakeproduksjon 
Produksjon av atlantisk laks er en relativt ny næring.  De hele startet på 
begynnelsen av 1970-tallet i Norge, og har her hatt en eventyrlig vekst.  I 2003 ble 
det i Norge produsert 520 000 tonn oppdrettslaks, mens produksjonen av alle 
andre husdyr til sammen var halvparten, 262 000 tonn.  Norge og Chile dominerer 
produksjonen av atlantisk laks på verdensbasis, se Figur 1. 
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Figur 1.  Produksjonen av atlantisk laks i 2003 fordelt på de land hvor slik produksjon 
foregår. (Kilde: Anon.: Norsk havbruksnæring – Tall og Fakta.  FHL Havbruk 2004)  
 
Det finnes ingen statistikk for internasjonal produksjon av lakseegg, men ved å 
ekstrapolere fra produksjonen i Norge, kan totalt globalt behov for egg estimeres 
til ca 700 millioner egg på årsbasis.   
 



Produksjon og distribusjon av startmateriale i 
lakseproduksjonen 
Produksjon av atlantisk laks er begrenset til de land som har gode naturgitte 
forhold for slik produksjon.  Dette gjelder i enda høyere grad reproduksjonen, da 
både optimale lysforhold og temperatur er kritiske suksessfaktorer i 
rognproduksjonen.   Salg av startmateriale foregår i hovedsak i form av øyerogn 
(embryo).  Dette er rogn som har vært inkubert i 40 – 50 dager, og som tåler godt 
mekaniske påkjenninger i form av transport. Laks har svært stor 
reproduksjonskapasitet, og i Norge er det ikke mer enn 10 – 12 anlegg som 
produserer og distribuerer øyerogn.  Reproduksjon i laksenæringen er, i 
motsetning til i vanlig husdyrbruk, spesialisert, og muligheten for å distribuere 
embryo i stor skala gjør at bruk av fryste spermier har mindre betydning for 
overføring av avlsmessig framgang til primærprodusentene.   
 Det har i en årrekke foregått handel med øyerogn på tvers av 
landegrenser, og denne aktiviteten er økende.  Dette skyldes flere forhold: 

• Behov for forbedret genetikk.  Avlsarbeid er en viktig faktor for øket 
produktivitet. Familiebasert avlsarbeid er spesialisert og kostnads-
krevende, og avgrenset til noen få land og selskap. 

• Laksenæringen er i stigende grad internasjonal, med stor grad av 
krysseierskap på tvers av landegrenser.   

• Behov for jevn tilførsel av startmateriale.  Dette blir stadig mer viktig i 
lakseproduksjonen, da jevn produksjon gjennom året er et markedskrav. 
Naturlig gytesesong for laks er om høsten.  For å muliggjøre utsett av 
fisk i sjøen gjennom mesteparten av året, må rognproduksjonen styres 
ved bl.a. å regulere kjønnsmodning og gytetidspunkt vha. lys og 
temperatur.  I Chile er det vanlig, nettopp for å kunne ha jevnere 
produksjon og utnytte anleggene bedre, å supplere nasjonal 
rognproduksjon ved å importere fra den nordlige halvkule, som har 
naturlig kjønnsmodning forskjøvet 6 måneder i tid.   

• Mangel på naturgitte forhold for reproduksjon. 
• Ønske om øket inntjening for avlsselskaper og rognprodusenter. 

 
Norges forutsetning for å lykkes med eksport av rogn 
Aqua Gen AS viderefører avlsarbeidet som ble startet av AKVAFORSK på 
begynnelsen av 1970-tallet.  Fra midten av 1980-tallet ble deler av avlsarbeidet 
videreført av næringen etter modell fra landbrukssamvirket i Norge.  Etter 
konkursen i 1990 i Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS), som var den største eieren 
av Norske fiskeoppdretteres avlsstasjon på Kyrksæterøra, ble avlsarbeidet 
videreført av Norsk lakseavl AS, som endret navn til Aqua Gen AS i 1999.  Det 
var i laksenæringen lenge motstand mot å eksportere rogn fra Norge, da dette var 



ansett å være næringens arvesølv.  Til tross for denne holdningen startet Norsk 
lakseavl eksport av lakserogn til Chile i 1998. Dette var delvis begrunnet i at det 
allerede i mange år hadde foregått uregulert eksport av rogn og avlsmateriale, 
også fra avlssystemet, gjennom såkalte tradere.   
 Det viktigste fortrinnet Norge har i rognmarkedet er Aqua Gens 
avlsarbeid, der seleksjon har vært gjennomført i 8 generasjoner, og som er ansett 
for å være en modell for familiebasert avlsarbeid innen akvakultur.  I dette 
avlsarbeidet selekteres det for tilvekst, redusert tidlig kjønnsmodning, 
kvalitetsegenskaper som fettinnhold og filetfarge og resistens mot spesifikke 
infeksjonssykdommer.  I dag foretas seleksjonen på grunnlag av testing i Norge.  
Vi har ikke gode nok data for samspillseffekter mellom genotype og miljø.  Det 
må skaffes mer kunnskap om det bør tas hensyn til dette i avlen.  I alle fall er det 
ulike sykdomsproblemer i for eksempel Norge og Chile.  
 På grunn av optimal sjøtemperaturer har Chile ideelle forhold for 
tilvekst.  Når det gjelder naturgitte forhold for reproduksjonen, har Norge fortrinn 
sammenlignet med Chile og de fleste andre land.  Dette gjelder både 
vanntemperatur og lysforhold.  (Region X i Chile, hvor mesteparten av 
lakseproduksjonen foregår, ligger på tilsvarende breddegrad som Portugal).   
 Også når det gjelder tilgang på de ”opprinnelige” genene, har Norge en 
fordel sammenlignet med Chile.  Laksefisk er ikke naturlig forekommende på den 
sørlige halvkule, og all lakseproduksjonen i Chile er basert på gener som er blitt 
importert. 
 En av de viktigste begrensninger for internasjonal handel med rogn er 
faren for infeksjoner som kan følge rogna.  I og med at stamfisken oppholder seg 
deler av livet i sjøen, lar det seg vanskelig gjøre å ha full kontroll.  Den viktigste 
innsatsen er så godt som mulig å skjerme fisken mot smitte, både ved bruk av 
sikre vannkilder, skjermet oppdrettsmiljø og hygienetiltak.  Dernest er det 
påkrevet med utsortering/dokumentasjon ved at stamfisken screenes for 
smittestoff ved stryking.  Aqua Gen har initiert aktiviteter for å framskaffe mer 
kunnskap omkring vertikal overføring av fiskesykdommer.  Blant annet tok Aqua 
Gen initiativet til det EU-finansierte prosjektet Appraisal of the zoo-sanitary risks 
associated with trade and transfer of fish eggs and sperm 
("Fish Egg Trade").  Dette prosjektet, som avsluttes i 2005, koordineres av 
VESO.  Aqua Gen er også med i et forskningsprosjekt på screening av stamfisk 
for virus, sammen med VESO, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet.  
Dette brukerstyrte prosjektet har nylig fått delfinansiering fra Norges 
forskningsråd.  Disse forskningsprosjektene skal bidra til å øke kunnskapen 
omkring vertikal overføring av fiskesykdommer for om mulig å få et faktabasert 
grunnlag for internasjonalt aksepterte protokoller for handel med rogn og melke. 
 Selv om fryste spermier ikke har den betydning for overføring av 
forbedret genetikk innen akvakultur som innen tradisjonelt husdyrbruk, er det 
viktig for effektivisering av avlsarbeidet.  Innen organisering av et internasjonalt 



avlsarbeid med ”multipliere” i flere land, kan bruk av fryst melke være et viktig 
hjelpemiddel.  Gjennom samarbeid som startet i Team Semin BA og er videreført 
sammen med Geno, har Aqua Gen utviklet en teknologi for cryokonservering av 
melke som er enestående internasjonalt.  Sammen har Aqua Gen og Geno 
opprettet datterselskapet Cryogenetics AS, som skal kommersialisere 
fryseteknikken. 
 
Hvordan hevder Norge seg i dag? 
Av flere grunner er det Chile som er det mest interessante markedet for lakserogn; 
her er det lengst tradisjon for og avhengighet av import og her er den raskeste 
veksten i lakseproduksjonen, også mye raskere enn i Norge.  Tradisjonelt har de 
største eksportørene av lakserogn til Chile vært Irland, Skottland og Island.  De 
siste par årene har Norge vært den største eksportøren.  Sesongen 2003/04 
eksporterte Aqua Gen ca 30.000.000 lakserogn til Chile, siste sesong har dette økt 
med ca 50 %.   

 

Figur 2 Mesteparten 
av eksporten av 
lakserogn foregår til 
Chile. Det er nå også 
åpnet for handel 
mellom Norge og 
EU.  Island, 
Australia og USA har 
også noe eksport. 

 
Inntil februar 2003 var grensene stengt for handel med rogn mellom Norge og 
andre EØS-land.  Fra da av er det blitt åpnet for handel begge veger.  Aqua Gen 
hadde sin første eksport av rogn til Skottland sesongen 2004/2005.   
 Andre aktuelle markeder er Canada og USA.  Her har det hittil vært 
sterke restriksjoner på import, på grunn av frykt for innføring av smitte og 
genetiske interaksjoner med nasjonale laksestammer i tilfelle rømming fra 
oppdrettsanlegg. 
 Utfordringene framover er først og fremst: 

• Være best på genetikk og avl.  Den beste genetikken lar seg kopiere.  
Derfor er det viktig hele tiden å ligge foran konkurrentene. 

• Sikre avlsmaterialet mot infeksjonssykdommer og gjennomføre og 
dokumentere gode hygiene- og helserutiner i rognproduksjonen. 

• Være best på produksjon og logistikk.  
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