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Økonomiske verdier 
Formålet med dette studiet er å presentere en metode til å beregne økonomiske 
verdier for kvalitetsegenskaper hos laks. Kvalitetsforskjeller fører ofte  ikke til  
prisdifferensiering på produkter i markedet, samtidig som kostnadene ved å 
produsere ulik kvalitet kan variere. For å kunne regne ut økonomiske verdier for 
kvalitetsegenskaper må en vite både pris og kostnad for de ulike 
kvalitetsgraderingene. Det er samtidig ikke gitt at den optimale kvaliteten før 
avlsmessig fremgang er lik den optimale kvaliteten etter avlsmessig fremgang. I 
dette studiet bruker vi rødfargen på laksefilet som eksempel på en slik 
kvalitetsegenskap. Laks er kjent for rødfarge, og forskjellige markeder foretrekker 
forskjellig grad av rødfarge. I tillegg utgjør innfarging av oppdrettslaksen ca. 15% 
av produksjonskostnadene i lakseoppdrett. En reduksjon av denne kostnaden vil 
ha stor betydning for økonomien i lakseoppdrettet. 
 
Den økonomiske verdien til en egenskap er avhengig av hvor mye profitten er 
forventa å endre seg på grunn av en marginal genetisk forbedring av egenskapen 
(Hazel, 1943). For å drive effektiv avl for kvalitetsegenskaper, trenger man riktige 
og robuste økonomiske vekter. Riktig økonomisk verdi av egenskapene er 
nødvendig for å oppnå dette. En profittfunksjon som består av en inntektsfunksjon 
og kostnadsfunksjon kan brukes til å regne ut den økonomiske verdien for 
kvalitetsegenskaper. Profitt er kort forklart inntekt minus kostnader. 
Inntektsfunksjonen er prisen som en funksjon av mengde og fenotype (kvalitet) og 
kostnadsfunksjonen er kostnaden ved å produsere mengden gitt fenotypen. I dette 
studiet ble følgende profittfunksjon brukt: 
 ( )( * ) | |p q g C q g∏ = −  (1) 
der ( * ) |p q g er prisen ganger kvantum gitt fenotypen g, og kostnadsfunksjonen; 

( | )C q g  er kostnadene ved å produsere den mengden gitt fenotype g. Ved 
utregning av profittfunksjonen for en kvalitetsegenskap bør en også ta hensyn til 
den underliggende fordelingen av egenskapen. I dette eksempelet vil informasjon 



om den fenotypiske fordelingen i populasjonen inkluderes. Profittfunksjonen blir 
derfor slik: 
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hvor integralet LB er den laveste fenotypiske verdien til egenskapen og UB er den 
høyeste fenotypiske verdien til egenskapen. Ved å derivere denne funksjonen med 
hensyn på fenotypen (kvalitet), g, finner en den prisen som gir maksimum profitt. 
Ved en genetisk forbedring av evnen til å utnytte fargestoffet i fôret kan det 
tilsettes mindre farge enn det som gjøres i dag for å oppnå samme farge i fileten. 
Dette fører til at kostnadene ved innfarging av laksefilet reduseres. En forandring i 
kostnadene kan føre til en forandring i kvalitetsnivået som gir maksimum profitt. 
Prisen vil da også forandre seg hvis markedet er villig til å betale forskjellige pris 
for ulike kvalitet. Når inntekts- og kostnadsfunksjonen forandrer seg,  vil også 
profittfunksjonen forandres, se figur 1. Den økonomiske verdien for en egenskap 
er økningen i profitt fra før til etter den genetiske forandringen: 
Økonomisk verdi = Profitt etter genetisk forbedring – Profitt før genetisk forbedring 
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Figur 1. illustrerer hvordan den økonomiske verdien kan estimeres. 



 
Markedsundersøkelse 
Prisen på laksefilet av ulik farge registreres ikke i markedet, vi gjennomførte 
derfor  en markedsundersøkelse for å finne hva konsumentene er villig til å betale 
for laksefilet med forskjellig grad av rødfarge. Markedsundersøkelsen ble 
gjennomført på Matforsk i løpet av fire kvelder i februar 2004.  Totalt var det 115 
deltakere fordelt på 8 grupper med 13-16 personer i hver gruppe. Deltakerne var 
rekruttert gjennom ulike organisasjoner. Ved ankomst fikk deltagerne 300 kroner 
som betaling for å møte opp. Deler av denne betalingen skulle, som en del av 
undersøkelsen. brukes til å kjøpe et lakseprodukt. 200 kroner ble sendt til 
organisasjonen/laget de representerte etter undersøkelsen var avsluttet og  et 
evalueringsskjema var innsendt.  
 
Markedsundersøkelsen innebar en spørreundersøkelse, 20 reelle valg og 10 
hypotetiske valg av laksefileter med forskjellige rødfarger og pris. I de reelle 
valgene besto hvert scenario av to ferske laksefileter pakket i konsumentpakker 
som lå på is, og i de hypotetiske valgene besto hvert scenario av to bilder av 
laksefileter. Laksefiletene varierte i pris og farge ut i fra et faktorielt design. I 
hvert scenario måtte deltakerne velge et av alternativene eller krysse av for ”ingen 
av disse”. Ut i fra disse valgene ble deltakernes gjennomsnittlige betalingsvillighet 
for 1 kg laksefilet for de forskjellige fargealternativene beregnet. Etter de 10 første 
reelle valgene ble halvparten av gruppene gitt informasjon om hvordan 
oppdrettslaks får sin rødfarge, mens den andre halvparten fikk denne 
informasjonen etter de 10 hypotetiske valgene. Før de siste 10 reelle valgene 
hadde alle fått denne informasjonen.  Valg gjort før informasjon ble brukt som 
grunnlag for å estimere betalingsvillighet som de etterfølgende utregning av 
økonomiske verdier skulle baseres på   
 
Betalingsvilligheten ble brukt til å estimere produsentenes inntekt for laksefileter  
som en funksjon av rødfarge. Følgende  inntektsfunksjon ble beregnet:  
 2 3Inntekt = -4691,1 + 498C - 17,186C  + 0,1983C  (3) 
hvor Inntekt er kr/kg fillet, C er verdien på Roche SalmoFan. Inntektsfunksjonen 
viser at det er økende inntekt jo rødere laksefileten blir. En økning i rødfarge 
utover det som  er vanlig i det norske markedet (23-29 på Roche SalmoFan) gir 
ikke signifikant økning i inntekten.  
 
For å kunne bruke en profittfunksjon som beskrevet tidligere må det også være en 
kostnadsfunksjon som beskriver kostnadene ved å bruke fargestoffet astaxanthin i 
fôret for å oppnå ulike farger i fileten. Denne ble laget på grunnlag av tidligere 
forsøk som beskriver hvor mye astaxanthin som er nødvendig i fôret for å oppnå 



de ulike fargekategoriene i fileten (Torrissen et al., 1995; Christiansen et al., 
1995). Følgende kostnadsfunksjon ble estimert: 
 2 3Kostnad før = -746,8 + 93,0483C - 3,8546C  + 0,0532C  (4) 
hvor Kostnad før er kostnaden ved bruk av astaxanthin for å produsere 1 kg 
laksefilet før en ytterlig genetisk forbedring av å utnytte astaxanthin, C er verdien 
på Roche SalmoFan. 
 
En genetisk forbedring av utnytting av astaxanthin vil føre til at det ikke er 
nødvendig å tilsette de mengdene av astaxanthin i fôret for å oppnå den samme 
fargen som tidligere. En kostnadsfunksjon ble estimert gitt en genetisk forbedring 
på 10% reduksjon i  astaxanthin-mengden i fôret: 
 2 3Kostnad etter = -672,5 + 83,7875C - 3,4709C  + 0,0479C  (5) 
hvor Kostnad etter  er kostnaden ved bruk av astaxanthin for å produsere 1 kg 
laksefilet etter en genetisk forbedring, C er verdien på Roche SalmoFan. Den 
økonomiske verdien kan finnes ved å ta profitt etter genetisk endring minus profitt 
før genetisk endring: Økonomisk verdi = Profitt etter genetisk endring – Profitt før genetisk 

endring 
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