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1. Innledning.
Norsk oppdrettsnæring er en betydelig næringsaktør. Fiskeri- og kystdepartementet (2009)
anslår at det i 2007 ble produsert i overkant av 800 000 tonn oppdrettet fisk til en verdi av
17,5 milliarder kroner i førstehåndsomsetning. Det betyr at oppdrettsfisk, som utgjør nær
halvparten av norsk sjømateksport, bidrar til å gjøre Norge til verdens nest største
eksportnasjon av sjømat. Oppdrettsnæringa sysselsetter rundt 4500 personer direkte, og
skaper i tillegg betydelige ringvirkninger til underleverandørindustri og foredlings- og
transportbedrifter. I følge Eksportutvalget for Fisk (2006), er imidlertid forbruket av fisk
halvert fra 1950 og 60 tallet og frem til 2005. Men det spises stadig mer laks, og til det til en
større verdi enn fisken hadde før. Konsumet av laks økte i perioden 2000 til 2005 med 54
prosent. Eksportutvalget for Fisk (2006) forklarer dette med innovasjon innenfor produktkategorien frossen laks, mens konsumet av fersk laks har gått ned.

1.1 Trender i konsum av laks.
Eksportutvalget for Fisk (2010:13) trekker frem tre sentrale hovedtrender i utviklingen av
norsk sjømatkonsum. Produktene må for det første ”enten være sunne eller i det minste
framstå som sunnere enn de faktisk er”. Dessuten må produktene være bekvemmelige;
”kjappe å bruke, komplette, trygge, funksjonelle og enkle å sette seg inn i og forstå”
(Eksportutvalget for Fisk 2010:13). Dette stemmer godt med Erling Kroghs (2007)
beskrivelse av hvordan ”samvirkifisering” og ”rimifisering” har ført til at folk oppfatter mat
som rask, lettvint og rimelig; en utvikling der tradisjoner og smaksdistinksjoner i stor grad har
forsvunnet fra forbrukerens kunnskapsregister. Nytelse er et tredje aspekt, som Eksportutvalget for Fisk (2010) viser til. Dette dokumenteres gjennom økt fokus på mat og
opplevelse av mat i media. Konsumenter er mer opptatt enn tidligere av historien bak
råvarene. Dette forholdet beskriver Krogh (2007) som en overgang til mer identitetsorienterte,
meningsmettende matkulturer, og en motreaksjon til standardisering. Jensen (2007:211) kaller
dette ”et slags kulturelt matopprør [..] i form av leting etter spesialiteter, gourmetinteresse,
nostalgi, resirkulering av gamle matskikker, ønske om å ta vare på miljøet”, noe som videre
kan bli til et spørsmål om opprinnelse, kvalitet, og produksjonsmetoder.

1.2 Naturlig versus industriell produksjon.
Døving (1997) hevder at oppdrett av laks representerer en forflytning av laksen fra naturlig til
unaturlige omgivelser: fra villmark til bruk. Døving (1997:226) fremholder at ”Fisken har et
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imperativ i det naturlige, og menneskets tukling med det er unaturlig, og dermed normativt
galt”. Industriell produksjon av laks, kan således være et konfliktfylt forhold for forbrukerne.
Guzmans (2007) informanter i ”Når dyr blir til kjøtt: Skeptiske forbrukere, og kampen om
etisk produksjon”, syntes tanken på at dyr blir behandlet som ”kjøttmaskiner” i moderne
produksjonsenheter var problematisk. Koblingen mellom dyrs kropper og deres subjekt antas
å bli brutt i moderne produksjon, noe som ødelegger deres livskvalitet og fører til at deres
kropper ødelegges. Det får en indirekte konsekvens for den som spiser kjøttet. Bekymringene
manifesterer seg i selektivt forbruk: Flere foretrekker kjøtt som har blitt produsert i miljøer
der dyrevelferden har blitt ivaretatt (Guzman 2007). Storstad (2007) fremholder, at når veien
fra produsent til forbruker blir lengre, produksjonen mer industrialisert og mindre oversiktlig,
blir tillit både til produktet og produsenten mer sentralt. Storstad (2007:6) hevder at ”opplevd
risiko og meninger om hvordan mat produseres er med på å konstruere forbrukernes tillit til
de matvarene som tilbys i markedet.” Storstad (2007) viser også til kugalskapsskandalene
som et paradigmeskifte innen matproduksjon, der forbrukerne har blitt betydelig mer bevisste
på sammenhengen mellom natur, produksjonsmåte, mat og helse (Storstad 2007). Tillit til
produsenten synes dermed som sentralt for forbrukernes konsum av blant annet oppdrettslaks.

1.3 Er tilliten til norsk lakseoppdrettsnæring i ferd med å forsvinne?
Det har i 2009 vært en rekke negative artikler og reportasjer om norsk oppdrettsnæring i
media. Mest oppmerksomhet vekket kanskje den svenske dokumentarfilmen Det Rosa
Guldet 1 , som ble vist på NRK 17. mars 2009. Den var et kraftig angrep på norsk oppdrettsnærings bruk av biologiske forressurser. Oppdrettsnæringas drift påstås av miljø- og villaksinteresser å være en trussel mot blant annet den norske villaksbestanden, og bruk av biologisk
fôr en trussel mot enkelte marine arter (Bellona 2009, Norske Lakseelver 2010, Norges Jeger
og Fiskerforbund 2010, Norges Fiskarlag 2010b, Norges Bondelag 2010, FRIFO 2009) 2 . Det
er naturlig nok ikke oppdrettsnæringen enige i. Administrerende direktør i Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening (FHL) Geir Andreassen (2009) mener mye av kritikken
som fremfører mot oppdrettsnæringen er ensidig. NRK Brennpunkt 3 hevder, blant annet med
støtte i SSB sin statistikk, at villaksen på ingen måte er truet. Tvert i mot øker bestanden;
norske lakseelver har den sterkeste gytebestanden på over hundre år. Dette er stikk i strid med

1

Dokumentarfilm fra SVT1. Vist på NRK1 Brennpunkt 17. mars 2009.
Se Vedlegg 2. Kodebok for en utførlig beskrivelse av organisasjonenes oppfatninger av forvaltningen av laks
og oppdrettsnæringen.
3
Reportasje om oppdrettsnæringen som trussel mot villaksen. Vist på NRK1 16. mars 2010.
2
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det Regjeringen og Direktoratet for Naturforvaltning sier, fremholder NRK Brennpunkt, som i
reportasjen også påstår at media blir brukt og at det bedrives krisemaksimering.
Slike negative oppslag i media rammer oppdrettsnæringa hardt, hevder omdømmeekspert og professor ved Norges Handelshøyskole Leif Hem 4 i et intervju med TV2
Nyhetene. I følge ham står norsk oppdrettsnæring foran en omdømmekrise fordi en rekke
betydelige internasjonale miljøorganisasjoner, som Greenpeace, WWF med flere har rettet
søkelyset

mot

norsk

oppdrettsnæring

og

måten

den

produserer

laks

på.

En

omdømmeundersøkelse 5 utført av TNS Gallup på oppdrag fra Eksportutvalget for Fisk as i
mars 2009, indikerer at det er en betydelig forskjell mellom oppfatningen av
lakseoppdrettsnæringen som produsent og produktet laks i den norske befolkningen. Laks
som produkt har et meget godt omdømme (76/100 poeng), mens næringen som produsent har
et relativt svakt omdømme (48/100 poeng). Produktet laks fremstår på mange måter som
løsrevet fra produsenten.

1.4 Problemstilling og omfang.
Det kan synes som om det foregår en kamp om virkelighetsbeskrivelsen når det gjelder
ressursforvaltning, og oppdrettsnæringas samfunns- og miljømessige rolle som produsent.
Dette blir igjen et spørsmål om tillit til oppdrettsnæringa, noe som kan innvirke på folks
forbruksmønster. At produktet laks fremstår som løsrevet fra produsenten kan også være en
indikasjon på samfunnsmessige endringer.
Næringa har stor økonomisk betydning for Norge. Med utgangspunkt i de forannevnte
forhold, synes jeg det er interessant å undersøke hvordan samfunnet egentlig oppfatter laks
som produkt og oppdrettsnæringen som produsent, om det har skjedd endringer i
oppfatningen over tid, og hvilke faktorer som eventuelt kan ha spilt en rolle i så måte.
Med utgangspunkt i det synet, at media vil påvirke opinionen ved å prege samfunnets
diskurser gjennom sin bruk av kilder og tolkningsrammer, vil jeg i denne oppgaven
gjennomføre en medieanalyse for å kartlegge og analysere diskursene om laks, og undersøke
hvordan media fremstiller oppdrettsnæringen. Målet er å besvare følgende problemstilling:
Hvordan fremstilles oppdrettsnæringen og produktet laks i media i dag, på hvilke
måter har diskursene om laks endret seg siden 1997, og hvilke implikasjoner synes det å ha
for næringen?
4

Intervju i TV2 Nyhetene 6. februar 2010 kl. 18.30.
Ikke publisert. Dette er et internt dokument jeg har fått tilgang til gjennom deltakelse på Eksportutvalget for
Fisk og FHL’s omdømmeseminar i august 2009 i form av en Powerpoint Presentasjon.
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Jeg har tatt utgangspunkt i 331 avisoppslag 6 i riks- og løssalgsavisen Verdens Gang,
næringslivsavisen Dagens Næringsliv, regionavisen Adresseavisen og lokalavisen Hitra-Frøya
i løpet av 2009 (01.01 - 31-12), og vil søke å finne svar på problemstillingen gjennom å
undersøke og analysere følgende forhold/delproblemstillinger:

1. Hvilke aktører/kilder opptrer i media, og i hvilke diskurser? Hvem synes å vinne frem
med sin virkelighetsbeskrivelse?
2. Hvordan har diskursene om laks utviklet seg fra 1997 til 2009; hvilke forskjeller i
diskurser og tema fremtrer som vesentlige?
3. Hvilket forhold til laks generelt, og oppdrettsnæringen spesielt, kommer til uttrykk i
de ulike avisene? Hvilke faktorer synes å influere på disse?
4. I hvilken grad fremstår produkt og næring løsrevet fra hverandre i den offentlige
debatt? Hva synes å være årsaker til dette, og hvilke implikasjoner har det for
oppdrettsnæringa?

Sosialantropologen Runar Døvings (1997) studie FISK - en studie av holdninger,
vurderinger og forbruk av fisk i Norge, danner utgangspunktet for denne oppgaven. Døving
(1997) identifiserte og analyserte flere diskurser, som i denne oppgaven utgjør grunnlaget for
en medieanalyse av fire aviser. Døvings (1997) diskurser er operasjonalisert i tema 7 , og
sammenholdt med dagens diskurser, tema og tolkningsrammer/saksinnramminger 8 jeg har
identifisert i medias omtale av laks og oppdrettsnæring i 2009. Dette har videre dannet
grunnlaget for å kartlegge eventuelle nye diskurser, og endringer i fremstillingen av laks som
mat og lakseoppdrettsnæringen som produsent. I tillegg har jeg forsøkt å avdekke og
analysere hvilke implikasjoner eventuelle endringer i så fall kan ha og har hatt for
oppdrettsnæringen.

6

Avisene er nærmere beskrevet i Vedlegg 2 Kodebok.
De delene og temaene i diskursene som omhandler laks spesifikt.
8
Begrepene ”saksinnramming”(fra diskursanalyse) og ”tolkningsrammer” (fra medieanalyse) benyttes til en viss
grad om hverandre. En saksinnramming vil i praksis fungere som tolkningsramme i media. Se diskusjon i punkt
2.3.
7
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2. Teoretisk grunnlag.
Analyse av diskurser, eller saksinnramminger som benyttes i media, kan være et egnet hjelpemiddel til å avdekke endringer i måten å kommunisere om laks på. I det ligger implisitt det
synet, at media vil påvirke opinionen gjennom å prege samfunnets diskurser gjennom sin bruk
av kilder og tolkningsrammer.
Siktemålet med samfunnsvitenskapelige analyser av mediepåvirkning er, i følge
Ragnar Waldahl (1998) å forklare hvordan møte mellom medier og publikum skaper
individuell og kollektiv mening. Waldahl (1998) påpeker at diskusjoner om makt, innflytelse
og overtalelse i en mediesammenheng forutsetter at det ligger en bevisst intensjon bak
utforming av innholdet, der målet er å påvirke publikum. De fleste nyhetsmediene har
imidlertid en grunnholdning til at nyhetsstoffet skal være nøytralt og objektivt. Men nøytralt
stoff kan også påvirke mottakeren. Waldahl (1998:46) betegner påvirkning som ”dannelse og
endring av mening”. Mediepåvirkning er ikke begrenset til direkte virkninger, men omfatter
også videre spredning gjennom ulike sosiale prosesser, der det i et langsiktig perspektiv ses i
sammenheng med medienes samspill med andre samfunnsprosesser (Waldahl 1998). Medieomtale vil således kunne prege opinionens oppfatning av hva som er den moralsk riktige
måten å fremstille spise og beskatte fisk på, og derved skape holdninger til for eksempel
oppdrettsnæringens måte å produsere laks på eller sportsfiskernes selvfangst (Døving 1997).
Diskurser er avgrensede kommunikative praksiser som hver for seg representerer en
saksinnramming som deltakerne i diskursene og media forholder seg til, og benytter, når det
kommuniseres. Disse innrammingene er dynamiske, og i konstant endring. Spillet mellom
diskurser kan analyseres ut fra hvilke tolkningsrammer, eller saksinnramming, de forskjellige
deltakerne (og media) benytter for å beskrive en sak (Neumann 2000).
Diskursanalyse kombinert med medieteori synes på bakgrunn av dette å kunne bidra
til å belyse hvordan diskursene om laks har utviklet seg i perioden 1997 til 2010, og hvilke
ulike aktører og forhold som kunne ha påvirket utviklingen av dem 9 .
Teori om medias bruk av tolkningsrammer, samt Chomsky & Hermanns (1988)
propagandamodell, synes å være egnet til å forklare noe av medias posisjonering og fremstilling i forhold til de ulike diskursene og aktørene som deltar i dem. Jeg vil i de neste
avsnittene i dette kapittelet gå mer detaljert inn på det teoretiske grunnlaget.

9

For å være helt presis: Jeg har ikke foretatt noen empirisk undersøkelse for hele perioden fra 1997-2010, men
for to ”punkt”. 1997 (og her bygger jeg i sin helhet på Døvings undersøkelse), og året 2009. De endringer jeg
finner (basert på data fra 2009) har med andre ord inntruffet en eller annen gang mellom 1997 og 2010.
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2.1 Diskurser - avgrensede kommunikative praksiser.
Det analytiske begrepet diskurs ”betegner en tradisjon for meningsutveksling, der en samling
utsagn, begreper, teser og teorier utgjør en artikulert forestilling om noe” (Døving 1997:85).
Blekesaune og Stræte (1997:12) beskriver diskursen som ”alt som inngår i den prosessen som
gjør at vi oppfatter ting rundt oss som forståelige fenomener”.
Døving (1997) betegner diskurser som kommunikative praksiser der deltakerne er
enige om premisser, referanser og bruken av begreper og metaforer. Konsensus om noe
innebærer en avgrensing, og dermed eksklusjon av noe annet. Diskurser fastholder på den
måten et gitt sett av kunnskap. Det skilles mellom aktører og diskurser. Diskurser har ingen
intensjoner, men er et aggregat av sosiale praksiser, og overskrider språklig handling og
samhandling, mens aktører har en intensjon i sin kommunikasjon. Diskursene fungerer som
rammeverk og begrensning for dem som kommuniserer. De tolkningsrammene media
benytter i sin fremstilling av temaene kan forstås innenfor en kontekst eller et begrepssystem,
og dermed harmonere med de forskjellige diskursene. Gjennom å systematisk beskrive de
stedene diskursen foregår, og de referansene som benyttes, vil en diskurs kunne avgrenses, og
dermed analyseres. Diskursanalyse muliggjør derved en forståelse av meningsdannelse
samtidig som den viser de maktrelasjoner som styrer kunnskapsoverføringen (Døving 1997).
Diskurser handler også, i følge Foucault (1970), om å oppnå eller beholde makt, og
kontrolleres gjennom utelukkelsesprosedyrer. Foucault (1970:9) stiller i sin tiltredelsesforelesning ”L'ordre du discours” ved Collège de France 2. desember 1970 spørsmålet: ”Men
hva er det da som er så faretruende ved dette at folk snakker, og at deres diskurser yngler i det
uendelige?” Han besvarer sitt retoriske spørsmål gjennom å vise til at diskursproduksjonen i
et hvert samfunn blir kontrollert, sortert, organisert og fordelt gjennom en rekke utelukkelsesprosedyrer som
har som funksjon å avverge dens krefter og farer, beherske dens karakter av å være en tilfeldig
begivenhet og omgå dens tunge og skremmende materialitet [..]. Diskursen kan nok fremtre
som ubetydelig, men de forbudene som den rammes av, avdekker meget tidlig og meget hurtig
dens forbindelse med begjæret og makten. Og dette er ikke overraskende fordi diskursen [..] er
også begjærets objekt, og fordi diskursen [..] ikke bare simpelthen er det som gjengir kampene
og herredømmesystemene, men det man kjemper om og ved hjelp av, makten man søker å
bemektige seg (Foucault 1970:9-10).

Foucault (1970:22) beskriver flere prosedyrer som muliggjør kontroll av diskursene.
En prosedyre er ”å pålegge individene som fører dem [diskursene], et visst antall regler, og
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således ikke tillate alle tilgang til dem”. Mens noen diskursområder er lukkede, eller forbudte,
er andre åpne for alle og enhver uten restriksjoner. Foucault (1970) beskriver Ritualer, som
konstituerte innenfor restriksjonssystemer som beskriver hvilke kvalifikasjoner de talende
individene må ha og hvilke posisjoner de må innta. Andre former er diskurssamfunn, der
funksjonen er ”å bevare eller produsere diskurser under strenge restriksjoner slik at de kan
sirkulere i lukkede rom uten at innehaverne berøves noe” Foucault (1970:23). Doktrinen,
politisk, filosofisk eller religiøs, er det stikk motsatte. Foucault (1970:24) forklarer at ”[d]et er
ved å samle seg om ett og samme felles sett av diskurser at individene, uansett hvor mange
man tenker seg at de er, definerer sin gjensidige tilhørighet”. Den doktrinale tilhørigheten
omfatter på den måten ikke bare utsagnet, men får også implikasjoner for den som ytrer seg.
Doktrinen 10 iverksetter en dobbel underkastelse: subjektene underkastes diskursene, og
diskursene underkastes gruppen av talende individer (Foucault 1970).

2.2 Diskursanalyse.
Blekesaune og Stræte (1997:12) betegner diskursanalysen som ”et analytisk redskap for å
beskrive hvordan en gruppe av individer har utviklet felles forståelse” av bestemte fenomener.
Iver B. Neumann (2000:28) fremholder at diskursanalyse handler om ”å studere mening og de
sosiale institusjoner som bærer mening ved hjelp av en og samme metode. Det må imidlertid
gjøres på en slik måte at de to fenomenene forstås som et hele”. Språket er et uttrykk for en
materiell verden representert ved institusjoner, eller materie som gjør motstand når det blir
gjort forsøk på å forandre den (Neumann 2000). Følgelig vil, slik han ser det, diskursanalyse
for samfunnsvitere primært dreie seg om å undersøke ”hvorledes det eksisterer en rekke
handlingsbetingelser for det talte og gjorte, hvorledes et gitt utsagn aktiverer eller “setter i
spill” en serie sosiale praksiser, og hvorledes utsagnet i sin tur bekrefter eller avkrefter disse
praksisene” (Neumann 2000:28). Man må følgelig se på handlingsbetingelser som den sosiale
adgang til-, og distribusjon av, informasjon og kunnskap, og hvilke sosiale bånd til hvilke
grupper og institusjoner som eksisterer. Neumann (2000) trekker frem eksempler på hvordan
diskursen kan analyseres gjennom å ta utgangspunkt i tekster, gjenstander eller hendelser, og
10

”Den impliserer det talende subjekt via og ut fra utsagnet, slik utelukkelsesprosedyrene og forkastelsesmekanismene vitner om ved å spille inn når et talende subjekt har formulert ett eller flere uakseptable utsagn [..]
Men omvendt impliserer doktrinen utsagnene ut fra de talende subjekter i den grad doktrinen alltid gjelder for en
forutgående tilhørighet – tilhørigheten til en klasse, til rase eller til en sosial status, til en nasjonalitet eller en
interessegruppe, til en kamp, til et opprør, til en motstand eller en godtagelse. Doktrinen knytter individene til
visse utsigelsestyper, og forbyr dem følgelig alle andre, men til gjengjeld betjener den seg av visse
utsigelsestyper for å knytte individene sammen, og derved også adskille dem fra alle andre” (Foucault
(1970:24,25).
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derigjennom spore ringvirkningene. Man kan også ta utgangspunkt ”i en gitt institusjon og
spore de subjektposisjoner den avføder. Man kan også snu på denne flisa; begynne med
subjektposisjonen, og se på skapelsen av nye institusjoner” (Neumann 2000:32). Et metodisk
hovedpoeng hos Neumann (2000) er at saksinnramming av hendelser er et bedre utgangspunkt enn tekst for å analysere spillet mellom diskurser. ”Saksinnramming innebærer at det
finner sted en interdiskursiv kamp om å ramme inn en sak, der gevinsten er at den diskursen
som ender opp med å ramme inn en gitt hendelse eller sak, innskriver den med mening”
(Neumann 2000:35). Som eksempel på hvordan en hel diskurs innrammes institusjonelt over
lange intervaller bruker han Rune Slagstads (1998) analyse av Idrettsdiskursen i Norge, der
departementstilknytningen skiftet fra opprinnelig forsvar, over til helse og sosial der folkehygiene og sunnhet stod i sentrum, for til slutt å ende opp i kultur og idrett, som et resultat av
at idrettens underholdningsverdi ble oppfattet og utnyttet av mediene. Neumann (2000)
påpeker også at slike diskurser kan produsere subjektposisjoner, og refererer til Matti
Goksøyrs (1998) beskrivelse av skiløpingens utberedelse som markør for det nasjonalt
norske: Etter at skiløping ble en nasjonal aktivitet, ble ”det å kunne gå og stå uanstrengt på ski
[..] konstitutivt for norsk identitet, og [..] subjekter som tenker på seg selv som, og vil bli
anerkjent som norske, må forholde seg til dette” (Neumann 2000:36).

2.2.1 Diskursens dynamikk.
I lange tidsserier fremstår skiftene i diskurser som isbreer som strekker seg ut eller trekker seg
tilbake, men i mer spesifikke prosesser som foregår over kortere intervaller ”fremtrer kampen
om innrammingen lettere som en serie sammenstøt mellom grupper som har klare intensjoner
om å tre sin egen virkelighetsramme ned over hodet på en gitt prosess” (Neumann 2000:38).
Analyser av slike sekvenser, og hvilke relasjoner disse har til andre diskurser og hendelser,
gjør det i følge Neumann (2000) mulig å fremstille helhetlig hvordan forskjellige enkeltaktører mobiliserer forskjellige ressurser.
Blekesaune og Stræte (1997) beskriver hvordan elementer omdefineres til momenter i
en diskurs, ideologiens betydning som knutepunkt for vår forståelse, hvordan motstandere kan
pasifiseres gjennom konstruksjon av sosiale antagonismer, og hvordan ulike aktører forsøker
å skape et hegemoni for sine meninger. En diskurs kan forstås som en dynamisk prosess som
former vår forståelse av virkeligheten. Denne virkelighetsoppfatningen kan forandres når nye
elementer som for eksempel forskningsresultater eller internasjonale avtaler bringes inn i
diskursen på en meningsfylt måte. Disse blir da momenter i diskursen. Ulike interessegrupper
fortolker så den nye informasjonen i forhold til sine egne tolkningsrammer og interesser.
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Ulike aktører deltar i maktkamper for å konstruere et sentrum eller et ideologisk knutepunkt i
diskursen. Knutepunktene binder sammen de ulike momentene i diskursen til meningsfylte
helheter, eller ideologiske logiske kunnskapssystemer, som artikuleres inn i interessentenes
tolkningsrammer. Betydningen av nye elementer tolkes igjen inn i denne ideologiavhengige
rammen. Sosiale antagonismer beskriver hvordan politiske frontlinjer konstrueres i diskurser.
Gjennom aktørers lite nyanserte fremstilling av motstanderne, og med spissformulerte
argumenter, dannes forenklede venn – fiendebilder. Aktører ”som ved hjelp av sosiale
antagonismer klarer å fremstille motstanderne som representanter for snevre egeninteresser,
og samtidig få samfunnsmessig aksept for denne fremstillingen, vil skaffe seg hegemoni”
(Blekesaune & Stræte 1997:16). Hegemoni kan oppnås gjennom først å etablere et ideologisk
knutepunkt, en sammenhengende forståelse bestående av snevre egeninteresser. Så pekes det
ut en motstander som fungerer som en motsetning til denne forståelsen. Videre manipuleres
forståelsen inn som en nødvendig del av en samfunnsutviklingsprosess. De aktørene som har
oppnådd sannhets-, eller virkelighetshegemoni innenfor en sak eller et sakskompleks også har
fått makt (Blekesaune & Stræte 1997).

2.2.2 Hvordan blir et ”autoritativt kunnskapsbasert begrep” til en politisk målsetting?
Kaarhus’ (2001) beskrivelse av hvordan ”utslipp av næringssalter” ble til et begrep i politiske
diskurser, er et godt eksempel på hvordan nye elementer som bringes inn i en diskurs kan
forandre virkelighetsforståelsen. Kaarhus (2001:37) beskriver ”de formative reglene som gjør
et utsagn til et autoritativt kunnskapsbasert utsagn, som også blir en politisk målsetting
innenfor visse mulighetsbetingelser”, og viser hvordan virkeligheten et utsagn skal
representere kan bli konstituert i etterhånd. Diskursen om miljøsalter stammer fra Haag
deklarasjonen fra 1990, som etablerte ”føre-var prinsippet”, og inngikk i miljøpolitiske
policydiskurser i Nord Europa før FN konferansen om ”Miljø og utvikling” i Rio de Janeiro i
1992 formulerte målsettinger om 50 prosent reduksjon av næringssalter i Nordsjøen i
tidsrammen 1985-1995 11 . Det var imidlertid uklart hva grunnlaget for et mål om 50 prosent
reduksjon var. For å få ”forurensning” til å bli ”utslipp”, ble institusjonalisert kunnskap
trukket inn. Naturvitere og økonomer fikk en sentral plass, og gjennom vitenskapelig
kunnskap om kretsløp i naturen ble det etablert en relasjon mellom død fisk, miljøgifter,
avrenning fra norsk landbruk og næringssalter. Forurensning, som fra tidlig på syttitallet var
11

Kaarhus (2001) skriver at situasjonen i 1990 ble oppfattet som akutt av forvaltningen, og hadde vært gjenstand
for behandling siden tidlig på 80-tallet, følgelig kunne tiltak som allerede var iverksatt defineres inn i rammen
1985-1995.

15

knyttet opp mot industribedrifter der målbare miljøforbedringer konkret kunne gjøres ved å
bygge høyere fabrikkpiper eller lengre avløpsrør. Dette var ikke like enkelt målbart når det
gjaldt utslipp av næringssalter til Nordsjøen, selv om landbruket var identifisert som
forurenser, og 50 prosent reduksjon i utslippene ble en metafor for ”reell politisk vilje. Den
konstituerte samtidig et eksakt mål som krevde mer kvantifiserbar kunnskap hvis
målsettingen skulle oppfylles” (Kaarhus 2001:40). Det var også nødvendig å definere hva som
var årsakene til utslipp fra landbruket. De objektene som ble konstituerte som sentrale i
forbindelse med utslippsreduksjon var gjødsling, pløying, og økonomiske insentivsystemer;
alle innenfor de etablerte, institusjonelle rammene i norsk landbrukspolitikk. Samtidig ble de
foreslåtte, og til dels iverksatte tiltakene grunnlaget for en endringsprosess i landbruket. Før
denne prosessen, ville utsagn om kornåkre som viktige forurensningskilder ”representere
brudd på viktige formative regler om hvordan sentrale objekter og begreper skulle relateres,
både innenfor miljøpolitiske og landbrukspolitiske diskurser” (Kaarhus 2001:41)

2.3. Diskursene og media.
I følge Døving (1997) vil tolkningsrammene media benytter i sin fremstilling av ulike tema
måtte kunne forstås innenfor en kontekst eller et begrepssystem, og dermed harmonere med
de forskjellige diskursene. Det vil, slik jeg tolker det, kunne bety at media ikke bare er
avhengig av at leserne oppfatter sakene som forståelige fenomener, men også at de har tilgang
til aktører, eller kilder, som på forhånd er inneforstått med de uskrevne reglene og
terminologien den aktuelle diskursen krever. De tolkningsrammene media benytter må på den
måten harmonere med saksinnrammingen i en diskurs i måten å diskutere og presentere en
sak på, men tolkningen og vektleggingen av enkeltaspekter ved saken kan være individuell for
mediet. Diskurser inneholder flere tema. Eksempelvis kan problemer med lakselus plasseres
inn i flere diskurser gitt hvilke innramming mediet bruker: Vinkles saken om lakselus som en
økonomisk trussel mot oppdrettsnæringen, havner den i en diskurs. Hvis den derimot vinkles
som en trussel mot sportsfiskernes mulighet til å utøve sin aktivitet, havner den i en annen.
Media kan også bruke tolkningsrammer, eller vinklinger, innenfor hvert tema i hver diskurs
som kan representere mediets egen ideologi og posisjon i forhold til saken.
Det kan være grunnlag for å stille spørsmålet om i hvilken grad diskurser og deres
deltakere påvirker media mer eller mindre enn media påvirker dem. Dette vil jeg ikke forfølge
videre, men nøyer meg med å betrakte det som et symbiotisk forhold med gjensidig
påvirkning.
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2.3.1 Medias valg av tolkningsrammer.
Medias valg av tolkningsrammer har imidlertid betydning for hvordan publikum oppfatter
politiske hendelser og verden rundt oss (Neumann, Just & Crigler 1992). Entmann (1993:52)
definerer framing (bruk av tolkningsrammer) som en måte å fremheve spesielle deler av
tekstens innhold på, definere et problem eller gi nyheten en bestemt tolkning:
Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a
perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such way as to
promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or
treatment recommendation for the item described.[..] Frames, then, define problems –
determine what a causal agent is doing with what costs and benefits, usually measured in
terms of common cultural values; diagnose causes – identify the forces creating the problem,
make moral judgements – evaluate causal agents and their effects, and suggests remedies –
offer and justify treatments for the problems and predict their likely effects (Entmann
1993:52).

Entmann (1993:52-54) hevder at framingprosessen består av fire sentrale faktorer:
Den som kommuniserer, teksten, mottakeren og kulturen. Kommunikatoren foretar bevisste
eller ubevisste bedømmelser og valg av tolkningsrammer ut fra egen erfaring. Dette ut fra hva
han/hun ønsker å kommunisere. Valg av tolkningsramme kan derved også ta bort
oppmerksomheten fra andre aspekter ved saken Teksten inneholder rammer i forhold til
nøkkelord, fraser, stereotype bilder, kilder og setninger som inneholder tematisk forsterkende
clustere av informasjon og bedømmelser. Rammene som leder mottakerens tenkning og
konklusjon kan både reflektere og ikke reflektere kommunikatorens intensjon vedrørende
framing. Kulturen er et arsenal av internaliserte holdningsstrukturer som vanlige mennesker
tenker ut i fra basert på den diskursen de er en del av gjennom sin daglige sosiale omgang.
(Entmann 1993). At forskjellige tolkningsrammer bidrar til å forme virkelighetsoppfatningen
viser Iengard (1990) i sin studie ”Framing Responsibility for Political Issues: The Case of
Poverty”. Han konkluderer med at oppfatninger i stor grad formes av hvilke tolkningsrammer
som benyttes. Den konteksten politiske spørsmål presenteres i er av avgjørende betydning for
hvordan folk tenker på dem, og hvor mye skyld de tilskriver individet eller myndighetene. Å
bli holdt ansvarlig for et resultat betyr for en stor grad å være årsaken til resultatet (Iengard
1990).
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2.3.2 Medias bruk av kilder.
Medias avhengighet av kilder spiller en sentral rolle i nyhetsproduksjonen. McQuail (2005)
poengterer at nærhet til hendelsene og kildene har betydning for hva som ender opp som en
nyhetssak. Jo nærmere en hendelse er til byen, regionen eller interesseområdet til målgruppen,
desto større sjanse er det for at hendelsen eller saken ender opp som nyhet. Men journalister
med gode forbindelser til viktige, prominente personer kan lettere produsere eksklusive
nyheter, og følgelig for media de beste oppslagene. Betydningen av personlige kontakter
innenfor maktapparatet har gjentatte ganger blitt bekreftet både av forskning på området og av
nyhetsprodusenter (McQuail 2005). Ihlen (2001:74) fremholder at ”påvirkningen mellom de
ulike aktørene nødvendigvis vil ha ulik styrke og ulik retning”. Dette er spesielt interessant
når det gjelder medias kildebruk. Både media og kilder har en agenda. Folk blir kilder fordi
media oppsøker dem for informasjon (Allern 1992). Først og fremst opptrer kilder på vegne
av organisasjoner, bedrifter eller organisasjoner, der de søker et bredere publikum gjennom
media. Dette skjer gjerne gjennom pressemeldinger eller direkte kontakt mellom profesjonelle
medierådgivere/PR byråer og journalistene. Allern (1992:150) peker på at media i praksis er
helt avhengige av ”mektige, institusjonelle eliter som nyhetskilder”. Det kan føre til at
mediene ikke opptrer som den fjerde statsmakt, men heller ender opp som mikrofonstativ for
økonomiske interesser eller maktapparatet. Fordi media er avhengige av ekspertkilder, er det
lettere å nå igjennom for de ressurssterke enn de med mindre ressurser og kontakter. I saker
som omhandler økonomi og politikk legger næringslivsinteresser, institusjoner og politikere
inn et særlig press for å påvirke nyhetsbildet (Allern 2001). Dette er systematisert og
beskrevet i Chomsky & Hermanns (1988) teoretiske rammeverk ”propagandamodellen”, som
selv om den er fra en tidligere tidsepoke muliggjør noen forklaringer.

2.3.3 ”Propagandamodellen”.
Propagandamodellen beskriver hvordan filtre påvirker hva som slipper gjennom til
offentligheten og hvordan: Modellen retter søkelyset mot medias økonomiske-, politiske-, og
samfunnsmessige rolle innenfor nyhets-, informasjons-, og underholdningsformidling
(Chomsky & Hermann 1988). Teorien dreier seg i korte trekk om at massemedienes fremste
oppgave er å fabrikkere samtykke med de herskende verdier. Påstanden er at mediene i
hovedsak reflekterer konsensus innenfor de mektigste sirklene i stat og næringsliv, men at
også motsetninger som finnes innenfor elitene kommer frem. De som har maktposisjoner vil
oppleve motbør og kritikk fra andre i samfunnseliten. Det vil være rom for avsløring av
korrupsjon og andre lovbrudd, akkurat som det er behov for et søkelys mot inkompetanse i
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offentlige organer. Hovedvekt legges på de strukturelle forholdene som influerer på
massemedienes nyhetsprioriteringer og verdivalg. I hovedsak går teorien ut på at vi betrakter
medierte budskap gjennom fem forskjellige filtre, som alle bidrar til å ”sile” og forme nyhetsbildet. De fem nyhetsfiltrene er et bilde på økonomiske, politiske og journalistiske
mekanismer som er i funksjon når det gjelder utvelgelse av nyheter, og hvilke av dem som
blir store nyhetsoppslag og kampanjer (Chomsky & Hermann 1988).
Propagandamodellens første filter dreier seg om størrelse, eierkonsentrasjon og profittorientering til store mediebedrifter (Allern 1992). De dominerende medieforetakene er private
konsern med primæroppgave å tjene penger. Størrelse er et nøkkelord. Det er kostnadskrevende å etablere riksdekkende TV-stasjoner eller aviser. Dette er grunnlaget for en stadig
større grad av eierkonsentrasjon i mediebedrifter. Fusjoner mellom store og små aktører gir
muligheter til å nå ut til et enda større publikum. Pressefriheten er derfor i praksis forbeholdt
de store og rike (Allern 1992).
Massemedienes dominerende inntektskilde er annonsørene. Dette forholdet omtales i
det andre filteret. Det er annonsørene som avgjør hvem som skal overleve innen media.
Pressens produkt er ikke aviser eller TV-programmer; den leverer publikum til annonsørene.
Annonsørene får derfor en direkte og indirekte innflytelse på programinnholdet.
Propagandamodellens tredje filter beskriver pressens avhengighet av informasjon og
tillit fra nyhetskilder innen regjering, embetsverk og næringslivets maktgrupper. Tilrettelegging av informasjon regnes som et styringsmiddel både i staten, i de store bedriftene og i
organisasjonene, og skaper et symbiotisk forhold på grunn av medias behov for regelmessig
tilgang på nyhetsmateriale. Dette bidrar til å undergrave pressens posisjon som den fjerde
statsmakt. Det finner sted organisert press og kritikk for å disiplinere massemediene.
Det fjerde filteret tar for seg den negative kritikken som blir fremført mot medier som
ikke tilpasser seg. Uønskede innslag blir utsatt for åpen kritikk. Det kan organiseres motkampanjer, og trues med søksmål. Misnøyen fremføres åpent, eller signaliseres av dem som
har tilstrekkelige økonomiske ressurser til dette.
Dannelsen av et fiendebilde er det femte filteret. Det som tidligere, i amerikansk
virkelighet, var Antikommunisme har nå i større grad blitt formet til et anti-terror/anti-islamsk
syn (Allern 1992).
Det er grunn til å presisere at modellen tar utgangspunkt i amerikansk presse, og
derfor ikke er direkte overførbar på europeisk presse. Dette skyldes delvis at disse har en noe
annen struktur. Modellen må derfor tilpasses vesteuropeiske forhold, i henhold til Chomsky &
Hermann (1988). Allern (1992) fremholder at modellen av enkelte blir kritisert for å være en
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konspirasjonsteori som ikke tar tilstrekkelig hensyn til medias profesjonalitet. Han påpeker
imidlertid at dette primært handler om de strukturelle forhold for nyhetsproduksjon. De
konvensjonelle nyhetskriterier som geografisk nærhet, relevans, dramatikk, og muligheten til
personifisering spiller også en rolle.
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3. Norske diskurser om fisk i 1997.
Sosialantropologen Runar Døving (1997) undersøkte i prosjektet FISK - en studie av
holdninger, vurderinger og forbruk av fisk i Norge flere typer medier der han identifiserte,
avgrenset og analyserte fire forskjellige diskurser relatert til fisk. Disse diskursene var
gourmetdiskursen, helsediskursen, jaktdiskursen, og næringsdiskursen. Døving (1997)
påpeker at diskursene til en viss grad overlapper hverandre, at de kunne blitt ytterligere
avgrenset, og at tre diskurser ikke faller inn under dem som han har avgrenset. Den ene er den
fagvitenskapelige måten å omtale fisk på, ”biologidiskursen”. Den andre er akvariediskursen,
der fisken blir omtalt som et vesen med menneskelige egenskaper. I tillegg kommer en mulig
fiskeoppdrettsdiskurs. Grunnen til at disse ikke er konkretisert er, i følge Døving (1997), at
biologidiskursen handler om fisken i seg selv, og foregår i fagblader. Når biologi trekkes inn i
dagspressen, blir dette satt inn i en nærings-, jakt-, eller helsediskursiv kontekst uten å bli
fremstilt som forskningsresultater, men i stedet som en seier eller et tap for en aktør, eller som
trussel mot norsk oppdrett eller folks helse. Fisken blir ikke vurdert i seg selv. Et oppslag om
oppdrettsnæringen som vil bekjempe lakselus med leppefisk havner for eksempel i næringsdiskursen fordi de økonomiske konsekvensene for næringa er i fokus. Akvariediskursen er en
sjelden måte å kommunisere om fisk på, som bare foregår i interne fagblader (Døving 1997).
Selv om analysen omhandlet fisk generelt, ble laks og oppdrett av laks grundig
behandlet og tematisert. Døvings (1997) hovedfokus var fisk som mat. Likevel ble lakseoppdrettsnæringa, og diskurstema relatert til denne og laks generelt, omfattende beskrevet og
analysert. Min undersøkelse bygger på disse delene av hans analyse 12 .

3.1 Gourmetdiskursen – 1997.
Gourmetdiskursen anno 1997 handler om matlaging og kokekunst. I helgebilag og matspalter
i dagspressen dreier det seg om å vise frem maten. Døving (1997) beskriver diskursen som
borgerlig 13 , urban og moderne, noe som vises gjennom presentasjonsform, og opinionsledere
som tilhører det borgerlige hegemoni der maten benyttes til å markere sosial klasseforskjell.
Innovativ og hedonistisk mat står i kontrast til arbeiderklassens tradisjonelt mer funksjonelt
betonede matvaner. Det borgerlige middagsbord kan være toneangivende i endringer av matvaner gjennom en forskyving av de rette kodene for den gode smak, i følge Døving (1997).
12

Design og problemstillinger relatert til dette underlaget er mer uførlig beskrevet i punkt 4.0 Metode.
”Vi kan si at gourmetdiskursen er utpreget borgerlig, og at den med det bare kommuniserer med en del av
befolkningen. Markedsføringen av fisk lider under dette, da den gjennom presentasjonen hele tiden forholder seg
til denne diskursen, samtidig som fisk i større deler av befolkningen anses som hverdagsmat – og at fiskefarse,
avkokt fisk og frossenprodukter faktisk er de fiskeproduktene folk i Norge spiser” (Døving 1997:111).
13

21

Kunnskap er en viktig del av diskursen; råvarene skal være ferske, og maten skal lages selv
fra bunnen av. Innovasjon og nytenkning er viktig, og det handler mest om helg og festmat.
Diskursen er utpreget estetisk, og tar for seg den representative fritid. Helgene anses som
tiden for å lage eksklusiv mat, noe som kan innebære et relativt press for å være flink nok.
gourmetdiskursen topper seg i høytidene, og knyttes da særlig opp til tradisjonell mat. Ideen
om at mat er identitet er fremtredende. Døving (1997) bruker en reportasje i Aftenposten i
1996 om kinesisk tilberedelse av norsk laks som eksempel: Reportasjen viser ”at det ikke er
det tekniske og næringsmessige ved maten som er det fremtredende, men hvor den kommer
fra, hvordan den skal spises, matens historie, og de menneskene som lager den der den
egentlig kommer i fra” (Døving 1997:104). Gourmetdiskursen fokuserer på nasjonalitet som
identitetsmarkør der nasjonalstaten settes opp som den rammen mat skal diskuteres innenfor.
Når Norge representeres i utlandet i for eksempel mesterskap i kokkekunst representerer de
norske kokkene, skreien eller laksen Norge.
I gourmetdiskursen anno 1997 fremheves smaksdistinksjonene mellom oppdrettet og
vill laks. ”Oppdrettet fisk er degradert i gourmetdiskursen” (Døving 1997:107). Laks har ikke
noen status uten at den er garantert stangfisket. Merder er et skjellsord, og det skapes klare
distinksjoner mellom vill og tam. Oppdrettslaks, sei, frossenfisk (i form av fiskeblokker) og
frityrstekt (i form av fiskepinner) gir negative konnotasjoner, mens begreper som vill, filet, og
fersk gir positive konnotasjoner (Døving (1997).
Deltakere med høy kulturell kapital bestemte innholdet i gourmetdiskursen i 1997.
Opinionsdannere var kulturpersonligheter som Arne Brimi, Toppen Bech, Henry Notaker,
Jahn Otto Johansen m.fl.

3.2 Helsediskursen – 1997.
Helsediskursen dreier seg, i følge Døving (1997), om hvordan fisk som mat påvirker kroppen
i form av å være sykdomspreventiv og dekke kroppens behov Man er enige om at fisk er sunt.
Diskursen foregår hovedsakelig i spesialblader, men dukker også tidvis opp i nyhetsmedier,
ofte i form av matskandaler i distribusjon eller produksjon av mat. Den finnes også i
helsepalter og featurereportasjer. Fisken forstås gjennom sine fysiologiske egenskaper, og
kobles direkte opp mot kroppen gjennom valg av matvarer: Et sunt kosthold gir et lengre liv.
Diskursen er informativ, og foreskriver fisk som preventivt virkemiddel mot en rekke
alvorlige sykdommer. Fisken blir medisin, både forebyggende og behandlende. Men fisk
representerer også sykdomsrisiko. Fisk kan være både gift og medisin. Frykten for kvikksølv
og medisinrester i fisk er eksempler på dette. Helsediskursen behandler, i følge Døving
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(1997), lakseoppdrett som en trussel mot vår helse. Det er særlig bivirkningene av oppdrett
for både folk og dyr som står i fokus. Det stilles spørsmål om medisinrester i fisken, og om
dette er skadelig for mennesker. Oppdrettslaksen fremstår som en kategorifeil, det unaturlige,
som kan true helsen. Ren mat er et viktig spørsmål (Døving 1997).
Ernæringsspesialister og offentlige organer informerer, advarer og anbefaler på
vitenskapelig og faglig grunnlag. Dette plasserer diskursen, slik Døving (1997) ser det, inn i
en autoritær folkeopplysningstradisjon preget av alvor og hverdag. Opinionsdannere i 1997
var fagpersoner som Kaare Norum og Ingerid Espelid.

3.3 Jaktdiskursen – 1997.
Døving (1997) beskriver jaktdiskursen som fokusert rundt sportsfiske, konkurranse og
friluftsliv. Jaktdiskursen omfatter sport, konkurranse og fritid. Naturvern- og forvaltning står
sterkt i jaktdiskursen i 1997. Selvfangst av fisk er svært populært blant nordmenn, og
diskursen er svært utstyrsfokusert. Dette viser, i følge Døving (1997:92), at ”den
representative siden av fisket handler [..] om et image”, og om en identifikasjon eller en
identitet som er forankret i en nasjonal diskurs lik ”Nordmenn er født med ski på beina”;
nordmenn som fellesskap er slik sett et samfunn av fiskere (Døving 1997).
Fisk som mat, med hensyn til smak og tilberedelse, er i liten grad nevnt i denne
diskursen. Det som fanges kan og skal spises. Å spise opp fisken blir et symbol på norsk
tilhørighet i motsetning til utenlandske former for sportsfiske som catch & release 14 . Fisken
som matressurs opptrer i forhold til mattradisjoner, og mulighetene for fremtidige
generasjoner til å ha samme muligheter som dagens. ”Matauk” er et sentralt element. Den
legitimerer jakten, og fremstår som et moralsk spørsmål i jaktdiskursen. Konkurranseelementet i sportsfiske handler ofte om storfisken som trofé, der fisken blir presentert av en
poserende fisker med informasjon om størrelse, fangststed, og redskap som ble brukt. Som
matressurs opptrer fisken i forhold til mattradisjoner, og i betydningen av at fremtidige
generasjoner skal ha samme muligheter som dagens. Det er derfor i et forvaltnings- og
miljøperspektiv dette temaet opptrer i jaktdiskursen (Døving 1997).
Jaktdiskursen betrakter lakseoppdrett som et svært negativt fenomen, der kritikken og
opposisjonen mot næringa er direkte. Døving (1997:226) fremholder at ”Trusselen fra
mennesket selv via produksjon av laks slik at rømt oppdrettsfisk tar over, er en vesentlig del
av diskursen.[..] Fisken har et imperativ i det naturlige, og menneskets tukling med det er

14

Catch & Release betegner en praksis med å slippe fri igjen fanget fisk. Kampen står i fokus, ikke matauken.
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unaturlig, og dermed normativt galt”. Sportsfiskernes romantiske holdninger til laksen trues
gjennom at mystikken rundt laksens vandring i havet og opp elvene forsvinner når den blir
domestisert og kommersialisert gjennom industriproduksjon. Dette skaper en skepsis til både
fisken, maten og næringa bak (Døving 1997).
Diskursen foregikk i 1997 primært i medlemsbladet til Norges Jeger og Fiskerforbund
(JFF) Jakt & Fiske, ukeblader som Vi-Menn, sportskataloger, helgebilag til dagspressen –
reiseliv og friluftsliv. Opinionslederne i Døvings materiale i 1997 var NJFFs daværende
formann Børre Pettersen, oppdagelsesreisende Erling Kagge, idrettsprofil og jakt og
fiskeentusiast Vegard Ulvang, samt reiseguru Jens A. Riisnæs.
3.4 Næringsdiskursen – 1997.
Næringsdiskursen foregår hovedsaklig i den økonomiske pressen, og handler primært om
økonomi, teknologi, innovasjon og eierskap (Døving 1997). Det er næringsaspektets relevans
som gir førstesideoppslag når det handler om fisk. Diskursen anses å ha et høyere
viktighetsnivå enn de andre diskursene, og kjennetegnes av teknisk-økonomisk begrepsbruk,
der diskusjoner om næringsgrunnlag, konsesjoner, bosettingsmønster og interessekonflikter
knyttes til politikk, historie og økonomi dominerer. Fisken betraktes som et økonomisk grunnlag, der handlinger er økonomisk motivert, og sysselsetting, innovasjon, kvoter og regulering
blir diskutert. Når jaktdiskursen kommuniserer om fiske, kommuniserer næringsdiskursen om
produksjon, og sidestiller dermed fisk med andre varer. Næringsdiskursen omhandler også
fiskerne og de andre aktørenes forhold til næringen. Næringens selvforståelse er
instrumentell: Forbrukerne er bare ”en abstrakt markedsteknisk størrelse, og produktet –
fisken en ressurs”, hevder Døving (1997:118).
Fiskeoppdrett har en stor plass i næringsdiskursen (Døving 1997), og muligheter og
problemer i næringen dekkes omfattende, men i et økonomisk perspektiv. Luseproblematikk
diskuteres ikke som et miljøproblem, men som et økonomisk problem, der årsakene til luseproblematikken og fiskesykdom ikke blir belyst eller forklart. Her er trusselen mot norsk
oppdrett det sentrale temaet når biologiske problemstillinger diskuteres opp mot næringen.
Dette er noe oppdrettsnæringen får legge premissene for. Heller ikke medisinering
problematiseres, men betraktes heller som en økonomisk mulighet for produsenten. Som mat
fremstår fisken som uinteressant i denne diskursen, og forskjellen mellom oppdrettet laks og
villaks underkommuniseres i markedsføringen, i følge Døving (1997).
Opinionsdannere i 1997 var blant andre Kjell Inge Røkke, daværende Fiskeriminister
Henry T. Olsen, Berge Furre, og Ottar Brox.
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3.5 Døvings oppsummering av diskursene i 1997.
I nyhetsbildet i 1997 har næringsdiskursen den viktigste posisjonen, fremholder Døving
(1997). Dette forklarer han ut fra økonomiens sentrale plass i offentligheten. Gourmetdiskursen er likevel den mest omfattende når man ser på mengde stoff. Jaktdiskursen er også
omfattende men i mer spesialiserte fora. Både jakt-, og gourmetdiskursen er henvist til
helgebilag og featuresider i avisene. Helsediskursen er ikke like fremtredende. Døving (1997)
tolker dette som en distinksjon mellom arbeid og fritid. Fritid er rituelt normert og
individuelt- eller familieorientert, mens næringsaktivitet representerer hverdagen og dermed
er samfunnsorientert. At helsediskursen blir fortrengt av fritidsdiskursene, tolker Døving
(1997) som at en individualistisk og liberalistisk ideologi har blitt styrket på bekostning av
den fellesskapsorienteringen helsediskursen representerer.
Døving (1997) summerer opp hvordan oppdrett av laks opptrer i diskursene i et eget
avsnitt:
Vi kan etter en gjennomgang av oppdrett i offentligheten, slik den fremstår i de forskjellige
diskursene som er avgrenset, si at oppdrett oppfattes negativt med unntak av i
næringsdiskursen, der problematikken enten er uinteressant eller underkommunisert, noe som
kommer særlig frem i markedsføringen. I de andre diskursene er man negative til oppdrett på
flere måter. Det generelle er at den er feil eller unaturlig. I gourmetdiskursen er oppdrett en
smaksfeil, i jaktdiskursen er det en kategorifeil, og en trussel ved at rømt oppdrettslaks skal
fordrive den laksen som ellers finnes i elvene. I helsediskursen oppfattes oppdrett som en
risiko for helse og miljø og dreier seg om et spørsmål om tillit til produsentene. Felles for
disse tre måtene å kommunisere om laks, er at fisken er forstått forflyttet fra naturlig til
unaturlig: fra villmark til åker (bruk) (Døving 1997:229-230).
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4. Metode
Denne oppgaven baserer seg på en analyse av avisartikler i 2009, der Døvings (1997)
diskurser om fisk fra 1997 operasjonaliseres i tolkningsrammer, og analyseres og sammenliknes i forhold til forekomst, innhold og endring av innhold i tilsvarende og nye diskurser i
2009. Målet har vært å kartlegge tematiske endringer, aktører og aktørposisjoner, hvordan
media fremstiller oppdrettsnæringa, og hvilke implikasjoner dette kan ha for næringen. Min
undersøkelse er derfor først og fremst en tematisk sammenlikning av diskursene i 1997 og i
2009, og ikke en direkte komparativ analyse. Analysen har imidlertid gitt grunnlag for å
avgrense og inkludere en ny diskurs.
Det ville i mange tilfeller synes mest korrekt å plassere diskursene slik de fremstår her
i en underdiskursgruppe av hver enkelt diskurs om fisk. Gourmetdiskursen kunne eksempelvis
med fordel ha blitt benevnt som ”gourmetdiskursen om laks”. Men ettersom denne oppgaven
ikke primært er en ren diskursanalyse, og omfanget ikke tillater en dypere analyse av
diskursene, velger jeg å beholde Døvings (1997) benevnelser og struktur, selv om jeg kun
konsentrerer meg om de delene av diskursene som omhandler laks spesifikt.

4.1 Design og underlag.
Oppgaven har et eksplorerende design, og tar, som nevnt over, utgangspunkt i Døvings (1997)
identifisering, avgrensning og tematisering av diskurser om fisk generelt, og laks spesielt, for
å kunne undersøke hvordan og om diskursene har forandret seg, og hvilke aktører som deltar i
hvilke diskurser. På den måten kan man si noe om hvilke diskurser og tema som fremstår som
mest sentrale i hvilke medier, hvilke aktører som har størst innflytelse, og hvilke
konsekvenser dette kan ha for blant annet lakseoppdrettsnæringa.
Utgangspunktet for å ta med alle diskursene, er at de samlet sett gir et helhetsbilde av
hvordan samfunnet forholder seg til laks, både som mat, art, vill eller tam, eller som tradisjon.
Selv om oppdrettsnæringa er viet størst oppmerksomhet i denne oppgaven, synes det unaturlig
å separere produktet laks fra produsentene, eller leverandørene av den. Det være seg sjølaksfiskere, elvefiskere, sportsfiskere eller kommersielle lakseprodusenter. Alt utgjør en
helhet i forhold til hvordan man betrakter laks, og følgelig hvilken rolle oppdrettsnæringa
tilskrives i denne sammenhengen. Dette vil på mange måter danne bakteppet for hvordan
opinionen oppfatter oppdrettsnæringa som aktør, og bidra til å forklare tematiske forflytninger
mellom diskursene, og enkeltaktørers motivasjon for deltakelse i diskursene. Det kan også
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bidra til å forklare eventuelt hvordan nye diskurser har oppstått, og medias bruk av
tolkningsrammer.
Ettersom min undersøkelse ikke er en direkte komparativ undersøkelse av diskursene i
1997 og i dag, men er mer eksplorerende i sitt design, er det de delene av Døvings (1997)
analyse som dreier seg om laks og oppdrett av laks, som trekkes ut og anvendes som
underlag. Det har ikke vært uproblematisk å benytte Døvings (1997) diskurser som utgangspunkt. Hans prosjekt var å analysere diskurser om fisk generelt, og fisk som mat spesielt.
Samtidig undersøkte han flere medier enn aviser, og andre aviser enn dem som inngår i
datamaterialet i denne oppgaven. Døvings (1997) analyse er imidlertid omfattende, og rik på
konkrete eksempler, der han spesielt trekker frem hvordan laks og oppdrettsnæring betraktes.
Han beskriver spesifikt deres plass i diskursene, samtidig som han diskuterer oppfatninger om
både laks og næring hos forskjellige aktører. Dette anses å gi et tilstrekkelig grunnlag for en
operasjonalisering av diskursene med påfølgende analyse, men det er likevel viktig å være
oppmerksom på at forskjeller i diskursene mellom 1997 og 2009 i noen grad kan forklares
metodisk. Dette er jeg oppmerksom på, men svakheten er selvsagt at jeg ikke her noen
mulighet for å etterprøve i hvor stor grad metodiske forskjeller kan forklare forskjeller
mellom 1997 og 2009.
4.2 Innsamling av egne data. 15
Datamaterialet, som her foreligger i form av 331 avisartikler fra Dagens Næringsliv, VG,
Adresseavisen og Hitra-Frøya, er samlet inn gjennom databasesøk i Retriever Norge sin
arkivtjeneste ATEKST ved bruk av søkeordet ”laks”. De tre første avisene er dagsaviser,
mens Hitra-Frøya er en abonnementsavis som kommer ut hver tirsdag og fredag. Søkeordet
”laks” viste seg å gi flest relevante artikler i forhold til andre søkeordkombinasjoner. Det
dekket også et bredere område enn søk med henholdsvis ”oppdrett” eller ”oppdrett AND
Laks” gav. Avisene er valgt ut fra ønsket om å ha en geografisk spredning, (urban, regional,
lokal), ulike målgrupper, og varierende nærhet til oppdrettsnæringen. Målet er å undersøke
om det er en forskjell i avisenes bruk av tolkningsrammer, og hvordan de fremstiller oppdrettsnæringen, basert på disse kriteriene.
Løssalgs- og abonnementsavisen Dagens Næringsliv er valgt fordi den primært
representerer næringslivsinteressene, og således antas å være en viktig informasjonskilde i

15

Se Vedlegg 2. Kodebok for ytterligere beskrivelse av avisene, kilder og øvrige variabler.
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massemediebildet for oppdrettsnæringen 16 . Verdens Gang er valgt ut fordi den er Norges
største løssalgsavis lokalisert i Oslo, og antas å representere et urbant perspektiv. Regionavisen Adresseavisen, som både er abonnements- og løssalgsavis, ble valgt fordi den er MidtNorges største avis, og lokalisert i et område der både villaksinteresser, så vel som elvegrunneiere og fritidsfiskere, sjølaksefiskere og oppdrettsnæring står sterkt og har klare interesser. Hitra-Frøya er en rural lokalavis som dekker Midt-Norges sterkeste oppdrettsregion i
utkanten av Trondheimsfjorden.
Det er også foretatt en dokumentgjennomgang av offentlige dokumenter som NOU’er
og de mest toneangivende interesseorganisasjoners hjemmesider på internett. Fiskeri- og
kystdepartementet (2009) inviterte enkelte interesseorganisasjoner til å delta med innspill til
hva som bør kjennetegne en miljømessig bærekraftig havbruksnæring under arbeidet med sin
Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. I og med at disse organisasjonene
vurderes som innflytelsesrike, og av Regjeringen som representative, syntes det naturlig å
legge deres 17 syn på oppdrettsnæringen og forvaltningen av villaks til grunn for alle aktørene
i de mest sentrale aktørgruppene i analysen (Variabler 5, 7, og 9).

4.3 En kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode.
Det er benyttet både kvalitative og kvantitative data, der kvalitative data kvantifiseres 18 . Den
kvalitative analysen av artiklene søker å kartlegge hvilke diskurser som er mest fremtredende
(hoveddiskurs), hvilke underdiskurser som opptrer i tillegg i artikkelen, hvilke tema som
diskuteres, hvilke tolkningsrammer som benyttes, og hvilke kilder som opptrer i artikkelen.
Disse dataene ble registrert i egne skjema, og videre lagt inn i SPSS for statistisk analyse. For
å måle tendensen i bruk av tolkningsrammer (her plassering innenfor diskurser),
operasjonaliseres variabelen på basis av tema innenfor hver etablerte diskurs. Disse temaene
ble hentet fra Døvings (1997) avgrensing av diskurser om fisk fra 1997, men nye tema og en
ny diskurs er også tatt inn (se punkt 4.4 for nærmere redegjørelse).
Hver artikkel ble analysert kvalitativt med henblikk på hva som var hovedtema og
innefor hvilken diskurs den plasserte seg. Dette ble sammenholdt med kodebok, og artikkelen
ble registrert i et eget skjema under hoveddiskurs (Variabel 11), og hoveddiskurstema
(Variabel 12). Men artikler inneholder som regel flere tema og vinklinger. Det ble derfor
16

Det finnes en rekke andre næringsspesifikk fagblad, som Norsk Fiskeoppdrett, Fiskeren mfl..
Disse organisasjonene er Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (”Havbruksinteresser”), Bellona, Greenpeace og WWF Norge (”Miljøorganisasjoner”), Norske
Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Fiskarlag og Norges Bondelag (”Villaksinteresser”). Se
for øvrig Vedlegg 2 Kodebok for detaljert beskrivelse.
18
Det vises til en relativt detaljert kodebok (se vedlegg 2) for beskrivelse av hver variabel.
17
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registrert hvilke tema som kunne inngå som underdiskurs 1, underdiskurs 2 og underdiskurs 3
(Variabler 13, 14, 15, 16, 17 og 18) for å kunne danne seg et mer differensiert bilde av
mediedekningen enn om man kun hadde registrert hoveddiskurs og tema. Kilder ble
identifisert tilsvarende, og registrert i skjema som primærkilde, sekundærkilde og tertiærkilde
(Variabler 5, 6, 7, 8, 9 og 10). Dette ble gjort uavhengig av hvilken underdiskurs de var
relatert til. Primærkilde var imidlertid alltid den kilden som kunne knyttes til hoveddiskurstema. I tillegg ble det innenfor dikotomien ”eksplisitt negativ” til ”eksplisitt positiv” analysert
hvilken posisjon aviser tok i forhold til positiv eller negativ tolkningsramme i forhold til
oppdrettsnæringa i artikkelen (Variabel 21 Uttrykt posisjon i artikkel).

4.4 Kartlegging av nye diskurser.
Jeg anså det som nødvendig å foreta gjennomgang av artiklene for å identifisere og avgrense
eventuelt nye diskurser før medieanalysen kunne gjennomføres i sin helhet. Den første
gjennomgangen av avisartiklene indikerte at Døvings (1997) identifikasjon av diskurser
kunne suppleres med en ny diskurs. Denne diskursen ble identifisert og gitt navnet
bærekraftdiskursen. Begrepet bærekraft, som vil bli grundig gjennomgått senere i oppgaven,
indikerte en ny begrepsbruk i diskursene om laks. Et naturlig spørsmål å stille var, når og
hvorfor det hadde oppstått. For å undersøke dette ble det foretatt et søk i nyhetsdatabasen
ATEKST med søkebegrepet ”bærekraftig AND laks”. Aftenposten ble først undersøkt fordi
den har artikler langt tilbake i tid digitalt, og dermed kunne gi en indikasjon på forekomsten
av begrepene i kombinasjon frem til januar 2000, som er det året artikler fra Adresseavisen
ble tilgjengelige i ATEKST. Av utvalget av aviser i denne oppgaven ble Adresseavisen valgt
ut for å undersøke forekomsten av bærekraft i kombinasjon med laks fordi den har en
geografisk lokalisering der både villaks og oppdrettsinteresser møtes.

4.5 Validitet og reliabilitet.
Når det gjelder validitet antas det at det teoretiske og empiriske grunnlaget gir tilstrekkelig
validitet i denne oppgaven, fordi dataene gjør det mulig å gjennomføre en analyse. I følge
Ringdal (2001), er høy validitet er en forutsetning for høy reliabilitet Et unntak kan være
operasjonalisering av variablene for tolkningsrammer; det vil si diskurs og tematilknytning.
Diskursene er identifisert og operasjonalisert i tema basert på Døvings (1997) identifikasjon
og avgrensning, og vurderes som tilfredsstillende for å gi en indikasjon på forholdet avisene
og diskursene i mellom, og de forskjellige diskursive posisjoner de forskjellige aktørene
inntar. Operasjonalisering og vurdering av variabler er for en stor del subjektiv. Ringdal
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(2001) hevder at for å oppnå høy nok reliabilitet bør innslagene kodes av flere personer og
med stort sammenfall. I denne oppgavens undersøkelse er koder og analytiker en og samme
person. Det vil sannsynligvis svekke reliabiliteten. I forbindelse med analysen av artiklene, og
spesielt når det gjelder plasseringen innad i kategoriene for tolkningsrammer er det rom for et
betydelig skjønn. Likevel må det presiseres at artiklene i alle aviser er tolket ut fra samme
kriterier. Målefeil kan også forekomme her i form av feilpunching av data eller
feilregistrering av koder i artikkel. Det er også sannsynlig at enkelte artikler der laks ikke blir
nevnt, men oppdrett og forvaltningen nevnes, ikke kom med i søket.
Et annet forhold som også er relatert til datas reliabilitet (og dermed også validitet) er
knyttet til at jeg sammenlikner data fra 2009 med Runar Døvings (1997) analyse fra 1997.
Selv om jeg inngående har satt meg inn i hvordan han har operasjonalisert sine fire diskurser,
har jeg kun hatt Døvings rapport fra studien å forholde meg til. Jeg kan derfor ikke se bort fra
at Døving ville ha kategorisert ”mine” artikler på en noe annen måte enn hva jeg har gjort.
Som jeg var inne på innledningsvis i dette kapitlet kan det altså være slik at noe av endringene
fra 1997 til 2010 kan tilskrives metodiske forhold.
Artiklene fremstår i relativt stor grad som nøytrale (Variabel 25). Dette kan skyldes at
artiklene har blitt analysert ut fra for strenge kriterier. En annen mulighet er de mange
børsmeldinger og økonomiske analyser som dominerer Næringsdiskursen. Disse finner man
først og fremst i Dagens Næringsliv, men også i Adresseavisa. Disse er av ren informativ art.
En annen grunn kan være at VGs nesten ensrettede fokus på mat, der det ikke skilles på
oppdrettet eller vill laks. Disse vil sammen med restaurantanmeldelser av laksemåltider være
nøytrale til oppdrettsnæringa, i det den ikke er en dimensjon i disse artiklene. Adresseavisen
bredere dekning av laks innenfor flere diskurser gir også en lavere grad av ”nøytral”, noe som
kan forklare deler av dette. Men det kan til også til en viss grad skyldes at Adresseavisen også
er en aktiv debattarena i motsetning til de andre avisene, der både forkjempere og motstandere
har en viss meningsutveksling i debatt og kronikkspaltene. Det er primært representanter fra
oppdrettsnæringen som debatterer innefor bærekraftdiskursen med miljøorganisasjoner og
villaksinteresser.
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5. Laks og oppdrett i media i 2009.
Det har gått 13 år siden Døving (1997) identifiserte og avgrenset diskursene om fisk, og
spesifikt laks. Hvordan omtales laks og oppdrettsnæring i dag, og hvilke endringer i synet på
laks og oppdrett kan spores? Jeg vil først redegjøre mer generelt for hvilke funn som er gjort i
undersøkelsen, og gjennomgå hvordan den totale stoffmengden om laks fordeler seg på
avisene Dagens Næringsliv, Adresseavisen, Hitra-Frøya og Verdens Gang, stoffkategori,
diskurs og kilder i løpet av 2009. Deretter vil jeg gjennomgå hver diskurs med henblikk på
hva som karakteriserer den, hvilke underdiskurser og tema som inngår, og hvilke aktører som
deltar. Videre vil avisenes fremstilling av oppdrettsnæringa, og vinkling av stoffet bli
gjennomgått.

5.1 Avisenes dekning og sjanger.

Figur 1. Fordeling av antall artikler etter avis. Prosent (antall).

Figuren viser prosentandelen av det totale antall artikler (n=331) som omhandler laks fordelt
per avis i 2009. De fleste artiklene om laks finnes i Adresseavisen (40 prosent). Dagens
Næringsliv er nest størst med nærmere en tredel av artiklene. Lokalavisa Hitra-Frøya og VG
representerer begge 15 prosent. En skal likevel være forsiktig med å tolke dette som avisenes
prioritering av ”laksesaker”, selv om det gir en pekepinn. Blant annet skal man huske at
Hitra-Frøya ikke kommer ut hver dag, og i tillegg også har mindre antall sider – og dermed
også spalteplass – enn de andre avisene.
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Tabell 1: Fordeling av stoff per avis. Prosent.
Dagens
Næringsliv

Adresseavisen

Hitra
Frøya

Verdens
Gang

Total

Nyhet

84

55

71

43

63

Feature / Reportasje

1

15

16

20

12

Kommentar/kronikk

2

2

2

0

2

Leder/Redaksjonelt

5

5

0

33

9

Intervju

2

6

10

0

5

Leser /debattinnlegg

4

15

2

0

8

Annet

2

2

0

4

2

100
97

100
132

100
51

100
51

100
331

Stoffkategori

Sum (prosent)
N

χ²=96,329 df = 18. p<0,001 (tosidig test ).

Tabell 1 viser hvordan stoffet om laks fordeler seg på kategorier i Dagens Næringsliv,
Adresseavisen, Hitra-Frøya og Verdens gang i 2009. Generelt gjelder det at nyhetssaker er
mest dominerende i de fleste avisene, med et mulig unntak for Verdens Gang.

5.1.1 Stoffets fordeling på diskurser.
Artiklenes innhold er operasjonalisert i forhold til Døvings (1997) identifikasjon og
avgrensing av gourmetdiskursen, helsediskursen, jaktdiskursen og næringsdiskursen, med
tillegg av en ny diskurs; bærekraftdiskursen. Artiklene er analysert med utgangspunkt i en
forutsetning om at det finnes en hoveddiskurs med en eller flere underdiskurser i artikkelen.
En gjennomgang av artiklene i alle avisene viser tema fordelt på følgende hoveddiskurser:
Tabell 2: Fordeling av artikler på hoveddiskurser pr avis. Prosent.
Avis
Dagens
Næringsliv

Adresseavisen

Hitra
Frøya

Verdens
Gang

Total

Næringsdiskursen

63

40

65

18

47

Bærekraftsdiskursen

25

38

24

10

28

Gourmetdiskursen

9

11

8

47

15

Jaktdiskursen

3

8

4

12

6

Helsediskursen

0

4

0

14

4

Sum (prosent)
N=

100
97

100
132

100
51

100
51

100
331

Hoveddiskurs

χ²=94,650 df = 12. p<0,001 (tosidig test).

32

Tabell 2 viser hvordan artiklene fordeler seg på hoveddiskurser om laks i Dagens Næringsliv,
Adresseavisen, Hitra-Frøya og Verdens gang i 2009. Som tabellen viser, er næringsdiskursen
den største diskursen, og er hoveddiskurs i nær halvparten av artiklene. Bærekraftdiskursen er
nest størst med sine 28 prosent. Gourmetdiskursen er tredje størst med 15 prosent, mens
jaktdiskursen bare representerer 6 prosent. Minst er helsediskursen, som må kunne sies å være
marginal med sine 4 prosent. Verdt å merke seg at Verdens Gang igjen skiller seg noe ut ved
at gourmetdiskursen er den hyppigst forekommende diskursen i avisa. I tillegg ser vi at i
Adressa er næringsdiskursen og bærekraftdiskursen jevnstore.
I Adresseavisen faller 40 prosent av stoffet innenfor næringsdiskursen, og 38 prosent
innenfor Bærekraftsdiskursen. Gourmetdiskursen får vesentlig mindre plass med 11 prosent,
mens jaktdiskursen representerer 8 prosent. Helsediskursen er i liten grad fremtredende, og
utgjør bare 4 prosent.
Hitra-Frøya bruker næringsdiskursen som tolkningsramme for 65 prosent av sine
artikler, mens 24 prosent plasseres innenfor bærekraftsdiskursen. Gourmetdiskursen (8
prosent) er marginalt representert. Når bare 4 prosent kan plasseres innenfor jaktdiskursens gir
et inntrykk av at dette er et tema som i liten grad engasjerer avisens lesere. Helsediskursen
mangler helt.
Dagens Næringsliv har næringsdiskursen (63 prosent) som viktigste tolkningsramme.
Bærekraftdiskursen er nest størst med 25 prosent. Helsediskursen mangler helt også her, mens
Gourmetdiskursen legger beslag på 9 prosent. Avisens omtale av laks handler først og fremst
om fisken som økonomisk ressurs for både næringsliv og samfunn, men også til en viss grad
som en del av det biologiske mangfoldet. Dog ikke i samme grad som Adresseavisen.
Verdens Gang plasserer 47 prosent av stoffet i gourmetdiskursen, i form av oppskrifter
der laks inngår, og restaurantanmeldelser. VG har et visst innslag fra både næringsdiskursen
(18 prosent) og helsediskursen (14 prosent). Stoffet som havner i næringsdiskursen er børsmeldinger og økonomiske analyser. Jaktdiskursen er for en stor del tolkningsrammen som
benyttes for kjendiser som fisker laks (12 prosent). Bærekraftdiskursen er minst representert
som tolkningsramme (10 prosent).
Ettersom artiklene kan inneholde flere underdiskurser i tillegg til hoveddiskursen, kan
det være hensiktsmessig å vise hvordan i hvilken grad de forskjellige diskursene opptrer som
underdiskurs. Dette bidrar til å synliggjøre underliggende diskursers betydning i artikler med
andre hoveddiskurser.
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Tabell 3: Forekomster av hoveddiskurser med underdiskurser. Prosent.

Diskurs

Hoveddiskurs

Diskursnivå
UnderUnderdiskurs 1
diskurs 2

Underdiskurs 3

Totalt

Næringsdiskursen

47

48

53

33

48

Bærekraftsdiskursen

27

34

42

67

32

Gourmetdiskursen

15

6

0

0

10

Jaktdiskursen

6

7

4

0

6

Helsediskursen

4

5

2

0

4

Sum (prosent)
N

100
331

100
190

100
55

100
15

100
591

χ²=46,938 df = 16. p=0,032 (tosidig test).

Tabell 3 viser forekomster av hoved-, og underdiskurser fordelt på diskurs. Her behandles
hver diskurs som forekomst uavhengig av artikler. Tema innenfor næringsdiskursen utgjør
nær halvparten av alle forekomster av tema uavhengig av diskursnivå, og gjenspeiler
diskursens dominerende posisjon. Bærekraftdiskursen og næringsdiskursen opptrer oftere som
underdiskurser i større grad enn de andre, og da som underdiskurser til hverandre.

Tabell 4: Samlet fordeling på diskurstema i artiklene. Hoveddiskurs inkl. underdiskurser.
Prosent.
Diskurs og tema

N

%

Hverdagsmat vs. festmat

57

92

Frossen vs. fersk

4

6

Naturlig (vill) vs. unaturlig (tam) laks

1

2

62

100

Laks som medisin

20

87

Laks som risiko

3

13

23

100

Gourmetdiskursen

Helsediskursen

(tabell fortsetter på neste side)

34

Jaktdiskursen
Sportsfiske

11

31

Naturforvaltning – oppdrett vs. villaks

11

31

Naturforvaltning – grunneierkonflikter

8

22

Selvfangst – mat

6

17

36

100

Nasjonal / internasjonal økonomi

88

32

Konflikter oppdrett – miljøvern

45

17

Eksport

34

13

Habilitet

21

8

Konsesjoner

21

8

Innovasjon

19

7

Produksjon

14

5

Konflikter oppdrett – villaksinteresser

11

4

Konflikter oppdrett - lokalsamfunn

10

4

Forbruker - produkt

9

3

Samfunns-, miljøansvar

1

0

273

100

Sykdom, medregnet parasitter

95

48

Genetisk påvirkning og rømming

37

19

Arealbruk

24

12

Fôrressurser

17

9

Annet

14

7

Forurensning og utslipp

7

4

Fredning

2

1

Dyrevelferd

1

1

197

100

Næringsdiskursen

Bærekraftdiskursen

Tabell 4 viser hvordan 591 forekomster av tema fordeler seg på hoved-, og underdiskursene i
331 artikler. Som det går frem av tabellen, er Sykdom, medregnet parasitter i bærekraftdiskursen (95 forekomster), Nasjonal/internasjonal økonomi i næringsdiskursen (88
forekomster), og Hverdagsmat vs. festmat i gourmetdiskursen (57 forekomster) de mest
omtalte temaene totalt sett.
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Tabell 5: Underdiskurser fordelt på hoveddiskurs (antall)

Underdiskurs

Gourmet
diskursen

Gourmetdiskursen

Helse
diskursen

Hoveddiskurs
Jakt
diskursen

Nærings
diskursen.

Bærekraft
diskursen

1

0

6

0

1

2

0

2

6

Helsediskursen

8

Jaktdiskursen

3

1

Næringsdiskursen

10

3

1

Bærekraftdiskursen

0

0

8

53

N=145

21

5

10

63

40

46

Som Tabell 5 viser, opptrer diskursene også i mange tilfeller som underdiskurs til en
hoveddiskurs i de 331 artiklene. Gourmetdiskursen opptrer som underdiskurs i 41 prosent av
tilfellene der den forekommer, helsediskursen i 42 prosent, jaktdiskursen i 29 prosent,
næringsdiskursen i 40 prosent og bærekraftdiskursen i 51 prosent av tilfellene. Når det gjelder
relasjonene mellom diskursene er det forholdet mellom næringsdiskursen og bærekraftdiskursen som er nærmest relaterte. I 87 prosent av de tilfellene bærekraftdiskursen har
underdiskurser er det næringsdiskursen. Når næringsdiskursen har underdiskurser er det i 84
prosent av tilfellene bærekraftdiskursen. Dette tyder på at disse to diskursene i stor grad griper
inn i hverandre. I jaktdiskursen er i 80 prosent av tilfellene bærekraftdiskursen underdiskurs.
Når gourmetdiskursen har underdiskurser er det i 48 prosent av tilfellene næringsdiskursen.
Her skal man være oppmerksom på at prosentueringsgrunnlaget for både helse- og
jaktdiskursen, og delvis også gourmetdiskursen er meget lavt, og at resultatene derfor ikke
skal tillegges stor vekt for disse diskursene.

5.2 Kilder.
Hver kilde kan opptre både som primær-, sekundær-, og tertiærkilde i artiklene. Disse fordeler
seg igjen innenfor forskjellige interessegrupper. Kildene fordeler seg også innenfor hoved- og
underdiskurser. En oversikt over hvilke aktørgrupper som er primærkilder innenfor hvilke
diskurser vil kunne gi et bilde av interesseområde og gruppens innflytelse på diskursene.
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Figur 2: Primærkildereferanser fordelt på aktørgruppe. Prosent.
Figur 2 viser hver aktørgruppes representasjon som primærkilde fordelt på artikler i
Dagens Næringsliv, Adresseavisen, Hitra-Frøya og Verdens Gang i 2009. Som vi ser, er
havbruksinteressene (28 prosent) og forvaltningen (20 prosent) dominerende som primærkilder. Forbrukere er ikke representert som kilde i mer enn 1 prosent av artiklene. Politikere
opptrer i overraskende liten grad som primær kilder (2 prosent). Finans- og børsanalytikere er
derimot kilder i et betydelig antall artikler (8 prosent). Disse artiklene finnes først og fremst i
Dagens Næringsliv. Kokker og mateksperter (4 prosent) er fremtredende i VG, der det overveiende handler om laks som mat, men finnes også som restauranttestere i Dagens Næringsliv
i faste spalter. Villaks- (5 prosent) og miljøinteressene (6 prosent) har i store trekk sammenfallende interesser – å bekjempe rømning, sykdom og forurensning i oppdrettsanleggene – og
utgjør samlet sett den tredje største gruppen kilder i hoveddiskursen (11 prosent). Mange av
underleverandørene finner man som kilder i Hitra-Frøya som en del av det lokale næringslivet
relatert til lakseoppdrett. Når sportsfiskerne opptrer som kilder er det enten som trofèjeger i
Adresseavisen eller som kjendiser på laksefiske i VG. Reiseliv og hytteinteressenter er i liten
grad kilder. Når dagligvarehandelen er kilde handler det om nye fiskeprodukter som kommer
på markedet. Et annet trekk er også at FoU-interesser (6 prosent) opptrer som kilder når det
gjelder innovasjon, og som sannhetsvitner når det gjelder biologiske data.

37

Tabell 6: Primærkildegruppe fordelt på diskurser. Prosent.

Gourmetdiskursen

Helsediskursen

Jaktdiskursen

Næringsdiskursen

Bærekraftdiskursen

Diskurs

Havbruksinteresser

3

0

0

44

21

Forvaltning

6

36

14

17

31

Finans / børsanalytikere

0

0

0

16

1

Miljøorganisasjoner

0

0

0

2

18

FoU

3

18

0

2

13

Villaksinteresser

0

0

29

3

7

Reiseliv / hytte / sportsfiskeinteresser

6

0

52

0

2

Kokker - mateksperter

34

0

0

0

0

Forhandlere fiskeprodukter

25

0

0

1

0

Underleverandører

0

0

0

5

0

Ernær./slankeeksperter

9

36

0

0

0

Politikere

0

0

0

3

2

Forbrukere fiskeprodukter

13

9

0

0

0

Andre 19

0

0

5

7

5

100

100

100

100

100

32

11

21

147

87

Primærkildegruppe

Sum (prosent)
N

Tabell 6 viser at havbruksinteressene først og fremst er å finne i næringsdiskursen der
de utgjør 44 prosent av kildene, og i bærekraftdiskursen med 21 prosent. Forvaltningens
største engasjement finnes i bærekraftdiskursen, der de utgjør 31 prosent av kildene, og
næringsdiskursen der de utgjør 17 prosent. Forvaltningen er også primærkilder i 36 prosent av
helsediskursen, og 14 prosent i jaktdiskursen. Miljøinteressene deltar først og fremst i bærekraftdiskursen, der de utgjør 18 prosent av kildene. FoU er også godt representert i bærekraftdiskursen, der de utgjør 13 prosent av primærkildene. Villaksinteresser og reiseliv/hytte/19

Det er et betydelig antall aktører som oppgis som kilder, og for å få en overkommelig gruppefordeling har
mange blitt plassert i kategorien ”annet”. Dette er for eksempel andre nyhetsbyråer, statistikkleverandører,
enkeltpersoner uten noen konkret gruppetilknytning, og andre aktører som ikke passer inn i noen av de definerte
gruppene. Likevel er noen av disse spesifisert som aktør. En konkretisering av kildene vil bli foretatt under
gjennomgang av hver enkelt diskurs.
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sportsfiskeinteresser finnes i jaktdiskursen, der de samlet utgjør 81 prosent av kildene.
Kokker, mat- og ernæringseksperter, samt forhandlere av fiskeprodukter utgjør 81 prosent av
kildene i gourmetdiskursen. Politikere er så å si fraværende i alle diskursene, og opptrer bare
som primærkilder i næringsdiskursen (3 prosent) og bærekraftdiskursen (2 prosent). Det er
ernærings-, slankeeksperter (36 prosent) som dominerer den relativt marginale helsediskursen
sammen med forvaltningen (36 prosent).

5.3 Diskurser.
I dette avsnittet vil jeg gå mer detaljert gjennom hver enkelt diskurs slik den fremstår i 2009.
Som allerede indikert, er næringsdiskursen (47 prosent) den klart største diskursen i mitt
materiale. Bærekraftdiskursen er nest størst med sine 28 prosent. Gourmetdiskursen er tredje
størst med 15 prosent, mens jaktdiskursen og helsediskursen bare utgjør henholdsvis 6 og 4
prosent. I tillegg til diskursene Døving (1997) avgrenset i 1997 har jeg identifisert, avgrenset
og analysert en ny: bærekraftdiskursen.
5.3.1 Bærekraftdiskursen – en ny måte å snakke om laks på 20 ?
Denne diskursen synes å være av nyere dato enn de andre i diskurssystemet om laks. Jeg har
valgt å kalle den bærekraftsdiskursen. I bærekraftsdiskursen blir laksen og oppdrettsnæringa
satt i et større, overordnet samfunnsmessig perspektiv. Bærekraftsdiskursen synes å reflektere
et økt fokus på miljø, manifestert gjennom sekkebegrepet ”bærekraft”. Diskursen ser ut til å ta
opp i seg elementer fra flere diskurser om fisk, men har et tydelig miljø versus ressursforbruk
fokus. De ikke-avgrensede, men av Døving (1997) identifiserte, biologidiskursen, miljødiskursen og opprettsdiskursen forenes på mange måter i bærekraftdiskursen, samtidig som
den tar opp i seg elementer fra jaktdiskursen, gourmetdiskursen og næringsdiskursen.

5.3.1.1 Hva kjennetegner bærekraftdiskursen?
Bærekraftdiskursen synes å konstitueres i spenningsfeltet mellom ressurs/ miljøforvaltning og
næringsdrift. Bærekraftdiskursen konkurrerer med næringsdiskursen om å være den
foretrukne saksinnramming når det gjelder laks som kollektiv ressurs. Bærekraftdiskursen
grenser således tett opp mot, og overlapper i enkelte tilfeller næringsdiskursen. Bærekraftdiskursen differensierer seg fra næringsdiskursen ved at den i større grad betrakter laks som et
levende vesen enn en ren inntektskilde og et kapitaliseringsobjekt. Diskursen blir en

20

Det er sannsynlig at andre nærings-/fagområder har sine egne ”bærekraft”diskurser.
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samfunnsmessig motvekt, men ikke nødvendigvis en motsetning til de private interessene i
næringsdiskursen, slik bærekraftbegrepet opprinnelig defineres. Implisitt i diskursen ligger
det et krav om at den som samfunnet har gitt tillatelse til å utnytte ressursene, også skal
forholde seg til de kriteriene samfunnet setter opp for denne utnyttelsen.
Tematisk sett er konsekvensene for villaksen og artsmangfold sentralt. Det er ikke
bare selve laksen, men også det den spiser som her diskuteres i et bredt miljøperspektiv. Også
utslipp fra anlegg er tema. Bærekraftdiskursen tar opp i seg deler av jaktdiskursen når det
handler om forvaltning av oppdrettslaksen vs. villaksen. Oppdrettslaks som mat diskuteres
imidlertid i liten grad i en bærekraftkontekst. Det samme gjelder helse. Diskursen er rik på
faglig språk om biologi, sykdommer, fisk og fôr. Forskningsresultater er en fremtredende del
av diskursen. Bærekraftdiskursen synes ikke å være så preget av biologiske aspekter som en
biologidiskurs om laks, og ikke så økonomisk vinklet som i næringsdiskursen. Forvaltningsperspektivet er sentralt. Her skal ressursene forvaltes etter bærekraftsprinsipper 21 slik at
aktiviteten på lang sikt er både økonomisk, miljøriktig, og samfunnsmessig ”lønnsom” både
for natur, nærings og lokalinteressene. Diskursens biologi/miljø/samfunnsorientering stiller
krav til et relativt høyt kunnskapsnivå. Kravet til å kunne se laksen i en større
samfunnsmessig sammenheng vil potensielt utelukke flere fra å delta med tyngde (Foucault
1970:9).

5.3.1.2 Begrepet bærekraft blir til en politisk målsetting.
Det synes nødvendig å undersøke bærekraftdiskursens opprinnelse for å kunne gjøre seg opp
en mening om dens betydning og funksjon. I diskursanalyse er det i følge Neumann (2000:28)
et poeng å undersøke ”hvorledes det eksisterer en rekke handlingsbetingelser for det talte og
gjorte, hvorledes et gitt utsagn aktiverer eller “setter i spill” en serie sosiale praksiser, og
hvorledes utsagnet i sin tur bekrefter eller avkrefter disse praksisene” (Neumann 2000:28).
Neumann (2000:35) hevder at ”den diskursen som ender opp med å ramme inn en gitt
hendelse eller sak, innskriver den med mening”. Kampen om innrammingen ”fremtrer [..]som
en serie sammenstøt mellom grupper som har klare intensjoner om å tre sin egen
virkelighetsramme ned over hodet på en gitt prosess” (Neumann 2000:38). Det innebærer,
som Blekesaune & Stræte (1997) beskriver i Rovviltdiskursen, at nye elementer som for
eksempel forskningsresultater eller internasjonale avtaler bringes inn i diskursen på en
meningsfylt måte, og blir til momenter i diskursen. Disse blir igjen fortolket av ulike

21

Se Fiskeri- og kystdepartementets (2009) Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.
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interessegrupper. Denne prosessen eksemplifiserer Kaarhus (2001) 22 i en relativt analog case
til bærekraftdebatten. Hun beskriver hvordan utslipp av næringssalter gjennom tilførsel av
institusjonalisert kunnskap ble til et begrep i politiske diskurser gjennom å bli tilført nye
elementer over tid i form av forskningsresultater og hendelser. Disse ble fortolket inn i nye
rammer, og videre nedfelt i policy dokumenter og strategier. Dette dannet grunnlaget for en
endringsprosess i landbruket med hensyn til miljøvern (Kaarhus 2001).
Bærekraftdiskursen, slik den blir identifisert og avgrenset i denne oppgaven, kan
spores tilbake til en generell miljødebatt om bærekraft i kjølvannet av rapporten Our Common
Future: Report of the World Commission on Environment and Development (FN 1987a). I
forordet definerer kommisjonsleder Gro Harlem Brundtland (FN 1987b) begrepet innenfor en
generell ressurs- og næringskontekst: ”What is needed now is a new era of economic growth growth that is forceful and at the same time socially and environmentally sustainable”. Selve
rapporten definerer begrepet bærekraftig som ”development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (FN
1987a). Men det er ikke før ut på nittitallet bærekraftbegrepet dukker opp offentlig med et
mer konkret innhold, og da gjennom en rekke offentlige publikasjoner 23 .
Gradvis har disse momentene blitt fortolket og artikulert av flere interessegrupper, og
kan i dag sies å utgjøre en doktrine. Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring
(Fiskeri- og kystdepartementet 2009) er syntesen av en rekke offentlige publikasjoner opp
gjennom nitti- og totusentallet, og utdyper hva bærekraft er og hva dette innebærer for
havbruksnæringa. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen presiserer 24 i forordet
Regjeringens mål for havbruksnæringa. Fiskeri- og kystdepartementet (2009:1) fastslår at
”Strategien identifiserer problemstillinger, setter mål og klargjør hva som skal til for å nå
målene. Strategien omfatter ikke konkrete effektindikatorer for akseptabel påvirkning”
innenfor hovedsatsningsområdene 25 genetisk påvirkning og rømming, forurensning og
utslipp,

sykdom

medregnet

parasitter,

arealbruk

og

forressurser

(Fiskeri-

og

kystdepartementet 2009). I prosessen med å utvikle strategien skriver departementet at de har

22

Mer detaljert beskrevet under punkt 2.2.2.
Se Vedlegg 4. ”Utviklingen av bærekraftbegrepet i offentlige dokumenter” for en mer utførlig beskrivelse av
hvordan begrepet får betydning for oppdrettsnæring og forvaltning av villaksstammen.
24
”Ei bærekraftig havbruksnæring er ei næring som drives miljømessig forsvarlig, og er tilpasset hensynet til
havmiljø og biologisk mangfold. Som matprodusent er havbruksnæringa avhengig av gode miljøforhold og god
vannkvalitet. [..] Det er viktig å sikre et reint havmiljø og gode produksjonslokaliteter for havbruk med minimal
negativ påvirkning fra langtransporterte utslipp og forurensning fra mer lokale kilder. På samme måte må
myndigheter og næring i fellesskap sikre at havbruksvirksomheten drives uten å påføre omgivelsene uakseptable
skadevirkninger”. Helga Pedersen (Fiskeri- og kystdepartementet 2009).
25
Se Vedlegg 2: ”Kodebok” for mer utdypende beskrivelser av hovedområdene.
23
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hatt lyttemøter og mottatt innspill fra flere organisasjoner 26 . Det har gitt enkelte miljø-, og
interesseorganisasjoner legitimitet og tyngde i diskursen gjennom å bidra til å definere
innholdet i bærekraft (Fiskeri- og kystdepartementet 2009). Det betyr imidlertid at den
politiske prosessen og målsettinga bak dokumentet ikke er fullført per i dag, og det synes ikke
å foreligge noen effektmål og konkrete kriterier som kan måle om driften i oppdrettsnæringa
er ”bærekraftig”.
Å definere bærekraft betyr å definere konfliktpunktene i diskursene, og dette kan
dermed være en maktfaktor for forvaltningen i et eventuelt ønske om å regulere oppdrettsnæringa. Der støttes forvaltningen (og kritiseres for ikke å gå langt nok) av både miljøorganisasjonene og villaksinteressene, som representerer et kritisk syn på oppdrettsnæringa
(Bellona 2009, Norske Lakseelver 2010, Norges Jeger og Fiskerforbund 2010, Norges
Fiskarlag 2010b, Norges Bondelag 2010, FRIFO 2009) 27 .

5.3.1.3 En ny subjektposisjon?
Disse til dels offentlige prosessene kan ha hatt innvirkning på hvordan publikum oppfatter at
man BØR tenke, og kanskje også tenker, på forvaltningen av laks. Med institusjoner som
utgangspunkt for analysen, kan man undersøke hvilke subjektposisjoner den skaper, hevder
Neumann (2000), og viser for eksempel til at ”det å kunne gå og stå uanstrengt på ski er
konstitutivt for norsk identitet, og at subjekter som tenker på seg selv som, og vil bli anerkjent
som norske, må forholde seg til dette” (Neumann 2000:36). I tilfellet om en bærekraftig
utvikling synes subjektposisjonen ”Miljøbevisst og ansvarlig nordmann” å ha blitt konstituert.
Grunntanken bak begrepet bærekraft, som definert i Our Common Future: Report of the
World Commission on Environment and Development (FN 1987a) finner man igjen i Norges
Grunnlovs §110b, som slår fast at ”Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en
Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud
fra en lansigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret også for Efterslægten”
(Miljøverndepartementet 1999:33). I bærekraftbegrepet ligger det dermed implisitt at det å
fremme en bærekraftig utvikling er det samme som å respektere og identifisere seg med våre
mest grunnleggende verdier nedfelt i vårt lovverk. Den som ikke gjør det vil kunne bli å
26

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, som har bidratt til valg av
tilnærming til problemstillinga og rent faglig. Miljøverndepartementet har bidratt til den overordnede
miljøtilnærmingen. En rekke interesseorganisasjoner har i tillegg deltatt med innspill til hva som bør kjennetegne
en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Disse identifiseres som Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Bellona, Greenpeace, WWF Norge, Norske Lakseelver,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Fiskarlag og Norges Bondelag (Fiskeri og kystdepartementet 2009).
27
Se Vedlegg 2. Kodebok for nærmere beskrivelse av organisasjonenes holdninger.

42

betrakte som ”unorsk” og en lovbryter. At det handler om grunnleggende verdier, som
hensynet til våre barn, og vår nasjonale stolthet og identitesmarkør villaksen, forsterker dette.

5.3.1.4 Bærekraftdiskursen synes å ha fått sitt gjennombrudd nylig.
Frem til 2009 har det vært kun sporadiske artikler i pressen som har dreid seg om bærekraft
og laks. Et søk i Retriever Norge sin arkivtjeneste ATEKST med søkebegrepet ”bærekraftig
AND laks” viser at Aftenposten i perioden 1988 – 2000 totalt hadde 15 artikler. I 1996 hadde
avisen tre artikler om temaet, resten av årene var det enten ingen, eller en til to. Adresseavisen
er ikke lagt inn digitalt i ATEKST før januar 2000, men det er ingen grunn til å tro at den
hadde vesentlig flere artikler enn Aftenposten. Adresseavisen hadde i 2000–2009 trettiseks
artikler som passet inn i søkebegrepet:

Figur 3: Artikler som knytter bærekraft og laks sammen i Adresseavisen 2000-2009. Antall.
Figur 3 viser at hele 47 prosent av artiklene fra de siste ni årene kommer i 2009, mens
det er svært få de andre årene. Det synes å indikere at bærekraft og laks ble koblet og satt på
dagsorden som saksinnramming i media relativt nylig. En bærekraftdiskurs synes å ha
eksistert lenge innenfor miljøtenkning, men ikke i det omfang og den form som den har pr. i
dag innenfor oppdrett av laks og forvaltning av villaks.
Om dette er en trend eller et forbigående fenomen, har ikke denne oppgaven tatt mål
av seg for å gi noe eksakt svar på. Materialet som er analysert kan imidlertid tyde på at det har
vært hendelser, som for eksempel en betydelig rømning av oppdrettslaks, en eksplosiv økning
i forekomstene av lakselus kombinert med nedgang i villaksbestanden i 2008-2009 som har
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satt spørsmålet på dagsorden i media. Dette sammenfaller også med publiseringen av
Regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” (Fiskeri- og
kystdepartementet 2009); et dokument, eller snarere en doktrine, som beskriver Regjeringens
politiske målsetting for oppdrettsnæringa.

5.3.1.5 Bærekraftdiskursen i 2009.
28 prosent av avisenes artikler har bærekraftdiskursen som hoveddiskurs. Verken gourmetdiskursen eller helsediskursen opptrer som underdiskurser til bærekraftdiskursen. Jaktdiskursen opptrer i 13 prosent av tilfellene der underdiskurser forekommer, men det er
næringsdiskursen som er den største underdiskursen med 87 prosent. Det antyder tette
relasjoner mellom bærekraftdiskursen og næringsdiskursen.
Diskursen fordeler seg tematisk som følger:

Figur 4: Bærekraftdiskursen fordelt på tema når den opptrer som hoveddiskurs i 91
avisartikler. Prosent.
Figur 4 viser at det er temaet Sykdom medregnet parasitter28 (54 prosent) som har størst fokus
i alle avisenes artikler som inngår i bærekraftdiskursen. Her finner vi lakselusproblematikken, ILA og Pancreas sykdom tett knyttet opp mot Genetisk påvirkning og
rømning, som er nest størst med 18 prosent og som relateres tett med trusselen mot
villaksstammen. Arealbruk handler om lokalisering av oppdrettsanlegg, og gjør krav på 14
prosent. Spørsmål som handler om bærekraftig bruk av biologiske Forressurser utgjør 9
prosent. Forurensning og utslipp synes ikke å være et særlig aktuelt tema for noen av avisene
med sine 3 prosent.
Fordelingen av primærkilder er som følger:
28

Se Vedlegg 2: Kodebok for mer utdypende beskrivelser av tema i bærekraftdiskursen.
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Figur 5: Primærkilder i Bærekraftkursen når den er hoveddiskurs. Prosent.
Som Figur 5 viser, er bredden i diskursen med hensyn til aktører betydelig. Forvaltningen
dominerer diskursen med 32 prosent av kildene. Miljøorganisasjonene (Norges Miljøvernforbund, World Wildlife Found og Norges Naturvernforbund) står for 19 prosent.
Lakseoppdrettsinteressene (Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund og forskjellige
Oppdrettskonsern) er i 20 prosent av tilfellene kilder, mens villaksforkjemperne (Norske
Lakseelver, Norges Grunneier og Sjølaksefiskarlag, og Laksefiskere) står for 8 prosent. Det er
også et betydelig innslag av forskningsinstitusjoner representert som kilder. Den kildemessige
bredden i bærekraftdiskursen understøtter antagelsen om at den kan være en syntese av
biologidiskursen, miljødiskursen og en mulig oppdrettsdiskurs (Døving 1997).
I bærekraftdiskursen diskuteres laks og oppdrettsnæringa primært i en samfunnsmessig og politisk kontekst. Den er miljøorientert i forhold til tolkningsrammer og utgjør en
motvekt til de økonomisk dominerte rammene i næringsdiskursen. Diskursen handler mye om
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oppdrettsnæringa som potensiell trussel mot miljøet, og samfunnsaktørers ønske om kontroll
av den gjennom restriktiv ressursforvaltning. Det er grunn til å tro at kriser (rømning,
lakselus, forressursbruk) i oppdrettsnæringen, kombinert med en påfølgende sterkere politisk
vilje til å regulere den, er grunnlaget for fremveksten av diskursen. Den store økningen av
antall oppslag om bærekraft og laks i 2009 kan tyde på dette. Lederen i Adresseavisen (2009a,
4. april) Tungt å bære storvokst laks illustrerer problemstillingen godt: ”Det norske
lakseeventyret vokste frem til nesten unison applaus. I et miljøperspektiv er det mindre grunn
til klappsalver. Bærekraften er tvilsom”. Men som nevnt tidligere er det ikke helt
uproblematisk å hevde at oppdrettsnæringa ikke er bærekraftig. Så lenge bærekraftkriteriene
ikke er målbare og konkretiserte i forhold til effektmål fremkaller det betydelig frustrasjon for
både oppdrettsnæring, miljø- og villaksinteresser. Det kan man lett se i debattspaltene i
Adresseavisa, som gjerne fremstår som kamparena der til dels personlige angrep, mishagsytringer og påstander lett bidrar til høy temperatur 29 .

5.3.2 Næringsdiskursen 2009.
Næringsdiskursen er den største diskursen om laks, og utgjør 47 prosent av de analyserte
medias dekning av laks. Den ser ikke ut til å ha endret seg vesentlig fra 1997 (Døving 1997).
Når næringsdiskursen har underdiskurser, opptrer bærekraftdiskursen som underdiskurs i 84
prosent av tilfellene. I næringsdiskursen handler det primært om laks som økonomisk ressurs i
oppdrettsnæringa. Tema er ofte økonomi, og mye av stoffet er økonomiske analyser og
kvartalstall fra produsentene, men innovasjon og produksjonstekniske spørsmål diskuteres
også. Det samme gjør konsesjoner og miljøspørsmål. Konflikter mellom miljøvern og
oppdrett diskuteres oftest ut fra økonomiske perspektiver, men innslaget fra bærekraftdiskursen er tydelig og gir en pekepinn på at også bærekraftkriterier anses som viktige for
økonomisk suksess.
Som Figur 6 tydelig viser, er den klart største delen av diskursen innenfor temaet
Nasjonal/internasjonal økonomi – børs (47 prosent). Her handler det om utfordringer og
muligheter innenfor næringa, og om oppdrettsnæringas stilling og betydning for nasjonen
økonomisk. Den desidert største delen av artiklene som omhandler dette temaet består av
børs-, og økonomiske analyser. Spørsmålet om arbeidsplasser og det nasjonaløkonomiske
perspektivet kommer også inn her. Konflikter oppdrett – miljøvern (13 prosent) diskuteres i et
29

Det er valgt å ikke gå nærmere inn i debattinnlegg fordi de sammenstilt kan virke karakteriserende og
stigmatiserende for enkeltpersoner. Uten forfatters identitet fremstår de heller ikke som meningsfylte.
Anonymisering anses ikke å ivareta hensynet til kilden da det er få aktører, som lett kan identifiseres.
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utpreget økonomisk perspektiv i motsetning til i bærekraftdiskursen 30 , der biologi, miljø og
ressursforvaltning er rammene for diskursen. Rømning, luseplage og sykdom betraktes som
en trussel mot økonomien til næringa fremfor en trussel mot miljøet og samfunnets felles
ressurser. Konsesjoner (8 prosent) handler om tildeling av nye konsesjoner. Oppdrettsnæringas stilling med hensyn til utenlandske markeder og virksomhet diskuteres sammen med
Eksport (7 prosent) av norsk laks.

Figur 6: Næringsdiskursen fordelt på tema når den opptrer som hoveddiskurs i 156
avisartikler. Prosent.

Som vist i Figur 6 kommer Habilitet (8 prosent) inn som tema i næringsdiskursen på
slutten av 2009 i forbindelse med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen og
Fiskeridirektør Liv Holmefjords eierskap i oppdrettsnæringa. Sentralt her er de forvaltningsmessige problemstillingene rundt politisk- og næringstilknyttede aktører. I Adresseavisens
(2009, 9. desember) artikkel 44 problem for ministeren henvises det til Fiskeridirektoratet,
som har ilagt oppdrettsselskapet Bolaks et straffegebyr på 5,6 millioner kroner fordi ”det har
funnet sted en betydelig overskridelse av maksimal tillatt biomasse”. Adresseavisen
fremholder videre at saken er spesiell, ”fordi det rammer direktoratets toppsjef Liv
Holmefjord som sammen med sine søsken eier 33 prosent av selskapet hvor de fleste
30

Bærekraftdiskursens tema Genetisk påvirkning og rømning, samt Sykdom medregnet parasitter dominerer som
undertema i artikler der næringsdiskursen er hoveddiskurs. Årsaken til at disse ikke ender opp i næringsdiskursens Konflikter – oppdrett miljøvern, er at de inneholder en utførlig forklaring som gjerne inneholder
biologiske fakta og der laksen betraktes mer som en ressurs i seg selv, i en for samfunnet større helhet, enn som
en ren økonomisk ressurs.
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aksjonærene er i familie med Fiskeridirektøren” (Adresseavisen 2009, 9. desember). Avisen
skriver videre at Fiskeridirektoratet også vurderer å gi Flatanger Settefisk straffegebyr for
lakserømming. Der er Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen medeier. Adresseavisen
(2009a, 10. desember), tar opp habilitetsspørsmålet dagen etter i en artikkel under ingressen
Sviktende tillit til fiskeritoppene der det påpekes at stadige avsløringer der habiliteten trekkes i
tvil, svekker troverdigheten til både Fiskeri- og kystministeren og Fiskeridirektøren.
Et

eksempel

på

hvordan

næringsdiskursen

opptrer

med

flere

tema

fra

bærekraftdiskursen er Dagens Næringslivs (2009, 2. april) reportasje Julaften hver dag.
Artikkelens hovedtema er Nasjonal/internasjonal økonomi-børs med Konflikter oppdrett –
miljøvern som underdiskurstema fra næringsdiskursen. Deretter følger to underdiskurstema
fra bærekraftdiskursen: Sykdom medregnet parasitter og Fórressurser. Reportasjen, som
synes å være inspirert av den kritiske svenske dokumentaren Det Rosa Guldet - om
bærekraften i norsk lakseproduksjon - vist på NRK Brennpunkt 17. mars, er fra et oppdrettsanlegg i Trøndelag. Reportasjen åpner med følgende ingress: ”Rosa gull: Mens torsken sliter
som verst, bykser norsk laks stadig oppover i markedet. Snufs: Lakseforkjølelse (ILA) holdt i
fjor på å ta knekken på Salaks. Nå nyter selskapet godt av svært gunstige priser”.
Familieselskapet ble i følge reportasjen ”knallhardt rammet av ILA – infeksiøs lakseanemi.
Store deler av laksen ble tvangsslaktet - et helt år med inntekter er borte for Salaks, som har
en årlig omsetning på over 80 millioner kroner”. Men situasjonen fremstilles slett ikke som
dyster: ”Så langt i år har det vært julaften hver eneste dag for lakseoppdretterne. [..]. Høye
priser og så å si ingen meldinger om sykdom. Alle oppdretterne koser seg rett og slett glugg i
hjel om dagen, sier DnB Nor Markets’ analytiker Klaus Hatlebrekke” (Dagens Næringsliv
(2009, 2. april).
Etter å ha beskrevet situasjonen hos Salaks, dreier reportasjen over på spørsmålet om
bærekraft som Det Rosa Guldet reiste.
Norsk laksenæring har også fått gjennomgå på svensk tv, der søkelyset har vært på uetisk bruk
av villfanget matfisk fra sårbare fiskebestander til laksefôr. [..] Odd Bekkeli synes
programmets konsentrasjon om manglende bærekraft i norsk laksenæring er helt urimelig.
Norsk laks har mangedobbelt bærekraft sammenlignet med gris og kylling, som spiser det
samme foret i enda større mengder (Dagens Næringsliv 2009, 2. april).

Reportasjen påpeker videre at ”det er strid om hvor mye villfanget matfisk som brukes
for å fore opp en kilo laks. Spriket går fra en til 2,4 kilo. Forprodusentene peker på at norsk
laksenæring er blitt stadig mer effektiv”. Forleverandøren EWOS, på sin side, ”viser til at laks
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utnytter foret dobbelt så godt som gris, som er det mest effektive husdyret”. Artikkelen
redegjør i en tilleggsspalte inngående for sykdommene Infeksiøs Lakseanemi (ILA), og PD,
pancreas disease, og konsekvenser av disse (Dagens Næringsliv 2009, 2. april).
Næringsdiskursens primærkilder fordeler seg på denne måten:

Figur 7: Primærkilder i næringsdiskursen når den er hoveddiskurs. Prosent.

Som Figur 7 viser, utgjør oppdrettsnæringen med underleverandører 46 prosent av
primærkildene, forvaltningen som gruppe 17 prosent, miljøinteressene 2 prosent, og villaksinteressene 3 prosent. Næringsdiskursen er de store konsernene og børs/finansanalytikernes
arena. 35 prosent av kildene er representanter fra havbruksbedrifter, og hele 16 prosent er
analytikere fra børs eller økonomi generelt. Her diskuteres og analyseres næringa
hovedsakelig ut fra økonomiske mål. Naturlig nok er forvaltningen en viktig bidragsyter i
diskursen. Den bestemmer de økonomiske og miljømessige rammevilkår for oppdrettsnæringa
med hensyn til konsesjoner og arealbruk. I den forbindelse er forvaltningen både medspiller
og motpart for næringa, og i noen tilfeller uenig med seg selv, der noen fagetater, som for
eksempel Direktoratet for Naturforvaltning anbefaler færre konsesjoner mens Regjeringa
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ønsker flere. Habilitet er i forbindelse med Fiskeri- og kystministeren og Fiskeridirektørens
eierskap i oppdrettsnæringen, også et viktig tema i næringsdiskursen, som videre får
konsekvenser for forvaltningens troverdighet i bærekraftdiskursen.

5.3.3 Gourmetdiskursen 2009.
Gourmetdiskursen fremstår som hoveddiskurs i 15 prosent av artiklene om laks i avisene som
er undersøkt. Tre hovedtema ble identifisert ut fra Døvings (1997) analyse: Det første temaet
er Naturlig (vill) versus unaturlig (tam) fisk. Innenfor denne kategorien handler det om
smaksdistinksjoner mellom oppdrettslaks og villaks. Også andre tema som spesifikt går inn på
smaks-, eller kvalitetsforskjeller på villaks i forhold til oppdrettslaks plasseres her. Det andre
temaet er Hverdagsmat versus festmat, og handler om ved hvilken anledning man tilbereder
laks, hvordan man tilbereder laks, eller kokker/matspesialistspalter som omtaler laks tilberedt
på eksotisk vis. Det tredje temaet er Frossen versus fersk laks og handler om status og
smaksdistinksjoner. Når gourmetdiskursen opptrer med underdiskurser er det helsediskursen
(38 prosent), næringsdiskursen (48 prosent), og jaktdiskursen (14 prosent).
Diskursen fordeler seg tematisk som følger:

Figur 8: Gourmetdiskursen fordelt på tema når den opptrer som hoveddiskurs i 51
avisartikler. Prosent.

Som vist i Figur 8 er 96 prosent av artiklene der gourmetdiskursen er hoveddiskurs
innenfor temaet hverdagsmat versus festmat. Frossen versus fersk, og naturlig (vill) versus
unaturlig (tam) opptrer begge én gang hver. Hovedtyngden av stoffet er restaurantguider og
oppskrifter, men en og annen nyhetsreportasje dekker norsk laks, for eksempel når Norges
kandidat til Bocuse d'Or er ”verdens beste garasjekokk” og skal tilberede laks ute i den store
verden (VG 2009, 25. januar).
Laks fremstår i gourmetdiskursen som alt mellom eksklusiv restaurantmat og enkel
hjemmemat. Den kan være inkludert som ingrediens i andre retter, mer eller mindre eksotisk
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tilberedt hjemme, som sushi, maki eller sashimi, eller rett og slett som frossen, lettlaget
hverdagsmat. VG (2009, 3. mars) kunne på vårparten for eksempel melde at ”forsøket på å
kamuflere trøndersk laks som pølse mislyktes. Forbrukerne bet ikke på, og produksjonen er
stoppet”. Like stor spenning skaper nok matspaltisten når han i ”Matreisen” (VG 2009, 2.
august) briljerer med oppskrift på ”New Style Sashimi - Laks og rå kongereke med
kråkebollerogn”. Gourmetene i Adresseavisen (2009b, 4. april) foreslår på sin side laksefileter
med ”påskegul potetstappe” som lettvint hyttemat: ”Vi påstår ikke at dette blir den største
estetiske nytelsen du noen gang har servert. Men den ser mer enn ok ut, i hvert fall med
salaten på toppen. Og retten vil falle i alles smak, fra de aller minste til de mest blaserte.”
Laks fremstår imidlertid aldri som tradisjonelt tilberedt i artiklene.
Primærkildene fordeler seg som følger:

Figur 9: Primærkilder i gourmetdiskursen når den er hoveddiskurs. Prosent.

Figur 9 viser at gourmetdiskursen domineres av kokker og mateksperter. 34 prosent av
primærkildehenvisningene er fra denne kategorien; både i matspalter der oppskrifter og
tilberedelsesmåte står sentralt, eller som restaurantanmeldere på utkikk etter den virkelig gode
maten. Supplerende stoff om nye lettvinte lakseprodukter hører med, noe kildene fra
dagligvarehandelen reflekterer med sine 4 prosent. Andre forhandlere av fiskeprodukter er
kilder i spørsmål om mer spesialiserte produkter som gourmetlaks. 9 prosent av kildene er
ernærings-/slankerådgivere, som ofte trekker frem laks som et viktig alternativ til kjøtt. På den
måten grenser diskursen inn mot helsediskursen. Dette understrekes også av Eksportutvalget
For Fisk (6 prosent), som sporadisk informerer om laksens fortrinn. Det er ingen typiske
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toneangivende matspaltister eller offentlige personligheter til stede i gourmetdiskursen av
2009 slik den fremstår i de undersøkte media.

5.3.4 Jaktdiskursen 2009.
Jaktdiskursen er relativt liten, og er ikke hoveddiskurs i mer enn 6 prosent av artiklene. Den
synes å være relatert til bærekraftdiskursen. Når jaktdiskursen opptrer med underdiskurser er
det i 80 prosent av tilfellene bærekraftdiskursen, mens bærekraftdiskursen har jaktdiskursen
som underdiskurs i 13 prosent av tilfellene. Diskursen inneholder fire tema: Det første handler
om sportsfiske av villaks som fritidsaktivitet. Her inngår også fisken som trofé, samt catch &
release versus tradisjonelt norsk sportsfiske, og teknikk / utstyr. Naturforvaltning – oppdrett
vs villaks handler om oppdrettslaksen som trussel mot villaksen. Rømt oppdrettslaks invaderer
elvene, sprer lakselus og sykdommer som smitter og dreper villaksen. Dette truer
praktiseringen av sportsfiske. Selvfangst – mat dreier seg om fangstmoral, etikk, hva man bør
gjøre med fisken, hvordan man tilbereder den, og hva som smaker best av villaks og
oppdrettslaks, tradisjoner. Naturforvaltning – grunneierkonflikter er kategorien for konflikter
mellom elveeiere - sportsfiskere, kilnot/drivgarnfiskere. Diskursen fordeler seg tematisk som
følger:

Figur 10: Jaktdiskursen fordelt på tema når den opptrer som hoveddiskurs i 21 avisartikler.
Prosent.

Som Figur 10 viser ligger hovedfokus i diskursen Sportsfiske (48 prosent), og den
trusselen

oppdrettsnæringen

og

andre

interesser

representerer

mot

utøvelsen

av

fritidsinteressen. Naturforvaltning – oppdrett vs. villaks representerer en tredjedel av
tematikken, og dreier seg naturlig nok om oppdrett og sjølaksefiske som trussel mot villaksen.
Luseproblematikk og rømning står derfor sentralt. Diskursen er også delvis teknisk orientert,
og innbefatter fiske som sport – fritidsaktivitet og matauk. Selvfangst – mat er bare tema i

52

forbindelse med reiselivsbedrifter som tilbereder selvfisket laks tradisjonelt (5 prosent).
Konflikten mellom sjølaksefiskere 31 og villaksinteresser opptrer under temaet Naturforvaltning – grunneierkonflikter, og representerer 19 prosent av stoffet som havner i
jaktdiskursen.
Starten på laksesesongen dekkes av Adresseavisa, naturlig nok i en region med mange
lakseelver. I 2009 var fiskecampen i Stjørdalselva stedet for en reportasje om laksefiskere
klare til dyst: ”Siden 1995 har jeg vært her hele sommeren, hvert år. Jeg er jo pensjonist,
forteller fluefiskeren. Nå har han med seg et berg av utstyr. Inne i teltet ligger fire stenger.
Flueboks etter flueboks kommer frem fra vogna, sammen med utstyr for å binde fluer”
(Adresseavisen 2009, 30. mai). Når sesongen er vel i gang er det troféfisken avbildet med sin
overmann som kommer på trykk. VG gir spalteplass når kjendiser som Hallvard Bøkko med
trener Peter Muller, eller Rune Gjelsten kjemper med storlaksen. Ekstra eksotisk blir det når
operastjernen Kiri TeKanawa fisker laks på Vestlandet (VG 2009, 13. september). ”I en hel
uke bodde operadivaen på gården. Som pasjonert fluefisker fikk hun tilgang til en av Norges
beste fiskeplasser i elven Gaula rett i nærheten og Osfossen, der hun halte inn en åtte kilos
laks”.
Primærkilder i jaktdiskursen fordeler seg som følger:

Figur 11: Primærkilder i jaktdiskursen når den er hoveddiskurs. Prosent.

31

Styreleder i Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag, Arne Jørrestol (2009, 27. februar), skriver i sin kronikk
i Adresseavisen at: ”Kampen om hvem som skal ha lov til å fiske laks har tilspisset seg vesentlig de siste årene.
Det er blitt brukt sterke og tildels uredelige midler for å nå mange sterke gruppers endelige mål - fjern alt fiske
etter villaks i sjøen. Agitasjonen til elveeierne, ved Norske lakseelver og Norges Bondelag, miljøvernerne ved
WWF og sportsfiskerne ved Norges jeger- og fiskerforbund mot sjølaksefisket har derimot nådd fram.
Sportsfiskere, ivrige lakseforskere og forvaltere har vært ivrige medhjelpere”(Jørrestol 2009, 27. februar).
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I henhold til Figur 11 er laksefiskere den største gruppen primærkilder med 57
prosent. Disse kan være både kjendiser og pasjonerte laksefiskere. Overraskende nok er
Norges Jeger og Fiskeforbund nesten ikke representert som primærkilde. Konflikten mellom
sjølaksefiskerne og elvefiskerne synes å være et viktig tema, men sjølaksefiskerne deltar i
liten grad i debatten. Fylkesmannens miljøavdeling ved fiskeforvalteren er primærkilde i bare
5 prosent av artiklene. Ellers opptrer villaksinteresser sporadisk som kilder.
Jaktdiskursen synes i 2009 fremdeles å handle mest om sportsfiske etter laks og
konflikter mellom villaks, oppdrettere og sjølaksefiskerne. Kjendisene har imidlertid fått plass
som sportsfiskere i avisene. Diskursen er relativt liten i omfang i avisene som ble undersøkt,
og antas, som Døving (1997) også fant, å foregå mer i medlemsblader og spesialtidsskrifter
enn i dagspressen.

5.3.5 Helsediskursen 2009.
Helsediskursen handler i store trekk om folkeopplysning, men er hoveddiskurs i kun 4
prosent av artiklene. Den er således den minst fremtredende av diskursene i mitt materiale.
Diskursen ble operasjonalisert ut fra to tema som ble identifisert av Døving (1997): Laks som
medisin er stoff som handler om at laks er sunt og holder folk friske. Innholdet av Omega 3 er
et eksempel. Motpolen er temaet Laks som risiko. En helserisiko kan eksistere innenfor
lakseoppdrett som et resultat av medisinering, forurensing, sykdom og andre miljøfaktorer.
Laks som medisin er det dominerende temaet med 83 prosent av stoffet. Når helsediskursen
tar opp i seg tema fra underdiskurser er det fra gourmetdiskursen (1 forekomst), jaktdiskursen
(1 forekomst), og næringsdiskursen (3 forekomster). Med bare fem tilfeller av underdiskurser
kan man vanskelig si noe fornuftig om dette.
Bare to tema kjennetegner den som hoveddiskurs i media:

Figur 12: Helsediskursen fordelt på tema når den opptrer som hoveddiskurs i 12
avisartikler 32 . Prosent.
32

Dette er et for lavt antall til at det kan prosentueres. Det gjøres likevel pga. sammenlikningsmulighet.
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Som det går frem av Figur 12, fremstår helsediskursen som marginal i de media som
er analysert her. Den finnes ikke i Dagens Næringsliv og Hitra-Frøya, og i liten grad i
Adresseavisen (5 artikler) og VG (7 artikler). VG har et relativt ensidig fokus på de
helsebringende effektene av laks, mens Adresseavisen (2009, 19. desember) i tillegg gir rom
for nyheter som omtaler helserisiko når de for eksempel melder om salmonella- og
listeriabakterier i 16 tonn frossen oppdrettslaks fra Midt-Norge som er eksportert til Kina. De
fleste oppslagene handler likevel om de helsebringende effektene. Et eksempel er
ernæringsfysiologen, som i VG (2009, 27. april) oppfordrer folk ”til å spise mer fisk enn vi
gjør. Både fet og mager. Med både frossen torsk og laks [til] omtrent halve prisen av den
dyreste, er dette fullt mulig”. Sunt og billig er argumenter som gjerne går igjen.
Primærkilder i helsediskursen er:

Figur 13: Primærkilder i helsediskursen når den er hoveddiskurs. Prosent.

Som Figur 13 viser, er det ernærings-/slankerådgivere og etater/departement i
forvaltningen som er best representert som kilder i diskursen. Diskursen fremstår i så måte
autoritær, og i en folkeopplysningstradisjon når det gjelder kommunikasjon av de helsebringende effektene av laks. Det er imidlertid sannsynlig at diskursen er mer fremtredende i
fagblad enn i avisene som er undersøkt her.

5.4 Hvordan fremstiller media oppdrettsnæringa?
Medieanalysen tar for seg hvordan laks generelt omtales og diskuteres, og er ikke ensidig
fokusert på oppdrettsnæringen og oppdrettslaks. Dette for å få et helhetlig og bredest mulig
bilde av hvordan laks omtales som ressurs. Kombinert med andre forhold, kan imidlertid dette
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gi seg utslag i blant annet stor grad av nøytral i artiklene. Samlet sett er det 72 prosent
nøytrale, 16 prosent negative, og 12 prosent positive oppslag.
Tabell 7: Framing av lakseoppdrettsnæringen - artikler fordelt på avis. Prosent.
Posisjon
Avis
Dagens Næringsliv

Negativ
30

Nøytral
32

Positiv
13

Total
29

Adresseavisen

62

33

50

40

Hitra - Frøya

4

15

35

15

Verdens Gang

4

20

3

15

100
53

100
238

100
40

100
331

Sum (prosent)
N

χ²=41,963 df = 6. p < 0,001 (tosidig test).

Tabell 7 viser at 62 prosent av de negativt vinklede artiklene kommer i Adresseavisen. Men avisen har også halvparten av de positivt vinklede. VG har i liten grad noen
positive eller negative oppfatninger, mens Hitra-Frøya har minst negative oppslag.

Figur 14: Artikler om laks - samlet stoffmengde fordelt på fremstilling av oppdrettsnæringen
og avis. Prosent.
Som Figur 14 viser, er Dagens Næringsliv hovedsakelig nøytral i forhold til oppdrettsnæringen, men har 16 prosent negative og bare 5 prosent positive. Adresseavisen er den som
er mest kritisk til næringen med 16 prosent positiv og 25 prosent negativ. Hitra – Frøya har en

56

overveiende positiv vinkling på sine artikler med 28 prosent positive og kun fire prosent
negativt vinklede artikler. Verdens Gang utmerker seg med kun 2 prosent positive og fire
prosent negative oppslag, og har flest nøytrale artikler.
Tabell 8. Framing av lakseoppdrettsnæringen - artikler fordelt på hoveddiskurs. Prosent.
Posisjon
Hoveddiskurs

Negativ

Nøytral

Positiv

Total

Gourmetdiskursen

6

19

5

15

Helsediskursen

2

5

0

4

Jaktdiskursen

11

6

0

6

Næringsdiskursen

19

50

68

47

Bærekraftdiskursen

62

20

28

28

Sum (prosent)
N

100
53

100
238

100
40

100
331

χ²=57,026 df = 8. p < 0.001 (tosidig test ).

Tabell 8 viser at 62 prosent av de negativt vinklede oppslagene i tema kommer
innenfor bærekraftdiskursen, og 68 prosent av de positive kommer i næringsdiskursen.

Figur 15 Framing av lakseoppdrettsnæringen - artikler fordelt på hoveddiskurs (n=331)
Figur 15 viser at det er i artikler med bærekraftdiskursen som tolkningsramme det er
flest kritiske artikler. Næringsdiskursen kjennetegnes av et svært høyt antall nøytrale artikler,
men har flest positive artikler. Gourmetdiskursen preges av nøytrale artikler. I Helsediskursen
57

er det bare en kritisk artikkel, mens jaktdiskursen på den andre siden, ikke har noen positive
referanser.
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6.0 Laks og lakseoppdrett – diskurser, kilder og aviser.
Diskurser er dynamiske, og foregår for en stor del i det offentlige rom, og da i media. Men
media er ikke bare en debattarena. Det ligger i medienes rolle som ”vaktbikkje” å påpeke
kritikkverdige forhold (Allern 1992). Valget av saksinnramming og tolkningsrammer er
avgjørende for hvordan kritikken fremføres og hvordan den eventuelt kan imøtegås. Det betyr
også valg av kilder for å belyse flere sider av en sak, eller få frem motsetninger. Ihlen
(2001:74) påpeker i så måte, at ”påvirkningen mellom de ulike aktørene nødvendigvis vil ha
ulik styrke og ulik retning”. Allern (1992:150) fremholder at medias avhengighet av
”mektige, institusjonelle eliter som nyhetskilder” kan føre til at mediene ikke opptrer som den
fjerde statsmakt, men heller ender opp som mikrofonstativ for økonomiske interesser eller
maktapparatet (Allern 1992).
Jeg vil i dette kapittelet først fokusere på bærekraftdiskursen som fenomen i media i
og med at den synes å representerer noe substansielt nytt i måten å snakke om laks på i
forhold til Døvings (1997) diskurssystem fra 1997. Videre vil hver avis i utvalget bli
gjennomgått med tanke på hvilke saksinnramminger som er mest fremtredende, og prøve å
finne en forklaring på hvorfor de er det.

6.1 Nye handlingsbetingelser gir nytt liv til bærekraftdiskursen i media.
Handlingsbetingelser kan, i følge Neumann (2000), betraktes som den sosiale adgang til-, og
distribusjon av informasjon og kunnskap, og hvilke sosiale bånd til hvilke grupper og
institusjoner som eksisterer. Det leder videre til sosiale praksiser. Diskursen kan dermed
analyseres gjennom å ta utgangspunkt i tekster, eller hendelser, og derigjennom spore
ringvirkningene (Neumann 2000). Det er i første rekke bærekraftdiskursen som påkaller
oppmerksomhet i kraft av å fremstå som plutselig revitalisert. Medias rapportering og
behandling av hendelser og tilgang til kilder synes i så måte å være godt egnet for å forklare
bærekraftdiskursens aktualisering i media i 2009.
At media i betydelig større grad enn før har tatt i bruk og vitalisert bærekraftdiskursen, kan tyde på at man oppfatter at det foreligger en kritisk situasjon, eller et nytt
element som synes å være knyttet til større lakselusproblemer og flere tilfeller av rømninger
av oppdrettslaks. Disse hendelsene, og forskningsrelaterte ”oppdagelsene” knyttes videre til
spørsmålet om villaksen er truet av oppdrettsnæringen. Dette sammenfaller tidsmessig med
Regjeringens publisering av en strategi for en miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring
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(Fiskeri- og kystdepartementet 2009), og synes å føre til en refortolkning 33 av virkeligheten
hos flere aktører.
Allern (1992) påpeker at kilder først og fremst opptrer på vegne av bedrifter eller
organisasjoner, og at både media og kilder har en agenda. Havbruksinteressenes viktigste
arena har vært, og er næringsdiskursen, der de utgjør nær halvparten av kildene. I den nest
største diskursen, bærekraftdiskursen, utgjør de i underkant av en fjerdedel. Forvaltningens
største engasjement finnes i bærekraftdiskursen, der de utgjør en tredjedel av kildene, og
næringsdiskursen der de utgjør nær en femtedel. Miljøinteressene deltar også først og fremst i
bærekraftdiskursen med en femtedel av kildene. Oppdrettsnæringens virkelighetsbeskrivelse,
som før har dominert i media gjennom næringsdiskursens økonomiske perspektiv (Døving
(1997), utfordres nå av både forvaltning, miljø- og villaksinteresser i form av det miljøperspektivet på ressursforvaltning bærekraftsdiskursen representerer som saksinnramming.
Flere ressurssterke aktører som kjemper for få sin sak satt på dagsorden i den saksinnrammingen som ideelt sett passer deres agenda best, resulterer i følge Allern (2001) i større
innsats fra partene i form av økt forsøk på påvirkning av media. Denne konflikten kan videre
fylle kravene til aktualitet og øvrige nyhetskriterier 34 og gi en god tilgang på kilder 35 med
forskjellig, og motsetningsfylt agenda: Regjeringens publisering av sin doktrine gir etter alt å
dømme forvaltningen et behov for å kommunisere innholdet medialt, og eventuelt forsvare
det, samtidig som oppdrettsnæringen får et behov for å kommunisere sitt syn på beskrivelsen,
eller forsvare seg. Dette kan også oppfattes som en mulighet for pressgrupper som
miljøbevegelsen til å profilere seg i media, og oppnå et potensielt større gjennomslag for sitt
syn gjennom å opptre med større tyngde på en revitalisert miljøarena som de tradisjonelt
behersker godt.

6.2 Medias saksinnramming - oppfatninger i opinionen.
Medias valg av saksinnramming og tolkningsrammer påvirker diskursenes utvikling og
publikums oppfatning av sakene og aktørene som blir omtalt (Waldahl 1998, Neumann 2000,
Neumann, Just & Crigler 1992, Entmann 1993, Iengard 1990). Waldahl (1998) fremholder at
selv om media etterstreber en nøytral og objektiv saksfremstilling, kan også nøytralt stoff
påvirke mottakeren. Medieomtale vil slik kunne påvirke folks oppfatning av hva som er den
moralsk riktige måten for oppdrettsnæringen å produsere laks på (Døving 1997).
33

Jfr. Blekesaune & Strætes (1997) diskusjon om hvordan nye momenter skapes i en diskurs.
Jfr. Allerns (1992) gjennomgang av nyhetskriterier.
35
Allern (2001) fremholder at i saker som omhandler økonomi og politikk legger næringslivsinteresser,
institusjoner og politikere inn et særlig press for å påvirke nyhetsbildet.
34
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Min analyse viser at bærekraftdiskursen som saksinnramming gir flere negative
oppslag enn artikler med næringsdiskursen som ramme. 62 prosent av de negativt vinklede
oppslagene kommer i tema innenfor bærekraftdiskursen. 69 prosent av de positivt vinklede
kommer i næringsdiskursen. I mitt materiale fremmes kritikk mot næringa også på lederplass i
avisene fortrinnsvis med bærekraftdiskursen som saksinnramming.
Når kritikken av rømming og luseproblemer fremføres i bærekraftdiskursen og ikke i
næringsdiskursen, kan det betraktes som en politisk, ideologisk eller markedsstyrt beslutning
som er gjort av redaksjonen (Chomsky & Hermann 1988). Problematikken kunne vært
diskutert i begge diskursene, men med forskjellig saksinnramming: Enten som et miljøproblem for samfunnet (bærekraftdiskursen), der oppdrettsnæringa holdes ansvarlig, eller som
et økonomisk problem for næringa (næringsdiskursen), en diskurs som i mindre grad implisitt
vil fremstille næringa som miljøsynder. Også når avisene velger bærekraftdiskursen som
saksinnramming, selv om artiklene fremstår som nøytrale, synes det å bidra til en negativ
opplevelse av oppdrettsnæringen for publikum fordi det ligger en implisitt kritikk av næringen
i selve saksinnrammingen 36 . Bærekraftdiskursen som saksinnramming synes derfor å bety
like mye for hvordan publikum oppfatter oppdrettsnæring og villaksproblematikk som hvilken
positiv/negativ tolkningsramme media benyttes innenfor selve saksinnrammingen. Slik sett vil
også avisenes nøytrale artikler, slik Waldahl (1998) fremholder, kunne fremstå som kritiske i
forhold til oppdrettsnæringens produksjonsmetoder.

6.3 Manglende politisk interesse?
Det er påfallende at så godt som ingen politikere er representert som primærkilder uansett
diskurs. Dette kan tyde på at spørsmålet om oppdrett og laks betraktes som et
forvaltningsspørsmål, og i liten grad som politikk. Det er viktige politiske spørsmål som
diskuteres. Det handler om kvoter, arealbruk, miljø, sysselsetting, distriktsutvikling og store
eksportinntekter for nasjonen. Men Fiskeri- og kystministeren råder stort sett grunnen alene i
media som politisk kilde. Kanskje anses spørsmålet om bærekraft og næring som for
komplisert til å diskuteres i sin fulle bredde i media, eller er det av så vidt ny dato at man ikke
har utviklet politiske strategier for dette feltet? Risikoen for å fremstå ufordelaktig gjennom å
fremføre det som naturlig nok vil oppfattes som påstander i og med at bærekraftkriteriene
ikke er fastlagte 37 , kan oppfattes som problematisk for en politiker. Politikerne synes uansett å
36

Jfr. Iengards (1990) diskusjon om hvordan konteksten politiske spørsmål presenteres i er av avgjørende
betydning for hvordan folk tenker på dem..
37
Jfr. Kaarhus’(2001) casebskrivelse i punkt 2.2.2. om stadier av utvikling i prosessen om å definere en sak.
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plassere seg selv på sidelinja. Kanskje i påvente av at forvaltningen, oppdrettsnæringen og
interesseorganisasjonene skal ta seg av dette. En annen forklaring kan være, at så lenge
bærekraftkriteriene ikke er definert vil det være snevre partsinteresser som dominerer arenaen
der kampen om virkelighetsbeskrivelsen 38 foregår.

6.4 Avisenes forhold til laks og oppdrettsnæring – individuelle forskjeller.
Jeg vil videre se på hvordan de ulike avisene forholder seg til oppdrettsnæringa og laks, og
hvilke faktorer som kan påvirke måten å fremstille oppdrettsnæringa på. Chomsky &
Hermann (1988) beskriver i ”propagandamodellen” hvordan samspillet mellom markedsorientering, nærhet til kildene og mektige aktører og preferanser mht. politisk ståsted bidrar til
utvelgelse av saker. Disse forholdene vil også kunne innvirke på hvilke tolkningsrammer,
eller diskurser, artiklene plasseres inn i.
Avisene i utvalget er for en stor del nøytrale i sine nyhetsoppslag, men viser en svak
tendens til flere oppslag med negativ tolkningsramme (16 prosent negative mot 12 prosent
positive) til oppdrettsnæringen totalt sett. Det store flertallet av artikler er imidlertid nøytrale,
noe som må sies å være høyt. Som allerede diskutert kan dette skyldes for strenge kriterier
ved analyse, eller den store andelen børsmeldinger, årsrapporter og økonomiske analyser i
stofftilfanget.

6.4.1 Adresseavisen: Mest kritisk til oppdrettsnæringen.
En fjerdedel av Adresseavisens artikler har en negativ tolkningsramme når oppdrettsnæringen
omtales, mens 15 prosent er positive. Avisen har den laveste andelen av nøytrale oppslag (60
prosent), noe som delvis også kan skyldes at avisa åpner for debattinnlegg fra publikum og
aktører innenfor de forskjellige organisasjonene som er representert i denne undersøkelsen.
Disse er til dels lite nøytrale. Adresseavisen har to lederartikler. Den ene, ”Tungt å bære
storvokst laks” (Adresseavisen 2009a, 4. april) går inn i bærekraftdiskursen:
”Det norske lakseeventyret vokste fram til nesten unison applaus. I et miljøperspektiv er det
mindre grunn til klappsalver. Bærekraften er tvilsom [..] Spørsmålet som nå melder seg med
ubehagelig tyngde, er om næringen er i ferd med å bli en gjøkunge. Vekst og fortjeneste på
bekostning av omgivelsene.” (Adresseavisen 2009a, 4. april).

38

Jfr. Neumann (2000) og Blekesaune & Strætes (1997) om diskursanalyse.
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Den andre lederen, Faller i fisk (Adresseavisen 2009b, 10. desember), plasserer seg i
næringsdiskursen og angriper Fiskeri- og kystdepartementet for manglende habilitet og
troverdighet.
Adresseavisens rolle som regionavis i en region der laks representerer både levevei og
tradisjon for befolkningen kommer klart til syne i fordelingen av stoffet på diskurser.
Næringsdiskursen er størst, men bare marginalt større enn bærekraftdiskursen. Med både
grunneiere i store lakseelver, sjølaksefiskere, reiselivsnæring (sportsfiske) og lakseoppdrettere
som næringsaktører og lesere, synes det naturlig at avisen betrakter problemstillingene
innenfor ressursforvaltning i et bredt perspektiv. Laks fremstår derfor i Adresseavisen både
som vill og tam, som næringsgrunnlag, og som sportsfiskeobjekt. Bredden i bærekraftdiskursens kilderepresentasjon, sammenholdt med at diskursen hyppigst forekommer i
Adresseavisen, kan sannsynligvis forklares på bakgrunn av disse forholdene.
Den relativt hyppige bruken av bærekraftdiskursen som saksinnramming gjør den også
til avisen som fremstår som mest kritisk til oppdrettsnæringen. Men avisen fremstår ikke som
utpreget negativ før man tar i betraktning at bærekraftdiskursen i utgangspunktet er kritisk til
oppdrettsnæringen. Og ikke minst: næringsdiskursen, som er grunnleggende positiv til
næringen er fremdeles størst.
Adresseavisen tar flere oppgjør med både næring og forvaltning på lederplass samtidig
som den kritiserer forvaltningen for manglende habilitet. Den slipper samtidig til ulike
interessenter i debattspaltene, der det foregår til dels opphetede meningsutvekslinger mellom
næringsinteresser og miljøinteresser. Kanskje nettopp størrelsen og bredden i stoffutvalg og at
så mange slipper til med sine meninger gjør at avisa i liten grad synes å fremstå som særlig
utsatt for økonomiske eller disiplinerende represalier ved kritikk av enkeltaktører, slik
(Chomsky & Hermann 1988) fremholder som en viss risiko.

6.4.2 Dagens Næringsliv: Litt kritisk til oppdrettsnæringa.
Dagens Næringsliv er den nest største kilden til mitt materiale. Avisen har hovedvekten av
sine artikler med næringsdiskursen som hoveddiskurs. En fjerdedel av artiklene har imidlertid
bærekraftdiskursen som tolkningsramme. Som næringslivsavis betrakter den oppdrettsnæringen hovedsakelig fra et økonomisk faglig perspektiv i urbane omgivelser, med
styrerommet eller børsen som ståsted. Der tar avisen pulsen på næringa gjennom et vesentlig
antall økonomiske analyser og rapporter fra de større konsernene innefor oppdrett. En klar
majoritet av artiklene er i kategorien ”nøytral”. Det kan skyldes en overvekt av børsmeldinger
og næringsanalyser. DN unngår imidlertid ikke å la blikket sveipe over de miljømessige
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utfordringene som næringa står overfor, og da ikke bare i et økonomisk perspektiv, men i en
større samfunnsmessig og biologisk helhet. 16 prosent negative og 5 prosent positive artikler
om næringa i 2009 kan det være verdt å merke seg. Avisas leder Luselaks (Dagens Næringsliv
2009, 14. desember) er sterkt kritisk til oppdrettsnæringa, og beskylder den for manglende
bærekraft.
I første omgang handler det om å sørge for at lakseyngelen overlever turen fra elva og ut i
havet til våren. Da må den ikke møte en vegg av lus ved elvemunningen. Deretter handler det
om å få på plass en langsiktig regulering av oppdrettnæringen, som sikrer både
oppdrettslaksen og villaksen mot sykdom og død (Dagens Næringsliv 2009, 14. desember).

Dette kan tyde på at man i DNs redaksjon i økende grad ser bærekraft og miljøfokus som en
forutsetning for økonomisk forsvarlig drift. Det kan synes som om bærekraft i større grad enn
før er i ferd med å bli oppfattet som et økonomisk viktig faktor. Likevel synes begrepet
bærekraft for Dagens Næringsliv mer å fremstå som ”noe” som leder til bedre økonomi for
næringen, fremfor en sikrere fremtid for villaksen. Kritikken kan i så måte også oppfattes som
en kritikk mot økonomiske valg, der bærekraft anses som en forutsetning som må oppfylles
for å nå de økonomiske målene. Artiklene i bærekraftdiskursen synes dermed i større grad å
lene seg mot næringsdiskursen enn i Adresseavisen eksempelvis.
Allern (2001) fremholder at næringslivsinteresser, institusjoner og politikere legger
inn et særlig press for å påvirke nyhetsbildet i saker som omhandler økonomi og politikk.
Avisen kan, gitt sin nærhet til både store næringslivsaktører og forvaltningen i Oslo, i større
grad enn de andre avisene være utsatt for disiplinerende press (Chomsky & Hermann 1988).
Den er også en næringslivsavis som kanskje forventes å være ”på parti” med næringslivet.
Likevel er en så vidt stor andel av avisas artikler kritiske i forhold til næringens miljømessige
bærekraft. Med størstedelen av artiklene innenfor næringsdiskursen og en fjerdedel innenfor
bærekraftdiskursen, synes det å bekrefte at avisa ikke nødvendigvis ser noen motsetning
mellom økonomisk næringsdrift og det å være miljømessig bærekraftig. Det er helt i tråd med
det Fiskeri- og kystdepartementet fremholder i sitt strategidokument for oppdrettsnæringa
(Fiskeri- og kystdepartementet 2009), og representerer sett på bakgrunn av dette en slags
konsensus mellom de største maktinstitusjonene (Chomsky & Hermann 1988).

6.4.3 Hitra – Frøya: Mest positiv til oppdrettsnæringa.
Hitra–Frøya har majoriteten av stoffet sitt forankret i næringsdiskursen. Som lokalavis i MidtNorges sterkeste oppdrettsdistrikt fokuserer den på arbeidsplasser i næring og hos under64

leverandører. Utvikling innenfor oppdrettsnæringa får naturlig nok mest oppmerksomhet.
Likevel plasserer avisen en fjerdedel av stoffet i bærekraftdiskursen. Hitra–Frøya skiller seg
fra de andre avisene med å ha den mest positive fremstillingen av oppdrettsnæringen med 28
prosent positive og 4 prosent negativt vinklede oppslag. Selv om avisa ikke har noen leder
som diskuterer oppdrettsnæringa, slik de andre avisene i mitt utvalg gjør, slipper avisa til
kritiske røster. Da for eksempel i form av tidligere NRK-journalist Bjørn Nilsen (2009, 4.
september) i avisas faste gjestespalte Fra sidelinja, i noe som kan betraktes som et substitutt
for en kritisk lederartikkel. Under vignetten Til laks åt alle angriper han oppdrettsnæringas
manglende bærekraft.
Hitra-Frøya er den avisen i mitt utvalg som er minst kritiske mot oppdrettsnæringa,
men det er også den avisen som best ser de positive ringvirkningene næringen representerer i
form av for eksempel arbeidsplasser og skatteinntekter i distriktsnorge. Hitra-Frøya er både
geografisk og økonomisk tett på oppdrettsnæringen, og tilsvarende fjern fra villaksen. Øyene
Hitra og Frøya betraktes stort sett som et passeringspunkt for villaksen på vei opp elvene i
innlandets Trøndelag. Avisen bærer preg av å være betydelig mindre kritisk til næringa enn
Adresseavisen, noe som kanskje kan forklares med at oppdrettsnæringen inkludert
underleverandørindustri sysselsetter en vesentlig del av leserne.
Som Chomsky & Hermann (1988) fremholder, er aviser for en stor del basert på blant
annet annonseinntekter, og for Hitra-Frøyas vedkommende, kommer de aller fleste
annonsene, slik en gjennomgang av mitt materiale viser, fra oppdrettsnæring og
underleverandører. En opplevd risiko for å tape disse inntektene ved å publisere kritiske
reportasjer mot næringa kan bidra til selvsensur i avisredaksjonen. Lokale kilder, i den grad
de er økonomisk bundet til oppdrettsnæringen gjennom jobb eller annen aktivitet, kan også
kvie seg for å kritisere næringen. Det synes også sannsynlig at kilder fra oppdrettsnæringa er
lettere å få tilgang til enn fra for eksempel forvaltningen sentralt, gitt at avisa er en lokalavis
med bare to utgivelser ukentlig. At avisen har 65 prosent av stoffet sitt plassert i
næringsdiskursen, der majoriteten av kildene består av havbruksinteresser, bidrar til å
forsterke en slik antagelse.

6.4.4 Verdens Gang: Lite interessert i oppdrettsnæringen.
Verdens Gang antas å skrive ut fra et urbant perspektiv. Som Norges største løssalgsavis vil
VG kunne ha stor innflytelse på den allmenne oppfatning av laks som produkt, og
oppdrettsnæringa som produsent. VG har imidlertid sitt fokus på laks som mat, og plasserer
dermed omtrent halvparten av stoffet sitt i gourmetdiskrusen. Stoffet består hovedsakelig av
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oppskrifter der laks inngår, samt restaurantanmeldelser. Laks har heller ingen fremtredende
plass i disse, men inngår på linje med annen fisk, det være seg frossen eller fersk, vill eller
tam. Det er liten forskjell. VG har så å si ikke positive eller negative artikler, noe som kan
skyldes at avisa hovedsakelig omtaler laks innenfor gourmetdiskursen. VG opererer ikke med
skille mellom oppdrettslaks eller villaks, og følgelig ikke med smaks- eller kvalitetsdistinksjoner mellom disse. VG kobler heller ikke oppdrettsnæringa som produsent til laksen
som mat. Produktet laks fremstår dermed som helt løsrevet fra produsenten, og også naturen.
VGs leder Fisk og Fornuft (Verdens Gang 2009, 11. august). plasserer seg i gourmetdiskursen og er generelt kritisk til sjømatprodusenter og distributører, men ut fra et
kvalitetsperspektiv på produktene.
Ola og Kari sier seg fornøyd med panetter, dypfryst grateng, eller en ovnsbakt oppdrettslaks
fra Rema-disken til fest. De verdensberømte delikatessene fra landets eget spiskammer hentet rett utenfor kjøkkendøren - kommer ikke på vårt bord. Der hviler annen- og
tredjesortimentet (Verdens Gang 2009, 11. august).

VG er forbrukerorientert i matveien. Avisa har liten nærhet til oppdrettsnæringa eller
villaksens naturlige habitater. Bærekraftdiskursen er minst representert som tolkningsramme i
avisa, og når villaksen av og til dukker opp i jaktdiskursen er det når kjendiser fisker laks. I
følge Chomsky & Hermann (1988) har media et markedsperspektiv. Det synes som om VGs
valg av dekning primært reflekterer en antagelse om at deres lesere ikke ønsker komplisert
stoff som Bærekraftdiskurser representerer, eller spørsmål om oppdrettsnæringen. Avisa har
med

sin

geografiske

plassering

liten

nærhet

til

næringa.

Ringvirkninger

av

distriktsarbeidsplasser og flere eller færre konsesjoner ser ikke ut til å være høyt prioritert
stoff: Laks anses i VG som lettvint mat for travle urbane mennesker, og fås enkelt kjøpt i
butikken. Kvaliteten er imidlertid så som så.
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7.0 Nye oppfatninger av laks og oppdrett – implikasjoner.
Produktet laks fremstår i 2009 som løsrevet fra oppdrettsnæringa som produsent.
Undersøkelsen som denne oppgaven baserer seg på, indikerer at det har skjedd flere
betydelige endring i oppfatningen av laks og oppdrettsnæringen på mange områder siden
1997. I dette kapittelet vil jeg gjennomgå de mest fremtredende endringene, som i følge mitt
analysemateriale, synes å ha oppstått i måten å snakke om, og forholde seg til laks på i
perioden 1997-2010, og søke å forklare hvilke implikasjoner disse har for oppdrettsnæringen.

7.1 Manglende bærekraft – en trussel mot næringens omdømme?
Endringen manifesterer seg tydeligst i form av den relativt nye og miljøfokuserte
bærekraftdiskursen, som fremstår som kritisk overfor oppdrettsnæringa. Som tidligere vist,
tyder mye på at det foregår en interdiskursiv kamp om virkelighetsbeskrivelsen av norsk
oppdrettsnæring, der aktørene i den nye bærekraftdiskursen utfordrer den store og godt
etablerte næringsdiskursen 39 om sannhets- eller virkelighetshegemoni innenfor tema knyttet
til næring og ressursforvaltning. Når en økonomisk orientert avis som Dagens Næringsliv
(2009, 14. desember) på lederplass kritiserer oppdrettsnæringa for manglende bærekraft, kan
det støtte antagelsen om at bærekraftdiskursen er i ferd med å tilkjempe seg en mer sentral
rolle som saksinnramming på et område der den økonomisk orienterte miljødebatten i
næringsdiskursen tidligere har dominert. Bærekraftdiskursen er den største underdiskursen til
næringsdiskursen. Den synes også i noen grad å trekke aktører også fra jaktdiskursen, som
fokuserte på forvaltning av laks, slik Døving (1997) beskrev den i 1997.
Forvaltningen kjemper for sin virkelighetsbeskrivelse, og dermed makt over næringen,
gjennom å publisere offentlige dokumenter. Fiskeri- og kystdepartementets (2009) Strategi
for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring beskriver hvordan en bærekraftig oppdrettsnæring skal fremstå. Dette impliserer at den per i dag ikke oppfattes som bærekraftig.
Oppdrettsnæringen utfordres gjennom bærekraftdiskursen både av forvaltningen, miljø- og
villaksinteressene. Dette skjer i praksis gjennom at aktørene hevder at oppdrettsnæringen
bryter regelverk eller politiske føringer.
Eksakt hva som kan defineres som bærekraftig, er vanskelig å forholde seg til så lenge
effektmål og kriterier for bærekraft ikke er definert (Fiskeri- og kystdepartementet 2009).
Gjennom systematisk å fremme påstander om manglende bærekraft samtidig som effektmål
og bærekraftkriterier ikke er definert, plasseres oppdrettsnæringa i en forsvarsposisjon der den
39

Jfr. Neumann (2000) sin diskusjon om interdiskursive kamper.
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ikke kan tilbakevise påstandene. Forvaltningen, villaksinteresser og miljøbevegelsen synes på
den måten å vinne kampen om virkelighetsbeskrivelsen. Dette kan kanskje forklare noe av det
relativt svake omdømme næringa i følge TNS Gallup sin omdømmeundersøkelse 40 har.

7.1.1 Bærekraftdiskursen - mer kritisk enn konstruktiv?
Bærekraftsdiskursen fremstår som noe ensidig miljøfokusert. Blekesaune & Stræte (1997)
beskriver hvordan aktører ”som ved hjelp av sosiale antagonismer klarer å fremstille
motstanderne som representanter for snevre egeninteresser, og samtidig få samfunnsmessig
aksept for denne fremstillingen, vil skaffe seg hegemoni” (Blekesaune & Stræte 1997:16).
Kampen om virkelighetsbeskrivelsen vil dermed kunne bidra til å utydeliggjøre
oppdrettsnæringas betydelige og positive bidrag til ”AS Norge”. Reguleringenes mulige
positive effekter i form av strengere miljøkrav, les bærekraftkriterier, diskuteres for eksempel
heller ikke, i og med at temaene økonomi og innovasjon i liten grad berøres. Det er imidlertid
naturlig å anta at strengere miljøkrav vil kunne bidra til å gjøre næringa enda mer lønnsom,
slik Dagens Næringsliv (2009, 14. desember) fremholder, og redusere belastningen den utgjør
på villaks og sjøørrett gjennom å fungere som incentiver til innovasjon. Denne dimensjonen
er lite fremtredende i bærekraftdiskursen, kanskje på grunn av at den er så vidt ny i media, og
frontene fremstår som skarpere enn de vil kunne være over tid etter at for eksempel effektmål
og bærekraftkriterier er klart definerte 41 .

7.2 Laks som næring.
Næringsdiskursen, som både i mitt og Døvings (1997) materiale er størst, synes ikke å ha
endret seg vesentlig siden Døving (1997) identifiserte, avgrenset og analyserte den. Den
foregår fremdeles primært i den økonomiske pressen, men også betydelige innslag i form av
børsmeldinger og næringsanalyser finnes i de andre avisene. I næringsdiskursen anno 2009
utgjør oppdrettsnæringen med underleverandører omtrent halvparten av primærkildene, og
forvaltningen en femtedel. Miljø-, og villaksinteressene er i liten grad til stede. Her råder
havbruksinteressene og økonomene/analytikerne grunnen. Måten å diskutere oppdrettsnæringen som næring synes ikke å ha forandret seg vesentlig siden Døvings (1997) analyse.
Temaet Konflikter oppdrett – miljøvern diskuteres fremdeles i et utpreget økonomisk
40

Ikke publisert. Dette er et internt dokument fra EFF. TNS Gallup’s undersøkelse ble utført på oppdrag fra
Eksportutvalget for Fisk as i mars 2009, og indikerer at det er en forskjell mellom oppfatningen av lakseoppdrettsnæringen som produsent og produktet laks i den norske befolkningen. Laks som produkt har et meget godt
omdømme (76/100 poeng), mens næringen som produsent scorer middels (48/100 poeng) i undersøkelsen.
41
Jfr. Kaarhus(2001). Nærmere beskrevet i punkt 2.2.2.
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perspektiv, der rømning, luseplage og sykdom betraktes som en trussel mot økonomien til
næringa. Men flere ting tyder på at Næringsdiskursens måte å diskutere miljø og
ressursforvaltning på er under press, for de fleste store aktørene foretrekker, i følge mitt
materiale, bærekraftdiskursens rammer fremfor næringsdiskursen når ressursforvaltning av
villaks og oppdrett av laks diskuteres. Bærekraftdiskursen er også den mest forekommende
underdiskurs til næringsdiskursen.

7.2.1 Habilitet – et spørsmål om tillit til både forvaltningen og næringen.
Habilitet ble, i forbindelse med Fiskeri- og kystministeren og Fiskeridirektørens eierskap i
oppdrettsnæringen, også et viktig tema i næringsdiskursen på slutten av 2009. Temaet
illustrerer nærheten næringsdiskursen har til bærekraftdiskursen. Dets primært økonomiske
karakter (eierskap og økonomi) plasserer temaet inn i næringsdiskursen. Spørsmålet om
habilitet i næringsdiskursen blir imidlertid til et spørsmål om troverdighet både i næringsdiskursen og bærekraftdiskursen. Forvaltningen er premissleverandør når det gjelder
forvaltning av både villaksen og oppdrettslaksen. I den forbindelse synes forvaltningen å
opptre som oppdrettsnæringens medspiller i næringsdiskursen når det gjelder økonomi og
arbeidsplasser, men motpart når det gjelder miljø i bærekraftdiskursen. Det stilles spørsmål
om i hvilken grad kan man stole på at forvaltningen gjennomfører strategien for en
bærekraftig oppdrettsnæring når Fiskeri- og kystministeren og Fiskeridirektørens eierskap i
oppdrettsnæringen selv er direkte berørt av eventuelle restriksjoner og sanksjoner.
Hvis forvaltningen mister troverdighet gjennom at det stilles spørsmål ved habiliteten
til øverste fiskerimyndighet som skal forvalte bærekraftstrategien, kan villaksinteressene og
miljøinteressenes troverdighet og legitimitet styrkes. De vil kunne fremstå som de eneste
troverdige forkjemperne for bærekraft, og som støttespillere til forvaltningen, eventuelt
komme i en posisjon der de kan presse frem strengere reguleringer av oppdrettsnæringen i
bytte mot støtte. Det kan i potensielt skade næringens økonomiske bærekraft.
Når forvaltningen ikke fremstår som troverdig, svekkes også troverdigheten til
næringa når den hevder at de gjennomfører tiltak for å få bukt med luseproblem/rømming.
Med en svekket tillit blant forbrukerne til at forvaltningen kontrollerer næringen godt nok, vil
det videre kunne svekke tilliten til produktet laks. Storstad (2007:6) hevder at ”opplevd risiko
og meninger om hvordan mat produseres er med på å konstruere forbrukernes tillit til de
matvarene som tilbys i markedet.” Storstad (2007) fremholder også at ved industriell
produksjon og større avstand fra forbruker til produsent handler tillit til produsentene om
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myndighetenes evne til å kontrollere produksjonen. Tilliten til forvaltningens kontroll av
oppdrettsnæringen blir i så måte sentral også for næringen.

7.2.2 Produktet laks og forbrukeren er fraværende i næringsdiskursen.
Temaet Forbruker-Produkt er så å si fraværende i næringsdiskursen. Dette temaet utgjør bare
1 prosent av stoffet i næringsdiskursen når den opptrer som hoveddiskurs. Dette kan være en
indikasjon på at fokus i diskursen er på råvareproduksjon, og at forholdet til produktet og
forbrukeren oppfattes som mindre interessant, slik Døving (1997) også fant. Det kan også
bety at oppdrettsnæringen ikke opplever kritikk som har særlig økonomisk betydning når det
gjelder den varen de produserer, og følgelig ikke bruker tid på å debattere dette som var et
problem tidligere i forhold til skepsis blant forbrukerne med hensyn til blant annet kvalitet og
medisinering (Døving 1997). Medisinering er, i henhold til helsediskursen i 2009, for
eksempel ikke et tema lenger når det gjelder sykdomsrisiko med laks som mat. Det kan
indikere at forbrukerne har større tillit i 2009 til forvaltningens evne til å kontrollere næringen
enn på nittitallet.
En mulig implikasjon av ikke å diskutere produkt og forbruker, er at kvalitetsforbedringer og innovasjon kan stagnere.

7.3 Laks som mat og produkt.
Gourmetdiskursen er i mitt materiale den tredje største diskursen. Gourmetdiskursens
tematikk synes i 2009 å ha forandret seg vesentlig fra det Døvings (1997) analyse viste, slik
diskursen fremstår i de media jeg har undersøkt. Opprinnelse og hvordan laksen produseres
blir ikke beskrevet eller debattert. Det gjør heller ikke kvalitets- og smaksdistinksjoner
mellom vill og tam laks. Det er imidlertid sannsynlig at bildet ville vært noe annerledes
dersom eksempelvis spesialblader for matlaging hadde vært inkludert i undersøkelsen.
Så godt som alle artiklene med gourmetdiskursen som saksinnramming handler om
laks som hverdagsmat versus festmat. Dette indikerer at når laks diskuteres, er det produktet
funksjonalitet som står i sentrum.

7.3.1 Borgerlig gourmetmat for alle, både til hverdags og fest.
Døving (1997) beskrev gourmetdiskursen i 1997 som urban og borgerlig. Kunnskap om
matlaging var viktig: Råvarene skulle være ferske, og maten burde lages selv fra bunnen av.
Slik er det heller ikke lenger. Tradisjonell tilberedelse av laks synes å være fortrengt til fordel
for mer eksotiske måter. Kravet til kokekunst synes å være minimalt. Nå skal det være lettvint
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og enkelt; artiklene fokuserer i påfallende stor grad på hvor lite kunnskap som egentlig
trenges for å tilberede et laksemåltid. Diskursen er urban, men den fremstår ikke som upreget
borgerlig eller hedonistisk i 2009.
Disse funnene står i klar motsetning til det Døving (1997) fant. Noe har skjedd de siste
13 år i nasjonen som lidenskapelig omtalte og dyrket den ville, ferske, stangfiskede laksen
som tradisjonell og eksklusiv festmat direkte fra elva (Døving 1997). I gourmetdiskursen i
2009 fremstår laks både som enkel hverdagsmat og som eksklusiv festmat. I så å si samtlige
av artiklene der gourmetdiskursen var hoveddiskurs er temaet hverdagsmat versus festmat.
Oppdrettslaksen fremstår i dag som like god frosset i fiskeblokker som fersk, og ferdige
produkter foretrekkes i større grad fremfor mer tids- og kunnskapskrevende tradisjonsmat. Vil
man oppleve gourmetlaks må man på restaurant. Der står den eksotiske tilberedelsen i
sentrum, i følge restaurantanmeldelsene. Men også her er det oppdrettsfisk som serveres.
Villaks er i medienes matspalter kun nevnt som en kuriositet i forbindelse med
gårdsmatkonsepter der serveringssteder som er spesialisert på tradisjonell mat fra eget
laksevald, og tilbereder den til eller for sine gjester.
Det synes som om laks har ”drysset” ned til massen og blitt hverdagsmat for alle. I
2009 synes det også å være av liten interesse om laksen er frossen eller fersk. Laksen har blitt
alminneliggjort på linje med pizza i frysedisken; lettvint å tilberede, og billig. Men til tross for
en viss trivialisering av laks som nasjonal festmat tyder mitt materiale imidlertid på at norsk
laks har en sterk posisjon som identitetsmarkør og festmat i offisielle sammenhenger der
norske verdier skal markedsføres. Ved større møter av internasjonal karakter, eller som basis
for norske kokker i internasjonale kokkemesterskap, er laks det ypperste Norge har å by på.
Det indikerer at det eksisterer en nasjonal stolthet over den norske laksen. Eller en god
markedsstrategi, som noen også vil kunne hevde.
Erling Krogh (2007) beskriver hvordan samvirkifisering og rimifisering har ført til at
folk oppfatter mat som rask, lettvint og rimelig, noe som igjen har ført til at tradisjoner og
smaksdistinksjoner i stor grad har forsvunnet fra forbrukerens kunnskapsregister (Krogh
2007). VG (2009, 11. august) proklamerer i tråd med dette at ”kunnskap om mat mangelvare i
verdens 12. største sjømatnasjon”. Denne utviklingen synes således å være en plausibel
forklaring på at gourmetdiskursen tematisk sett har endret karakter. Et funn, som bekrefter
denne utviklingen, er at så mange som en tredel av primærkildehenvisningene fra denne
kategorien er ukjente kokker og ”mateksperter”. Det finnes slik sett ingen tydelige
opinionsdannere med høy kulturell kapital, slik Døving (1997) opprinnelig beskrev diskursen.
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7.3.2 Laks - et produkt løsrevet fra sin opprinnelse.
Døving (1997) beskrev smaksdistinksjonene og de kvalitative forskjellene mellom oppdrettslaks og villaks som det mest sentrale temaet i gourmetdiskursen når det gjaldt laks. Døving
(1997:107) fremholdt også at ”Oppdrettet fisk er degradert i gourmetdiskursen”. Det er den
imidlertid ikke lenger.
Som allerede nevnt, synes skillet mellom oppdrettslaks og villaks å ha blitt visket ut
siden 1997. Laks fremstår i 2009 som løsrevet fra sin opprinnelse. Der Døving (1997) fant
smaksdistinksjoner og den kulturelle elites preferanse for stangfisket laks, er det nå vanskelig
å finne noen som skiller mellom oppdrettslaks og villaks smaks- eller opprinnelsesmessig.
Min undersøkelse viser at begrepet ”oppdrettslaks” ikke benyttes lenger i gourmetdiskursen.
Laks er laks, og all laks synes å ha fått samme høye status som villaksen har hatt, og vil på
samme måte gi konnotasjoner til tradisjon, eksklusivitet, festmat og kvalitet. Trofélaksen som
kjendisene i VGs oppslag, eller sportsfiskerne i Adresseavisa poserer med, blir dermed også et
symbol for oppdrettslaksen. På den måten kan altså oppdrettslaksen ta opp i seg villaksens
status og eksklusivitet, og sammen med en opplevd høy kvalitet, kan dette bidra til å forklare
noe av det svært gode omdømmet lakseprodukter synes å ha.
Et interessant poeng i gourmetdiskursen er dermed mangelen på kobling mellom
produkt og produsent, noe som sammenfaller med TNS Gallup sine funn i omdømmeundersøkelsen de gjennomførte i 2009. I følge Døving (1997) var dette en bevisst strategi fra
næringa for å unngå de negative konnotasjonene oppdrettslaks inngav. Manglende
differensiering i matjournalistikken kan ytterligere ha bidratt til å løsrive oppdrettlaksen som
produkt fra produsenten, og derved utydeliggjøre produktets opprinnelse. Når aviser som VG
ikke opererer med distinksjoner som opprinnelsesforskjeller mellom villaks og oppdrettslaks,
eller en forbindelse mellom laks og produksjon av laks, er det nærliggende å anta at det skjer
en kunnskapsforringelse i befolkningen. Men at villaks ikke differensieres fra oppdrettslaks
som en kvalitativ motsetning, kan også skyldes at villaksen har blitt vanskelig tilgjengelig
som et resultat av reguleringer i både sjølaksefiske og elvefiske. En annen forklaring kan være
at oppdrettsfisk kvalitetsmessig ikke står tilbake for villaksen. Man kan også spekulere i om
tilgangen til billig og ferdig filetert, frosset oppdrettslaks har bidratt til å konkurrere ut
villaksen prismessig.
Når laksen ikke lenger kobles sammen med produsent, lever produktet laks og
næringen hvert sitt liv. Dette kan ha betydelige implikasjoner for oppdrettsnæringen. På den
ene siden kan oppdrettsnæringen nyte godt av identitetsblanding og løsrivelse av produkt fra
produsent når den angripes for manglende bærekraft og eventuelle miljøsynder. Men det er
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ikke like sikkert at næringen vinner på dette på sikt. Oppdrettslaks oppfattes uten tvil som et
meget godt produkt, mens næringa har allerede et relativt svakt omdømme 42 . Næringen bør
spørre seg selv hvorfor. Eksportutvalget for Fisk (2010) hevder at de i de senere årene har
registrert at konsumenter er mer opptatt enn tidligere av historien bak råvarene. Det samme
fremholder Krogh (2007), som beskriver en mulig overgang til mer identitetsorienterte,
meningsmettende matkulturer som en motreaksjon på standardiseringen. Jensen (2007:211)
hevder at ”mye peker i retning av et slags kulturelt matopprør [..] i form av leting etter
spesialiteter, gourmetinteresse, nostalgi, resirkulering av gamle matskikker, ønske om å ta
vare på miljøet”.
Når oppdrettsnæringa konfronteres med manglende bærekraft, har den, løsrevet fra
produktene, i liten grad noe å vise for seg i form av positive bidrag til samfunnet utenom
sysselsetting. Den har heller ingen etablert ”god historie” om ”norsk oppdrettslaks i verdens
reneste natur” å forsvare sitt omdømme med. Det Døving (1997) mente var en bevisst strategi,
synes å ha vært vellykket for produktet laks, men kan være i ferd med å bli et betydelig
problem for produsenten. Storstad (2007) hevder at forbrukerne har blitt mye mer bevisste på
sammenhengen mellom natur, produksjonsmåte, mat og helse. Tillit til produsenten synes,
som tidligere nevnt, dermed å være sentralt for forbrukernes konsum av blant annet
oppdrettslaks. Nå synes det som det i større grad er tillit til at forvaltningen kontrollerer
produsenten fremfor tillit til produsenten som er tilfellet.

7.4 Laksefiske som fritidsaktivitet.
Jaktdiskursen er relativt liten i de avisene jeg har undersøkt. I jaktdiskursen er bærekraftdiskursen den dominerende underdiskursen, mens jaktdiskursen i langt mindre grad opptrer
som underdiskurs til bærekraftdiskursen. Villaksinteresser og reiseliv/hytte/sportsfiskeinteresser utgjør brorparten av kildene i jaktdiskursen.
Døving (1997) beskriver jaktdiskursen som teknisk orientert og fokusert rundt
sportsfiske, konkurranse og friluftsliv, der tema som naturvern- og forvaltning står sterkt. Slik
sett har diskursen forandret seg lite siden 1997. Hovedfokus i jaktdiskursen i 2009 ligger
fremdeles på sportsfiske etter villaks, og dreier seg til en viss grad om utstyr. I de artiklene jeg
har analysert, handlet det først og fremst om sportsfiske etter laks der kjendiser eller
laksefiskeentusiaster poserer med sin fangst, eller diskuterer fiskelykke og utstyr.

42

Laks som produkt har et meget godt omdømme (76 poeng / 100 poeng), mens næringen som produsent scorer
middels (48 poeng/100poeng) i undersøkelsen.
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7.4.1 Fra matauk til troféjakt og kjendiser.
Som Døving (1997) påpekte, var det ”matauk” som legitimerte sportsfisket. Det lå implisitt at
fiske skulle spises, og da tilberedes på en tradisjonell måte. Selvfangst av mat er imidlertid
lite representert i diskursen i 2009. En mulig forklaring er at forvaltningsmessige tiltak som
døgnkvoter, ”baglimit” og den stadig mer populære catch & release, eller ”fang og slipp”
metoden har blitt akseptert. Fokuset på laks som en truet ressurs kan også ha betydning for at
matauk har blitt fortrengt til fordel for troféjakt og image, men medias generelt økende fokus
på kjendiser er en like sannsynlig forklaring.
Sportsfiske etter villaks synes i 2009 i større grad å være betraktet som troféjakt. Dette
aspektet står sentralt i medias artikler. Idrettskjendiser og operastjerner er vår tids engelske
lakselorder, skal man tro avisene. Fokuset på matauk, slik Døving (1997) fremholdt, synes i
liten grad å legitimere sportsfiske etter laks. Nå kan det virke som det heller er økonomisk
evne og status som er avgjørende for utfoldelse av denne aktiviteten. Eksklusiviteten blir slik
sett fremhevet, men står i betydelig kontrast til det enkle, lettvinte frossenfiskregimet laksen
er underlagt i kjedebutikkene.

7.4.2 Deltakelse på andre arenaer enn dagspressen?
I dette utvalget synes det som om jaktdiskursen er svært liten. Den er sannsynligvis bedre
representert i fagblader og på andre arenaer enn dagspressen. Det er sannsynlig at aktører som
Norges Jeger- og Fiskeforbund, som var en stor aktør i Døvings (1997) jaktdiskurs, og som
for øvrig er en organisasjon av betydelig størrelse, betrakter deltakelse i råd og utvalg som
mer formålstjenlig enn dagspressen. Det kan også tenkes at deres medlemsblad og websider
anses å formidle deres standpunkter effektivt til den svært store medlemsmassen de
representerer. NJFF 43 er blant annet representert som en av premissleverandørene i ”Strategi
for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” (Fiskeri- og kystdepartementet 2009).
Foucault (1970:24) forklarer at ”[d]et er ved å samle seg om ett og samme felles sett
av diskurser at individene, uansett hvor mange man tenker seg at de er, definerer sin
gjensidige tilhørighet”. Debatten mellom sportsfiskerne/villaksinterressene og oppdrettsnæringen kan ha forflyttet seg til bærekraftdiskursen, som er en hyppig forekommende
underdiskurs i jaktdiskursen. Bærekraftdiskursen kan synes å være en arena som egner seg
bedre enn jaktdiskursen i dagspressen, fordi problemstillingene potensielt samler flere aktører,
og har en saksinnramming som sannsynligvis gjør det enklere å komme til orde.

43

Se Vedlegg 2 Kodebok for beskrivelse av organisasjonen.
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Jaktdiskursens nære tematiske tilknytning til bærekraftdiskursen, kan gi støtte til en slik
antagelse.

7.5 Laks som helse og medisin.
Helsediskursen er en relativt marginal diskurs i mitt materiale. Den handler om vårt forhold til
laks som mat i form av medisin eller risiko. Den er dermed nært relatert til gourmetdiskursen.
Det er imidlertid grunn til å tro at denne diskursen for en stor del føres i andre medier enn
dagspressen.

7.5.1 Fra bivirkninger av opprettsfisk, til helse i hver dråpe omega 3.
Døving (1997) fant at helsediskursen i 1997 primært kommuniserte om hvordan fisk som mat
påvirker kroppen. Fet fisk, som laks, ble oppfattet som sykdomspreventivt og sunt, men
kunne i enkelte tilfeller representere sykdomsrisiko. Ernæringsspesialister og offentlige
organer informerte, advarte og anbefalte. Døving (1997) fremholdt at det i helsediskursen
handlet om oppdrett som en trussel mot vår helse. Det er særlig bivirkningene av oppdrett for
både folk og dyr som står i fokus. Det stiltes spørsmål om medisinrester i fisken, og om dette
er skadelig for mennesker.
Slik er det ikke i dagens utgave av helsediskursen. Den en mest markante endringen i
helsediskursen anno 2009, synes å være at laks som risiko ikke lengre debatteres i
nyhetsmedier. Her er laksen som helsebringende ernæring, eller medisin helt dominerende,
mens diskursen totalt sett er marginal i størrelse. Diskursen er fremdeles autoritær, og i god
folkeopplysningstradisjon når det gjelder kommunikasjon av de helsebringende effektene av
laks, slik Døving (1997) også påpeker. I helsediskursen handler det først og fremst om hvor
sunt det er å spise fisk generelt, og bare sekundært om art. Laks har ikke noe fremtredende
plass, og tildeles spalteplass sammen med frossen torsk og sei, eller makrell og fiskepinner.
Det antydes ingen risiko ved konsum av laks i helse- og ernæringsspaltene.
Som tidligere nevnt tyder mye på at befolkningen har tillit til at produktet laks
produseres på en forsvarlig måte. Samtidig indikerer forskjellen i omdømme mellom produkt
og produsent at tilliten til produktet gjenspeiler en tro på at forvaltningen kontrollerer og
sørger for at næringen produserer produkter av forsvarlig etisk og helsemessig kvalitet, i
større grad enn tillit til selve næringen.
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8.0 Konklusjon.
Jeg har med utgangspunkt i Døvings (1997) diskurser om fisk fra 1997 gjennomført en
medieanalyse for å finne ut hvilke endringer som har skjedd mellom 1997 og 2009 i vårt
forhold til laks som mat, og til lakseoppdrettsnæringa som produsent. Jeg har videre søkt å
vise hvordan media fremstiller oppdrettsnæring og laks generelt, og hvilke implikasjoner de
endringene jeg fant i måten man i dag omtaler laks på som kollektiv ressurs, mat,
fritidsaktivitet, helse, og næring kan ha for oppdrettsnæringa.
Mitt mest sentrale funn er en ny diskurs når det gjelder måten å snakke om laks på i
2009; bærekraftdiskursen, som har gitt en ny subjektposisjon: ”Miljøbevisst og ansvarlig
Nordmann”. Diskursen er preget av en kritisk holdning til oppdrettsnæringen, som påstås ikke
å være bærekraftig verken i et samfunns-, miljø- eller ressursperspektiv. Fremveksten av
diskursen indikerer at det foregår en kamp om virkelighetsbeskrivelsen, primært med
næringsdiskursen: Et miljø-, og ressursmessig perspektiv utfordrer her det rent økonomiske
perspektivet i synet på oppdrett av laks. Fordi bærekraftkriterier og effektmål ikke er definert,
er det imidlertid vanskelig for næringen å forsvare seg effektivt mot angrep.
Bærekraftdiskursens grunnleggende kritiske blikk på oppdrettsnæringen kan skape
motsetninger som ikke nødvendigvis er konstruktive. Å kunne demonstrere bærekraft vil for
eksempel legitimere oppdrettsnæringen som en miljø-, og fremtidsrettet produsent,
tilfredsstille en mer kunnskapssøkende forbruker, og bidra til en tydeliggjøring av næringen.
Dette kan videre ha innvirkning på innovasjon og kvalitetsforbedringer i næringen. Utvikling
av tydelige kriterier for når opprettsnæringen er bærekraftig ville derfor være et viktig bidrag
fra myndighetene for å støtte opp om den.
Analysen viser at forvaltningens største engasjement finnes i bærekraftdiskursen,
mens havbruksinteressenes viktigste arena er næringsdiskursen. Disse aktørene utgjør
størstedelen av kildene i avisene. Miljøinteressene, villaksinteressene og miljøorganisasjonene
deltar primært i bærekraftdiskursen, mens politikerne påfallende nok, så og si ikke deltar i
noen diskurs. Adresseavisen fremstår som den mest kritiske til oppdrettsnæringen fordi den
har flest artikler med bærekraftdiskursen som saksinnramming. Selv om media til tider synes
å være kritisk til oppdrettsnæringen, er det bare et mindre antall artikler som er negative. Et
nær tilsvarende artikler er positive. Det store flertallet er nøytrale.
Utviklingen av måten å snakke om laks som mat på i gourmetdiskursen indikerer
store endringer i forhold til 1997. Distinksjoner mellom villaks og oppdrettslaks har for en
stor del forsvunnet, samtidig som identiteten, og dermed konnotasjoner til tradisjoner og
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eksklusivitet kan ha smittet over på oppdrettslaksen. Når kvaliteten på oppdrettslaksen i
tillegg anses som god, synes dette til en viss grad å bidra til å forklare produktets svært gode
omdømme. Laks er både festmat og hverdagsmat i 2009. Fra å være gourmetmat for
mennesker med høy kulturell kapital, har den blitt alminneliggjort, og tradisjonell tilberedning
har blitt erstattet av lettvint frossenfisk eller andre hel- og halvfabrikata. Likevel er laks en
viktig identitetsmarkør, og det ypperste Norge kan by på ved internasjonale møter eller
kokkekonkurranser.
Manglende kunnskap om næringen har ført til en utydeliggjøring av laksens opprinnelse, og kan videre forklare en løsrivelse av produktet laks fra produsenten. Det kan ha
resultert i større tillit til forvaltningen enn til næringen når det gjelder å sikre forbrukerne et
godt produkt. Dette kan ha negative implikasjoner for næringen på sikt, blant annet som
resultat av mattrender som i større grad fokuserer på opprinnelse og etisk produksjon. Når
produktet laks ikke har en tydelig opprinnelse, vil det kunne skape en opplevelse av risiko
blant forbrukerne 44 . Tillit er slik sett et nøkkelpoeng. Når tillit til etisk og kvalitativt
forsvarlig produksjon først og fremst kan oppfattes som en tillit til at forvaltningen
kontrollerer næringen, blir det et problem for næringen når troverdigheten til forvaltningens
vilje til kontroll svekkes gjennom påstander om manglende habilitet.
Ettersom forbrukerne i økende grad synes å etterspørre produkters opprinnelse, og
fokus på etisk og bærekraftig produksjon tiltar, kan det bli problematisk for oppdrettsnæringen dersom den gode historien om ”norsk lakseoppdrett i verdens reneste omgivelser”
ikke kan fortelles. Løsrivelsen av produktet fra produsenten kan i så måte reflektere en næring
som ikke har tilpasset seg utviklingen i markedets krav til kunnskap om både produkt og
opprinnelse. Når kvaliteten på oppdrettslaks oppfattes som god, og distinksjonene har
forsvunnet, synes oppdrettsnæringen å ha mye å vinne på å vise hvem de er og hvordan laksen
produseres.
På bakgrunn av dette, vil det kunne være nyttig å undersøke hvilke positive eller
negative effekter en større grad av eksponering av forbindelsen mellom oppdrettslaks og
produsent ville representere. En interessant videreføring av arbeidet i denne oppgaven ville
for øvrig være å undersøke hvordan de ulike diskursene opptrer i et bredere utvalg av medier
enn denne oppgaven inkluderer. Dette kan gi et mer differensiert bilde både av diskursene,
produktet laks og av oppdrettsnæringen.

44

Jfr. Storstad (2007) sin analyse av tillit og avstand til produsent, samt industrialisert produksjon.
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Vedlegg 1: Figur 16 Aktørgrupper - forekomst som primær-, sekundær- og tertiærkilder
(N=436).

Figur 16 viser hvordan aktørgruppene fordeler seg på 436 forekomster som primær-,
sekundær- og tertiærkilder i 331 artikler.
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Vedlegg 2 Kodebok.

KODEBOK
Variabel 01 Avis
Hvilket medium.
0 = Dagens Næringsliv
Oslobaserte og riksdekkende Dagens Næringsliv er eid av konsernet Norges Handels og
Sjøfartstidende. De siste fem årene har DNs opplag økt med 15 prosent, mens andre papiraviser både i
Norge og i resten av verden opplever til dels kraftig fall. Opplagstallet for 2009 er 79.628. Dagens
Næringsliv utgis 6 ganger i uken, og har i snitt 283 000 lesere hver dag. 314 000 leser lørdagsutgaven.
Avisen følger de sentrale aktørene, investorene og selskapene i finans- og næringsliv med et kritisk
blikk. Rammebetingelsene er viktig for næringslivet - derfor følger DN politikk og arbeidsliv tett
(Dagens Næringsliv 2010).Dagens Næringsliv leses avgodt utdannede, høytlønte ansatt i topp og
mellomlederskiktet i norsk næringsliv. 50 prosent av leserne er under 45 år (Norges Handels og
Sjøfartstidende 2010).

1 = Adresseavisen
Regionavisen Adresseavisen er Norges eldste nåværende avis og utkom første gang 3. juli 1767.
(Polaris Media 2010). Adresseavisen er det dominerende nyhets- og annonseorgan i Midt-Norge, og
eies av det uavhengige mediekonsernet Polaris Media ASA, som er et uavhengig mediekonsern.
Adresseavisen er den dominerende nyhetsformidleren i Midt-Norge med et opplag på 77 044
eksemplarer i 2008. Adresseavisen utgis seks dager i uken med nedslagsfelt i Midt-Norge.
Adresseavisen Gruppens lokalaviser i Trøndelag består av de fire lokalavisene Fosna-Folket, SørTrøndelag, Trønderbladet og Innherreds Folkeblad Verdalingen. I tillegg eier Adresseavisen 74,7
prosent i Levangeravisa og 49,0 prosent i Hitra-Frøya.
2 = Hitra & Frøya
Papirutgaven til lokalavisa Hitra Frøya (2010)har et opplag på 5000 eksemplarer pr. uke, og kommer ut
to ganger i uka. Avisa har en husstandsdekning på ca. 90 prosent i Hitra kommune og cirka 80 prosent i
Frøya kommune. I tillegg dekkes ytre deler av Snillfjord med Hemnskjel, Sunde, Vågan Avisa eies av
Adresseavisen med 49 prosent, mens selskapet Kyst-Media AS eier 51 prosent (Hitra-Frøya
2010).
3 = VG
Den Oslobaserte løssalgsavisen Verdens Gang (2010) har en ledende posisjon som Norges største avis
med 12,4 prosent av totalopplaget og 50 prosent av løssalgsopplaget. I løssalgsmarkedet er VG dobbelt
så stor som nærmeste konkurrent, Dagbladet. Verdens Gang AS er eid av mediekonsernet Schibsted.
Avisen har en leserdekning på 34,4 prosent av Norges befolkning over 12 år, hver dag. På hverdager
leses avisen av 1 367 000 nordmenn. VG Lørdag leses av 1 520 000 personer, en leserdekning på 39,1
prosent og VG. Søndag har nå 1 006 000 lesere, en dekning på 25,9 prosent. I løpet av seks dager har
58,8 prosent av befolkningen lest ett eller flere eksemplarer av VG. Gjennomsnittsleseren leser 3,5
eksemplarer i uken.

Variabel 02 Dato
Datering av artikkel.

Variabel 03 Størrelse på artikkel
Størrelse på artikkel i forhold til hverandre.
0 = Liten
1 = Medium
2 = Stor
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Variabel 04 Lokalisering av tema
Artikkelens tematiske fokus mht. lokalisering av sak.
0 = Laks utenlands
1 = Laks innenlands
2 = Begge deler

Variabel 05 Primærkilde – Aktørgruppe
Primærkilde i artikkelen. Gruppering av aktører innfor interesseområde / funksjon.
0 = Politikere
I prinsippet alle politikere, lokale og sentrale.
1 = Forvaltningen (Regjeringen, Departementer, Etater)
Forvaltningen har uttrykt sin holdning til oppdrettsnæringen og villaksforvaltningen gjennom Strategi
for en Bærekraftig Havbruksnæring (Fiskeri-, og kystdepartementet 2009). Se for øvrig Variabel 12
under ”Bærekraftdiskursen”. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen uttrykte i sin kronikk i
Adresseavisen 25.03.2010 følgende: ”Omverdenen forventer at både fiskeri- og havbruksnæringa kan
dokumentere miljømessig bærekraft. [..] Jeg vil gå så langt som å si at næringa er inne i en skjebnetime,
og at utviklinga dette året vil være avgjørende for havbruksnæringas videre mulighet for vekst (Berg
Hansen 2010, 25. mars).
Forvaltningens holdning kan tolkes som et krav om at oppdrettsnæringen må vise samfunnsansvar, og
bidra til å løse problemene som har oppstått slik at villaksen ikke trues, og oppdrettsnæringa kan
fortsette å vokse. Departementer og etater underlagt Regjeringen antas å representere samme holdning,
til tross for faglige uenighet til tider.
2 = Forskning og Utvikling
Forskning og Utvikling består av en lang rekke forskjellige institusjoner, som hver og en, leverer
forskningsbasert informasjon til samfunnet når det gjelder laks. Ingen homogen gruppe med særlige
preferanser for eller mot oppdrettsnæringa. Fire av dem har imidlertid tilknytning til Fiskeri- og
kystdepartementet (FOKDEP). Dette er angitt utenfor hver aktør.
3 = Miljøorganisasjoner
Miljøorganisasjonenes hovedkritikk mot oppdrettsnæringa, er at den ikke er bærekraftig med hensyn til
sykdom, lakselus, rømning, trussel mot villaksen, og bruk av biologisk masse i foret. Dette synes å
gjelde alle miljøorganisasjonene, også dem som ikke har vært invitert til å gi innspill til Fiskeri- og
kystdepartementet (2009), men som er desto mer aktive i media: Norges Naturvernforbund og Norsk
Miljøvernforbund. Her gjengis WWFs og Bellonas syn på oppdrettsnæring og villaksforvaltning, som
synes å være representativt:
World Wildlife Founds holdning til oppdrettsnæringen kan illustreres med leder i WWF Norge Rasmus
Hanssons utsagn i Adresseavisen (2009, 14. november), der han hevder at ”en seindrektig laksenæring
kan takke seg selv for at norske oppdrettsselskaper til stadighet blir gjenstand for negativ
oppmerksomhet i utlandet.” De tre viktigste grunnene til det mener han er sykdom, rømming og
trusselen mot villfisken. Han mener videre at oppdrettsnæringen har drevet en uthalingstaktikk, der de
har lovt å løse problemene uten at det har skjedd noe: ”Havbruksnæringen skiller seg ut ved at det er en
industri som har greid å opprettholde et tillatelseshull som andre næringer har lukket for lenge siden.
Oppdrett er ikke bærekraftig slik det drives i dag”, hevder Hansson. Det kan legges til at WWF har
inngått et samarbeid med lakseprodusenten Marine Harvest..
Bellonas (2009) holdning til oppdrettsnæringen kan leses av deres Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen: ”Oppdrettsnæringen i Norge er i sterk vekst. I 2007 økte produksjonen av laksefisk med 20 prosent, til mer enn
800.000 tonn. Stadig vekst fører til økt miljøpåvirkning på alle plan, både lokalt og globalt.[V]årt fokus
har blitt rettet mot fire hovedutfordringer; 1) rømming, 2) lakselus, 3) organisk utslipp og 4) fôr og
fôrressurser. Status i dag er at, til tross for nedgang i 2008, har man fortsatt en utfordring med rømt
oppdrettet laksefisk. [..] Problemene knyttet til lakselus er store og økende. Utslippene av nitrogen og
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fosfor fra oppdrettsanlegg øker i takt med produksjonen. En stadig voksende næring forbruker stadig
mer ressurser i form av ulike fôrråvarer. Det er forventet at oppdrettsnæringen vil vokse videre. Både
næringen selv og myndighetene signaliserer dette. Det er viktig at dette skjer innenfor rammene av en
bærekraftig utvikling”(Bellona 2009).
4 = Havbruksinteressenter
Oppdrettsnæringas interesseorganisasjoner FHL og NSL erkjenner miljøutfordringer, men representerer
et syn på næringa som ansvarsbevisst i forhold til å rydde opp i miljøproblemer selv.
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) er en interesseorganisasjon for
havbruksinteressene i Norge. Deres holdning synes å være at kritikken mot næringa er ensidig og delvis
uberettiget når det gjelder trusselen mot villaksen, og at næringa bidrar til, og vil fortsette å arbeide mot
en reduksjon av miljøpåvirkningen. Et eksempel på FHLs syn på egen næring er administrerende
direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Geir Andreassen (2009), som mener mye
av kritikken som fremfører mot oppdrettsnæringen er ensidig:
”Det er ikke havbruksnæringen, men svak næringstilgang i havet som er hovedårsaken til
tilbakegangen for villaksbestandene, fastslår Havforskningsinstituttet [..] Forskningen viser at
planktonmengdene som laksen spiser ble redusert med 70 til 75 prosent fra 1995 til 2009, fordi
bestanden av sild, kolmule og makrell ble tredoblet fra 1988 til 2006. Kritikere av
havbruksnæringen har også et forklaringsproblem i forhold til det faktum at nedgangen i
elvefisket også rammer elver hvor det ikke er oppdrettsanlegg i nærheten. Blant annet i NordNorge nord for Helgeland, der lakselus ikke er noe problem, men der situasjonen for villaksen
likevel er bekymringsfull. Faktum er at ikke en eneste av de 45 norske laksestammene som har
forsvunnet, har gjort det på grunn av lakseoppdrett. Forsuring, kraftutbygging og
ferskvannsparasitten gyrodactylus salaris er årsakene til disse tapene. I den grad lakseoppdrett
utgjør en trussel for villaksen, er det gjennom rømming og bidrag til økt lusenivå når smolten
vandrer fra elvene. [..] All matproduksjon påvirker omgivelsene. Havbruksnæringen vil
fortsette arbeidet med å redusere sin del av miljøpåvirkningene. Forsøket med å styrke
villaksstammen i Voss-vassdraget er et tiltak der næringen bidrar til mer villaks og økt
kunnskap, og det kommende året setter bedriftene inn 1 milliard kroner i lusetiltak”.
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), ”er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og
havbruksnæringen. Alle bedrifter som produserer eller omsetter fisk og sjømat kan bli medlemmer i
NSL. NSL har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter,
fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere. Vi ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser av
næringspolitisk, økonomisk og faglig art” (Norske Sjømatbedrifters Landsforening 2010).
Under seksjonen ”pressemeldinger” på websiden www.nsl.no er det samlet uttalelser som
danner et bilde av hvordan organisasjonen forholder seg til oppdrett og villaksforvaltning. Her gjengis
noen utsnitt:
Falsk alarm om Fiskealarm(15.04.2010)
I disse dager flagger Veterinærinstituttet sin nye rapporteringsplattform for lakselus med det
klingende navnet ”Fiskealarmen”. Fiskealarmen er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet,
Norges jeger- og fiskerforbund, og Direktoratet for naturforvaltning. Menigmann oppfordres
til å telle lus på fisk i elvene og sende en uforpliktende sms eller mms til fiskealarmen.
”Primæroppgavene til Veterinærinstituttet er forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til myndighetene, og det er derfor helt uforståelig at instituttet involverer seg i
luseproblematikken på denne måten”, sier Håvard Y Jørgensen, adm direktør i Norske
Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). ”Jeg har vansker for å se at tallene kan brukes til noe
som helst annet enn å skape spekulasjon og usikkerhet”.
I et intervju i NRK med Informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger- og fiskerforbund
(NJFF), sier Farstad at dataene skal tolkes ”forsiktig”, da dette ikke er et forskningsprosjekt.
”Til og med Farstad går langt i å si at tallene ikke kan brukes til noe fornuftig, så dette ser mer
ut som en vervekampanje for NJFF enn noe annet. Det bør være visse grenser for hva
offentlige midler skal og bør brukes til, og jeg er sikker på at det store flertallet av dyktige
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fagfolk i Veterinærinstituttet og Direktoratet for naturforvaltning ikke er særlig stolte over
denne formen for kunnskapsutvikling”, avslutter Jørgensen.
NSL ønsker vekst, men kan vente (10.12.2009)
”Miljømessig eller markedsmessig ser vi ingen utfordringer knyttet til en produksjonsvekst
som tidligere foreslått, sier Roger Bekken, leder av oppdrettsutvalget i NSL.– ”Av
omdømmemessige årsaker kan vi imidlertid godta en utsettelse for produksjonsveksten inntil
situasjonen mht lus er mer avklart”.
NSL er fornøyd med at departementet har signalisert årlige tildelinger i lakse- og
ørretnæringen. NSL er imidlertid ikke enig i at store områder skal utelukkes fra
kapasitetsøkningen. All aktivitet har påvirkning på miljøet, og det er av interesse for både
næringen selv, og samfunnet for øvrig, at næringen gis mulighet til videre utvikling innenfor
miljømessige bærekraftige rammer.
”Vi forutsetter at utsettelse av produksjonsveksten er kortvarig og at tiden benyttes til å
etablere gode faglige indikatorer for hva som skal betraktes som akseptabel påvirkning fra et
miljømessig bærekraftig oppdrett”, sier leder for oppdrettsutvalget i NSL Roger Bekken.
Lakselus, oppdrett og villaks (10.12.2009)
Av Leder for Oppdrettsutvalget NSL Roger Bekken, og Fagsjef oppdrett NSL Kristin Sæther
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) deler bekymringen for den Norske villaksen
med andre interesseorganisasjoner. Dessverre kan det virke som om flertallet av
organisasjoner, og deler av forvaltningen, har kjørt seg fast i forhold til hvordan villaksen kan
berges.I høst har oppdrettsnæringen og myndighetenes håndtering av lusesituasjonen blitt
grundig belyst i media. Situasjonen er imidlertid i hovedsak beskrevet av miljøvernbevegelsen,
laksefiskere og naturforvaltningen. Oppdrettsutvalget i NSL ønsker derfor å gi sin oppfatning
av situasjonen.
I høst har både næring og forvaltning jobbet godt for å bedre på situasjonen, både på kort og på
lang sikt. NSL har deltatt i alle prosesser som har pågått, fra møter med fiskeriminister og
forvaltning til møter på regionnivå mellom oppdrettere, fiskehelsetilsyn og leverandører. NSL
ser helt klart at næringens bidrag i form av en god lusebekjempelse er av betydning for
villaksen, men det er også andre punkter som er vel så viktig. Alvorlige trusselfaktorer for
villaksen er bl.a. Gyrodactylus salaris, vassdragsreguleringer, miljøbetingelser i elvene (sur
nedbør/avsig fra landbruk og industri), næringsgrunnlaget i havet, predatorer og
overbeskatning via fiske både i hav og elv.
Villaksen er grunnlaget for oppdrettsnæringens eksistens. Sammen med forvaltningen og andre
med interesse for villaksen, ønsker vi å bidra i kampen for å beskytte den. Vi ser det også som
positivt at forvaltningen nå har fått en statsråd med en faglig ballast som gjør henne i stand til å
se sammenhengen mellom næring og natur. At dette av kritikerne og av opposisjonspolitikere
blir brukt i mot henne må vi heve oss over. Vi kjenner lusa på gangen.

5 = Villaksinteressenter
Norske Lakseelver (2010) er en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske i vassdrag med laks,
sjøaure og sjørøye. NL representerer 68 fiskerettshavere og elveeierlag i 66 lakseførende vassdrag
(Norske Lakseelver 2010:4). Medlemslagene er spredt over hele landet Gjennom medlemslagene
representerer NL om lag 7000 fiskerettshavere. Om lag 70 prosent av elvefanget laks og ca 50 prosent
av elvefanget sjøørret/sjørøye fanges i medlemslagenes vassdrag. I sin Årsmelding m/regnskap 2008 og
2009 (Norske Lakseelver 2010:8-9) beskrives ”Oppdrettsindustriens negative påvirkning av vill
laksefisk”. Her gjengis noen utdrag som er beskrivende for organisasjonens holdninger:
Den største trusselen for villaksen er den økte dødeligheten i sjøfasen, og her bidrar
ppdrettsnæringen med store negative påvirkninger. Det er mange utfordringer knyttet til
oppdrettsnæringen langs kysten: lokal forurensning, fôrspill, rømming, båndlegging av
attraktive arealer langs kysten, lakselus, resistensutvikling, sjukdom som kan smitte til villfisk
og utslipp av kjemikalier som påvirker havmiljøet. Videre består fiskefôret til oppdrettsfisken
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av villaksens næringsgrunnlag i havet som tobis, sil, lodde mm. Forskerne har observert
redusert vekst i sjøfasen som kan forklares ut fra at dette industrifisket tapper havet for viktig
næringsgrunnlag for villaksen.
Oppdrettsnæringen er den næringen som rammer flest laksebestander, og kommer på toppen
av naturlige svingninger og gamle inngrep. [..]Den store trusselen for både av laks og sjøørret
er lakselusa. Denne parasitten hører naturlig hører hjemme i sjøen, men etter
oppdrettsnæringens framvekst har den eksplodert i antall og utbredelse. Lakselusa har tilpasset
seg en vert (laks) som fra naturens side opptrer i lave antall deler av året langs kysten på vei til
og fra elvene. Nå svømmer det nærmere 400 millioner oppdrettslaks langs norskekysten hele
året. Dette er 1000 ganger flere oppdrettslaks enn antall villaks som vandrer tilbake til kysten.
Dette har ført til et enormt antall lakselus i kyststrøkene som rammer både laks og sjøørret.
Konsekvensen er dramatiske, og smolt med mer enn 5-10 lus blir påført sårskader som er
dødelige. Fiske med færre lus får redusert immunforsvar, vokser saktere, endrer atferd, og har
en vesentlig dårligere overlevelse enn frisk smolt.
Landbasert næringsvirksomhet har strenge miljøkrav som bl.a. håndheves av Statens
Forurensingstilsyn (SFT). Prinsippet om at forurenser skal betale og rydde opp etter seg er
akseptert både i landbruk, industri og annen virksomhet. Oppdrettsnæringa har til nå vridd seg
unna dette prinsippet, men tida er nå overmoden for å innføre prinsippet om at forurenser skal
betale for villaksens skjebne i sjøen. Regjeringen må tørre å stille strengere krav til næringen,
der rømt oppdrettsfisk og unormalt høye lusekonsentrasjoner må regnes som ulovlig
miljøkriminalitet.
Tiden er inne for en ny fase i det norske oppdrettseventyret, der en etter en oppbyggingsfase
må komme over i en mer stabil og bærekraftig fase. Dette krever strengere miljøkrav enn i dag.
Norge står for nærmere 50 % av verdens produksjon av oppdrettslaks, og samtidig har vi
nærmere 40 % av den gjenværende atlantiske villaksen.[..] En ytterligere ekspansjon i
oppdrettsindustriene vil føre til fatale konsekvenser for den gjenværende villaksen [..].
Regjeringen må samlet ta et krafttak for å berge villaksen og sjøørreten, og dette må komme til
uttrykk i form av strengere krav til oppdrettsindustrien.[..] Slik situasjonen er i dag er de
negative påvirkningsfaktorene fra oppdrettsnæringa i sum så store at varsellampene blinker
rødt, og oppdrettsindustrien er ikke miljømessig bærekraftig.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) med sine 120 000 medlemmer, og leder Torstein Moland
synes etter alt å dømme å ha valgt konfliktlinjen i spørsmålet om villaks versus oppdrettslaks.
”Forholdene i oppdrettsnæringa er som i industrien for 40 år sia; den er ikke bærekraftig slik den drives
i dag. Problemene er mye mer fundamentale og langsiktige enn dagens lakselussituasjon og vårens
smoltproduksjon”, sier han på organisasjonens webside. Norges Jeger og Fiskerforbund (2010) har
06.01.2010 på sin web disponert halvparten av førstesiden til ingresser til større artikler om laks og
oppdrettsnæringa. Manglede bærekraft er fellesnevneren i kritikken mot oppdrettsnæringa. Her følger et
eksempel som kan beskrive hvordan organisasjonen ser på oppdrettsnæringen:
Sure oppstøt fra skyttergraven
Oppdrettsnæringa er tydelig pressa etter hvert som miljøorganisasjoner, fagmyndigheter,
media og politikere signaliserer økende skepsis til milliardindustriens gambling med villaksen
og sjøørreten. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund utviser stadig mer ekstrem
ansvarsfraskrivelse i intervjuer og debattinnlegg.
Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) som en sentral aktør i paraplyorganisasjonen Friluftslivets
Fellesorganisasjon (FRIFO), som organiserer sportsfisket gjennom paraplyorganisasjonen. FRIFO
(2009) representerer 13 nasjonale organisasjoner med over 530.000 medlemskap, og 3500 lag og
foreninger 45 . Dette gjør organisasjonen i følge dem selv tre ganger større enn idretten. FRIFO og dens
tilsluttede organisasjoner driver informasjonsarbeid og kursvirksomhet i forbindelse med friluftsliv,
45

Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
KFUK - KFUM-Speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges
Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, 4H Norge.
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forvaltning, vilt- og fiske stell, miljøvern, og generelt jakt og fiske. I tillegg deltar medlemmene i
kultiveringsarbeid og organiserer fiskekortsalg. I og med at de også samarbeider med skolene kan
organisasjonene anses å være ”sentrale institusjoner i oppdragelsen av folket”, fastslår Døving
(1997:91). Organisasjonens holdning til laks oppsummeres slik av FRIFO (2009) i en pressemelding
28.12.2009:
Jakt og fiske er for mange en viktig kilde til friluftsliv [..]Samtidig ser vi dessverre at villaksen
er i sterk tilbakegang, truet av lakselus og ikke minst rømt oppdrettslaks. 80% av villaksen er
forsvunnet de siste 30 år. Dette er rett og slett dramatisk (FRIFO 2009).
Norges Fiskarlag er i følge Reidar Nilsen (Norges Fiskarlag 2010a), Leder i Norges Fiskarlag ”en
politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom
fylkesfiskarlag, og faglige gruppeorganisasjoner. Norges Fiskarlag arbeider aktivt for å ivareta og
forbedre de faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser til sine medlemmer. [..] På grunn av
fiskerinæringens store betydning for kysten, har Norges Fiskarlag en sentral posisjon og et stort ansvar
når det gjelder aktiviteten og bosettingen i kystdistriktene. [..] Medlemsmassen består av både båt- og
brukseiere og lott- og prosentfiskere, og omfatter fiskere på så vel de småsjarkene som de store
havgående fartøyene”.
Et søk på hjemmesiden via deres interne søkemotor returnerte få treff på laks og oppdrett, men
mange på torsk og oppdrett. Norges Fiskarlag synes først og fremst å være kritisk til torskeoppdrett, og
ser den som en trussel mot villfisknæringa ettersom de opplever omsetningssvikt på sine produkter.
Også rømning av torsk er tema her. Norges Fiskarlag er imidlertid kritisk til forvaltningen, noe
artikkelen ”Villaksforvaltningen bør granskes” (Norges Fiskarlag 2010b), som ble publiserte deres
hjemmeside 17.03.2010 viser. Artikkelen gjengis her i sin helhet:
Over tid har Norges Fiskarlag fått melding fra de som driver laksfiske i sjøen, om at tilstanden
for villaksen er betydelig bedre enn det myndighetene hevder. I gårsdagens Brennpunkt ble det
gjort rede for at villaksen ikke er truet, noe Havforskningsinstituttet også bekreftet. -Dette bør
føre til at ansvarlige forvaltningsmyndigheter for villaksen blir gransket, sier leder i Norges
Fiskarlag Reidar Nilsen.
-Krisemaksimeringen ligner til forveksling på det som skjedde på 1980-tallet da mange fiskere
måtte gi opp levebrødet sitt etter at drivgarnsfisket etter laks ble forbudt. Det var samme
råkjøret den gang, sier Nilsen. -Det er også den klassiske historien om at de som fisker, og har
gjort det i årevis ikke blir hørt når de prøver å dele sin kunnskap med myndighetene, mye tyder
på at det er en politisk agenda som ligger bak, sier Nilsen
Selv med dagens reguleringer var det i 2008 1 320 fiskere som drev sjøfiske etter laks. Disse
representerer del av en kystkultur som naturforvaltningen tydeligvis ikke ønsker skal
videreføres.
-Det er helt uakseptabelt at sjølaksefiskerne blir jaget på land med utgangspunkt i en krise som
ikke er reell, og jeg mener at Fiskeri- og kystdepartementet må overta hele
villaksforvaltningen, sier Reidar Nilsen.
Norges Bondelag. Redaktør i bondelaget.no, Per Ole Ranberg oppsummerer på hjemmesidene (Norges
Bondelag 2010), noe som kan oppfattes som en lederartikkel, Bondelagets mange interesser og
holdninger til villaks og lakseoppdrett, og de forskjellige aktørene innfor dette feltet. Artikkelen gjengis
i sin helhet

”Villaks og bjørnetjenester”
Retten til laksefiske i elv og sjø følger grunneierretten. Dette rettsprinsippet følger norsk
lovgivning tilbake til Gulatingsloven og Frostatingsloven, og er trolig enda eldre enn disse
skriftlige kildene. Det er om lag 10 000 landbrukseiendommer som har rettigheter til laksefiske
i vassdrag, og enda flere om man tar med de landbrukseiendommene som har rettigheter til
laksfiske med kilenot i sjøen. Svært mange av eierne til disse landbrukseiendommene er
medlemmer i Norges Bondelag, skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i denne
kronikken.Informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Are
Kvistad, kommer med kraftige utfall mot Norges Bondelag i en kronikk i Nationen
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29.12.2009. Kvistad skriver at ”det er både oppsiktsvekkende og urovekkende at Norges
Bondelag slenger seg på hylekoret mot norsk lakseoppdrett”, og undrer seg over hva
Bondelaget oppnår med å legge seg på kjøttvekta sammen med villaksnæringen.
Retten til laksefiske i elv og sjø følger grunneierretten. Dette rettsprinsippet følger norsk
lovgivning tilbake til Gulatingsloven og Frostatingsloven, og er trolig enda eldre enn disse
skriftlige kildene. Det er om lag 10 000 landbrukseiendommer som har rettigheter til laksefiske
i vassdrag, og enda flere om man tar med de landbrukseiendommene som har rettigheter til
laksfiske med kilenot i sjøen. Svært mange av eierne til disse landbrukseiendommene er
medlemmer i Norges Bondelag.
Norske bønder har en 150-årig tradisjon i å lage tilrettelagte pakker med laksefiske,
overnatting, servering av lokal mat og guiding. Dette konseptet har lokket turister til bygdene
siden midten av 1800-tallet og anbefales fortsatt av Innovasjon Norge når vi skal markedsføre
og selge tilrettelagt laksefiske til utlandet. Norges Skogeierforbund og Reiselivsbedriftenes
Landsforening (nå NHO Reiseliv) viste i en rapport som ble lagt fram 25. Juni 2004 at
laksefiske bidro til en lokal omsetning på 1,345 Mrd årlig. Dette var basert på laksefiske i ca
450 elver med en årlig fangst på ca 140 000 villaks. Det var ca 150 000 sportsfiskere som
bidro til denne lokale omsetning som igjen bidro til ca 2900 årsverk. I tillegg har sjølaksefiske
stor verdi for mange grunneiere. Det bør derfor ikke forundre FHL at Norges Bondelag er
opptatt av å sikre framtiden til den norske villaksen.
Bestandene av villaks, sjøaure og sjørøye i Norge er på et historisk lavmål etter mange år med
tilbakegang. Det er riktig som FHL skriver at det er flere årsaker til at villaksbestandene har
gått tilbake, men av de menneskeskapte tapsårsakene er det kun lakselus og rømt oppdrettslaks
som ikke er under kontroll.
For å motvirke effekten av den sure nedbøren er det med suksess gjennomført kalking av 22
lakseelver i Sør-Norge siden midten av 1990-tallet. I disse vassdragene er nye laksebestander
under reetablering. For å bekjempe lakseparasitten gyro gjennomfører Direktoratet for
naturforvaltning kjemisk behandling og sperrebygging som reduserer antall smittede vassdrag.
Senest høsten 2009 ble 6 elver utenfor Rana i Nordland friskmeldt etter suksessfull behandling
i 2004. Det ble i hovedsak slutt på kraftutbygging av lakseførende vassdrag på 1970-tallet, og
regulantene er pålagt konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak som skal sikre
villaksbestandene. Også på dette området er det en positiv utvikling med ytterligere
tilspasninger av regelverket.
Av de menneskeskapte årsakene til reduksjonen av de norske villaksstammene er det lakselus
og rømt oppdrettslaks som øker i omfang. Tunge institusjoner som Mattilsynet, Fiskeri- og
kystdepartementet, Direktoratet for naturforvalting, Norsk institutt for naturforsking og
Havforskingsinstituttet har uttrykt bekymring for den dramatiske økningen i mengden lakselus
i 2009 og økt resistens og redusert effekt av tilgjengelige medikamenter. Det er svært
betenkelig dersom FHL mener at de faglige argumentene og advarslene som er reist av disse
institusjonene er et ”hylekor mot norsk lakseoppdrett”.
All høsting av villaks skal være basert på at det finnes et overskudd utover det som trengs av
gytefisk for å fylle elvene med lakseunger. Når dette overskuddet reduseres eller blir borte, må
laksefisket i sjøen og elvene reduseres tilsvarende. Som følge av dette innførte Direktoratet for
naturforvaltning og fylkesmennene i 2008 kraftige begrensninger i fiske etter villaks og
sjøaaure. I 50 elver ble det ikke åpnet for fiske. I tillegg ble fisketiden innkortet med flere uker
i mange elver og på kysten. På grunn av at situasjonen for villaksstammene er ytterligere
forverret, foreslår Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene nå nye innstammeringer
i fisketiden i elv og sjø. Disse innstrammingene blir kraftigere enn i 2008. Dette betyr et
direkte inntektstap på flere titalls millioner i mange distriktskommuner og i flere elvedaler
forsvinner inntektene fra laksefisketurismen fullstendig.
I stedet for å diskutere hvem som har mest skyld i at villaksstammene er redusert, forventer
Norges Bondelag at oppdrettsnæringen, sammen med havbruksmyndighetene, finner fram til
tiltak og driftsformer som ikke ødelegger bestandene av villaks og sjøaure. De dokumenterte
effektene av lakselus og rømt oppdrettslaks på bestandene av villaks og sjøaure er for mange
og alvorlige til at tiden kan brukes på bortforklaringer.
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6 = Reiseliv / hytte / sportsfiskere
I prinsippet alle aktører med interesser innenfor disse områdene. Det er et vidt spekter av kilder som i
liten grad er organiserte. Samlet sett representerer en kritisk holdning til oppdrettsnæringen av årsaker
som visuell forurensning, trussel mot utførelse av fritidsaktiviteter som blant annet sportsfiske.
7 = Forhandlere fiskeprodukter
I prinsippet alle som forhandler lakseprodukter. Disse har ingen uttrykt holdning til oppdrettsnæringen.
Den er leverandør av produkter for videresalg.
8 = Forbrukere fiskeprodukter
Alle forbrukere av lakseprodukter.
9 = Andre (pressebyråer, forskningsdata, statistikk med mer.)
Et bredt utvalg av informasjonsleverandører som avisene benytter seg av
11 = Underleverandører
Underleverandører til oppdrettsnæringa. Disse har en overveiende positiv holdning til næringa.
12 = Kokker/mateksperter
Kokker og mateksperter som gir tips om hvordan laks skal tilberedes. Ingen holdning til oppdrettsnæringa. Laks oppfattes som en råvare.
13 = Finans/børs analytikere
Finans / børs analytikere som finnes i avisredaksjoner. Representerer en nøytral holdning til næringa.
Tall og fakta.
14 = Ernærings-/slankeeksperter
Ernærings-/slankeeksperter som gir råd om sunt kosthold. Det differensieres ikke på oppdretts-, eller
villaks. Laks oppfattes som et sunt produkt i kostholdet

Variabel 06 Primærkilde - Spesifikk aktør
Den fremste kilden brukt i artikkelen. Spesifikk aktør.
Politikere
0 = Politiker AP
1 = Politiker SP
2 = Politiker SV
3 = Politiker FrP
4 = Politiker H
5 = Politiker KrF
6 = Politiker V
59 = Miljøpartiet De Grønne
Forvaltningen (Regjeringen, Departementer, Etater)
7 = Fiskeri- og kystdepartementet / minister (FOKDEP)
8 = Fiskeridirektoratet (FOKDEP)
9 = Veterinærinstituttet (FOKDEP)
10 = Eksportutvalget for Fisk (FOKDEP)
11 = Miljødepartementet (MDEP)
12 = Direktoratet for Naturforvaltning (MDEP.)
13 = Statens Forurensningstilsyn (MDEP.)
14 = Landbruks og Mat Departementet (LMDEP)
15 = Mattilsynet (LMDEP)
16 = Fylkesmannens Miljøvernavdeling (FM)
17 = Fiskeforvalteren (FM)
18 = Fylkeskommunen (FK)
19 = Riksadvokaten (RIKS)
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20 = Økokrim (RIKS)
21 = Helse og Omsorgs Departementet (HODEP)
22 = Folkehelseinstituttet (HODEP)
53 = NVE
56 = Kommuneadm (KOM)
Forskning og Utvikling
23 = NOFIMA / MATFORSK (FOKDEP)
24 = Havforskningsinstituttet (FOKDEP)
25 = Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskn.fond (FOKDEP)
26 = Nasj. Inst. for Ernæring og sjømatforskning (FOKDEP)
27 = NINA Norsk Inst. for Naturforskning
55 = SINTEF
58 = Kunnskapssenteret for Laks og Miljø
60 = NTNU
Miljøorganisasjoner
28 = World Wildlife Found
29 = Bellona
30 = Greenpeace
31 = Norges Naturvernforbund
32 = Norges Miljøvernforbund
Havbruksinteressenter
33 = Norges Fiskarlag
34 = Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund
35 = Norske Sjømatbedrifters landsforbund
36 = Oppdrettskonsern
37 = Oppdrett enkeltbedrift
38 = Oppdrett ansatte
39 = Forleverandør
Villaksinteressenter
40 = Norges Jeger og Fiskerforbund
41 = Norske Lakseelver
45 = Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
Friluft / Reiselivs / hytte / sportsfiskeinteressenter
43 = Hytteeierne
44 = Reiselivsbedrifter
54 = Laksefiskere
Forhandlere fiskeprodukter
46 = Dagligvarekjeder
Forbrukere fiskeprodukter
47 = Forbruker
Underleverandører
57 = Underleverandører til havbruksindustri
Kokker - mateksperter
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48 = Kokker
Nærings / slankerådgivere
49 = Nærings / slankerådgivere (selvstendige)
Finans- / børsanalytikere
50 = Analytiker / øk/børs
Andre
51 = Andre aktører

Variabel 07 Sekundærkilde–Aktørgruppe
Den sekundære kilden brukt i artikkelen. Gruppering av aktører innfor interesseområde/funksjon som Variabel
05.

Variabel 08 Sekundærkilde-Aktør
Den sekundære kilden brukt i artikkelen. Spesifikk aktør som angitt i Variabel 06

Variabel 09 Tertiærkilde–Aktørgruppe
Den tertiære kilden brukt i artikkelen. Gruppering av aktører innfor interesseområde / funksjon som Variabel 05.

Variabel 10 Tertiærkilde-Aktør
Den tertiære kilden brukt i artikkelen. Spesifikk aktør som angitt i Variabel 06

Variabel 11 Hoveddiskurs
Hvilken hoveddiskurs plasserer artikkelen seg inn i.
0 = Gourmetdiskursen
Her diskuteres laks som mat. Oppdrettslaks har manglende status i forhold til vill, eller stangfisket laks,
samtidig som frossenfisk har lavere status enn fersk. Smaksdistinksjoner diskuteres, og måten å
fremstille maten på er viktig (Døving 1997).
1 = Helsediskursen
Helsediskursen kommuniserer om hvordan fisk som mat påvirker kroppen i form av å virke
sykdomspreventivt og dekke kroppens behov (Døving 1997). Man er enige om at fisk er sunt.
Diskursen foregår hovedsakelig i spesialblader, men dukker også tidvis opp i nyhetsmedier, ofte i form
av matskandaler i distribusjon eller produksjon av mat. Den finnes også i helsepalter og
featurereportasjer. Faglig sett dominerer medisin, psykologi, kjemi, biologi, sosialmedisin med mer.
2 = Jaktdiskursen
Fokus i diskursen er generelt på villaks og den trusselen oppdrettsnæringen og andre interesser
representerer mot utøvelsen av fritidsinteressen sportsfiske. Hvordan forvaltes allmenningen? Diskursen
er også teknisk orientert i følge (Døving 1997), og innbefatter fiske som sport – fritidsaktivitet og
matauk.
3 = Næringsdiskursen
Her diskuteres laks og oppdrett i et rent forretningsmessig og økonomisk perspektiv.
4 = Bærekraftdiskursen
I Bærekraftsdiskursen, som foregår på naturens premisser, blir laksen og oppdrettsnæringa satt i et
større, overordnet samfunnsmessig perspektiv i forhold til de andre diskursene. Bærekraftsdiskursen er
relativt ny, og reflekterer et økt samfunnsmessig fokus på miljø, manifestert gjennom sekkebegrepet
”bærekraft”. Diskursen tar opp i seg elementer fra alle diskursene, men har et tydelig miljøperspektiv.
De ikke-avgrensede, men av Døving (1997) identifiserte, biologidiskursen, miljødiskursen og
opprettsdiskursen forenes på mange måter i denne. Bærekraft er et begrep forvaltningen og
miljøbevegelsen bruker som merkelapp på en vesentlig del av kommunikasjonen om oppdrettsnæringen
når det gjelder produksjon, rømning, lakselus, sykdom/medisinering, forproduksjon/utnyttelse osv. Den
har derfor også et sterkt innslag fra næringsdiskursen i seg, men skiller seg fra denne pga. sitt fokus på
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miljø og fisken i seg selv og som en del av naturen i en større kontekst fremfor økonomi.
Departementets strategi legger vekt på de miljømessige sidene ved bærekraftig oppdrettsvirksomhet, og
identifiserer fem hovedområder der havbruksnæringa påvirker miljøet.

Variabel 12 Hoveddiskurstema
Tematisk operasjonalisering av diskursene skjer på bakgrunn av diskurstema som er identifisert i Døvings (1997)
analyse, samt egen analyse av 331 artikler hentet fra Retriever Norge sin arkivtjeneste ATEKST basert på
søkeordet ”laks” i Adresseavisen fra 01.01.2009-31.12.2009. Hvilket hoveddiskurstema tar artikkelen for seg.
Gourmetdiskursen
1 = Naturlig (vill) versus unaturlig (tam) fisk
Tema som handler om hvorvidt oppdrettslaks smaker bedre enn villaks. Om ”garantert stangfisket”
laks. Også andre tema som spesifikt går inn på smaks-, eller kvalitetsforskjeller på villaks vs.
oppdrettslaks passer inn her.
2 = Hverdagsmat versus festmat.
Tema som handler om når (ved hvilken anledning) man tilbereder laks. Hvordan man tilbereder laks.
Om kompetanse, og om tradisjonell tilberedning av laks. Her kan en artikkel om McDonalds’
laksewrap passe inn, eller en kokkespalte som omtaler laks tilberedt på eksotisk vis, eller tradisjonelt
vis.
3 = Frossen vs. fersk.
Tema som spesifikt handler om frossen laks versus fersk laks. Status og smaksforskjeller.
Helsediskursen
4 = Laks som medisin
Fisk er sunt og holder folk friske. Her er det stoff om hvordan fisk bidrar til å holde oss sunne. Omega 3
er et eksempel. Dette er folkeopplysning.
5 = Laks som risiko
Helserisiko eksisterer som et resultat av medisinering, forurensing, genmodifisering og andre
risikofaktorer.
Jaktdiskursen
6 = Sportsfiske
Tema som handler om sportsfiske av villaks som fritidsaktivitet; et syssel som vi belønner oss selv
med etter å ha arbeidet. Konkret om hvordan man utøver aktiviteten, mystikken og romantikken. Tur i
skog og mark er en sunn og oppdragende aktivitet, med fiske som mål. Hvor drar man, og hva
fisker man? Storfisken som trofé inngår også her. Tema er også konkurranseelementet, fisken som trofé,
samt catch & release versus tradisjonelt norsk sportsfiske, og teknikk / utstyr.
7 = Selvfangst - mat
Tema som handler om fangstmoral, etikk, hva man bør gjøre med fisken, hvordan man tilbereder den.
Identitet. Tema er hvordan man tilbereder fisken, hva som smaker best av villaks og oppdrettslaks,
tradisjoner.
8 = Naturforvaltning – oppdrett vs villaks
Trussel mot den naturlige ville fisken er en trussel mot utøvelsen av våre fritidsinteresser, våre
tradisjoner og vår identitet. Oppdrettslaks er kunstig, en fiende som truer med å ødelegge objektet for
vår interesse. Rømt oppdrettslaks invaderer elvene, sprer lakselus og sykdommer som smitter og dreper
villaksen, blander seg med villaksen og ødelegger genene til den slik at den forsvinner. Truer
praktiseringen av sportsfiske.
9 = Naturforvaltning – grunneierkonflikter
Trussel mot den naturlige ville fisken er en trussel mot utøvelsen av våre fritidsinteresser, våre
tradisjoner og vår identitet. Konflikter mellom elveeiere og sporsfiskere (Rike turister og firma kjøper
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de beste laksevaldene og blokkerer for vanlige folk), konflikten mellom for eksempel kilnotfiskere og
sporsfiskere (kilnotfiske i fjordene etter laks hindrer laksen i å gå opp i elvene og reduserer bestanden.).
Næringsdiskursen
10 = Konsesjoner
Økning eller reduksjon av konsesjoner i et økonomisk perspektiv. Hvor vil man med oppdrettsnæringa?
Lokalisering av anlegg nasjonalt, økning-reduksjon.
11 = Økonomi og Børs - Nasjonal / internasjonal økonomi
Oppdrettsnæringas stilling og betydning for nasjonen økonomisk. Forvaltning. Spørsmål om
arbeidsplasser, inntekter. Oppdrettsnæringas stilling med hensyn til utenlandske markeder,
konkurrenter, konjunkturer. Børskommentarer og analyser er sentrale tema her.
12 = Konflikter oppdrett – villaksinteresser.
Konflikter med hensyn til økonomiske interesser. Næringsgrunnlag for elveeierne: Turisme –
sportsfiske generelt og spesielt
13 = Konflikter oppdrett – miljøvern
Saker relatert direkte til rømning, forurensning, sykdom, økonomisk vinklet som trussel mot
næringen og dens aktører. Miljøforvaltning vinklet økonomisk.
14 = Konflikter oppdrett - lokalsamfunn
Konflikter med hensyn til økonomiske interesser, næringsgrunnlag lokalsamfunnet mht. turistnæring,
hytteeiere, friluftsinteresser, grunneiere, notfiskere..
15 = Eksport
Nasjonale og internasjonale forhold som dumpinganklager, straffetoll, hindringer og muligheter.
Økning eller minsking i volum. Markeder i utlandet
16 = Innovasjon
Saker relatert til innovasjon innenfor næringen, også av tilleggsprodukter. Nye anleggstyper, bruk av
nye kjemikalier for avlusning med mer.
17 = Produksjon
Alle forhold relatert til produksjon av laks. Tekniske forhold, innretninger for produksjon,
produktkvalitet, kvalitet, transport
18 = Forbruker - produkt
Forhold relatert direkte til forbrukerinteresser, produktkvalitet og priser.
19 = Habilitet
Forvaltningsmessige problemstillinger rundt politiske / næringstilknyttede aktører. Troverdighet.
20 = Samfunns-, miljøansvar
Generelle tema som berører næringens samfunnsansvar som aktør i forhold til bærekraft
Bærekraftdiskursen
21 = Genetisk påvirkning og rømming
Dette er miljøperspektivet, i kontrast til det økonomiske perspektivet næringsdiskursen har, på rømning
og genetisk påvirkning. Biologi, forskningsresultater, samfunnsansvar sett opp mot næringsvirksomhet,
og en miljømessig forsvarlig utnyttelse av felles ressurser
”Det er stor grad av enighet i forskningsmiljøene om at høy og vedvarende innkrysning av rømt og
oppvandret oppdrettet laks, er negativt for den ville laksen. Årsaken til de fleste rømmingsepisodene de
siste årene er anleggshavarier, dårlig teknisk stand på anleggene, menneskelig svikt, rovdyr og
predasjon gjennom nøter, påkjørsler, dårlige inspeksjons- og arbeidsrutiner, manglende
kontrollsystemer og manglende kompetanse hos oppdretter” (Fiskeri- og kystdepartementet 2009:4).
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22 = Forurensning og utslipp
Dette er miljøperspektivet, i kontrast til det økonomiske perspektivet næringsdiskursen har, på utslipp
fra næringa. Biologi, forskningsresultater, samfunnsansvar sett opp mot næringsvirksomhet, og en
miljømessig forsvarlig utnyttelse av felles ressurser
”Utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrettsvirksomhet kan imidlertid ha negative
lokale virkninger avhengig av lokaliteten. I spesielt oppdrettstette områder kan regionale virkninger
heller ikke utelukkes. Nedbrytning av organisk materiale (fôrspill og fekalier) kan bl.a. gi reduksjon i
oksygenmengde og endret artsmangfold. Utslipp av næringssalter kan også gi økt algevekst og økt
biomasseproduksjon i vannmassene ved gjødslingseffekt ”(Fiskeri- og kystdepartementet 2009:10).
23 = Sykdom, medregnet parasitter
Dette er miljøperspektivet, i kontrast til det økonomiske perspektivet næringsdiskursen har, på lakselus
problematikk og sykdom hos laksen. Merdestørrelser har betydning for sykdom. Biologi,
forskningsresultater, samfunnsansvar sett opp mot næringsvirksomhet, og en miljømessig forsvarlig
utnyttelse av felles ressurser.
”De største sykdomstapene innen norsk lakseoppdrett skyldes virussykdommer som pankreassykdom
(PD), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), infeksiøs lakseanemi (ILA), og infeksiøs
pankreasnekrose (IPN). Sammenhengen mellom disse sykdommene og dødelighet blant villfisk i
Norge, er så langt ikke klarlagt.For viltlevende bestander kan sykdommer medregnet parasitter utgjøre
en alvorlig belastning. Av sykdommer i oppdrett er det først og fremst lakselus som har alvorlig negativ
virkning på villfisk. Selv om lakselus også er naturlig forekommende hos vill laks og sjøørret, er den et
eksempel på en parasittsykdom som blir oppskalert gjennom mange verter i havbruksanleggene. I
tillegg til å smitte mellom fisk kan parasitten også spres over store distanser med havstrømmene”
(Fiskeri- og kystdepartementet 2009:13).
”Innenfor dagens regelverk er lusenivået i oppdrettsanlegg ikke et problem for oppdrettsfisken.
Imidlertid er lakselus stedvis et alvorlig problem for viltlevende bestander av laksefisk. I tillegg til
akseptable lusenivå i oppdrettsanlegg som på tilfredsstillende måte ivaretar hensynet til oppdrettsfisken,
må det i framtida legges til grunn et lusenivå på viltlevende bestander av laksefisk som ikke fører til
uakseptabel negativ påvirkning” (Fiskeri- og kystdepartementet 2009:13,16).
24 = Arealbruk
Dette er miljøperspektivet, i kontrast til det økonomiske perspektivet næringsdiskursen har, på
arealbruk. Mht sykdom og smittespredning bl.a Biologi, forskningsresultater, samfunnsansvar sett opp
mot næringsvirksomhet, og en miljømessig forsvarlig utnyttelse av felles ressurser.
”Effektiv arealbruk er en arealbruk som kan gi grunnlag for størst mulig produksjon innenfor et
begrenset geografisk område og uten uakseptable negative miljøpåvirkninger. For å få til en slik
arealbruk er vi avhengig av god arealstruktur og lokalitetenes egnethet. Lokalitetens egnethet har
betydning for smittespredning, forurensning, biologisk mangfold mv., i tillegg til at den har betydning
for vekst, velferd og helse hos oppdrettsfisken. Lokaliseringsstrukturen vil også ha betydning for at
utvandrende villaks skal komme uskadd ut til sine oppvekstområder.[..] Det er grunn til å tro at dagens
lokalitetsstruktur er en medvirkende årsak til de fiskehelseproblemene havbruksnæringa har opplevd de
seinere årene, da særlig på Vestlandet med pankreassykdom (PD), der tettheten av oppdrettsanlegg er
størst.” (Fiskeri- og kystdepartementet 2009:18).

25 = Fôrressurser
Dette er miljøperspektivet, i kontrast til det økonomiske perspektivet næringsdiskursen har, på for og
forproblematikk. Her står bruken av biomasse i form av ”ufisk” og mindre kommersielle arter som for
sentralt. Biologi, forskningsresultater, samfunnsansvar sett opp mot næringsvirksomhet, og en
miljømessig forsvarlig utnyttelse av felles ressurser
”Norsk fiskeoppdrett har hatt stor produksjonsvekst gjennom ei årrekke, og dermed også vekst i
fôrforbruket. Veksten i fôrforbruket har likevel ikke vært like stor som produksjonsveksten de siste 30
årene. Det ble i 2008 omsatt 1,2 millioner tonn fôr. Av dette ble 1,182 millioner tonn produsert i Norge,
mens 18.000 tonn ble importert. Tradisjonelt har fiskemel og fiskeolje vært de viktigste komponentene i
fiskefôr, mens i de seinere årene har andelen av vegetabilske råvarer økt [..] På verdensbasis blir det
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gjennomsnittlig produsert fiskemel og fiskeolje av ca. 33 millioner tonn fisk hvert år. Av dette er
omtrent 5,5 millioner tonn fra biprodukter fra fisk som er fanget til menneskemat, mens resten er fra
såkalt industrifisk. Dette gir omlag 6,3 millioner tonn fiskemel og 1 million tonn fiskeolje Av verdens
totalproduksjon av fiskemel går ca 50 prosent til akvakulturproduksjon. Resten av fiskemelet blir brukt
til produksjon av fôr til landdyr, spesielt gris, kylling og kjæledyr. Av verdens totalproduksjon av
fiskeolje går 85 % til akvakulturproduksjon, 10 % til menneskeføde og resten til teknisk bruk” (Fiskeriog kystdepartementet 2009:23).
26 = Annet
Andre tema som naturlig er relatert til laks og oppdrett av laks, men som ikke faller inn under de andre
temaene i diskursene.
27 = Fredning
Spørsmål om fredning av villaks eller sjøørret i perioder.
28 = Dyrevelferd
Dyrevelferd diskuteres i relasjon til slaktemetoder og tetthet i merder.

Variabel 13 Underdiskurs 1
Identifisering av en sekundær, underliggende diskurs i artikkelen. For øvrig operasjonalisert som Variabel 11.
0 = Gourmetdiskursen
1 = Helsediskursen
2 = Jaktdiskursen
3 = Næringsdiskursen
4 = Bærekraftsdiskursen

Variabel 14 Underdiskurstema 1
Identifisering av et sekundært, underliggende diskurstema i artikkelen. For øvrig identisk med Variabel 12.

Variabel 15 Underdiskurs 2
Identifisering av en tertiær, underliggende diskurs i artikkelen. Operasjonalisert som Variabel 13.

Variabel 16 Underdiskurstema 2
Identifisering av et tertiært, underliggende diskurstema i artikkelen. For øvrig identisk med Variabel 12.

Variabel 17 Underdiskurs 3
Identifisering av en kvartær, underliggende diskurs i artikkelen. ”Annet / Ingen” er lagt til som valg. For øvrig
operasjonalisert som Variabel 13.

Variabel 18 Underdiskurstema 3
Identifisering av et kvartært, underliggende diskurstema i artikkelen. For øvrig identisk med Variabel 12.

Variabel 19 Sjanger
0 = Nyhet
1 = Feature/reportasje
2 = Kommentar / kronikk
3 = Leder / Redaksjonell
4 = Intervju
5 = Leserinnlegg / debattinnlegg
6 = Annet

Variabel 21. Uttrykt posisjon i artikkel
Hvilken holdning uttrykker artikkelen til oppdrettsnæringen?
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0 = Eksplisitt negativ til oppdrettsnæringen
1 = Implisitt negativ til oppdrettsnæringen
2 = Nøytral
3 = Implisitt positiv til oppdrettsnæringen
4 = Eksplisitt positiv til oppdrettsnæringen
Dette er målt og analysert innenfor dikotomien eksplisitt negativ til eksplisitt positiv, og betrakter alt innhold i
alle artikler innenfor denne aksen, selv om ikke oppdrett er nevnt i artikkelen. Dette gjøres for å danne seg et
bilde av næringen innenfor flere diskurser som omhandler laks, men ikke konkretiserer oppdrettslaks eller
villaks.
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Vedlegg 3. Utviklingen av bærekraftbegrepet i offentlige dokumenter.
St.meld. nr 58 (Miljøverndepartementet 1996-97) bedre kjent som den såkalte
Bærekraftmeldingen, gir politiske retningslinjer for en bærekraftig forvaltning. Meldingen var
en del av langtidsstrategien i Thorbjørn Jaglands ”Norske Hus” 1998-2001. Meldingen
skisserer generelle strategier og mål når det gjelder utvikling av rammevilkår som stimulerer
til miljøvennlige tilpasninger hos næringsliv og forbrukere (Miljøverndepartementet 199697). Under punkt 9.3 ”Fiske og fiskeoppdrett”, som er relativt beskjedent i størrelse, skisseres
forventningene 46 til havbruksnæringa, som en blanding av bærekraftig drift og gunstig
markedsmessig profilering gjennom utvist miljøbevissthet. 18. juli 1997 ble Villaksutvalget
oppnevnt på bakgrunn av ”en sterk bestandsnedgang hos villaksen i Norge de siste
årene.”(Miljøverndepartementet 1999:5). Utvalgets mandat var ”å gjennomgå den totale
situasjonen for de ville laksebestandene og legge frem forslag til forvaltningsstrategier og
tiltak”. Spørsmål knyttet til reguleringer i fisket, vassdragsforvaltning og lakseoppdrett skulle
vies særlig oppmerksomhet” (Miljøverndepartementet 1999:5). I 1999 konkuderte
Villaksutvalget med at ”Vernet av laksen kan betraktes som en prøvesten på vår evne og vilje
til å bevare biologisk mangfold” (Miljøverndepartementet 1999:139), og fortsetter: ”Den
negative utviklingen for laksen er i strid med nasjonale mål om sterke og høstbare
laksebestander. Laksen er viktig for bosetting, næringsutvikling, kultur og trivsel i
distriktene”

(Miljøverndepartementet

1999:140).

Utvalget

tilskriver

blant

andre

oppdrettsnæringen ansvar for nedgangen i villaksbestanden: ”Skal fiskeoppdrettsnæringen
kunne drive i samsvar med fiskeoppdrettslovens formål om en bærekraftig utvikling, er det
behov for å stille spesifikke krav til lokalitetene” (Miljøverndepartementet 1999:150) 47 .
Prosessen med konkretisering av bærekraftbegrepet i forhold til oppdrettsnæringen fortsatte
med Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Miljøverndepartementet
2004). Denne utredningen ”favner vesentlig videre enn det klassiske naturvernet”, og
”inneholder således også regler om tilgang til genetisk materiale, fremmede arter og
46

”En av hovedoppgave for fiskeri- og havbruksnæringene er å sikre tilgang til og produksjon av ren mat. Det
er derfor viktig at disse næringene bidrar til å verne om havmiljøet og det biologiske mangfoldet bl.a. gjennom
utvikling av teknologi og driftsmåter som ivaretar hensynet til økologiske sammenhenger. En slik tilnærming vil
bidra til å virkeliggjøre målsetningen om bærekraftige fiskeri- og havbruksnæringer samtidig som næringenes
mulighet for positiv miljøprofilering i stadig mer miljøbevisste markeder øker” (Miljøverndepartementet 199697).

47

Utvalget har basert sitt arbeid og vurderinger på måldokumenter som Bærekraftmeldingen fra 1997,
Havbruksmeldingen fra 1995, forslaget til ny vassdragslov (1994) og gjennomgangen av landbrukspolitikken i
1991/1992 (Miljøverndepartementet 1999:33).
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prinsipper for bærekraftig bruk, både generelt og konkretisert med hensyn til arter og
naturtyper” (Miljøverndepartementet 2004). Stoltenbergregjeringen fulgte opp Soria Moriaerklæringens punkter om havbruk i plandokumentet Strategi for en konkurransedyktig norsk
havbruksnæring, som ble lagt fram i august 2007 (Fiskeri- og kystdepartementet 2007). Der
ble det slått fast at Regjeringen ”vil sikre at norsk havbruksnæring drives på en bærekraftig
måte”.
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Vedlegg 4 Registreringsskjema
Variabel 01 Avis:
0 = Dagens Næringsliv
1 = Adresseavisen
2 = Hitra & Frøya
3 = VG
Variabel 02 Dato
Variabel 03 Størrelse på artikkel
0 = Liten
1 = Medium
2 = Stor
Variabel 04 Lokalisering av tema
0 = Oppdrett utenlands
1 = Oppdrett innenlands
2 = Begge deler
Variabel 05 Primærkilde –
Aktørgruppe
0 = Politikere
1 = Forvaltningen
(Regjeringen+Dep+Etater)
2 = FoU
3 = Miljøorganisasjoner
4 = Havbruksinteressenter
5 = Villaksinteressenter
6 = Friluft / hytte/ sportsfiske interesser
7 = Forhandlere fiskeprodukter
8 = Forbrukere fiskeprodukter
9 = Andre
11 = Underleverandør

00.00.00

12 = Kokker / mateksperter
13 = Finans / børs analytikere
14 = Ernærings-/ slankeeksperter

Variabel 06 Primærkilde - Spesifikk
Kilde
0 = Politiker AP
1 = Politiker SP
2 = Politiker SV
3 = Politiker FrP
4 = Politiker H
5 = Politiker KrF
6 = Politiker V
7 = Fiskeri- og kystdepartementet /
minister (FOKDEP)
8 = Fiskeridirektoratet (FOKDEP)
9 = Veterinærinstituttet (FOKDEP)
10 = Eksportutvalget for Fisk (FOKDEP)
11 = Miljødepartementet (MDEP)
12 = Direktoratet for Naturforvaltning
(MDEP.)
13 = Statens Forurensningstilsyn
(MDEP.)
14 = Landbruks og Mat Departementet
(LMDEP)
15 = Mattilsynet (LMDEP)
16 = Fylkesmannens Miljøvernavdeling
(FM)
17 = Fiskeforvalteren (FM)
18 = Fylkeskommunen (FK)
19 = Riksadvokaten (RIKS)
20 = Økokrim (RIKS)
21 = Helse og Omsorgs Departementet
(HODEP)
22 = Folkehelseinstituttet (HODEP)
23 = NOFIMA / MATFORSK
(FOKDEP)
24 = Havforskningsinstituttet (FOKDEP)
25 = Fiskeri- og Havbruksnæringens
Forskn.fond (FOKDEP)
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26 = Nasj. Inst. for Ernæring og
sjømatforskning (FOKDEP)
27 = NINA Norsk Inst. for
Naturforskning
28 = WWF
29 = Bellona
30 = Greenpeace
31 = Norges Naturvernforbund
32 = Norges Miljøvernforbund
33 = Norges Fiskarlag
34 = Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforbund
35 = Norske Sjømatbedrifters
landsforbund
36 = Oppdrettskonsern
37 = Oppdrett enkeltbedrift
38 = Oppdrett ansatte
39 = Forleverandør
40 = Norges Jeger og Fiskerforbund
41 = Norske Lakseelver
42 = Norges Bondelag
43 = Hytteeierne
44 = Reiselivsbedrifter
45 = Notfiskere
46 = Dagligvarekjeder
47 = Forbruker
48 = Kokker
49 = Nærings / slankerådgivere
(selvstendige)
50 = Analytiker / øk/børs
51 = Annet
52 = Ingen
53 = NVE
54 = Laksefiskere
55 = SINTEF
56 = Kommuneadm
57 = Underleverandører
Variabel 07 Sekundærkilde –
Aktørgruppe
0 = Politikere
1 = Forvaltningen
(Regjeringen+Dep+Etater)
2 = FoU
3 = Miljøorganisasjoner
4 = Havbruksinteressenter
5 = Villaksinteressenter
6 = Friluft / hytte/ sportsfiske interesser
7 = Forhandlere fiskeprodukter
8 = Forbrukere fiskeprodukter
9 = Andre
11 = Underleverandør
12 = Kokker / mateksperter
13 = Finans / børs analytikere
14 = Ernærings-/ slankeeksperter

Variabel 08 Sekundærkilde - Spesifikk
aktør
0 = Politiker AP
1 = Politiker SP
2 = Politiker SV
3 = Politiker FrP
4 = Politiker H
5 = Politiker KrF
6 = Politiker V
7 = Fiskeri- og kystdepartementet /
minister (FOKDEP)
8 = Fiskeridirektoratet (FOKDEP)
9 = Veterinærinstituttet (FOKDEP)
10 = Eksportutvalget for Fisk (FOKDEP)
11 = Miljødepartementet (MDEP)

103

12 = Direktoratet for Naturforvaltning
(MDEP.)
13 = Statens Forurensningstilsyn
(MDEP.)
14 = Landbruks og Mat Departementet
(LMDEP)
15 = Mattilsynet (LMDEP)
16 = Fylkesmannens Miljøvernavdeling
(FM)
17 = Fiskeforvalteren (FM)
18 = Fylkeskommunen (FK)
19 = Riksadvokaten (RIKS)
20 = Økokrim (RIKS)
21 = Helse og Omsorgs Departementet
(HODEP)
22 = Folkehelseinstituttet (HODEP)
23 = NOFIMA / MATFORSK
(FOKDEP)
24 = Havforskningsinstituttet (FOKDEP)
25 = Fiskeri -og Havbruksnæringens
Forskn.fond (FOKDEP)
26 = Nasj. Inst. for Ernæring og
sjømatforskning (FOKDEP)
27 = NINA Norsk Inst. for
Naturforskning
28 = WWF
29 = Bellona
30 = Greenpeace
31 = Norges Naturvernforbund
32 = Norges Miljøvernforbund
33 = Norges Fiskarlag
34 = Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforbund
35 = Norske Sjømatbedrifters
landsforbund
36 = Oppdrettskonsern
37 = Oppdrett enkeltbedrift
38 = Oppdrett ansatte
39 = Forleverandør
40 = Norges Jeger og Fiskerforbund
41 = Norske Lakseelver
42 = Norges Bondelag
43 = Hytteeierne
44 = Reiselivsbedrifter
45 = Notfiskere
46 = Dagligvarekjeder
47 = Forbruker
48 = Kokker
49 = Nærings / slankerådgivere
(selvstendige)
50 = Analytiker / øk/børs
51 = Annet
52 = Ingen
53 = NVE
54 = Laksefiskere
55 = SINTEF
56 = Kommuneadm
57 = Underleverandører
Variabel 09 Tertiærærkilde –
Aktørgruppe
0 = Politikere
1 = Forvaltningen
(Regjeringen+Dep+Etater)
2 = FoU
3 = Miljøorganisasjoner
4 = Havbruksinteressenter
5 = Villaksinteressenter
6 = Friluft / hytte/ sportsfiske interesser
7 = Forhandlere fiskeprodukter
8 = Forbrukere fiskeprodukter
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9 = Andre
11 = Underleverandør
12 = Kokker / mateksperter
13 = Finans / børs analytikere
14 = Ernærings-/ slankeeksperter

Variabel 10 Tertærkilde - Spesifikk
aktør
0 = Politiker AP
1 = Politiker SP
2 = Politiker SV
3 = Politiker FrP
4 = Politiker H
5 = Politiker KrF
6 = Politiker V
7 = Fiskeri- og kystdepartementet /
minister (FOKDEP)
8 = Fiskeridirektoratet (FOKDEP)
9 = Veterinærinstituttet (FOKDEP)
10 = Eksportutvalget for Fisk (FOKDEP)
11 = Miljødepartementet (MDEP)
12 = Direktoratet for Naturforvaltning
(MDEP.)
13 = Statens Forurensningstilsyn
(MDEP.)
14 = Landbruks og Mat Departementet
(LMDEP)
15 = Mattilsynet (LMDEP)
16 = Fylkesmannens Miljøvernavdeling
(FM)
17 = Fiskeforvalteren (FM)
18 = Fylkeskommunen (FK)
19 = Riksadvokaten (RIKS)
20 = Økokrim (RIKS)
21 = Helse og Omsorgs Departementet
(HODEP)
22 = Folkehelseinstituttet (HODEP)
23 = NOFIMA / MATFORSK
(FOKDEP)
24 = Havforskningsinstituttet (FOKDEP)
25 = Fiskeri- og Havbruksnæringens
Forskn.fond (FOKDEP)
26 = Nasj. Inst. for Ernæring og
sjømatforskning (FOKDEP)
27 = NINA Norsk Inst. for
Naturforskning
28 = WWF
29 = Bellona
30 = Greenpeace
31 = Norges Naturvernforbund
32 = Norges Miljøvernforbund
33 = Norges Fiskarlag
34 = Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforbund
35 = Norske Sjømatbedrifters
landsforbund
36 = Oppdrettskonsern
37 = Oppdrett enkeltbedrift
38 = Oppdrett ansatte
39 = Forleverandør
40 = Norges Jeger og Fiskerforbund
41 = Norske Lakseelver
42 = Norges Bondelag
43 = Hytteeierne
44 = Reiselivsbedrifter
45 = Notfiskere
46 = Dagligvarekjeder
47 = Forbruker
48 = Kokker
49 = Nærings / slankerådgivere
(selvstendige)
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50 = Analytiker / øk/børs
51 = Annet
52 = Ingen
53 = NVE
54 = Laksefiskere
55 = SINTEF
56 = Kommuneadm
57 = Underleverandører
Variabel 11 Hoveddiskurs
0 = Gourmetdiskursen
1 = Helsediskursen
2 = Jaktdiskursen
3 = Næringsdiskursen
4 = Bærekraftsdiskursen
5 = Annet / ingen
Variabel 12 Hoveddiskurs – Tema
1 = Naturlig (vill) versus unaturlig (tam)
fisk
2 = Hverdagsmat versus festmat.
3 = Frossen vs. fersk.
4 = Laks som medisin
5 = Laks som risiko
6 = Sportsfiske
7 = Selvfangst – mat
8 = Naturforvaltning – oppdrett vs villaks
9 = Naturforvaltning –
grunneierkonflikter
10 = Konsesjoner
11 = Nasjonal / internasjonal økonomi
12 = Konflikter oppdrett –
villaksinteresser.
13 = Konflikter oppdrett – miljøvern
14 = Konflikter oppdrett - lokalsamfunn
15 = Eksport
16 = Innovasjon
17 = Produksjon
18 = Forbruker - produkt
19 = Habilitet
20 = Samfunns-, miljøansvar
21 = Genetisk påvirkning og rømming
22 = Forurensning og utslipp
23 = Sykdom, medregnet parasitter
24 = Arealbruk
25 = Fôrressurser
26 = Annet
27 = Fredning
28 = Dyrevelferd
Variabel 13 Underdiskurs 1
0 = Gourmetdiskursen
1 = Helsediskursen
2 = Jaktdiskursen
3 = Næringsdiskursen
4 = Bærekraftsdiskursen
5 = Annet / ingen
Variabel 14 Underdiskurs 1 - Tema
1 = Naturlig (vill) versus unaturlig (tam)
fisk
2 = Hverdagsmat versus festmat.
3 = Frossen vs. fersk.
4 = Laks som medisin
5 = Laks som risiko
6 = Sportsfiske
7 = Selvfangst – mat
8 = Naturforvaltning – oppdrett vs villaks
9 = Naturforvaltning –
grunneierkonflikter
10 = Konsesjoner
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11 = Nasjonal / internasjonal økonomi
12 = Konflikter oppdrett –
villaksinteresser.
13 = Konflikter oppdrett – miljøvern
14 = Konflikter oppdrett - lokalsamfunn
15 = Eksport
16 = Innovasjon
17 = Produksjon
18 = Forbruker - produkt
19 = Habilitet
20 = Samfunns-, miljøansvar
21 = Genetisk påvirkning og rømming
22 = Forurensning og utslipp
23 = Sykdom, medregnet parasitter
24 = Arealbruk
25 = Fôrressurser
26 = Annet
27 = Fredning
28 = Dyrevelferd
Variabel 15 Underdiskurs 2
0 = Gourmetdiskursen
1 = Helsediskursen
2 = Jaktdiskursen
3 = Næringsdiskursen
4 = Bærekraftsdiskursen
5 = Annet / ingen
Variabel 16 Underdiskurs 2 -Tema
1 = Naturlig (vill) versus unaturlig (tam)
fisk
2 = Hverdagsmat versus festmat.
3 = Frossen vs. fersk.
4 = Laks som medisin
5 = Laks som risiko
6 = Sportsfiske
7 = Selvfangst – mat
8 = Naturforvaltning – oppdrett vs villaks
9 = Naturforvaltning –
grunneierkonflikter
10 = Konsesjoner
11 = Nasjonal / internasjonal økonomi
12 = Konflikter oppdrett –
villaksinteresser.
13 = Konflikter oppdrett – miljøvern
14 = Konflikter oppdrett - lokalsamfunn
15 = Eksport
16 = Innovasjon
17 = Produksjon
18 = Forbruker - produkt
19 = Habilitet
20 = Samfunns-, miljøansvar
21 = Genetisk påvirkning og rømming
22 = Forurensning og utslipp
23 = Sykdom, medregnet parasitter
24 = Arealbruk
25 = Fôrressurser
26 = Annet
27 = Fredning
28 = Dyrevelferd
Variabel 17 Underdiskurs 3
0 = Gourmetdiskursen
1 = Helsediskursen
2 = Jaktdiskursen
3 = Næringsdiskursen
4 = Bærekraftsdiskursen
5 = Annet / ingen
Variabel 18 Underdiskurs 3 Tema
1 = Naturlig (vill) versus unaturlig (tam)
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fisk
2 = Hverdagsmat versus festmat.
3 = Frossen vs. fersk.
4 = Laks som medisin
5 = Laks som risiko
6 = Sportsfiske
7 = Selvfangst – mat
8 = Naturforvaltning – oppdrett vs villaks
9 = Naturforvaltning –
grunneierkonflikter
10 = Konsesjoner
11 = Nasjonal / internasjonal økonomi
12 = Konflikter oppdrett –
villaksinteresser.
13 = Konflikter oppdrett – miljøvern
14 = Konflikter oppdrett - lokalsamfunn
15 = Eksport
16 = Innovasjon
17 = Produksjon
18 = Forbruker - produkt
19 = Habilitet
20 = Samfunns-, miljøansvar
21 = Genetisk påvirkning og rømming
22 = Forurensning og utslipp
23 = Sykdom, medregnet parasitter
24 = Arealbruk
25 = Fôrressurser
26 = Annet
Variabel 19 Sjanger
0 = Nyhet
1 = Feature/reportasje
2 = Kommentar / kronikk
3 = Leder / Redaksjonell
4 = Intervju
5 = Leserinnlegg / debattinnlegg
6 = Annet
Variabel 20. Type framing
0 = Diagnostisk framing: Identifisere
problem, fordele skyld og beskrive årsak.
1 = Prognostisk framing: Spesifiserer hva
som må/bør gjøres for å løse et probl.
2 = Motiverende framing: Kaller til
innsats og engasjement.
3 = Ikke relevant
Variabel 21. Mediets uttrykte posisjon
i artikkel
0 = Eksplisitt negativ til
oppdrettsnæringen
1 = Implisitt negativ til
oppdrettsnæringen
2 = Nøytral
3 = Implisitt positiv til oppdrettsnæringen
4 = Eksplisitt positiv til
oppdrettsnæringen
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