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Grunnleggende antakelser:

1. Fiskeriene i Afrika er under stress og 

overbeskattet

2. Oppdrettsfisk er de mest effektive 

proteinprodusenter blant våre husdyr.

3. Oppdrettsfisk kan bidra i kampen mot sult.

«Temamøtet bør ha som utgangspunkt at Afrika trenger 

å øke matproduksjonen og at fisk kan være en stor 

kilde til protein. Dette bør være hovedinnlegget etter 

min mening»                                    Peter Mohlte, Norfund

Problemet er at alle de grunnleggende antakelser er feile













Er de naturlige fiskerier i Afrika 

overbeskattet?  

 Nei – Det er en myte. De naturlige fiskerier lever 

nesten alle i beste velgående og har fortsatt 

mengder med potensiale. 

 Victoriasjøen alene produserer 1 million tonn i 

året og har potensiale for det firdobbelte



Afrikas innlandsfiskerier stiger jevnt med ca 4-5% årlig

 Rapporterte fangster 

øker med ca ½ million 

tonn per tiår

 Ingen tegn på overfiske

 Potensialet er ca 10-15 

millioner tonn årlig

FAO 2009

Å bidra til en bærekraftig 

utvikling på dette område 

er ikke interessant for 

Norge 



Fangst og innsatts i Victoriasjøen 1959-2014

70% blir 

brukt til 

dyrefôr



Disse små fisk er de mest næringsrike av dem alle

Photo by Modesta Medard



Fangst og fiskemønster i Victoriasjøen - 2015

Disse 3 arter 

produserer 11 

millioner tonn  

årlig
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Bærekraftig 
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tonn årlig



Kan oppdrettsfisk bidra i kampen mot sult?  

 Nei – Det er en myte. Oppdrett av nesten alle 

fisker krever mer protein enn de produserer



FCR = Feed Conversion Ratio (Fôrfaktor) 



The role of 
aquaculture?

“..in terms of efficiency, 

fish in aquaculture 

systems are very 

efficient converters of 

feed into protein – in 

fact far more efficient 

than most terrestrial 

livestock system.”

“Production of 1 kg of beef
protein requires 61 kg of grain, 
production of 1 kg of pork
protein requires 38 kg of grain, 
while fish only requires 13.5 
kg (Hall et al. 2011).”



Feil – fisk spiser ikke korn, 
fisk spiser fisk (protein + fett) !

Cartoon by Frits Ahlefelt

Master, I marvel how the fishes live in 
the sea. Why, as men do a-land; the 
great ones eat up the little ones.

Shakespeare, Pericles, prince of Tyre

Karbohydrater (stivelse)  finns ikke i vann – de er vannoppløselige!



Næringskæden for fiskeri og landbrug

Mennesket 
ernærer sig ca. 2 
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Major categories of feed ingredients in 
aquaculture feeds 

Tacon & Metian 2015 Reviews in Fisheries Science & Aquaculture

72 %
Protein 
and oil

47 % 80 % 67 %

% = total combined protein and oil

Ca 3 x hønse og grise fôr

Tilapia Laks



Fôrfaktorer og fôr sammensetning

Fisk er effektive til å fordøye 

og omsette protein pga ‘billig’ 

nitrogen ekskresjon, men de er 

meget dårlige til å fordøye 

stivelse (karbohydrater) som er 

den største og mest utbredte 

energikilde I Naturen

Metabolizable 

energy ME (Kcal/g)

Fats 8.5

Protein 4.5

Carbohydrates 1.2-3.2

http://www.fao.org/docrep/x5738e/x5738e03.htm#chapter 2. nutritional bioenergetics in fish

Kilde: Torrissen et al. 2013

FCR = kg fôr 

(tørr) pr kg 

kjøtt (våt)

andel 

protein + 

fett i fôr

kg protein + 

fett spist pr 

kg kjøtt

kg kjøtt pr kg 

protein + 

fett i fôr

Spiselig 

andel

Kg spiselig 

kjøtt per kg 

kjøtt i fôr

Laks 1.20 0.80 0.96 1.04 0.68 0.71

Tilapia 1.70 0.40 0.68 1.47 0.60 0.88

Kylling 1.79 0.20 0.36 2.79 0.46 1.29

Gris 2.63 0.20 0.53 1.90 0.52 0.99





Kan vi både bevare regnskogen og 
produsere mere soya?



Akvakultur i Afrika = småskala



Akvakultur i Afrika = småskala

 Samlete produksjon (sør for Sahara) ≈ ½ mill. tonns

 Utgjør 0.001 – 0.715 av bruttonasjonal produktet

 99 % er ferskvannsfisk (mest tilapia)

 > 70% er små dambruk

Men de fleste gir opp, fisken vokser ikke og 

produksjonen er lav (≈12 kg per bonde per år) 



Dårlig vann, dårlig fôr og dårlig vekst

 Fôr = gjødsel (“grønnt vann”)

 => dårlig vannkvalitet

 => lavt oksygen innhold

 => dårlig vekst (eller død)



Å puste under vann krever 1500 x flere krefter enn luft 
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- O2 oppløselighet  = 1/30 av luft

- Vanns tetthet       = 50 x luft



Water hyacinth wake in cyanobacterial 

bloom in Winam Gulf Lake Victoria photo 

by Peter Njuru

Null oksygen!



Oksygenmangel og fiskedød i Lake Victoria

http://www.monitor.co.ug/Business/Markets/Fish-earnings-threatened-as--allegations-of-poison-linger/688606-1735230-6h0hdf/index.html



En liten håndfull av kommersielle aktører som sliter 

økonomisk

Tilapia oppdrett (Trop Farm, Ghana)

https://www.youtube.com/watch?v=YXlko-0EmZ4

• Importert tilapia fra Kina = USD 2/kg

• Villfanget fisk = 1 USD/Kg 

https://www.youtube.com/watch?v=YXlko-0EmZ4
https://www.youtube.com/watch?v=YXlko-0EmZ4


Innføring av fremmede arter er internasjonalt forbudt

 I forsøk på å øke veksten og lønnsomheten innføres GIFT 

Tilapia over hele kontinentet.

 De fleste donorer og NGO’er, inklusiv Norge, har medvirket 

til innførsel

 Hvor enn den innføres rømmer den og fortrenger  lokale 

arter  

 Dette er faunakriminalitet og 

forbrytelse mot 

naturmangfoldet

 I Norge ville det ha vært 

strengt forbudt

GIFT Tilapia at Katima Mulilo, Photo D. Tweddle 



Oppsummering

 Fiskeoppdrett vil ikke løse verdens sultproblemer 

(det meste kan sammenlignes med løveoppdrett)

 Den vestlige verden har forgjeves bidratt til 

utviklingen av fiskeoppdrett i Afrika i de siste 40 

år – det har ennå ikke lyktes tross utallige forsøk

 Villfiskeriene er generelt ikke overbeskattet og har 

fortsatt stort uutnyttet potensiale

 Mer mat og sunnere mat! 

 Mindre risiko og mindre utgifter

 Ingen innførsel av fremmede arter eller sykdommer

 Ingen brudd med nasjonale lovverk og internasjonale 
konvensjoner



 Hvorfor gjør vi det?

 Hvorfor stoler vi mere på komfortable løgne enn

ubehagelige sannheter?



Mange takk for oppmerksomheten

Photo by Modesta Medard

Spesiell takk til 

Morten Frost Høyum

Tor Næsje (NINA)


