Dere søkte 19. desember 2014 om utsatt frist til 5. januar 2015 for oppfylling av lusevedtaket. Dere
opplyste at dere kunne få brønnbåt den første uken i januar 2015. Regionen innvilget søknaden
deres om utsettelse av fristen, og fattet 23. desember 2014 nytt lusevedtak med frist for oppfylling
innen 5. januar 2015. I begrunnelsen for utsatt frist, la regionen særlig vekt på at vær-, vind- og
strømforholdene i området så langt hadde gjort avlusingen vanskelig. Regionen fattet som nevnt
ovenfor allerede 16. desember 2014 både vedtak om lakselus og tvangsmulkt. Det var dere som
selv ba om utsettelse av den opprinnelige fristen. Regionen kunne derfor 23. desember 2014, uten
først å varsle dere, ha fattet både lusevedtak og tvangsmulktvedtak med nye frister. Som følge av
den tekniske løsningen i Mattilsynets tilsynssystem (MATS), ble det i vedtaket 23. desember 2014
om utsatt frist for lusevedtaket, varslet vedtak om at det skulle løpe tvangsmulkt fra og med 7.
januar 2015 dersom lusevedtaket ikke ble oppfylt innen den nye fristen 5. januar 2015.
9. januar 2015 søkte dere igjen om utsettelse av fristen for oppfylling av lusevedtaket. Årsaken til
dette, var at dere fortsatt ikke hadde fått avluset flere merder på grunn av vanskelige vær-, vind- og
strømforhold. Dere ba om utsettelse av fristen til innen utgangen av uke 3 (søndag 18. januar) i
2015. Regionen avslo 12. januar 2015 søknaden om ny utsettelse av fristen.
13. januar 2015 klaget dere over lusevedtaket og tvangsmulktvedtaket. Regionen bekreftet i brev til
dere 15. januar 2015 at de hadde mottatt klagen innen klagefristen og de stilte innkrevingen av
tvangsmulkten i bero til klagesaken var endelig avgjort.
I e-post til regionen 20. januar 2015 opplyste dere at dere hadde avluset seks av sju merder.
Videre opplyste dere at lusetallet var 0,2 kjønnsmodne hunnlus i snitt per fisk i de merdene som så
langt var behandlet. Dere avluste den siste merda 25. januar 2015, jf. e-posten deres til regionen
27. januar 2015.
I e-post 30. januar 2015 til dere, opplyste regionen at de ikke hadde mottatt evaluering fra dere av
avlusingen ved blant annet Fureneset. Regionen måtte ha slik dokumentasjon før de kunne
konstatere at lusevedtaket var oppfylt.
I perioden 3. – 20. februar 2015 var det korrespondanse mellom regionen og dere for å avtale
tidspunkt for et nytt tilsyn ved anlegget.
24. februar 2015 var regionen på tilsyn hos dere. I den tilhørende tilsynsrapporten 3. mars 2015
med varsel om vedtak (saksnr. 2015/41984), framgår det at regionen vurderte det slik at dere ikke
hadde telt lakselus i samsvar med bestemmelsene i lakselusforskriften og at evalueringene deres
av behandlingene ikke hadde god nok kvalitet. Dere kunne ikke dokumentere alle innrapporterte
lusedata og det var til dels ikke samsvar mellom rapporterte data og det som framgikk ved
gjennomgangen av rådata på anlegget. Dette var etter regionens mening også i samsvar med
observasjonene som regionen gjorde ved tilsynet 2. desember 2014 (denne saken, 2014/272398).
Regionen mente derfor at dere ikke hadde dokumentert at lusetallet på anleggsbasis var under det
gjeldende kravet om 0,5 kjønnsmodne hunnlus i snitt per fisk, og at dere derfor fortsatt ikke hadde
oppfylt lusevedtaket 23. desember 2014 og at tvangsmulkten 30. desember 2014 fortsatt løp
(denne saken, 2014/272398). Vi viser til tilsynsrapporten 3. mars 2015 (saksnr. 2015/41984) for en
mer detaljert gjennomgang av telling og rapportering fra uke 2 til uke 9 i 2015. I regionens brev 10.
april 2015 til dere (saksnr. 2015/41984), bekreftet regionen at de ikke ville fatte vedtak etter tilsynet
24. februar 2015, på grunn av at dere innen fristen for uttalelse, hadde gitt tilbakemelding om at
dere hadde iverksatt tiltak som oppfylte det varslede vedtaket.
I regionens e-post til dere 27. februar 2015 viste regionen til tvangsmulktvedtaket. Regionen
opplyste at dere på en korrekt måte måtte dokumentere at nivået på kjønnsmodne hunnlus var
under 0,5 i snitt per fisk i hele anlegget for at tvangsmulkten skal slutte å løpe. I svaret deres til
regionen i e-post 27. februar 2015, opplyste dere at det var greit og at dere skulle sende over
lusetellingen på mandag.
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I e-posten deres til regionen 4. mars 2015 la dere ved et skjema med resultatene fra lusetellingen
2. mars 2015. Lusetellingen 2. mars 2015 viser at det var 0,4 kjønnsmodne hunnlus i snitt per fisk i
hele anlegget. Regionen la da til grunn at dere hadde dokumentert at lusevedtaket var oppfylt 2.
mars 2015.
Regionen opprettholdt lusevedtaket og tvangsmulktvedtaket og oversendte 25. november 2015
klagesaken til oss for avgjørelse. 4. januar 2016 kom dere med merknader til regionens
oversendelsesbrev.
Anførslene deres
Vi viser til anførslene deres i klagen og i merknadene deres til regionens oversendelse av saken til
oss. Hovedpunktene i anførslene deres framgår i Vår vurdering, nedenfor.
Relevant regelverk


Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) § 5 første
ledd, § 23 og § 26.



Forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg
(lakselusforskriften) § 8 første ledd, § 11 og § 12, slik bestemmelsene lød på
vedtakstidspunktet.
Regionens kommentarer til klagen
Vi viser til regionens kommentarer til klagen i oversendelsen av saken til oss 25. november 2015.
Hovedpunktene i regionens kommentarer framgår i Vår vurdering, nedenfor.
Vår vurdering
1. Spørsmålet om dere oppfylte vedtaket innen fristen
Dere mener prinsipalt at dere oppfylte lusevedtaket, slik det er formulert, innen fristen. Dere
avluste to merder innen fristen. Ut fra ordlyden i vedtaket, mener dere at det var tilstrekkelig å
«iverksette» tiltak innen fristen, selv om tiltakene ikke ble fullført. Videre mener dere, i samsvar
med ordlyden i vedtaket, at dere innen fristen dokumenterte at lusebehandlingen i de to merdene
hadde hatt effekt, selv om behandlingen foreløpig ikke var fullført og derfor ennå ikke hadde hatt
full effekt.
Regionen mener at det ikke er tilstrekkelig at dere hadde gjennomført tiltak i to av sju merder for å
oppfylle lusevedtaket. Regionen hadde heller ikke mottatt dokumentasjon fra dere som viste at de
to merdene hadde kommet under lusegrensen. Regionen mener at ordlyden i lusevedtaket sier at
tallet på kjønnsmodne hunnlus i snitt pr fisk ved hele anlegget må komme under 0,5. Regionen
opplyser at dere teoretisk sett kunne ha kommet under lusegrensen i hele anlegget ved å
iverksette tiltak i to av sju merder. Da måtte dere i så fall ha lagt fram grundig og etterprøvbar
dokumentasjon av at hele anlegget var under lusegrensen, og det gjorde dere ikke. Regionen viser
videre til at dere 19. desember 2014 søkte om ny frist etter avlusing av to merder, da dere innså at
dere ikke ville klare å oppfylle lusevedtaket innen den opprinnelige tidsfristen.
Ordlyden i selve lusevedtaket er slik: «Erko Seafood AS må iverksettje tiltak slik at talet på
kjønnsmodne holus i snitt pr. fisk på lokaliteten 22015 Fureneset kjem under gjeldande lusegrense
på 0,5. verksemda må dokumentere effekt av behandlinga innan fristen som er sett.».
Det følger av vedtaket at Erko «må iverksette tiltak slik at» antall voksne hunnlus «kjem under
gjeldande lusegrense på 0,5». Av dette følger a) at Erko må gjøre noe, og b) at det Erko gjør må
lede til et lusenivå som er i tråd med luseforskriftens regel. Vi er derfor ikke enige i at det er nok å
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gjøre noe. Det følger også et resultatkrav av vedtaket. Det er i tråd med lakselusforskriften, som
også inneholder et resultatkrav når det gjelder lusenivå.
Videre mener vi at ordlyden i lusevedtaket også må leses i sammenheng med ordlyden i og
begrunnelsen for det tilhørende tvangsmulktvedtaket 30. desember 2014. Der framgår det blant
annet at størrelsen på tvangsmulkten står i forhold til hvor viktig det er å gjennomføre de pålagte
tiltakene, og hvilke kostnader det fører med seg å gjennomføre tiltakene, «i dette tilfellet komme
under lusegrensa».
Dere er en profesjonell aktør og vi mener at dere skal være kjent med pliktene deres etter § 8
første ledd i lakselusforskriften. Dere har til enhver tid et selvstendig ansvar for å etterleve de
relevante bestemmelsene i regelverket. Se § 5 første ledd i matloven. Plikten deres gjelder
uavhengig av om Mattilsynet har vært på tilsyn og eventuelt fattet enkeltvedtak. Som nevnt
ovenfor, søkte dere 19. desember 2014 om utsatt frist til 5. januar 2015 for oppfylling av
lusevedtaket. På dette tidspunktet hadde dere avluset to merder og hadde etter deres mening
dokumentert at behandlingen hadde hatt effekt. Dersom dere mente at dere da hadde oppfylt
lusevedtaket, hadde det ikke vært nødvendig for dere å søke om utsettelse av fristen.
Etter en helhetsvurdering er vi i dette tilfellet enig med regionen i at det etter lusevedtaket, lest og
tolket i sammenheng med både ordlyden i og begrunnelsen for det tilhørende tvangsmulktvedtaket
og § 8 første ledd i lakselusforskriften, ikke er tilstrekkelig at dere iverksatte tiltak, hvis dere ikke
innen fristen også kom under lusegrensen. Det er heller ikke tilstrekkelig at den iverksatte
behandlingen hadde hatt en viss effekt, hvis dere ikke innen fristen også kom under lusegrensen.
Vi er enig med regionen i at dere ikke dokumenterte lusetall under 0,5 kjønnsmodne hunnlus i
gjennomsnitt per fisk i hele anlegget innen fristen 5. januar 2015. Dere oppfylte derfor ikke
vedtaket innen fristen.
2. Spørsmålene om
a. fristen for oppfylling av lusevedtaket var lang nok , og
b. Om det likevel ble objektivt umulig for dere å oppfylle lusevedtaket innen fristen og
tvangsmulkt kunne derfor ikke ilegges
Om anførslene
Dere mener at fristen for oppfylling av lusevedtaket var for kort, og at tvangsmulkt derfor ikke kan
ilegges. Dere begrunner dette i at
-

Mattilsynet innrømte selv at det i første omgang ble satt for kort frist for oppfylling av
lusevedtaket, ettersom den opprinnelige fristen senere ble utsatt en gang.
Regionen la feilaktig vekt på faktiske forhold forut for vedtakstidspunktet.
Regionen la feilaktig avgjørende vekt på vind og ikke strøm.

Dere mener at det var objektivt umulig for dere å etterleve pålegget. Dere begrunner dette i at
-

Værforholdene gjorde det umulig å avluse
Til tross for en brå og intens oppblomstring av lus, gjorde dere alt som var mulig for å få
kontroll med situasjonen.
Dere rår ikke over været, men gjorde forsøk på avlusning når det har vært forsvarlig.

Regionen viser til § 8 i lakselusforskriften, og at dere på eget initiativ skal gjennomføre tiltak for å
sikre at det til enhver tid skal være færre enn 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk i
akvakulturanlegget, herunder utslakting av fisk hvis nødvendig. Regionen mener at graden av
luseoverskridelsen var svært høy, mer enn ti ganger så mange lus som den gjeldende
lusegrensen. De bevegelige lusene ville ha utviklet seg til kjønnsmodne hunnlus i løpet av to uker
ved sjøtemperatur på mellom 11 og 12 grader. Hver kjønnsmoden hunnlus produserer mer enn
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Fristen for oppfylling av lusevedtaket var lang nok, vurdert på tidspunktet for lusevedtaket 23.
desember 2014
Fra lusevedtaket 23. desember 2014, hadde dere totalt 13 dager på å oppfylle vedtaket innen
fristen 5. januar 2015.
Dere hevder at det var ekstraordinære vær og strømforhold som gjorde det umulig for dere å
oppfylle vedtaket innen fristen, og at dere har hatt mannskap stående klart hele perioden. Dere har
vedlagt uttalelser fra Seistar Holding AS og Hardsjø Marine AS som belyser saken.
Uttalelsen fra Seistar Holding fastslår at
«Eg kan bekrefte at me var oppunder lokalitet Furuneset flere ganger å prøvde å avluse
lokaliteten med brønnbåt. Men sterke straumforhold gjorde at med ikkje kunne gjennomføre
avlusing på lokalitet Fureneset. (…) Eg hadde seigrunn i område som prøvde fleire ganger i
tidsperioden frå og med 12.12.2014 til avlusing blei gjennomført 18.01.15.
20.01.15 stod det att kun 1 merd men måtte avbryte denne grunnet straumen økte på og
med fant ut det ikkje var mulighet å gjennomføre. Avlusing på denne merd blei gjennomført
25 januar.
Seistar Holding AS disponerte Ro Arctic i perioden (…). Og hadde overkapasitet på
brønnbåt til avlusing i perioden»
Uttalelsen fra Hardsjø Marine fastslår at
«Den 20 desember returnerte MS Stolmasund til Austevoll.
Søndag 4 januar 2015 gikk MS Stolmasund igjen til Fureneset for avlusing. Men vind og
strømforhold i forbindelse med Nina orkanen som bygde seg opp til lørd 19 januar, gjorde
det umulig. Lørdag 10 jan var vinden målt til orkan styrke, og strømforholdene økte. MS
Stolmasund låg i beredskap dag og natt på Furuneset å overvåket strøm og vindforholdene
til den 18 januar. Først da ble det forhold som gjorde at vi kunne avluse mer 1 og 3. 19
januar ble merd 4 og 7 avlyst, og 20 januar merd 8.»
Uttalelsene viser at fra 4. januar til 20. januar gjorde dere kontinuerlig forsøk på å avluse, men ble
forhindret av ekstraordinære værforhold. Uttalelsene viser imidlertid ikke at slike forsøk ble gjort i
romjulen, da værforholdene var gode. Regionen skriver om temaet at
«Fra 23.12 og tom 30.12 var det rolige vindforhold med laber bris. I desember ble det
gjennomført avlusing både i brønnbåt og med presenning på 7 værutsatt lokaliteter i dette
området. I perioden 31.12.14 – 03.01.15 var det stiv kuling i området og 04.01 -0 5. 01.15
frisk bris. Fra tidsfristen gikk ut den 05.01.2015 og tom 17. januar var det
sammenhengende mye vind fra liten kuling til sterk storm. (…)
Gjennomgang av vind – og værforholdene viser at det var gode muligheter for Erko
Seafood AS å gjennomføre avlusing av lokaliteten fra 23.12.2014 - 30.12.2015 , og da
særlig i romjula. Det er ikke kommet fram opplysninger om at klager hadde problemer med
å skaffe brønnbåt. Dersom det hadde vært problem å skaffe brønnbåt, er Mattilsynet av den
oppfatning at Erko kunne ha benyttet presenning i denne perioden når værforholdene var
gode. Dessuten er vi også kjent med at to lokaliteter i samme område ble avluset med
brønnbåt i julehelgen, dvs fra 23.12.2015 – 30.12.2015. På denne bakgrunn kan vi ikke se
at det var umulig for virksomheten å gjennomføre avlusing innen fristen 05.01.2015, som de
selv søkte om og vurderte som gjennomførbar.»
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Vi slutter oss til regionens vurdering av at det var mulig å igangsette tiltak som ville føre til
etterlevelse av vedtaket i romjulen. Regionen opplyste i oversendelsen av saken til oss at dere ved
bruk av brønnbåter som dere har avtale med, kunne ha avluset lokaliteten i løpet av tre døgn.
Vi er derfor enig med regionen i at en frist på totalt 13 dager, på vedtakstidspunktet, var lang nok til
å oppfylle lusevedtaket. Dere søkte om utsettelse av fristen for oppfylling av det opprinnelige
lusevedtaket til innen 5. januar 2014. Vi antar at dere også selv på vedtakstidspunktet mente at
fristen var tilstrekkelig lang. Den nye fristen 5. januar ble satt etter at dere ba om frist til 5. januar.
Vi er ikke enige i at regionen har innrømt at det i første omgang ble satt for kort frist for oppfylling
av lusevedtaket, ved at regionen senere, etter søknad fra dere, utsatte fristen. Vi mener heller ikke
at det har noen betydning for vurderingen av om den nye fristen for oppfylling av lusevedtaket var
lang nok.
Vi mener at fristen for oppfylling av lusevedtaket var lang nok, vurdert på vedtakstidspunktet.
Det ble objektivt umulig for dere å oppfylle lusevedtaket
Dere mener subsidiært at det på grunn av de ekstraordinære og vanskelige vær-, vind- og
strømforholdene ved lokaliteten i den aktuelle perioden, var objektivt umulig for dere å oppfylle
lusevedtaket på en forsvarlig måte innen fristen. Det følger av forvaltningsloven § 51 andre ledd
andre setning at
«Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig, og årsaken til dette ikke ligger
hos den ansvarlige.»
Dere mener at ekstraordinære værforhold gjorde vedtaket umulig å oppfylle frem til dere hadde
avlust siste merd den 25. januar.
I søknaden deres 9. januar 2015 om ny utsettelse av fristen for oppfylling av lusevedtaket, framgår
det at dere etter 18. desember 2014 gjorde flere forsøk på å trekke presenning under anlegget,
men at forsøkene måtte avbrytes som følge av ekstraordinære værforhold. Det fremgår ikke
nøyaktig når disse forsøkene ble gjennomført, men at dere måtte avbryte flere forsøk på avlusing
som følge av ekstraordinære værforhold, kan tale for at det underveis ble objektivt umulig for dere
å oppfylle lusevedtaket innen fristen.
Det framgår av regionens oversikt over været, at det i perioden 31. desember 2014 til 3. januar
2015 var stiv kuling i området. 4. januar til 5. januar 2015 var det frisk bris. Fra 5. januar 2015 til og
med 17. januar 2015 var det sammenhengende mye vind fra liten kuling til sterk storm og sterk
strøm. Vi legger til grunn at det ikke var mulig for dere å gjennomføre tiltak for å komme under
lusegrensen i denne perioden. Den 20. januar hadde dere gjennomført avlusning av 6 av 7 merder.
Denne avlusningen ble påbegynt 18. januar. Den siste merden ble avlust 25. januar pga. sterk
strøm. Det var ugunstige værforhold i perioden 20.- januar til 25. januar, med vind målt opp til stiv
kuling (Fedje værstasjon). Vi legger derfor til grunn at det ikke var mulig for dere å avluse den siste
merden før 25. januar.
Alternative tiltak som utslakting ville sannsynligvis også ha vært umulig i denne perioden.
Ekstraordinære værforhold er «forhold som ikke skyldes den ansvarlige», men kan ikke alene
begrunne objektiv umulighet, da dere uansett må gjøre det som «med rimelighet kan forventes» av
dere for å oppfylle lusevedtaket. Spørsmålet er derfor om dere gjorde det som med rimelighet
kunne forventes av dere for å oppfylle lusevedtaket. Som nevnt ovenfor, mener vi at uttalelsene fra
Seistar Holding AS og Hardsjø Marine AS viser at dere fra 4. januar til 20. januar gjorde
kontinuerlig forsøk på å avluse, men ble forhindret av ekstraordinære værforhold. Uttalelsene viser
også at det 25. januar ble gjort et nytt forsøk. I denne perioden legger vi derfor til grunn at det var
umulig for dere å etterkomme vedtaket, verken ved avlusning eller utslakting. Vi anser det altså
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som mest sannsynlig at det ble objektivt umulig for dere å etterkomme vedtaket frem til 25. januar
2015.
3. Når var vedtaket dokumentert oppfylt?
Dere mener at dere senest oppfylte lusevedtaket 25. januar 2015 da alle merdene var ferdig
avluset. Da var lusevedtaket som skulle framtvinges av tvangsmulkten oppfylt, selv om tiltakene
ikke nødvendigvis hadde hatt full effekt. En eventuell tvangsmulkt kan etter deres mening uansett
ikke løpe etter 25. januar 2015. Dere anfører at
-

-

Økning i antall lus etter 25. januar 2015 må betraktes som et nytt brudd på regelverket der
det eventuelt må brukes nye sanksjoner som for eksempel vedtak om utslakting eller nytt
lusevedtak.
Det kan ikke utelukkes at dere var under lusegrensen allerede 20. januar 2015, da seks av
sju merder var avluset.

Regionen mener at dere ikke har dokumentert å være under lusegrensen før 2. mars. Da
dokumenterte dere lusetall under grensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus i snitt per fisk i hele
anlegget. Selv mener dere at dere var under lusegrensen etter behandlingen som ble fullført 25.
januar, og at dere også dokumenterte dette.
I tilbakemeldingen deres 20. januar, skriver dere at dere har avlust seks av syv merder. Den 25.
januar ble siste merd avluset. Dere skrev at det etter avlusningen 20. januar var et gjennomsnittlig
antall voksne hunnlus på 0,2 i merdene som var avlust. Dere viste ikke til grunnlagstall for tellinger
av merdene som kan bekrefte dette. Etter avlusningen 25. januar skrev dere at avlusningen hadde
et godt resultat, men dere vedla ikke tellinger som bekreftet dette. For uke 4 (19.-25. januar)
rapporterte dere 0,2 voksne hunnlus i gjennomsnitt. Dere har imidlertid ikke journalført lusetelling
denne uken. Vi mener at dere ikke kan høres med at lusetallene etter 25. januar var en ny «sak»,
som skulle vært fulgt opp med nytt vedtak. Uten dokumentasjon på at dere var under lusegrensen
den 25. januar, vurderer vi at den ulovlige smittespredningen ikke var stanset.
I uke 5 har dere journalført 2,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt, men ikke rapportert til
myndighetene. I uke 6 har dere ikke journalført lusetelling, men rapportert 2,3 kjønnsmodne
hunnlus i gjennomsnitt. I uke 7 har dere journalført 1,49 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt, og
rapportert inn 0,25 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt til myndighetene. I uke 8 har dere både
journalført og innrapportert 0,31 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt.
Det er et misforhold mellom journalførte og innrapporterte tall, og manglende journalføring og
innrapportering. Uke 8 (16.-22. februar) er den første uken hvor det foreligger både er innrapportert
og journalført lusetall, og hvor disse tallene samsvarer og er under lusegrensen. Mattilsynet har på
inspeksjon på anlegget 24. februar (vår sak 15/41984) funnet ut at
«I følge den dokumentasjonen som var på anlegget under inspeksjonen, var det ikke telt lus
i uke 4. Videre var det ikke telt lus i merd 5 i perioden fra 06.01.15 til 29.01.15. I uke 6 er
det heller ikke talt lus i følge den informasjonen som var på anlegget. I ukene 7 og 8 er det
ikke talt lus i merd 1.»
Av vedtaket fremgår det at dere måtte «dokumentere effekt av behandlinga innan fristen som er
sett». På denne tiden var det ikke et forskriftskrav om å telle alle merdene ved hver rapportering.
Det kan likevel ikke dokumenteres effekt av behandling, slik vedtaket bestemmer, uten at alle
anleggets merder telles.
På tilsynet 24. februar talte Mattilsynet lus i tre av merdene:
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«Ved Mattilsynet sin telling i uke 9 i 3 merder ( merd 1,2 og 3 ) er resultatet 2,1 fastsittende,
3,0 beveglige- og 0,6 kjønnsmodne holus i gjennomsnitt per fisk for disse 3 merdene. I
merd 3 er lusetallet i virksomhetens egen dokumentasjon oppgitt til være 0 fastsittende -, 0
bevegelige- og 0 kjønnsmodne holus.»
Tellingen viser 0,6 voksne hunnlus, altså mer enn tillatt etter vedtaket og forskriften. Tellingen er
imidlertid kun av tre merder, så det er mulig at det i anlegget totalt var under 0,5 voksne hunnlus i
snitt 24. februar 2015.
Den 2. mars talte dere lus i alle syv merdene i anlegget, for første gang etter vedtaket. Tellingen
viser at dere hadde 0,4 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt. Av skjemaet fremgår det også at
forrige behandling mot lakselus ble fullført 22. februar. Da ble det brukt hydrogenperoksid, som har
ganske umiddelbar effekt. Vi mener derfor det er sannsynlig at dere kom under lusegrensen
søndag 22. februar, slik at 22. februar er siste dato vi regner tvangsmulkt for.
Gjennomgangen ovenfor viser at vedtaket mest sannsynlig ikke ble oppfylt før 22. februar 2015.
Tvangsmulkten skal derfor løpe fra og med 26. januar 2015 til og med 22. februar 2015 (28 dager).
Dere anfører videre at regionen ikke gjorde dere oppmerksom på at lusevedtaket ikke var
dokumentert oppfylt ved e-posten fra dere 27. januar 2015 (om at avlusingen av alle merdene var
ferdig 25. januar 2015). Regionen informerte dere heller ikke om at de mente at tvangsmulkten
fortsatt løp etter 27. januar 2015. Dere mener at dere først ble klar over dette ved regionens
oversendelse av klagesaken til oss 25. november 2015.
Regionen mener at dere ikke på en korrekt måte dokumenterte at dere var under lusegrensen
verken 20. eller 25. januar 2015 jf. korrespondansen mellom regionen og dere både i denne saken
og i saksnr. 2015/41984 (tilsynsrapporten 3. mars 2015 med varsel om vedtak etter tilsyn 24.
februar 2015).
Korrespondansen mellom regionen og dere i disse to sakene viser også at dere flere ganger ble
informert om at regionen mente at lusevedtaket ikke var dokumentert oppfylt og at tvangsmulkten
fortsatt løp:







I e-post 30. januar 2015 til dere, opplyste regionen at de ikke hadde mottatt evaluering fra
dere av avlusingen ved blant annet Fureneset. Regionen måtte ha slik dokumentasjon før
de kunne konstatere at lusevedtaket var oppfylt.
I perioden 3. – 20. februar 2015 var det korrespondanse mellom regionen og dere for å
avtale tidspunkt for et nytt tilsyn ved anlegget.
24. februar 2015 var regionen på tilsyn hos dere. I den tilhørende tilsynsrapporten 3. mars
2015 med varsel om vedtak (saksnr. 2015/41984), framgår det at regionen vurderte det slik
at dere ikke hadde telt lakselus i samsvar med bestemmelsene i lakselusforskriften og at
evalueringene deres av behandlingene ikke hadde god nok kvalitet. Dere kunne ikke
dokumentere alle innrapporterte lusedata og det var til dels ikke samsvar mellom
rapporterte data og det som framgikk ved gjennomgangen av rådata på anlegget. Dette var
etter regionens mening også i samsvar med observasjonene som regionen gjorde ved
tilsynet 2. desember 2014. Regionen mente derfor at dere ikke hadde dokumentert at
lusetallet på anleggsbasis var under det gjeldende kravet om 0,5 kjønnsmodne hunnlus i
snitt per fisk, og at dere derfor fortsatt ikke hadde oppfylt lusevedtaket 23. desember 2014
og at tvangsmulkten fortsatt løp.
I regionens e-post til dere 27. februar 2015 viste regionen til tvangsmulktvedtaket.
Regionen opplyste at dere på en korrekt måte måtte dokumentere at nivået på
kjønnsmodne hunnlus var under 0,5 i snitt per fisk i hele anlegget for at tvangsmulkten skal

Side 9 av 11

