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Høringssvar til forslag om forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg 
(lakselusforskriften) (ref 2018/218399) 
 
Dyrevernalliansen takker for muligheten til å komme med kommentarer til forskriftsutkastet. 
 
Generell kommentar: Hjemmel 
Dyrevernalliansen er positiv til at forskriften nå er hjemlet i dyrevelferdsloven. Med tanke på at 
lakselusbehandling er en av de største dyrevelferdsutfordringene i norsk lakseoppdrett, er dette en 
viktig endring. 
 
Generell kommentar: Forebygging av lusepåslag 
Mattilsynet skriver i høringsbrevet om oppdretters ansvar for å forebygge lusepåslag: 
 

Innskjerpingene i forskriften gjør at oppdretterne må legge inn en stor innsats for 
å forebygge lusepåslag. Oppdretterne gjør mye fra før, men det er per i dag for 
mange brudd på lusegrensen. Det er også for mange fisk som får redusert sin 
velferd, så vel som høy dødelighet som følge av lusebehandlinger. 

 
I den eksisterende forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, 
er det allerede beskrevet tiltak for å forebygge lusepåslag, eksempelvis i § 4 Samordnet plan for 
kontroll og bekjempelse av lakselus. Erfaringer fra vårt arbeid, samt Mattilsynets sitat over danner et 
bilde av en næring som ikke har maktet å følge opp dette forebyggende arbeidet på en 
tilfredsstillende måte. Dyrevernalliansen er bekymret for at mangler på dette området ikke følges opp 
av forvaltningen i tilstrekkelig grad. Dyrevernalliansen observerer for ofte at det på grunn av trange 
driftsmarginer og for dårlig beredskap må gjennomføres behandlinger som kunne vært unngått eller 
forbedret gjennom bedre planlegging. 
 
Generell kommentar: Behov for innsamling av data også om forebyggende tiltak og bruk av 
rensefisk 
Det er et stort behov for mer kunnskap om effekten av de ulike forebyggende tiltakene som benyttes 
for kontroll av lakselus. Gode data på effekt av rensefisk er også sårt tiltrengt. Produsentene bør 
derfor rapportere om bruk av rensefisk og forebyggende tiltak. Verdien av et slikt datamateriale er 
vanskelig å overvurdere. 
 
 
Dyrevernalliansen har følgende kommentarer til enkeltbestemmelser i forskriftsutkastet: 
 
§ 1 Formål, bokstav b 
Dyrevernalliansen foreslår at det i formålet tydeliggjøres at hensynet til fiskevelferd skal ivaretas for 
alle fisk i oppdrettsanlegget, og ikke kun for laksefisk. Dette fordi også rensefisk påvirkes av 
lakselusbehandling. Dette vil veterinærer og fiskehelsepersonell måtte ta hensyn til når de skal 
vurdere om behandling er forsvarlig (§ 10). 
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§ 3 Definisjoner, bokstav e 
Paragrafen tydeliggjør at forskriften også gjelder for behandling mot skottelus. Dyrevernalliansen er 
positiv til denne presiseringen.           
 
§ 4 Grenser for nivåer av lakselus 
Dyrevernalliansen er positiv til at det også settes grenser for lus på merdnivå. Vi tror dette kan bidra 
til lavere risiko for lusenivåer som kan gå ut over laksens velferd. Samtidig vil lusenivået variere 
mellom enkeltfisk i merdene. Det er typisk at individuelle fisk kan ha langt flere lus enn 
gjennomsnittet. For å unngå redusert velferd grunnet høye lusenivåer, er det derfor lusetall per 
enkeltindivid som vil være av interesse. Dyrevernalliansen foreslår derfor at lusetall rapporteres på 
individnivå og at lusebelastning for den enkelte fisk tas hensyn til av forvaltningen. 
 
Vi støtter Mattilsynets vurdering om at det ikke er ønskelig med forskjellige lusegrenser for små og 
store oppdrettsanlegg da dette kan skape insentiver for å satse på små anlegg.  
 
Dyrevernalliansen støtter også videreføringen av resultatforpliktelsen fra 2013. 
 
§ 5 Plikt til å forebygge og motvirke resistensutvikling 
Det påpekes at oppdretterne har ansvar for å drifte på en måte som forebygger og motvirker 
resistensutvikling i lakseluspopulasjoner. Dyrevernalliansen er positive til at dette fremheves.  
 
§ 6 Plikt til å redusere antallet fisk 
Paragrafens andre ledd lyder:  
 

Oppdretteren skal også redusere antallet fisk i anlegget når det må til for å 
unngå at nivået av lakselus kan redusere fiskevelferden i en produksjonsenhet. 

 
Dette er en veldig viktig presisering, da enkelte erfaringer tyder på at den høye økonomiske verdien 
av å la fisken stå lengre i sjøen gjør at utslakting eller destruksjon blir forsøkt unngått – også i tilfeller 
der dette er eneste gode løsning. I mellomtiden lider fiskene. 
 
§ 7 Hvordan telle lakselus, beregne gjennomsnitt og oppbevare grunnlagsdata 
I § 7 likestilles ulike metoder for telling av lakselus. Dyrevernalliansen mener dette er en god og viktig 
endring.  
 
§ 8 Rapportering 
I tillegg til Mattilsynets foreslåtte rapporteringskrav, foreslår Dyrevernalliansen at følgende inkluderes 
i rapporteringen: 

• Dato for lusetelling. 
• Hvorvidt tellingen ble gjort før eller etter behandling, dersom telling gjennomføres på samme 

dag som avlusing. 
• Type medikament brukt og brukskonsentrasjon ved medikamentell lusebehandling. 
• Hva slags metode for ikke-medikamentell avlusing som er gjennomført, inkludert informasjon 

om behandlingstemperatur og DT ved varmtvannsbehandling, og eventuelt andre detaljer 
som er relevante for fiskevelferden. 

• Bruk av rensefisk og forebyggende tiltak som luseskjørt og annet. 
 
Innrapporterte data bør følge fiskegruppe og ikke produksjonsenhet. Da det forekommer at fisk 
flyttes mellom produksjonsenheter, er dette nødvendig for å kunne følge fiskegrupper over tid og 
dermed kunne vurdere effekt av tiltak mot lakselus.   
 
Bedre rapportering gir bedre datagrunnlag som kan bidra til å forstå hvilken effekt de ulike tiltakene 
har på lakselusutfordringene og fiskevelferden.  
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§ 10 Forsvarlig behandling 
I § 10 foreslås det at det kun skal være tillatt å starte lakselusbehandling etter at veterinær eller 
fiskehelsepersonell har vurdert det forsvarlig. Dyrevernalliansen mener det er en god og viktig 
endring at dette nå forskriftsfestes. 
 
 
§ 17 Dispensasjon 
I § 17 påpekes det at det ikke kan dispenseres fra paragrafer som er gitt med hjemmel kun i 
dyrevelferdsloven. Dyrevernalliansen er positiv til at dette er inkludert i forskriften. 
 
 
Med vennlig hilsen     
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