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Emilsen Fisk   

Holmenveien 94  

       7900 Rørvik                29.05.20  

  

Høring til ny luseforskrift.  

  

 

Emilsen Fisk ønsker å komme med følgende uttalelse til forslag til ny luseforskrift. 

Vi er generelt positive til en streng, men rettferdig håndtering av lusenivå, og går derfor 

bare igjennom de paragrafer der vi har kommentarer. 

 

Vår største skepsis går primært på tilsynsorganenes mulighet for å bedrive skjønn, og 

fokus på forvaltning basert på detaljer. 

 

 

§4: Det skal ikke være så mye lus at det reduserer fiskevelferden. Forskriften sikter til 

0,5/0,2 som øvre grense for anlegg. Samtidig som at det ikke skal være lusenivå som 

reduserer fiskevelferd i enkeltmerd. Dette vil bli en definisjonssak basert på synsing, så 

fremt det ikke defineres ett nivå som anses å gi redusert fiskevelferd.  

Synsing vil ikke gi enhetlig håndtering. 

 

Emilsen Fisk mener at det derfor må konkretiseres hva som anses som redusert 

fiskevelferd. Da det i mange tilfeller vil være vanskelig å gjennomføre enkeltmerd 

behandlinger av praktiske årsaker. Vi frykter at tilsynsmyndighetene vil være svært 

oppmerksomme på enkeltmerder, og ut fra egne meninger legge lista for nedsatt 

fiskevelferd. Dette kan settes i sammenheng med §8 rapportering. 

 

§6: oppdretter plikter å være under lusegrensen, og gjøre det som er nødvendig for å 

unngå å overstige lusegrense. Reduksjon av antall fisk i ett anlegg vil ikke nødvendigvis 

bidra til at lusetall kommer ned til under max-grensen. Det vil være tilfeller der det er mer 

hensiktsmessig å avvente en behandling, kontra slakting/destruksjon. Vi er enige i at 

lusegrenser skal overholdes, samtidig må fiskevelferd og helhetlig vurdering, inkludert 

økonomiske vurderinger legges til grunn for valg av behandlingstidspunkt og metoder, 

eventuelt uttak av fisk. 

 

§7: Alle metoder for lusetelling likestilles, så fremt metoden er godt dokumentert. I mange 

tilsyn stilles det spørsmål ved telleusikkerhet med dagens metode. Vi er positive til at ny 

teknologi tas i bruk, slik som kameratelling, men usikre på om tellenøyaktigheten er 

bedre.  
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Totalt antall lus skal rapporteres, ikke snitt for anlegg. Regneøvelser basert på egne tall 

viser at det er liten forskjell på snitt-tallene for anlegg om man regner opp til antall lus i 

anlegget, delt på antall fisk. Telling av 20 fisk pr enhet er lite grunnlag for å beregne 

mengde lus på inntil 200 000 fisk pr. enhet. Det er ikke tvil om at utslaget ved uheldig 

utvalg av fisk, kan gi utslag i begge retninger for anlegg med mye fisk i merdene. Akkurat 

slik som regneeksempelet i følgebrevet til forslaget.  

Emilsen Fisk mener det blir for uoversiktlig, og mener at snitt for anlegg bør rapporteres 

slik som i dag. 

 

Orginaldata skal tas vare på, signeres av de som deltar i telling. Mange legger lusetall 

direkte inn i produksjonsprogram. Vi ser heller ikke vil være gjennomførbart ved 

maskintelling å ivareta alle data.  

Data innlagt i produskjonsprogram bør være godt nok som grunnlag. Igjen føler vi at det 

er fare for at tilsynsmyndighetene vil fokuserer mer på detaljer i form av orginale telleark 

osv, enn helhetlig lusebekjempelse, som er vårt fokus. 

 

§8: Rapportering ukentlig på enkeltmerd gir igjen mulighet for detaljtilsyn, og mulighet 

for synsing om fiskevelferd fra tilsynsmyndighetene som sitter med disse tallene. I tillegg 

skal dato for telling rapporteres. Noe som betyr at det må avviksbehandles om det ikke 

telles hver 7 dag. Det er ikke unaturlig å telle over 2-3 dager, eks ved behandling, eller i 

perioder med dårlig vær. Fokus ved ett tilsyn vil da rettes mot å kontrollere antall dager 

mellom telling og avviksbehandling. Uheldig bruk av tilsynsressurser. 

 

Emilsen Fisk mener at ukentlig rapportering av snitt for anlegg videreføres slik som i dag. 

Og at tilliten til fiskehelsepersonell som bistår oppdretter i vurdering av fiskevelferd på 

enkeltmerder får fortsette å utøve sin profesjon fra merdkanten. Rapporteringsdag mandag 

kontra tirsdag vil ikke utgjøre noen praktisk forskjell.  

For oss som næringsaktør er det naturlig å ha 7 dagers intervall på lusetelling, samtidig 

som dette bør kunne tilpasses praktisk oppdrettshverdag, uten at det skal brukes tid på 

avviksbehandling av telletidspunkt. 

 

§9: Emilsen Fisk støtter forslaget om at luseplan ikke skal sendes inn årlig.  

 

§10: Det er forbudt å gjennomføre en behandling om ikke den er forsvarliggjort av 

fiskehelsepersonell.  

Igjen legges det opp til vurdering utført av enkeltpersoner, i gitte tilfeller uten erfaring fra 

aktuell operasjon.  

Emilsen Fisk mener denne paragrafen bør endres. Oppdretter er ansvarlig for å overholde 

lusenivåene, samt ivareta fiskevelferden og er eier av fisken. Og bør også derfor ha 

anledning til å ta bestemmelser over egen fisk. Selvsagt bør tiltak iverksettes i samråd 

med fiskehelsepersonell.  
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Slik vi leser denne paragrafen gis det anledning fratas oppdretter muligheten til å benytte 

sin erfaring, samtidig som ansvar legges på enkeltpersoner, der tilsynsmyndighet igjen vil 

stille vedkommende ansvarlig for eventuelle hendelser.  

 

§11: transport og slakting av fisk med mer enn 0,2/0,5 skal skje lukket. Dette er allerede 

mye praktisert i PO7. Men vi mener at det må være mulig å vise skjønn der det er 

hensiktsmessig. F.eks. ventemerdsetting vil i gitte tilfeller gi en åpenbar fordel ved å gi 

hurtigere tømming av anlegg, der det vil være større luseutslipp om fisken må kjøres og 

slaktes lukket. Dette bør risikovurderes av fiskehelsetjenestene i aktuelle situasjonene.  

 

 

 

 

 

For virksomheten: 

 

 
 Produksjonsleder 

   

                   

 


