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Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i 
akvakulturanlegg (lakselusforskriften) 

Viser til høringsbrev. 

 

Landbruks- og matdepartementet støtter fullt ut at god kontroll på lakselus er en 

grunnleggende forutsetning for en forsvarlig produksjon, Det er et politisk mål at 

produksjonen i havbruksnæringen skal øke, og det er derfor særlig viktig at vi har gode regler 

for kontroll med lakselus.  

 

Således er vi enig i at det er behov for en innskjerping av deler av lakselusforskriften. Vi 

mener det er riktig at det i den nye forskriften tas et tydeligere hensyn til fiskevelferd i tillegg 

til fiskehelse, og at forskriften derfor hjemles både i lov om matproduksjon og mattrygghet 

mv. (matloven) og lov om dyrevelferd.   

 

Mattilsynet mener at endringsforslagene vil gjøre oppdrettsnæringen bedre rustet for kontroll 

med lakselus. Endringene vil kunne ha stor effekt for helse og velferd for millioner av 

oppdrettsfisk, og det vil også kunne dempe påvirkningen av lakselus på villfisk. Endringene 

legger til rette for en mer miljø- og fiskevelferdsvennlig produksjon av oppdrettsfisk, noe som 

igjen vil kunne bedre mulighetene for vekst i næringen.  

 

Hvilke konsekvenser får endringene for de ulike aktørene?  

Mattilsynet skriver i høringsbrevet at er vanskelig å beregne eksakt hvilke konsekvenser 

forslaget vil få for offentlige og private parter. Mattilsynet har identifisert at følgende aktører 

kan bli påvirket av forslaget til ny lakselusforskrift: oppdrettere, brønnbåtrederier, slakterier, 

leverandør av produksjonsstyringssystem, fiskehelsetjeneste, Mattilsynet og andre 

myndigheter. 
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Side 2 
 

 

 

Landbruks- og matdepartementet mener imidlertid at følgende forhold må utredes noe 

grundigere når det gjelder konsekvenser av den nye forskriften:  

 

De foreslåtte endringene for stamfisk vil medføre øket saksbehandling for Mattilsynet, i form 

av arbeid med søknader for stamfiskanlegg. Det er imidlertid relativt få anlegg det dreier seg 

om, slik at merbelastningen for tilsynet antas å være liten.  

 

Kan det gis en nærmere oversikt over administrative og økonomiske konsekvenser for 

Mattilsynet knyttet til dette?  

 

I høringsbrevet nevnes det også at ny forskrift kan medføre konsekvenser for "andre 

myndigheter". Hvilke myndigheter gjelder dette, og hva vil evt. konsekvenser for disse være? 

 

Med hilsen 

 

 

Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bente Wilhelms 

fagdirektør 
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