
 

 

Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av lakselus 
 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mars 2017 med hjemmel i lov 19. 
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. 
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.  
 

 I   

I forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 
gjøres følgende endringer:  

 

§ 7 oppheves. 

 

§ 8 skal lyde:  

I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i 

uke 21 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i 

akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 22 til og med søndag i uke 15 skal det til en 

hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i 

akvakulturanlegget.  

I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med 

søndag i uke 26 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt 

per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 20 skal 

det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i 

akvakulturanlegget.  

Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider 

grensene i første og andre ledd, herunder om nødvendig utslakting av fisk. 

Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere grense for lakselus for stamfisk det siste 

halve året den står i sjøen. 

 

Vedlegg 1 punkt nummer 2 skal lyde: 

2. I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 14 til og med søndag i uke 

21 telles lakselus på minst 20 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved hver 

telling. Fra og med mandag i uke 22 til og med søndag i uke 13 skal det telles lakselus på 

minst 10 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. Snitt fra 

telling i alle merder legges til grunn ved innrapportering av lus 

 

Vedlegg 1 punkt nummer 3 skal lyde: 

3.  I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 19 til og med søndag i 

uke 26 telles lakselus på minst 20 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved 

hver telling. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 18 skal det telles 

lakselus på minst 10 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. 

Snitt fra telling i alle merder legges til grunn ved innrapportering av lus 
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Vedlegg 1 punkt nummer 4 skal lyde: 

4. Fisken skal fanges inn med orkastnot eller annen metode som sikrer et representativt 

utvalg av fisk. Fisken skal bedøves før telling. En og en fisk tas opp og undersøkes nøye. 

Lus som detter av i bedøvelseskaret skal også telles med.   

 

II  

Forskriften trer i kraft straks.   

 

 


