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Høringssvar på forslag til nye tiltak for å motvirke negative 
miljøeffekter av lusebehandling i merd 
 
Departementet foreslår å midlertidig forby badebehandling med legemidler mot lakselus i 
merd i anlegg som ligger i reke- og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike. 
Behandling må i disse anleggene i fremtiden foregå i brønnbåt. I tillegg må brønnbåten gå fra 
anlegget når behandlingsvannet skal slippes. Behandlingsvannet må da slippes ut 500 meter 
fra reke- og/eller gytefelt.  
 
Den norske brønnbåtflåten 
Den norske brønnbåtflåten er verdensledende. Flåten har de siste årene vært i stor ekspansjon 
innen kapasitet og utvikling av teknologi for å møte strenge myndighetspålagte krav og 
utviklingen i havbruksnæringen. I januar 2019 vil flåten bestå av rundt 80 fartøy med en total 
brønnkapasitet på drøye 130 000 kbm, fordelt på 22 rederier. Det er også planlagte leveranser 
av nybygg både i 2019 og 2020. 
 
Hovedparten av eksisterende rederier og brønnbåter er organiserte i Kystrederiene gjennom 
Brønnbåteiernes Forening. 
 
4.2 Ikrafttredelse og håndheving 
Det er gjennomført betydelige investeringer i brønnbåtkapasitet seinere år. Det vil derfor ikke 
være problematisk at forbudet trer i kraft januar 2019. 
 
Færre badebehandlinger 
De siste årene har det i havbruksnæringen vært en nedgående trend i antall badebehandlinger. 
I følge tall lusedata.no ble det i fjor (2017) gjennomført 449 badebehandlinger med alle 
midler. Per september 2018 er det gjennomført 158 badebehandlinger. Hvor mange av 
behandlingene som er gjennomført i merd versus brønnbåt er ikke tallfestet. Men fortsetter 
den nedgående trenden ut resten av året, samt i kommende år, kan det maksimalt estimeres at 
ca 150 badebehandlinger må gjennomføres i brønnbåt gjennom året 2019, dersom alle 
behandlinger forekommer i/eller i nærheten av reke- og/eller gytefelt. 
 
5. Brønnbåtene kan gjennomføre alle badebehandlinger 
Forslaget fra departementet vil i større grad enn nå kreve brønnbåt for badebehandling, og 
behandlingen kan ta lengre tid enn tidligere. Med utgangspunkt i det gode samarbeidet som er 
mellom oppdrettere og brønnbåteiere, og at brønnbåtkapasiteten har økt de siste årene, samt at 
flere nye fartøy skal leveres kommende år, anser vi at kapasiteten er tilstrekkelig til å ta unna 
alle badebehandlinger. Det gjelder enten lokalitetene ligger i /eller i nærheten av reke- og/eller 
gytefelt, eller utenfor disse. 
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Presiseringer i regelverket 
I 2017 ble det fastsatt nye bestemmelser om at tømming av vann med bademidler fra brønnbåt 
skal skje minst 500 meter fra rekefelt eller gytefelt. Siden da har noen praktisert utslipp av 
midlene på anlegg i eller nærmere slike områder, da de har forholdt seg til anleggets 
utslippstillatelse. Dette har ført til en rekke negative medieoppslag for brønnbåtnæringen, 
samt forvirring hos myndighetene som håndhever bestemmelsene.  
 
Hovedformålet med det midlertidige forbudet mot badebehandling i merd er basert på føre-
var prinsippet, for å forhindre uakseptable miljøeffekter ved medikamentell behandling mot 
lakselus. Forbudet gjør også at rommet for forvirring rundt bestemmelsene elimineres. 
 
Men skulle forbudet oppheves i fremtiden, grunnet dokumentasjon på at behandlingene ikke 
gir uakseptable miljøeffekter, vil det være hensiktsmessig at forskriften innrettes/presiseres 
slik at det ikke er mulig for hverken redere, oppdrettere eller myndigheter å feiltolke 
regelverket. Da sparer man både myndigheter og næring for ekstra belastninger. 
 
Forutsigbare og konkrete rammevilkår for brønnbåtene er viktig for kontinuitet og god 
gjennomføring av de mange nødvendige operasjoner de bidrar med i norsk havbruksnæring. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
  
 
_______________________                                           
Tor Arne Borge                                                                 
Adm dir, Kystrederiene                                                     
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