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Høringssvar – Forslag til tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling mot lakselus på 

akvakulturlovens virkemåte 

 

Havbruksaktørene NRS Finnmark, Grieg Seafood Finnmark AS og Cermaq Norway med sine 

produksjonsområder i Finnmark viser til Nærings -og fiskeridepartementets korrigerte høringsbrev og 

høringsnotat av 3.oktober 2018, der departementet med henvisning til en «føre-var-tilnærming» 

foreslår midlertidig å forby badebehandling med legemidler mot lakselus i merd i anlegg som ligger i 

reke -og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike. Frist for å avgi høringsuttalelse er satt 

til 15.november 2018.  

Viser i denne sammenhengen til høringssvar fra Sjømat Norge, med ønske om å presisere at 

undertegnende aktører stiller seg bak denne.  

Dette høringssvaret gir tilleggsinformasjon til Sjømat Norge sitt høringsinnspill, om enkelte 

problemstillinger som omfatter Finnmark spesielt, og gjelder særskilt skottelusproblematikk, lave 

sjøtemperaturer og fiskevelferdsmessige utfordringer med hensyn til ikke-medikamentelle metoder. 

 
 
1. SKOTTELUS I REGION FINNMARK 

For flere områder nord i Norge blir skottelus vurdert som en større utfordring enn lakselus, både når 

det gjelder påvirkning på fiskevelferd og som behandlingsutfordring. Dette kom blant annet frem i 

Fiskeri -og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) sine samlinger «Langs kysten» i 2017 der 

oppdrettere og fiskehelsepersonell som arbeider med parasittutfordringer daglig, brakte fram at 

skottelus er en stor og økende utfordring fra Nordland og nordover. Som aktører i Finnmark er det en 

felles oppfatning at det er stort behov for å igangsette et arbeid for å få mer kunnskap om 

skottelusutfordringene i regionen. Med bakgrunn av dette har Lusegruppe Finnmark, representert 

ved aktørene, sendt en formell henvendelse til FHF med en oppfordring til videre vitenskapelig 

arbeid med problemstillinger knyttet til skottelus.  

 

2. UTFORDRINGER MED HENSYN TIL IKKE-MEDIKAMENTELLE METODER (IMM) OG LAVE 

TEMPERATURER  
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Håndtering av fisk i vinterhalvåret er en større velferdsmessig utfordring i Finnmark enn i resten av 

landet, fordi dette er en landsdel med en lang periode med lave sjøtemperaturer. Med all håndtering 

øker faren for sårproblematikk. 

Som nevnt oppleves skottelus ofte som en større utfordring enn lakselus. Det har vist seg utfordrende 

å bekjempe arten skottelus med de ikke-medikamentelle metodene (IMM) som er tilgjengelig på 

markedet pr i dag. Erfaringer fra Finnmark tyder på at effekten av IMM som tiltak mot skottelus ikke 

fungerer godt nok, og at medikamentell bekjempelse enn så lenge vil være det mest aktuelle og 

effektive tiltaket. Nedsatt skinnhelse hos laks som kommer i kjølevannet av en skottelusinfeksjon, 

indikerer også at det er velferdsmessig betenkelig å håndtere slik fisk i brønnbåt. Generelt har også 

Finnmark en begrenset periode på året hvor IMM kan benyttes, også i forbindelse med 

lakselusbekjempelse, da disse metodene ikke anbefales ved sjøtemperaturer under 6-7 °C.  

 

3. TORSK 

Undertegnede aktører stiller seg bak Sjømat Norge sin innstilling om at forskriften ikke skal omfatte 

torsk. Dersom fiskeri og kystdepartementet likevel, på tross av eksisterende kunnskap, fortsatt mener 

en «føre-var» praksis må være rådende, bør bestemmelsene være tidsavgrenset til kun å omfatte 

perioden for gyting.  

4. KAPASITETER 

Forslaget til forskriftsendring vil i større grad enn i dag kreve brønnbåt for medikamentelle 

badebehandlinger. Brønnbåtkapasiteten i Finnmark, slik den eksisterer pr i dag er allerede begrenset. 

For dette aktuelle området vil hovedandelen av lokaliteter bli omfattet av de nye bestemmelsene 

dersom gyteområder for torsk innlemmes i bestemmelsene. Behovet for brønnbåtkapasitet opptrer 

ofte samtidig for flere aktører i et eller flere områder, og behovet for flytting av brønnbåter fra et 

område til et annet vil i realiteten ta tid når biosikkerhet og normal drift med smolt- og slaktefisk-

kjøring samtidig skal ivaretas. Dersom de nye bestemmelsene vedtas vil tilnærmet alle kapasitet bli 

bundet opp i behandling av fisk i enkelte perioder. Høsten er høysesong for både slakting og 

behandlinger. I samme periode foregår det utsett av betydelige mengder smolt. For ivaretakelse av 

biosikkerhetsrutiner ved overgang fra andre transportoppdrag til smoltkjøring, legges brønnbåter i 

karantene, hvilket innebærer ytterligere krav til kapasitet. Å bygge opp en brønnbåtkapasitet 

samtidig som at man må erstatte «tapt» kapasitet, vil ta måneder og år. 

 

5. DISPENSASJON KNYTTET TIL HENSYNET TIL FISKEVELFERD 

Fiskeri -og næringsdepartementet påpeker selv at behandling i brønnbåt kan ha noen 

fiskevelferdsmessige konsekvenser. Behandling i brønnbåt vil kreve en mer omfattende håndtering 

av fisken som innebærer trenging og lasting/lossing. For produksjonsområde 11-13 er skottelus 

generelt en større utfordring enn lakselus, dette gjelder også i perioder av året med lave 

temperaturer i sjøen. Det vil derfor være av avgjørende betydning med hensyn til fiskevelferd at 

Mattilsynet gis tilgang til å gi dispensasjon fra de nye bestemmelsene. Dette krever at Mattilsynet må 

besitte den nødvendige kunnskapen og kapasiteten til raskt å fatte vedtak ved 

dispensasjonssøknader. Langvarige perioder med lave sjøtemperaturer og nedsatt skinnhelse hos 

laks som følge av skottelus indikerer at det er velferdsmessig betenkelig å håndtere fisk i brønnbåt. I 

slike tilfeller bør det gis adgang til å søke Mattilsynet om dispensasjon fra bestemmelsene av hensyn 

til fiskevelferd da en behandling i merd ansees som langt mer skånsomt for fisken. 

 

6. IKRAFTTREDELSE AV FORSKRIFT 

Forslaget til nye bestemmelser om å forby badebehandling med legemidler mot lakselus i merd i 

anlegg som ligger i reke -og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, vil være av 



omfattende inngripen i aktørenes drift dersom ikrafttredelse settes til 1.januar 2019. Det 

framkommer at det er et stort behov for mer kunnskap som grunnlag for så omfattende 

bestemmelser.  Hensynet til tilgjengelig brønnbåtkapasitet og omprioritering av allerede 

eksisterende kapasitet vil være av betydning for når bestemmelsene kan tre i kraft.  
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