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Høring - forslag til nye tiltak for å motvirke negative miljøeffekter av 
lusebehandling i merd - Kystverkets innspill 

Kystverket viser til forsendelse fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) av 1. oktober 
inneværende år vedørende høring av forskriftsendring. Det foreslås å midlertidig forby 
badebehandling med legemidler mot lakselus i merdanlegg som ligger i reke- og/eller 
gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike. 

I høringsnotatet fra NFD vises det innledningsvis til nye bestemmelser fra 2017 om 
tømming av vann med bademilder fra brønnbåt, bruk av flubenzuroner, 
kitinsyntesehemmer i eller nær rekefelt mv. NFD kommenterer videre at det i denne 
forbindelse ikke ble vurdert, sitat: 
 "...spesifikke krav knyttet til utslipp fra oppdrettsanlegg av 
legemidler brukt til badebehandling, på tilsvarende måte som for brønnbåter. Dette førte til 
at det oppleves som inkonsistent at det kan være tillatt å slippe behandlingsvann fra en 
merd eller brønnbåt fortøyd til/posisjonert ved anlegget, mens tilsvarende aktivitet forbys 
dersom brønnbåten er i fart." 
 
Det er med bakgrunn i dette at departementet nå foreslår å endre akvakulturdriftsforskriften 
for å lukke denne ulikheten. 
 
Kystverket vil i tilknytning til det ovennevnte støtte vurderingen av at regelverket knyttet til 
legemidler og badebehandling bør fremstå som konsistent og forutsigbart for aktørene i 
næringen. Vi stiller oss således positiv til forslaget om å regulere utslipp av legemidler i 
merd på tilsvarende måte som for brønnbåter. 
 
Når det gjelder forslagets konsekvenser for de kjerneinteressene Kystverket er satt til å 
ivareta, sikkerhet og fremkommelighet for sjøverts ferdsel, kan vi ikke se at disse blir berørt 
av foreslåtte forskriftsendring. 
 
Kystverket vil videre knytte noen kommentarer til kunnskapen om lakselusmilder til 
badebehandling og de konkrete forslagene til forskriftsendring. I høringsnotatet fra NFD 
uttales det at det vil være behov for mer kunnskap om bruk av bademidler, særlig med 
hensyn til effekt på andre arter enn lakselus og spredning og fortynning etter tømming av 
lusebehandlingsvannet. Sett i sammenheng med eksisterende normer vedrørende utslipp 
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i/ved oppdrettsanlegg, jf. akvakulturloven §§ 10 og 12 og akvakulturdriftsforskriften §§ 5 og 
15, foreslår NFD endringer i akvakulturdriftsforskriften i samsvar med en føre-var-
tilnærming. 
 
Kystverket vil i denne forbindelse peke på at NFD i høringsnotatet, gitt behovet for mer 
kunnskap om bruk av lusemidler, i større utstrekning kunne gått inn på vurderingen av hvor 
omfattende skadevirkningen av lusebehandling og tømming av lusebehandlingsvannet kan 
bli. Ved en mer utfyllende vurdering av dette vil høringsinstansene ha et bedre grunnlag for 
å vurdere om foreslåtte tiltak fremstår som adekvat og tilstrekkelig for å avbøte negative 
konsekvenser for marine organismer. 
 
Kystverket vil avslutningsvis peke på den begrepsbruk som blir brukt i omtalen av foreslåtte 
forskriftsendring. Det vises flere steder i høringsnotatet fra NFD til at 
lusebehandlingsvannet tømmes/slippes. Slik Kystverket ser det vil begrep som 
dumping/utslipp være en mer korrekt begrepsbruk. I denne sammenheng vil vi vise til at 
bruk av begrep som dumping/utslipp synliggjør at vannet inneholder stoffer som potensielt 
kan ha negative konsekvenser på miljøet. Kystverket forutsetter forøvrig at relevante 
myndigheter i høringsprosessen adresserer eventuelle negative miljøkonsekvenser og 
forholdet til relevant regelverk. 
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