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 Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot 
lakselus i oppdrettsanlegg  

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår med henvisning til en føre-var-tilnærming, 
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. Behandling må i slike 
anlegg, foregå i brønnbåt. I tillegg må brønnbåten gå fra anlegget når behandlingsvannet 
skal slippes.                                                                                                                   

 

1- Norges Miljøvernforbund støtter forslaget om å ikke behandle mot lakselus i 
merdene.  

2- Norges Miljøvernforbund mener at mattilsynet ikke skal gis muligheten for å gi 
oppdretter dispensasjon fra forskriften, da en slik mulighet kan gi oppdrettere 
mulighet til å omgå den nye forskriften. 

3- Norges Miljøvernforbund mener tidspunktet for en innlemmelse av den nye 
forskriften til den 1.1.2019 er hensiktsmessig og forsvarlig. 

4- Norges Miljøvernforbund mener at en slik ny forskrift ikke vil medføre 
problemer med hensyn til brønnbåtkapasitet. 
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                                Tilleggskrav fra Norges Miljøvernforbund (NMF ) 

 

Men NMF presiserer at vi er helt imot at lakselusgifter dumpes i sjøen i det hele tatt. 
NMF krever at det nå er på tide å stoppe all dumping av lusegifter i sjøen på bakgrunn av 
nyere forskning som viser at både Hydrogenperoksid, og bruken av kitinhemmende 
midler som flubenzuroner ( Diflubenzuron og Teflubenzuron ) skader og dreper en 
mengde sjølevende dyr som Rauåte, Krill, Kreps, Hummer, Krabber og Reker.  

Forskning viser at Kitinhemmende gifter som gis via fòret kan ha en dødelig virkning på 
skallskiftende dyr så lenge som 9 mnd. etter utslipp. Og slike gifter spres i hele 
fjordsystemet  

 

https://forskning.no/hav-og-fiske-fiskesykdommer-partner/reker-dor-av-
lakselusmedisin/483602 

 

Det er funnet rester etter Flubenzuroner så langt unna som 1 km fra oppdrettsanlegg. 
NMF vil også påpeke at skalldyrene dør uten at det kan påvises spor av disse midlene 
ved prøvetaking i etterkant. ( ref. havforsker Ole B. Samuelsen ved 
havforskningsinstituttet )  

 

                                                             Konklusjon 

 

Norges Miljøvernforbund krever at all bruk av lusegifter som i etterkant av 
behandling ,eller ved fòrspill havner i sjøen nå må totalforbys. Bevisene er nå så 
mange på at slike stoffer har store dødelige effekter på livet i sjøen at en slik bruk 
ikke kan forsvares i henhold til naturmangfoldloven . 
 
 
Leder Norges Miljøvernforbund                                                Saksbehandler 
 
     Kurt Willy Oddekalv                                                               Arne Roger Hansen 
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