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Innledning

Sjømatbedriftene viser til høringsbrev av 1 . oktober 2018. Sj ømatbedriftene avgir følgende innspill
til høringen.

Nærings- og fi skerrdepartementet foreslår med henvisning til føre-var—tilnaemrirrg, 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 brønnbåt gå fra anlegget når behandlingsvannet skal slippes.

Sjomatbedriftene er positiv til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til tiltak. og mener dette kan
implementeres raskere enn hva det skisseres i horingsnotatet. Med stadig økende fokus fra media, og

negativ omtale rundt miljoeffekter av medikamentell behandling, er det riktig og viktig at det gjøres

grep, i påvente av nyere forskning og kunnskap som vil være med  å  gi et bedre helhetsbilde og
[aktakunnskap rundt hvilke effekter medikamentell behandling har. Videre er det gledelig at bransjen
selv har reduserer bruken av blant annet Hydr'ogenperoksid med 78% fra 20l 5. Tiltak vil være

positivt for omdømme. Ny faktakunnskap og forskning er vi ktig for  å  kunne ta gode og

frerntidsrettete avgjørelser innen medikamentell behandling av lakselus. Dermed kan et forslag være

å  sette inn innsats for  å  øke kunnskapsgrunnlaget i lusefor'valtningen, slik at man er sikre på at de

behandlingsmetoder havbruksnæringen velger  å  bruke i fremtiden er bærekraftig for både
havbruksnæringen og for miljøet langs kysten.

Vurdering

Lakselus er en av de største utfordringer for havbruksbransjen. og det legges ned et betydelig arbeid

fra bransjen for  å  få bukt med problemet. Ved siden av negative miljøeffekter ved bruk av

medikamentell behandling. er også fiskevelferd meget viktig. Verktøykassen for behandling befatter

både ikke-rnedikamentelle behandlinger og medikamentelle behandlinger. Som nevnt er det meget
positivt at bransjen selv har gjort store grep for å redusere medikamentell behandling. Det er også

viktig at verktøykassen for behandling innebefatter flere alternative behandlingsmetoder, blant annet
legemidler mot lakselus, men reglementet for legemidler kan skjerpes. og tilsynsmyndigheter kan

tilføres enda større konlr'ollmulighet og kan gi dispensasjon for enkelte behandlingsformer. Eksempel
kan være at det ved ekstremtilfeller av høyt lusepåslag, gis dispensasjon trl medikamentell

behandling, når ikke-medikamentell behandling ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Dette vil være
viktig for fiskevelferd for laksen, da lus gir stor skade på individnivå ved høyt påslag.



Anbefalinger

Oppsummert  er Sjømatbedriftene positiv til tiltak og forskriftsendring som Nærings- og

tiskeridepartementet skisserer.

.  Implementering
Sjømatbedriftene ser ingen grunn til å vente til 1. januar 2019. og ber departementet iverksette

forskriftsendringen så raskt som mulig og senest innen den 1. desember 2018.

I  Øke kunnskapsgrunnlaget i luseforvaltningen.

Sjømatbedriftene anser det som riktig og viktig atdet settes inn større innsats for å øke

kunnskapsgrunnlaget i luseforvaltningen, slik at man er sikker på at de behandlingsmetodene

havbruksnæringen velger å bruke i framtiden er bærekraftig for både havbmksnæringen og

for miljøet langs kysten.
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