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Behandling av lakselus i oppdrett og tiltak for å motvirke negative 
effekter i naturen

Departementet foreslår 21. juni 2016 tiltak for å hindre at medikamentell behandling av 
lakselus i oppdrett får effekt i naturen. Departementet mener at økt bruk av legemidler de 
senere år har skapt usikkerhet knyttet til miljøeffektene av den samlede belastningen slike 
behandlinger medfører.

Medikamentell behandling mot lakselus skjer enten ved at fisken spiser legemidlet tilsatt foret 
eller ved at fisken holdes i en eller annen form for beholder med vann hvor legemiddel er 
tilsatt vannet. Etter behandling blir legemidlene sluppet ut i sjøen. Utslipp inneholder 
legemidler og døde og levende lakselus. Utslipp blir ikke renset eller legemiddel blir ikke 
samlet opp fra utslippet. Legemidlene som har giftvirkning på lakselus forsetter å fungere 
fatalt når de blir sluppet ut. Det er lite kunnskap om virkningene legemidlene har i naturen.

Departementet viser i denne sammenheng til kunnskapen i Risikovurdering av norsk 
fiskeoppdrett 2016 og omtale av medikamentene som grunnlag for å slippe legemidler og 
lakselus ut i naturen. Dette til tross for at kunnskapen peker i retning av at utslipp ikke blir 
tillatt eller bør renses. Smittepresset fra lakselus vil dessuten øke fordi lakselus som 
overlever behandlingen representerer smitte både for oppdrettet og vill fisk i tillegg at den er 
med på å skape resistens mot legemidler. Virkningene lakselus har på oppdrettet og vill fisk 
er solid dokumentert. Kunnskapen knyttet til hvorfor lakselus blir resistent er god nok for å 
handle for å redusere omfanget av resistens. På denne bakgrunn går vi i mot at 
departementet, gjennom transportforskriften og driftsforskriften, vil tillate utslipp av 
medikamenter og levende lakselus. Vi tilråder følgende:

 Det må ikke tillates å slippe ut eller dumpe legemidler i forbindelse med akvakultur 
som har uakseptable effekter i naturen.

 Det må ikke tillates å slippe ut eller dumpe levende lakselus, fordi dette øker 
smittepresset og bidrar til utvikling av resistens hos lakselus.  

Departementet viser til at det er den som driver akvakultur som har en selvstendig plikt til å 
sørge for at utslipp av legemidler er innenfor den rettslige standarden akvakulturlovens § 10
setter. Departementet foreslår at utslippene i framtiden skal skje på samme måte som før på 
eksisterende utslippssteder og på nye lokaliteter. Den som driver akvakultur har ikke
mulighet til å etterleve plikten til å sørge for at utslippet av legemidler vil være innenfor den 
rettslige standarden, da departementet ikke definerer hva den rettslige standarden skal 
være. Skal dette få materielt innhold må miljønormen defineres konkret.
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