
Utkast til forskrift om endring i forskrift om lakselusbekjempelse  
 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 19. desember 
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. 
desember 2003 nr. 1790.  
 

 I   

I forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 
gjøres følgende endringer:  

 

Ny § 8a skal lyde: 

§ 8a.  Grenser for lakselus og tiltak i akvakulturanlegg knyttet til tillatelser med økt biomasse 
i henhold forskrift xx.xx.xx nr. xx 

 Det skal til en hver tid være færre enn 0,1 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt 
per fisk i akvakulturanlegg på lokaliteter som er tilknyttet en eller flere tillatelser med økt 
maksimalt tillatt biomasse i henhold til forskrift xx.xx.xx nr. xx om auke av maksimalt tillaten 
biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure. Det skal gjennomføres 
tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider denne grensen, herunder om 
nødvendig utslakting av fisk. Grensen skal overholdes ved bruk av maksimalt 2 
medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus. 

 Første ledd gjelder frem til akvakulturanlegget blir brakklagt etter avsluttet 
produksjonssyklus dersom tillatelsen flyttes slik at lokaliteten ikke lenger er knyttet til en 
tillatelse med økt maksimalt tillatt biomasse. 

 

Ny § 8b skal lyde: 

§ 8b.  Grenser for lakselus og tiltak i akvakulturanlegg knyttet til grønne tillatelser i henhold 
forskrift 24. juni 2013 nr. 754 

 I akvakulturanlegg på lokaliteter som er tilknyttet grønne tillatelser i gruppe A og B, 
gitt med hjemmel i § 10 tredje ledd bokstav b eller § 13 første ledd bokstav b i forskrift om 
tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013, skal 
det til en hver tid være færre enn 0,25 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk. 
Alternativt skal utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til omgivelsene ikke 
være større enn det utslippet ville vært fra tilsvarende antall fisk med 0,25 voksen hunnlus av 
lakselus i gjennomsnitt per fisk. 

I akvakulturanlegg på lokaliteter som er tilknyttet grønne tillatelser i gruppe C, gitt med 
hjemmel i § 14 annet ledd bokstav b i forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk 
av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013, skal det til en hver tid være færre enn 0,1 
voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk. Alternativt skal utslippet av egg og 
frittsvømmende stadier av lakselus til omgivelsene ikke være større enn det utslippet ville 
vært fra tilsvarende antall fisk med 0,1 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk. 

Grensene i første og annet ledd skal overholdes ved bruk av maksimalt 3 
medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus. 
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Vedlegg 1 nr. 3 skal lyde: 

I perioden fra og med 1. juni til og med 31. januar skal det telles lakselus på minst 10 
tilfeldige fisk fra alle de utvalgte merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. I perioden fra 
og med 1. februar til og med 31. mai skal det telles lakselus på minst 20 tilfeldige fisk fra alle 
de utvalgte merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. I akvakulturanlegg på lokaliteter 
som er tilknyttet en eller flere tillatelser med økt maksimalt tillatt biomasse i henhold til 
forskrift xx.xx.xx nr. xx om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med 
laks, aure og regnbogeaure, skal det gjennom hele året telles lakselus på minst 20 tilfeldige 
fisk fra alle de utvalgte merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. Fisken skal fanges inn 
med orkastnot eller annen metode som sikrer et representativt utvalg av fisk. Fisken skal 
bedøves før telling. Det skal være maksimalt fem fisker av gangen i bedøvelseskaret. 

 

II  

Endringen trer i kraft straks.  
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