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Er vi virkelig skodd for de velferdsmessige 
utfordringene som kommer? Et eksempel

– Miljøforholdene på 
denne lokaliteten er 
langt høyere enn de 
kreftene vi som næring 
opplever i dag. 



Bør vi bekymre oss for fiskevelferden?

Utdrag fra HI sin rapport:

«Mer dedikert forskning er nødvendig for å ytterligere 
forstå laksens atferds-strategier, risiko for fysisk skade, 
fysiologiske konsekvenser og effekter på energiforbruk og 
fôrinntak ved bølger. Samspillende effekter mellom bølger 
og vannstrømstyrke vil også være sentralt for å oppnå en 
helhetlig forståelse for laksens mestringsevner i merder til 
havs.»

HAVBASERT OPPDRETT – HVOR MYE VANNSTRØM TÅLER 
LAKS OG RENSEFISK? - fiskevelferd og grenseverdier 



Dokumentasjon av velferd

All innovasjon skal følge et planmessig løp 

Idè og plan-legging
Forskning, utvikling, 

uttesting i liten/stor skala og 
dokumentasjon

Kommersiell  metode og 
utstyr 

• Dokumentasjonsløpet må være en integrert del av 
utviklingsløpet fra første dag!



Roller og regelverk

Mattilsynet
• Utvikle og foreslå regelverk 
• Tolke regelverk, informere og veilede
• Føre tilsyn med at regelverket følges
• Overvåke og vurdere tilstanden

Næringen
• Følge regelverket
• Gi innspill på regelverk som ikke er hensiktsmessig



Hvordan jobber vi med kunnskapsbasert 
forvaltning  og håndtering av risiko



Endringer i IK-akvakultur fra nyttår
Endringen betyr at flere tjenesteprodusenter som leverer tjenester til 
akvakulturnæringen får nå krav til internkontroll i tråd med krav i 
matlovens og dyrevelferdsloven.

Tjenesteprodusenter som kan føre med seg smitte eller som kan 
påvirke fiskevelferden må nå dokumentere at de har et system for å:

• Hindre smittespredning 
• Sørge for god fiskevelferd 
• Finne gode forebyggende tiltak som vil bidra til forbedring

Eksempler på slike virksomheter er               
ensilasjebåter, servicebåter, fôrbåter, 
fiskehelsepersonell mfl.



Ny lakselusforskrift på høring

-Ny teknologi og bedre 
kunnskapsgrunnlag gjør at vi har 
behov for å endre reglene

-Reglene skal bidra til å forebygge 
skader i oppdrettsanleggene og 
redusere negativ effekt fra 
lakselussmitte på ville 
laksebestander

-Forslaget er mer teknologinøytralt 
og gir enklere regler. 

Formålet med det nye forslaget er kontroll med lakselusnivået i oppdrettsanlegget for å 
ivareta fiskevelferden og å forebygge lakselusmitte til andre anlegg og til vill laksefisk. I 
tillegg er målet at skader i forbindelse med avlusing unngås og å motvirke resistensutvikling



Rensefisk



Ferskvann- Hva har vi gjort?

Tor Einar Horsberg- Ilaks 25. februar 2016

Mattilsynet har gjennom 
overvåkningsprogrammet vårt for resistens har 
bedt veterinærinstituttet om å se på om lakselus 
kan få økt toleranse for ferskvann.

Formål: 
• Å få en oversikt over bruken
• Få undersøkt om redusert behandlingseffekt i 

ferskvannsbehandlinger kan skyldes resistens 
mot ferskvann

• Kunne gi råd om bruk av ferskvann for kontroll 
av lakselus

Veterinærinstituttet analyserer og evaluerer 
resultatene i samråd med Professor Tor Einar 
Horsberg ved NMBU. 



Termisk avlusning



Hva ble konklusjonen?
• Det ble vist smerteatferd hos fisk som eksponeres for vann fra og 

med 28 grader
• -Erfaring fra bruk viser også betydelige problemer ved metoden.

Høsten 2019 varslet derfor Mattilsynet følgende:

Termisk avlusing fra og med 28 °C er ikke forenlig med god 
dyrevelferd og må fases ut i løpet av 2 år, med mindre ny kunnskap 
tilsier noe annet

Bransjen må bruke omstillingsperioden på å finne måter å håndtere 
lusesituasjonen på som sikrer god fiskevelferd 

• Bruk over 34 grader har alltid vært forbudt, grunnet manglende 
dokumentasjon, og vil følges opp strengt.

• Erfaring tilsier at andre ikke-medikamentelle metoder og kan gi 
dårlig velferd og være for dårlig dokumentert. 



Litt politikk-
Vurdering av representantforslag 8:185 S 
(2018-2019) om fremtidens 
oppdrettsnæring 

Ministerens svar i oversendelse til 
næringskomiteen 11. oktober 2019 for 
videre behandling: www.stortinget.no



Takk for meg !


