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Høringsuttalelse: Endring av i lakselusforskriften 
 
Bellona er positive til de foreslåtte innskjerpelsene i lakselusforskriften. En stadig større 
produksjon av oppdrettsfisk krever en stadig lavere grense for tillatt lus pr. fisk for å 
kunne holde den totale lusproduksjonen i sjakk. 
 
Mattilsynet foreslår følgende hovedendringer i den gjeldende forskriften for bekjempelse av 
lakselus: 
  

• Forskriften utvides til å gjelde ikke bare for lakselus men i skal i prinsippet gjelde også 
andre arter lus på all oppdrettet fisk, jf §§ 1, 2, 4, tredje ledd og § 5, sjette ledd.  

• Grenseverdiene for avlusing av laksefisk skjerpes i forhold til dagens generelle 
tiltaksgrenser. For å ivareta hensynet til sjøørret innføres én grense hele året, jf § 5 
første ledd.  

• For å sikre samordnet avlusning foreslås en hjemmel for å pålegge avlusing ved lavere 
grenseverdier enn de generelle tiltaksgrensene i forskriften, jf § 5 andre ledd.  

• Det foreslås at forskriften viderefører hjemmelen til å innføre geografiske soner for å 
gjennomføre særskilte tiltak mot lakselus, som for eksempel:  

o Avlusning ved fleksible tiltaksgrenser  

o Samordnet avlusning  

o Samordnet utsett og brakklegging  

 

Bellonas kommentarer 
Oppdrett av andre arter, spesielt torsk er på fremgang. Det er derfor gledelig å se at også lus 
på marin fisk tas inn i forskriften selv om det i denne omgang ikke fastsettes noen konkret 
tiltaksgrense for disse. Mattilsynet bør snarest sette i gang en prosess som søker å fastsette 
slike grenser også for lusarter som skottelus og torskelus.  
 
Samordnet avlusning har tidligere vist gode resultater. Forskriftens forslag om å gi hjemmel 
til å pålegge avlusning i slike tilfeller vil gi et ekstra verktøy for å sikre god gjennomføring av 
dette viktige lusreduserende tiltaket. 
 
Lakseoppdrett er fortsatt i stor vekst. Stadig større produksjon gir stadig flere verter for 
lakselus. En økning i oppdrett av f.eks. torsk vil gi en økning i produksjonen av også andre 



typer lus. Det er estimert (av P.A. Huech og T.A. Mo, 2001, A model of salmon louse 
production in Norway: effects on increasing salmon production andpublic management 
measures. Diseases of aquatic organisms. Vol 45: s145-152.) en naturlig produksjon av 
lakselus i norske farvann på rundt 2,6 milliarder lakselusegg. Med gjeldende lakselusforskrift 
(0,5 lus pr. fisk) ble det på grunn av alle vertene fra oppdrettsnæringen estimert en 
lakselusproduksjon på opptil 46 milliarder lakselusegg i 2005. Det er med andre ord på høy 
tid å innskjerpe tiltaksgrensene for lus i oppdrettsanlegg. Bellona er positive til dette, men 
etterlyser en helt annen innfallsvinkel til problemet enn å kun benytte seg av en lus pr. fisk 
tiltaksgrense. Oppdrettsnæringen har også i årene etter 2005 hatt en sterk produksjonsøkning 
og vil sannsynligvis også ha det i årene som kommer. Myndighetene må søke å etablere et 
system som tar hensyn til hvor stor mengde lus et fjordområde tåler og sette et tak for 
produksjonen tilpasset dette. 
 
Det er også to andre viktige sider som Bellona ønsker å få bedre belyst. I høringsbrevet står 
det at man i et kortsiktig perspektiv må forvente noe økt kjemikaliebruk som følge av 
innskjerpelsen av tiltaksgrense for lakselus. Vi spør om det er gjort noe estimat på hvor stor 
denne økningen vil bli, og eventuelle konsekvenser av dette? Vi spør også om en slik 
innskjerpelse vil ha noen følger for de anlegg som i dag kan vise til gode resultater for bruk av 
leppefisk til biologisk avlusning. Har Mattilsynet vurdert eventuelle negative effekter for 
fortsatt bruk av biologisk avlusning som følge av en innskjerping av tiltaksgrensene for 
lakselus? 
 

Oppsummering 

• Bellona er positive til innskjerpelsene i lakselusforskriften. 

• Myndighetene må snarest sette i gang en prosess som søker å etablere tiltaksgrenser 
også for andre typer lus enn lakselus, spesielt med tanke på skottelus og torskelus i 
forbindelse med oppdrett av marine arter. 

• På bakgrunn av den sterke veksten, og påfølgende økt antall verter for lus, må 
myndighetene i fremtiden etablere et system som tar hensyn til hvor stor mengde lus 
de ulike fjordsystemene tåler, ikke kun basere seg på en lus pr. fisk tiltaksgrense. 

• Hvor stor økning i kjemikaliebruken kan vi forvente av denne innskjerpelsen og hva 
vil de eventuelle miljøkonsekvensene bli? 

• Vil innskjerpelsene ha noen negativ effekt på de som i dag benytter seg av leppefisk 
til biologisk avlusning av oppdrettslaks?   

 
    
Med Vennlig hilsen 
 
 
 
 
___________ 
Marius Dalen 
Fagansvarlig akvakultur i Bellona 

 
 


