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Høringssvar – Akvakulturdriftsforskriften §15b
Dette er et samlet høringssvar for fiskehelsepersonell i den samordnede lakselusgruppen som operer
i PO12 og 13, Finnmark. Det presiseres at dette svaret ikke er på vegne av selskapene hvor den
enkelte er ansatt, men at bakgrunnen for dette høringssvaret er med utgangspunktet som
dyrehelsepersonell.
Det er bred enighet i gruppen og blant alle innenfor næringen at en praksis med bruk av
medikamentelle behandlinger mot lakselus skal og bør reduseres til et absolutt minimum, men at det
på enkelte tider av året er nødvendig å bruke merdbehandling som verktøy.
Fiskeri -og næringsdepartementet påpeker selv at behandling i brønnbåt kan ha velferdsmessige
konsekvenser for fisken, og spesielt på vinterhalvåret i nordlige og kjøligere regioner. Behandling i
brønnbåt er som kjent en mer omfattende håndtering av fisken enn behandling i merd.
Finnmark er en landsdel med en lang vintersesong der sårutvikling kan være en betydelig
velferdsutfordring. Har man først skadd hud/slimlag som en håndtering kan gjøre, så vil risikoen for
sår være stor, og helingstiden for sår vinterstid er lang. Utfordringer ift vintersår og sårproblematikk
er kjent sak i vårt område.
I tillegg til velferdsmessige utfordringer knyttet til langvarige sårproblemer ved håndtering på lave
temperaturer – erfares det også nedsatt slaktekvalitet til langt ut over påfølgende sommer.
Mulighetene som endring i §15 legger opp til, vil gi et større spillerom ift fiskevelferd og behandlinger
vinterstid både i nord og i sør.
Gruppen er enig i Fiskeridirektoratets vurdering om at Akvakulturdriftsforskriften §15b kommer i
konflikt med dyrevelferdsloven og derfor bør skrives om. Gruppen stiller seg bak at §15a og b fjernes
og erstattes med §15 der forslaget til forskriftstekst er som følgende:
«§ 15. Bruk og/eller utslipp av legemidler og andre kjemikalier skal lyde:
Ved bruk og/eller utslipp av legemidler og andre kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å
unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø.
Det skal foreligge en risikovurdering av de lokale forhold som har betydning for spredningen av
legemidler for behandling av akvakulturdyr i det omkringliggende miljø og beskrivelse av organismer i
området som kan påvirkes negativt av slike stoffer. I tillegg skal det beskrives tiltak som kan
iverksettes for å redusere negativ miljøpåvirkning av slike stoff.
Det skal foreligge en risikovurdering av de lokale forhold som har betydning for spredningen av
legemidler ved utslipp i det omkringliggende miljø og beskrivelse av organismer i området som kan
påvirkes negativt av slike stoffer. Dette gjelder både når legemidler slippes ut fra anlegget og når
tømming skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget.

Når badebehandlingsvann tilsatt legemidler tømmes andre steder enn ved akvakulturanlegget,
skal tømmingen skje mens fartøyet er i fart. Opplysninger om tidspunkt, geografisk posisjon, hvilken
lokalitet og hvilket legemiddel tømmingen gjelder skal meldes til Fiskeridirektoratet. Melding om
tømming skal sendes inn på den måten tilsynsmyndigheten bestemmer.
Dersom akvakulturdyr tilføres legemidler som medfører plikt til å holde akvakulturdyrene tilbake
(tilbakeholdelsestid), skal dette varsles ved skilt som skal stå sammen med skilt med
lokalitetsnummer. Skiltet skal kunne ses fra sjøen og annen naturlig adkomst. Varslingsplikten gjelder
fra påbegynt behandling og til tilbakeholdelsestiden for det aktuelle medikamentet som benyttes er
utløpt. Varslingsplikten gjelder ikke ved bruk av beroligende og bedøvende legemidler ved
rutinemessig telling av lakselus.»
På vegne av
Fiskehelsegruppen i PO12 og 13,

Stine Mari Myren, koordinator for lusesamarbeid PO12 og 13

