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Høring av prøveordning for rullerende MTB 
Veterinærforeningen har mottatt ovennevnte høring og har i samarbeid 

med Akvaveterinærenes forening som er en faglig særforening under 

Veterinærforeningen utarbeidet dette høringssvaret. 

 

Veterinærforeningen har i tidligere høringer om vekst og utvikling i norsk 

oppdrettsnæring vært tydelig på at oppdrettsfiskens helse og velferd i 

langt større grad må tas hensyn til enn det som har vært tilfelle til nå. Det 

er ellers umulig å snakke om bærekraftig utvikling av en næring som 

produserer med så stor dødelighet som er tilfelle i dag. 

 

I forslaget til å opprette en prøveordning med rullerende MTB fremgår det 

tydelig i høringsnotatet fra NFD at uansett hvilke varianter man velger, så 

vil dette «medføre økt biologisk risiko i næringen, deriblant økt risiko for 

negativ miljøpåvirkning og sykdomsutfordringer». 

I tillegg henvises det til en rapport til NFD i 2020 fra styringsgruppen for 

vurdering av lakseluspåvirkning på ville lakselus for Trafikklyssystemet, 

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som belyser hvilke konsekvenser 

variabel MTB ville ha på lakselusindusert påvirkning på laks og sjøørret i 

PO4.  

Rapporten konkluderer med at dersom rullerende biomasse fører til at det 

blir en økning i biomassen i perioden august – mars (noe som i praksis er 

formålet med rullerende MTB) vil luseproduksjonen øke sammenlignet 

med dagens situasjon. Dette er ikke overraskende med tanke på at 

lusesituasjonen med dagens produksjonsregime er mest krevende 

sensommer og høst, noe som også er poengtert av næringsaktører. I et 

tidligere høringssvar uttalte aktørene Bremnes og Salmar i et felles 

høringsbrev at «det er utover sensommeren og høst at lusepresset er 

størst, og det er ikke gunstig med et produksjonsregime som oppmuntrer 

næringens utøvere til å la mest mulig laks vokse seg slakteklar i denne 

perioden.» 

Rullerende MTB forventes å medføre negative konsekvenser både for 

sjøørret og villaks, samtidig som det vil ha negative velferdskonsekvenser 

for oppdrettslaksen grunnet økt behov for behandling mot lakselus. 

 

Næringskomiteen har presisert i sin innstilling at en ordning som vil 

medføre økt miljøbelastning og redusert dyrevelferd ikke vil være i tråd 

med den omforente målsetningen om bærekraftig vekst i næringen. 

Departementet konkluderer med at det å innføre rullerende MTB vil 

medføre økt biologisk risiko i næringen og dermed gjøre det utfordrende å 

oppfylle næringskomiteens forutsetning.  

 

Veterinærforeningen mener at innføring av en ordning med rullerende 

MTB ytterligere vil redusere velferden for oppdrettsfisk i et omfang som 



 

 2 

gjør en prøveordning uforsvarlig. Det oppfordres derfor å sende saken 

tilbake til Stortinget til fornyet behandling i håp om at et nytt Storting i 

større grad vil bidra til å forbedre velferden for oppdrettsfisk. 
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