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Innledning



Ikke-medikamentelle metoder 
Passive – hindrer påslag    Aktive – fjerner lus   

Ikke-medikamentell behandling (IMM): IMM er fjerning av lus med midler eller metoder som ikke er legemidler 
(eksempler er ferskvann, spyling, oppvarmet vann etc.). I veilederen vil bare metoder som innebærer en viss håndtering 
og belastning for fisken, bli omtalt. Rensefisk og luselaser er unntatt. 



Bruk av IMM medfører velferdsutfordringer  
Spørreundersøkelse i Fiskehelserapporten 2021 rettet mot fiskehelsepersonell i
fiskehelsetjenester, Mattilsynet og oppdrettsselskaper

• «Skader etter avlusning ble vurdert som den aller viktigste årsaken til redusert velferd, 
nest viktigste årsaken til dødelighet og som det tredje viktigste tiltakende problemet i 
matfiskanlegg med laks.»

• Økt akutt dødelighet (over 0,2 prosent dødelighet de første tre dagene etter en 
avlusning. Score 1 – aldri, score 5 - nesten alltid):
• 3,5 for avlusning v.h.a. oppvarmet vann (N=69), 3,2 for avlusning med spyling og/eller børsting 

(N=56) og 2,8 for bruk av ferskvann til avlusning (N=50).

• Gjennomsnittlig skår for økt dødelighet de første to ukene etter avlusning (økt forsinket 
dødelighet):
• 2,7 (N=68), 2,6 (N=56) og 2,0 (N=49) for termisk, mekanisk og ferskvannsavlusning

• Samme mønster 2017-21
• «Av generelle kommentarer nevnes det at effekten er for dårlig sett opp mot 

dødelighet»



• The study included daily mortality records from stocking to harvest of 21 million salmon from 
ten hatcheries in 136 fish-groups (fish in the same cage from the same hatchery). The fish was 
stocked in 2017–2018 at 21 marine farms within two Norwegian companies.

• The sources of variation in mortality were investigated using multilevel linear regression 
models

• The mortality categories ‘smolt-related mortality’, ‘infectious diseases’ and ‘handling and 
treatment’ were responsible for 10%, 17% and 29% of the total number of dead fish 
respectively

• Overall, the study shows that smolt-related mortality is one of the major causes of death in the 
first part of the production, while handling and treatment was the dominating cause of 
mortality in total.

• Mortality varied by fish-group to a large extent. This means that targeted preventive strategies 
to decrease mortality for individual fish-groups might be more effective than overall measures 
at farm or hatchery level.



• This retrospective descriptive study estimates cage-level mortality distributions after six 
immediate delousing methods: thermal, mechanical, hydrogen peroxide, medicinal, freshwater 
and combination of medicinal treatments. We investigated mortality patterns associated with 
4 644 delousing treatment of 1 837 cohorts of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) stocked in 
sea along the Norwegian coast between 2014 and 2017.

• The results show that we can expect increased mortality rates after all six delousing methods. 
The median delta mortality rates after thermal and mechanical delousing are 5.4 and 6.3 times 
higher than medicinal treatment, respectively, for the 2017 year-class.

• Our results suggest that the variability in delta mortality for thermal delousing has been 
reduced from the 2014 to 2017 year-class, indicating an improvement of the technique.

• However, a significant increase in the number of thermal treatments from 14 in 2015 to 738 in 
2018 probably contributes to the overall increased mortality in Norwegian salmon farming.



Fra høringsprosessen 

«  i tråd med oppfatning av ansvar og oppgaver -
- veilederen forholde seg til det som helt klart 

ikke er lov -
- det som kan være forsvarlig - beskrives detaljert i

bransjeveileder (eks tiltaksveileder lus) eller IK-
prosedyrer til FHP» 

.. ikke et hjelpemiddel for DHP, men sjekkliste for 
MT koblet til tilsyn» Mener også at dyreholders
plikter ikke kommet tydelig fram.





Ansvar for de ulike aktørene

Både dyreholderen, utstyrsleverandøren og dyrehelsepersonellet har ansvar i tråd med regelverk 
som retter seg mot dem når fisken skal behandles med IMM. 

Regelverket: 
● lakselusforskriften §§ 4, 6 og 8 (krav om samordnet plan og bekjempelse, krav om telling av og om 
grenser for lus og krav om tiltak – retter seg mot dyreholder) 
● dyrehelsepersonelloven §§ 18 og 23 (krav til at dyrehelsepersonell behandler mot sykdom, krav til 
å utøve forsvarlig virksomhet og god praksis – retter seg mot dyrehelsepersonell)
● dyrevelferdsloven §§ 8 og 9 (krav ved bruk av utstyr/metoder/etc., krav til dokumentasjon, krav ved 
medisinsk behandling – retter seg mot dyreholder og dyrehelsepersonell som behandler) 
● dyrevelferdsloven § 8 (krav ved markedsføring og omsetting av utstyr/metoder/etc. – retter seg 
mot den som markedsfører eller omsetter). 

Veilederen ønsker å tydeliggjøre at dyrehelsepersonell sitt ansvar ved behandling med IMM er begrenset til  
et avgrenset og definert arbeidsområde, knyttet til autorisasjon og fagprofesjon.

På samme måte har dyreholder og markedsfører klare ansvarområder



2.1 Dyreholders plikter 
Dyreholder har til enhver tid ansvar for å sikre forsvarlig velferd for 
dyrene som holdes. Dyrene skal også til enhver tid bli ivaretatt av 
tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Dyreholder må tilrettelegge
for og rent praktisk sikre forsvarlig gjennomføring av behandlingen

som dyrehelsepersonell anviser i behandlingsplanen. 

Dyreholders plikter omfatter bl.a. å 
● tilkalle dyrehelsepersonell som skal vurdere om fisken skal behandles 
● bidra med relevant informasjon slik at dyrehelsepersonellet kan gjøre korrekte

vurderinger (om fiskens tilstand, miljøforhold osv.) 
● fremskaffe dokumentasjon som viser utstyret eller metodens egnethet til å 

sikre fiskens velferd og effekt 
● legge til rette slik at fiskevelferd og effekt under behandlingen kan overvåkes 

som angitt i plan for behandling 
● sikre at fartøy, utstyr og metoder som skal brukes i behandlingen, både egne 

og innleide, er i riktig stand 
● sikre at tilstrekkelig og kompetent personell kan delta for å gjennomføre 

alle steg i behandlingen 
● avklare roller og ansvar for ulikt personell som deltar (med unntak av 

dyrehelsepersonell) og sikre at disse følger behandlingsplanen 
● involvere dyrehelsepersonell i evalueringen etter behandlingen 



Utstyrsleverandør sine plikter 

Personer og selskaper som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, 
utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller dyrehold, skal påse at disse er 
utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd. Dette må dokumenteres. 

• Det betyr at metodene og utstyret ikke kan markedsføres eller omsettes dersom 
de ikke har dokumentasjon på at 
• de er prøvd ut på fisk 
• er egnet ut fra hensynet til velferd for fisken 
• har effekt på de stadiene av lus som metoden skal brukes mot. 



2.3 Dyrehelsepersonellets plikter
Lakselus er en smittsom sykdom. Det er kun dyrehelsepersonell som kan foreskrive 
behandling. Behandlingsansvaret for dyrehelsepersonellet er det samme, enten det 
brukes legemidler eller IMM. Dyrehelsepersonell lager plan for behandlingen.

Dyrehelsepersonellets ansvar er bl.a.:

• forsvarlighetsvurdering i forkant (skal fisken behandles?)
• valg av metode
• lage behandlingsplan og ev. instruks til medhjelper(e), inkl. kriterier for

overvåking av fisken
• evaluere behandlingen.



3. Forsvarlig behandling med IMM

Regelverket:
• dyrehelsepersonelloven §§ 1, 12 og 13 (krav til forsvarlig virksomhet)
• dyrehelsepersonelloven § 23, første ledd, punkt 1 og 3 (krav til oppdatert 

kunnskap, faglige og etisk aksepterte normer)
• dyrevelferdsloven § 9 (krav til medisinsk behandling som er dyrevelferdsmessig 

forsvarlig, krav til å ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet)
• dyrevelferdsloven § 3 (god behandling og beskyttelse mot fare for unødige 

påkjenninger og belastninger)



Funksjonsbasert regelverk

• Regelverket som stiller krav om hva en skal oppnå, 
men ikke konkret hvordan oppnå dette 

• Kravene gjelder uavhengig av teknologisk utvikling eller andre 
endringer i næringen

• Gi næringen mer fleksibilitet til å utvikle seg  

• Utfordringer

• forståelsen av hva som er god nok funksjon
• forståelsen av hva som anses som forsvarlig for å oppnå funksjonsmålet, vil 

også kunne endre seg med tid, situasjon, kunnskap og generelle holdninger i 
samfunnet

• Utarbeide gode veiledere, holde tritt med utviklingen 

• Etterlevelse av og tilsyn med funksjonelt regelverk kan være 
utfordrende.  





Målestokken – hva er rimelig å forvente ?

Hvilken andel av dagens behandlinger med IMM
kan sies å være forsvarlig ?



Eksempler i veilederen
1. Ansvarsfordelingen mellom oppdretter og dyrehelsepersonell

2. Forsvarlig behandling ?(presset område, dårlig med slaktekapasitet)

3. Forsvarlig behandling ? (dårlig slaktekapasitet, svekket, slakteklar fisk)

4. Forsvarlig behandling  ? (bruk av bløggebåt)

5. Valg av metode

6. Bruk av metode uten dokumentasjon

7. Plikt til å ta i bruk ny kunnskap

8. Behandlingsplan – overvåking av fisk

9. Stoppkriterier

10. Vurderinger etter behandling – ansvar ved dødelighet

11. Dyrehelsepersonell fører tilsyn med medhjelper

12. Journalføring



Dyrehelsepersonellets ansvar er avgrenset  



Behandling og journalføring

Utredning/diagnose Behandling Gjennomføring Evaluering/kontroll

Helse- og 
velferdsstatus

Anamnese

Overvåkning av 
velferd

Medhjelper

Lage 
behandlingsplan

Vurdering av 
effekt, 
fiskehelse og 
velferd

Journalføring
Vurderinger av risiko/forsvarlighet



3.1.4 Planlegging av behandling

Hvis vurderingen viser at det er riktig å behandle fisken, må dyrehelsepersonellet 
lage en behandlingsplan.

Planen må
• beskrive fremgangsmåten
• beskrive hvordan eventuelle medhjelpere skal brukes
• beskrive overvåkningsrutiner
• sette kriterier for korrigerende tiltak
• sette stoppkriterier
• bestemme hvilke evalueringskriterier som skal brukes etter behandlingen.



Valg av metode «Delegere oppgaver, men ikke ansvar» 



• Artikkel NVT (3/2018, Poppe, Dalum, Røslien, Nordgreen, Helgesen) 
kritisk ift velferdsdokumentasjon

Krav til dokumentasjon av metoden
Dokumentasjonen skal vise at metoden/utstyret 
• er prøvd ut på fisk
• er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd
• har effekt på de stadiene av lus som metoden skal brukes mot.

• Hva er tilstrekkelig velferdsmessig dokumentasjon av utstyr? 



Krav til dokumentasjon av metoden

• Fra høring; «Kriterier for hva som er tilstrekkelig god dokumentasjon er ikke 
definert» 

• Pr i dag ingen godkjenningsordning, til vurdering (sertifiseringsordning) 

• Diverse informasjon på Mattilsynet sin hjemmeside, inkl. Veileder om 
fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur
• Forsøksdyrregelverk eller § 20

• Normativ veileder fiskevelferd – initiativ fra Mattilsynet
• Sette kriterier for akseptabel velferd (før, under, etter behandling) 



Velferdsindikatorer 



Hvor langt strekker dyrehelsepersonellets ansvar seg?

• Vurdere fisk, metode, behov for behandling, ev delegere oppgaver til medhjelper 
og deretter gi sin klare anbefaling 

• Dyrehelsepersonells ansvar kan ikke strekke seg lenger enn til grundige faglige vurderinger 
i forkant, sikre ivaretagelse av velferd underveis, samt evaluerer effekt og velferd etter 
behandling

• Dersom behandling er mislykket, og/eller det medfører store velferdsmessige 
konsekvenser for fisken, kan ikke ansvaret automatisk plasseres hos dhp

• Forutsetter forsvarlig praksis, god journalføring/dokumentasjon, med tydelige anbefalinger     

• Om dyreeier trosser dhp sin klare anbefaling om ikke å behandle overtar vedkommende 
det fulle ansvar    



Trenger DHP klarere rammer for hva som er lov? 

Fra høringsnotat:

….Dersom dette ikke er lov, så er dette åpenbart svært skadelig for en 
fiskehelsetjeneste sitt forhold til kunden og oppdrettergruppa i området for øvrig. 
Situasjonen vil også være svært utfordrende for en internt ansatt som vil være i et 
betydelig krysspress. Dette er en av de vanligste utfordrende situasjonene 
fiskehelsepersonell og internt ansatte kommer i. Slik vi ser det, er dette den mest 
vanlige og den mest utfordrende situasjonen å håndtere i praktisk luseoppfølging. 
Det er viktig at Mattilsynet er helt tydelig på hva som forbudt i en slik situasjon. 

DNV/AVF  ønsker at Mattilsynet i større grad skal angi hva som er forsvarlig, 
hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å kunne behandle fiskegrupper eller ikke. 



• IMM  kan medføre dårlig fiskevelferd og dødelighet 

• Tiltak som kan bedre situasjonen
• Sertifiseringsordning for IMM (?)
• Spesifikke krav til dokumentasjon knyttet til velferd 
• Videreutvikling av utstyr
• Bedre veiledning 

• Riktig bruk av IMM avgjørende for å bedre velferd i fremtiden

• Mattilsynet ønsker å bidra ; dialog, veiledning,    
• Felles utgangspunkt: bedre fiskehelse- og velferd  

• Dyrehelsepersonell som gruppe innehar fagekspertise og et svært godt erfaringsgrunnlag;

→ har «definisjonsmakt» på hva som er akseptabel velferd for å kunne behandle eller ikke 

Bruk av IMM og forsvarlighet 
«balansere på en knivsegg»?



olav.breck@mattilsynet

Takk for oppmerksomheten

Fra Nationen 17.3.22 


