
Else Marie Djupevåg, seksjon Fiskehelse og Fiskevelferd

Forvaltningsmessig håndtering av 
telleusikkerhet og automatiske systemer

Mattilsynet 



Dagens luseforskrift

§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å redusere forekomsten av lus slik at 
skadevirkningene på fisk i akvakulturanlegg og i frittlevende 
bestander minimaliseres, samt redusere og bekjempe 
resistensutvikling hos lus.

• Motivere til å forebygge og iverksette tiltak
• Lusegrensen er en maksgrense!



Krav til telling

• Gradvis innstramming på tellekrav

Ukentlig rapportering
Telle alle merder (hver/annenhver uke avhengig av temperatur)

• Tellingen skal skje i samsvar med vedlegg 1. i forskriften
Vedlegget beskriver en manuell metode. 
Representativt utvalg ved bruk av orkastnot eller annen metode

Med dagens forskrift



Bruk av nye tellemetoder 

• Oppdretter må i dag søke dispensasjon fra luseforskriften § 6. 

• Dokumentere at metoder og utstyr er velferdsmessig forsvarlig 
• Dokumentere at utvalget er representativt og at metoden er egnet 

Dokumentasjon fra kompetent miljø som gir:
• Beskrivelse av metode
• Utprøving over tid

• Plan for regelmessig kontroll av valgt metode opp mot dagens 
tellekrav.

• Vi har ikke mottatt slike søknader, og kjenner ikke detaljer i de ulike 
metoder som prøves ut.  

Med dagens forskrift



Forslag til ny luseforskrift

• Foreslåtte krav til telling  «Oppdretteren skal sørge for at 
utvalget av fisk er tilfeldig , dokumentere at tellemetoden er 
egnet og at resultatet fra tellingen stemmer med den reelle
lusesituasjonen i anlegget.» 

• Utkastet er sendt NFD for klarering for høring rett før jul 

Teknologinøytral og funksjonsbasert



Avvik mellom ny metode og dagens 
metode

• Ny metode må testes ut over tid.
• Manuell lusetelling må gjennomføres parallelt med ny metode.
• Korrigeringer må baseres på et konstant avvik over tid, og 

begrunnes og dokumenteres i IK-systemet



Ingen godkjenningsordning for nye 
metoder

• Oppdretter må sikre at valg metode for telling gir et reelt bilde av 
situasjonen  anlegget.

• Må kunne fremlegge tilvarende dokumentasjon som ved 
dispensasjon i dag

• Leverandør av utstyr og metode vil kunne utarbeide 
grunnlagsdokumentasjon

• Oppdretter må vise at dette fungerer i eget anlegg

Dersom forslaget til ny forskrift vedtas 



Nye og bedre metoder 

• Mattilsynet er positiv til at nye og bedre egnede metoder tas i bruk
• Antar at disse i større grad tar hensyn til fiskevelferden og på sikt 

gir et bedre bilde av lusesituasjonen.
• Må være tilstrekkelig utprøvd 
• Dokumentert gjennom selskapets IK-system.

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 


