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Hvorfor?

• I 2016 ble det satt ut over 40 millioner rensefisk. 

• Høy dødelighet på rensefisk 

• Problemstillinger knyttet til fangst, 

mellomlagring, transport og oppdrett av 

rensefisk. 

• Mattilsynet har inntil nå ikke hatt systematisk og 

samordnet fokus på tilsynsmessig håndtering av 

denne situasjonen. 

• Kunnskapshull knyttet til helse og velferd



Når?

Juni -> ut 2018

Rapport leveres innen 1. april 2019



Hva?

• Velferd

• Dødelighet



Hvordan?

Tilsyn

-Oppdrett av rensefisk

-Matfiskanlegg

-Fiskere (transport til anlegget)

-Mellomlagring

Spørreskjema

-Oppdrett av rensefisk

-Matfiskanlegg



Mål

• Finne forbedringspunkter på helse og velferd hos rensefisk

• Øke kunnskapsgrunnlaget når det gjelder velferd hos rensefisk 

med spesielt fokus på dødelighet:

• Hvor mye dør?

• Når dør den?

• Faktorer som er korrelert med høy dødelighet

• Hvor mye fisk forsvinner

• Hvilke rutiner har virksomhetene på plass for å ta vare på 

rensefisken?

• Øke kompetansen om rensefisk blant tilsynspersonell

• Gjennom økt kunnskap bidra til en mer målrettet og 

framtidsrettet forvaltning og bruk av rensefisk

• Føre tilsyn med punkter i regelverket som er kritiske for å sikre 

rensefiskens velferd – fokus på systemer og internkontroll



Innhenting av kunnskap

• Hvordan rensefisken har det 

• Hvor mye dør og hvorfor

• Forskjell mellom oppdrettet/villfanget

• Hvilke rutiner har oppdretterne for å sikre velferden hos 

rensefisk

• Registrering av dødelighet

• Utredning, helsekontroll og tiltak ved forhøyet dødelighet

• Rutiner for å ivareta rensefisken når en håndterer laksen

• Rutiner for ivaretakelse av velferd under transport og 

mellomlagring

• Rutiner for fôring



• Forskjell overlevelse mellom:

• Arter 

• Beste praksis +/-

• Hvor fisken er fanget

• Hvor fisken blir brukt

• Langtransportert - lokalfanget

• Oppdrettet - villfanget 

• Skjul - ikke skjul - type skjul

• Fôring - ikke fôring - type fôring

• Dedikerte røktere +/-

• Mellomlagring +/-



Tilsyn

Systemer: 

• Registrering av dødelighet

• Mottakskontroll

• Oppfølging av dødelighet og sykdom

• Ivaretakelse ved håndtering av laksen

• I tråd med beste praksis?

Konkret:

• Skjul

• Fôring

• Journalføring

• Utredning av sykdom



Vedtak

• Brudd på regelverkspunkter som regnes som 

kritiske for rensefiskens velferd

• Knyttes opp mot beste praksis og fungerende 

internkontrollsystem

• Tar utgangspunkt i næringens egne veiledere for 

å definere hva som er godt nok



Etterspill

Må vurdere den kunnskapen vi har fått

Brukes til å bestemme retning på fremtidig 

regelverksutvikling og tilsynspraksis



Takk for oppmerksomheten!


