
Rensefiskskolen – hva er det?



Rensefiskskolen.no

En leveranse fra et FHF-prosjekt:

- Kunnskapsbibliotek

- Nye oppdaterte veiledere

- Introduksjonsfilmer og quiz

- Forum

Prosjektgruppe: INAQ AS, Akvaplan-niva, 
Havforskningsinstituttet og Bennett reklamebyrå



Nye oppdaterte veiledere

7 veiledere ble til 3:

1. Fangst, oppbevaring og leveranse av 
villfanget leppefisk

2. Transport av oppdrettet rensefisk

3. Strategi, mottak og hold av rensefisk



Innhold i veilederne

Regelverk 

Beste praksis

Forskningskunnskap



Kriterier rensefiskbruk

1. Motivasjon, ressurser, kompetanse på lokaliteter

2. Ikke utsett av rensefisk nært opptil stor risiko for 
gjentagende avlusning

3. Utsett på lokaliteter med tilrettelagt skjul og fôring

4. Miljøforhold vurderes – bølger, strøm, salinitet og 
temperatur

• Tiltak kan settes inn – hvileskjul

• Sesongmessige variasjoner pga temperatur og salinitet 
– justering av skjul og fôringssted

5. Ved påvist sykdom, ingen supplering  uten først 
utfisking

6. Vurdering av AGD risiko – ikke sett ut rensefisk på 
lokaliteter der en forventer AGD behandling

Rensefisk skal behandles godt og 

beskyttes mot fare for unødig påkjenninger 

og belastning 

Dyrevelferdsloven



Kunnskapsbibliotek

Samling av vitenskapelig artikler og rapporter

Tematisk oversikt

Henvisning videre til artikler



Introduksjonsfilmer og quiz

Tre korte introduksjoner for hver veileder (fangst, 
transport og bruk av rensefisk)

Liten quiz for å sjekke kunnskapen din knyttet til hver 
veileder/introfilm

https://www.rensefiskskolen.no/rensefiskskolen-del1

https://www.rensefiskskolen.no/rensefiskskolen-del1
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Ny platform for Lusedata
Rask oversikt over antall lokaliteter under, nær og 

over lovlig fastsatt lusegrense 

• Nasjonalt, regionalt og lokalt

Rask oversikt over utvikling av nivåer av ulike 

stadier 

• Nasjonalt, regionalt og lokalt  

• Kontroll på utvikling og planlegging av 

adekvate tiltak.

Mulighet til å velge aktuelt år, uke og geografisk 

avgrenset område tilbake i tid





Kunnskapsbiblioteket:

• Informasjon fra FHF-
prosjekter vil gjøres  
kontinuerlig

• Nye artikler og 
rapporter? – Gi innspill!

Kontakt:

randi.grontvedt@sjomatnorge.no

Annen oppdatering:

• Behov for større 
oppdatering (veiledere) 
diskuteres i FHF-
dialogmøter rensefisk

Rensfiskskolen.no – videre oppdatering


