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Sameksistens mellom fiskeri  
og akvakultur,  

med vekt på «lusemidler» 



• Om lag 11 000 fiskere 

• 2,3 mill. tonn villfisk bragt på land 

• Det ble eksportert sjømat for om lag 68 

mrd. kr (inkludert oppdrett) 

  

Norsk sjømatnæring (2014): 



Fiskeriforvaltning før og nå… 

• ”What ever we do in the 

fisheries – it will have 

negligible effect on the 

cod stocks and other 

large fish resources” 

 (Thomas H. Huxley 1883) 



• Fram til 1950 ble havet ansett som ”uutømmelig”, 
både av forvaltere, havforskere og de fleste fiskere 

• Fokus er endret fra maksimal utnyttelse til 
økosystembasert forvaltning 

• Økende fokus på kvotereguleringer, redskaps- og 
områdebegrensninger, kontroll og strukturering 

• 80% av norsk fiske foregår på bestander vi deler 
med andre land 

• Norsk fiskeriforvaltning regnes i et internasjonalt 
perspektiv for å være vellykket 

• De fleste viktige norske fiskebestandene er per i 
dag i godt hold 



Norsk geologi ligger stort sett til 

havs… 



AIS-sporing Senja - Lofoten 
- trålere og snurrevadfartøy (2001-2007) 

AIS-data: Fiskeridirektoratet 



Fiskeaktivitet, bunn- og 

strømforhold… 



Områder for akvakultur 





Fiskarlagets forhold til akvakultur: 

• Fiskarlaget har generelt akseptert å gi rom for 
mye av den veksten en har hatt innenfor norsk 
oppdrett. 

• Forutsetning: «Oppdrettsnæringen må ikke 
bygges opp på bekostning av havmiljø, ville 
bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet 
for norske fiskere». 

• Denne forutsetningen har etter Fiskarlagets 
oppfatning ikke blitt fulgt opp godt nok. 



Noen konfliktområder mellom akvakultur 

og fiskeri: 

• Arealbrukskonflikter / anleggsfortøyninger. 

• Endringer i atferd og fangbarhet (kanskje også helse og 
gytesuksess) hos bl.a. torsk, sei og  reke. 

• Tidvis redusert kvalitet hos villfisk (jfr. «seisaken»). 

• Utslipp og sedimentering i fiskeområder/rekefelt. 

• Rømming og genetisk påvirkning (laks, torsk, hummer) 

• Iblant uklar avgrensing og prioritering av gyte-, oppvekst 
og fiskeområder. 

• Lakselus og effekter av «lusemidler» på andre marine 
arter… 



Eksempel på fortøyning av anlegg 



Manglende opprydding og fastsetting 

av fiskeredskap 

Foto: Jan H. Nøstbakken 



Mulige atferdsendringer hos villtorsk 
(«Lakseluktprosjektet» i Øksfjord) 



Effekter av ulike «lusmidler» 

• Risikoen for marine arter i forhold til ulike aktuelle 

«lusemidler» er langt fra tilfredsstillende kartlagt 

 

 - Pyretroider (Alphamax, Betamax)? 

 - Azametifos og Deltametrin? 

 - Salmosan? 

 - Emamektin? 

 - Slice? 

  

 

 - Flubenzuroner (Releeze og Ektobann)… 



Hva betyr bruk/utslipp av ulike 
«lusemidler» for marine arter? 

   Fiskere ha meldt om: 

• Atferdsendringer / fluktreaksjon. 

• Død og «halvdød» taskekrabbe i teiner. 

• Nedgang i kystnære rekebestander. 

• Reke som «slipper» eggene. 

• Mulig årsak til død / døende rekeyngel og krill 

(Bømlo, Visten, Hitra, Sveio m.fl.). 

 

 

Det er i liten grad gjennomført forskning som kan 

indikere eller avkrefte mulige årsakssammenhenger 





Diflubenzuron og teflubenzuron 
Foreløpig vet vi at diflubenzuron og teflubenzuron (Releeze vet - Ewos AS 

og Ektobann vet - Skretting AS) er: 
 

• Sterkt giftige for krepsdyr (det er gjort forsøk med hummer og reke, 

men ikke taskekrabbe, raudåte og andre mindre krepsdyr). 

• Tungt nedbrytbare i marint miljø, særlig i sediment. 

• Det er påvist spredning mer enn 1 km fra anlegg. 

• Godkjenningen av flubenzuroner som legemiddel var omstridt, og de 

var i praksis tatt ut av bruk i en 10-års periode. 

• Bruken har hatt en relativt sterk økning de siste årene. 

• Norges Fiskarlag og flere fylkeslag har siden 2011 krevd forbud mot 

bruk av flubenzuroner i sjø. 

• Mattilsynet mener i utgangspunktet at dagens bruk av flubenzuroner 

ikke skal være noe problem av betydning for mattrygghet og helse... 

 

 



 Per i dag ser ikke dette prosjektet ut til å bli finansiert videre… 



Legemiddelverkets retningslinjer 

for bruk av flubenzuroner: 
«Behandlingen må gjennomføres på en måte som i størst 

mulig grad reduserer spredning av virkestoffet til utsatte 

arter. Med utsatte arter menes arter som inneholder kitin, for 

eksempel hummer og krabbe. Preparatet kan påvirke 

skallskifte hos marine krepsdyr i sediment. Teflubenzuron 

kan være til stede i sedimentet under anlegget i lengre tid. 

Ved bruk av preparatet i anlegg der bestanden av hummer 

og krabbe utgjør en vesentlig del av det marine miljøet nær 

anlegget, må effekten på skallskiftet hos krepsdyr tas med i 

vurderingen av behandlingsprinsipp og preparatvalg». 
 

• Tas dette i realiteten hensyn til?  

• Hva med reke, raudåte og andre krepsdyr? 

 



Departementet slo 8. mars 2013 fast: «Slik vi ser det er det 
viktig å jobbe for å begrense og unngå bruken av 
flubenzuroner så mye som mulig, men midlene er fremdeles 
viktige å ha ved resistensproblemer mot andre lusemidler»...  



Fiskarlagets mening om utslipp av 

hydrogenperoksid / «avlusningsvann» 

fra brønnbåter 



Anbefalingene fra Fiskeridirektoratet og HI 

har ikke å bli fulgt opp godt nok i praksis… 



Norges Fiskarlag har siden 2010 sendt en rekke 

brev, vedtak og høringsuttalelser om saken til 

Nærings- og Fiskeridepartementet…  



Inntil nå har ikke Norges Fiskarlag blitt hørt…  



• Til tross for at det fortsatt ikke finnes nok kunnskap som kan 
forklare eller bekrefte/avkrefte alle årsakssammenhenger, 
mener Fiskarlaget at en allikevel må kunne iverksette tiltak. 

• Forholdet til marine arter og norsk fiskerinæring må i større 
grad inn i Havforskningsinstituttets risikovurderinger, og 
ikke minst i den kommende Stortingsmeldingen om 
kapasitetsvekst i norsk oppdrettsnæring. 



Fiskeri- og havbruksnæringa har iblant 

også felles interesser: 

• Forskning og utvikling 

• Dyrevelferd 

• Marked og omdømme  

• Fjord- og havmiljø 

• Marin infrastruktur 

• Rensefisk 

• «Sjømatalliansen», handels- og tollpolitikk 

 Det burde være i alles interesse å forbedre og 
videreutvikle slikt samarbeid ! 



Videre oppfølging fra Fiskarlaget: 

• Etablere økonomiske og faglige rammer for 

nødvendig kunnskapsetablering.               
(dette gjøres nå bl.a. i samarbeid med oppdrettsnæringa/FHL) 

• Arbeide for «riktig» prioritering av fiskeri og fjordmiljø 

i kystsoneplaner og ved lokalitetsklaringer.  

• Avvente videre økning av oppdrettsvolumet inntil 

nødvendig kunnskap og aktuelle tiltak er på plass… 
(jfr. høring av ny stortingsmelding om vekst i oppdrett) 


