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Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus i 

norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte? 

 

Sammendrag 

Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i 

Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste 

dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge. Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag de 

dominerende avlusingsmetoder i norsk oppdrettsnæring etter at lakselusa har utviklet resistens 

mot de fleste virkestoffer som tidligere har vært benyttet i tradisjonell peroral- og badebehandling. 

I denne uttalelsen ønsker Rådet for dyreetikk å vurdere om fortsatt bruk av termisk avlusing er etisk 

og dyrevelferdsmessig forsvarlig.  

Utfordringene ved termisk avlusing er først og fremst høy dødelighet under og etter behandling, 

fysiske skader på fisken, panikkreaksjoner og dårlig velferd. Det er også viktig å se påkjenningene 

som fisken utsettes for ved termisk avlusing sammen med mange andre sykdomstilstander (særlig 

hjerte- og gjellelidelser) som norsk oppdrettslaks lider av og som svekker fiskens evne til å 

håndtere stress og høye temperaturer. Alle former for håndtering, inkludert de ulike formene for 

lusebehandling, er belastende for fisken. Forskning har allikevel vist at termisk behandling er 

spesielt belastende grunnet fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede 

vannet. 

Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for 

dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk 

behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel. Rådets representant for næringsmessig 

dyrehold – akvatiske dyr tar dissens i saken (se vedlegg 1 under). 
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Bakgrunn for uttalelsen 

Mattilsynet (MT) varslet 21. august 2019 at termisk avlusing skulle fases ut innen to år «dersom 

ikke ny kunnskap dokumenterer at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte». Selv om 

den etterspurte dokumentasjonen om velferdsmessig forsvarlig bruk uteble (Sommerset et al., 

2022), varslet Mattilsynet i en pressemelding 19. april 2021 at de allikevel ville tillate metoden 

«dersom effekten mot lusa er god og behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte». Fra flere 

hold uttrykkes det skepsis mot termisk avlusning, både fra fagetater (f.eks. 

https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/mars/smertefullt-med-avlusing-i-varmt-vann), 

dyrevernorganisasjoner (f.eks. https://dyrevern.no/oppdrettsfisk/termisk-avlusing-bor-bli-forbudt/) 

og i presse/media (f.eks. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/oppdrettslaks-opplever-smerter-

under-skadelig-avlusingsmetode_-viser-ny-forskning-1.14745642).   

Rådet for dyreetikk (RDE) ønsker i denne uttalelsen å vurdere om termisk avlusing kan 

gjennomføres på en etisk forsvarlig måte som ivaretar fiskens velferd og helse.  

 

Rådets tidligere uttalelse om avlusning 

RDE publiserte i 2020 uttalelsen «Er det mulig å bruke rensefisk på en etisk og velferdsmessig 

forsvarlig måte i norske oppdrettsanlegg?». Her vurderte RDE om det er mulig å bruke rensefisk på 

en etisk forsvarlig måte som ivaretar deres velferd, eller om bruken må reduseres eller i ytterste 

konsekvens fases ut.  

RDE konkluderte med at «dagens praksis hvor millioner av rensefisk forbrukes hvert år, ikke er etisk 

eller dyrevelferdsmessig forsvarlig. Inntil rensefisk kan tilbys et liv som er verdt å leve i norske 

merder, bør bruken begrenses. Når kunnskapshullene er tettet og positive effekter av de ovenfor 

nevnte tiltakene er dokumentert, kan videre bruk av rensefisk vurderes på ny.» Uttalelsen kan leses 

i sin helhet her. 

 

Relevant lovverk 

I tillegg til dyrevelferdsloven, er det spesielt to forskrifter som er relevante for termisk avlusning.  

Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften) har som formål å «redusere 

forekomsten av lus slik at skadevirkningene på fisk i akvakulturanlegg og i frittlevende bestander 

minimaliseres, samt redusere og bekjempe resistensutvikling hos lus». Forskriften setter krav til 

undersøkelser og journalføring av lakselus. Den setter også tiltaksgrenser og tidsfrister for avlusing, 

krav til plan for forebygging og bekjempelse av lakselus, samt krav til behandlingsmetodikk.   

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften) har som formål å «fremme 

akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig 

utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. Den skal også «fremme god helse hos akvakulturdyr og 

ivareta god velferd hos fisk». I §5 Generelle krav til forsvarlig drift heter det at «Driften skal være 

helsemessig og fiskevelferdsmessig forsvarlig». 
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Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) 

Lakselus (Fig. 1) er et parasittisk krepsdyr i saltvann som utelukkende infiserer laksefisk (laks, ørret 

og røye). Lakselus er en vanlig forekommende parasitt på vill laksefisk i sjøvannsfasen, men 

vanligvis bare i lite antall. Lusene tåler ikke ferskvann og faller av fisken etter noen dager når fisken 

vandrer opp i elvene for å gyte.   

 

 

Fig. 1. Voksen lakselus. Kilde: T. Poppe. 

 

Lakselusas livssyklus består av 8 stadier med skallskifter mellom hvert stadium. De første stadiene 

er frittsvevende i vannmassene. Når de finner en vert, skifter de til de fastsittende stadiene med 

nye skallskifter. Før lusene blir fullvoksne, kan de bevege seg fritt på laksens overflate. Hver hunn 

kan produsere minst 11 par eggstrenger, hver med hundrevis av egg, etter en befruktning. Vekst, 

eggproduksjon og eggutvikling er sterkt temperaturavhengig og går raskere ved høyere 

sjøtemperatur (Havforskningsinstituttet, 2020). 

Lakselus har vært et stort helsemessig og velferdsmessig problem i oppdrettsnæringen helt siden 

oppstarten. Lusene fester seg på huden og kan ved store påslag (Fig. 2) forårsake sårskader, stress 

og osmotiske forstyrrelser. Sårene er også inngang for patogene bakterier fra miljøet og kan være 

dødelig ved høy belastning. Økt smittepress mot sjøørret (Salmo trutta) og ville laksebestander, 

spesielt under smoltutvandringen om våren, og er også en viktig årsak til at lusenivåene må holdes 

lave på oppdrettslaksen.   
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Fig 2. Laks med lus og hudskader som følge av lusepåslaget. Kilde: T. Poppe. 

 

Det store antallet oppdrettsfisk som står permanent i sjøen gjennom hele året innebærer at 

lakselusa får tilgang til et høyt antall vertsfisk på områder der anleggstettheten er høy, som igjen 

resulterer i høyt smittepress og smittepotensial til villfisk. Det er særlig utvandrende laksesmolt og 

sjøørret som er utsatt for smitte. Høyt smittepress gir økt risiko for dødelighet og redusert 

tilbakevandring til elvene. Oppdrettslaksen må derfor behandles mot lakselus regelmessig slik at 

smittepresset holdes så lavt som mulig og innenfor forskriftskravene. 

 

Tiltak mot lakselus 

Lakselus har i mange år vært et dominerende helseproblem i norsk lakseoppdrett og lusa er på 

mange måter en premissleverandør for helsetilstanden hos norsk oppdrettslaks. Lakselus har vært 

et betydelig problem i næringen helt siden oppstarten tidlig på 1970-tallet, men har i dag utviklet 

seg til å bli en dominerende utfordring. Ettersom lakselusa opp igjennom årene har utviklet 

resistens mot de fleste medikamentelle behandlingsmetoder og hydrogenperoksid, har alternative 

metoder blitt stadig mere aktuelle. De viktigste tiltakene mot lakselus kan kategoriseres i 

forebyggende tiltak og kontinuerlig avlusning, medikamentell behandling og ikke-medikamentell 

behandling.  
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Forebyggende tiltak og kontinuerlig avlusning 

Denne typen tiltak bygger på prinsippet om å forhindre lusepåslag på laksen og å utsette 

medikamentell og/eller mekanisk behandling for lakselus. Eksempler kan være luseskjørt, en 

finmasket duk rundt merden som hindrer lusa i å slippe inn til fisken og undervannsfôring, hvor 

fisken fôres på dypere vann enn lusa normalt befinner seg. En metode for å forebygge lus kan også 

være å flytte produksjonen til semilukkede eller lukkede anlegg på land. Det er også utviklet en 

laser som skyter lusene av fisken mens de oppholder seg i merden. 

 

En annen metode for kontinuerlig avlusning er bruk av rensefisk (leppefisk og rognkjeks). Dette 

tiltaket er behandlet i en egen uttalelse fra RDE («Er det mulig å bruke rensefisk på en etisk og 

velferdsmessig forsvarlig måte i norske oppdrettsanlegg?» 22.12 2020). 

 

Medikamentell behandling 

Tradisjonelt har lakselus blitt behandlet medikamentelt, enten ved peroral behandling (legemidlet 

tilsatt i fôret) eller badebehandling (legemidlet tilsatt i vannet). Kun et mindretall av disse 

medikamentene er i bruk i dag, grunnet resistensutvikling (redusert følsomhet for virkestoffet) hos 

lakselusa, eller på grunn av dokumentert uheldig effekt på miljøet dersom behandlingsvannet 

slippes ubehandlet ut i havet etter gjennomført behandling. Enkelte medikamenter kan fremdeles 

benyttes med god behandlingseffekt og minimal miljøpåvirkning. Disse medikamentene kan således 

utgjøre et skånsomt og effektivt alternativ for fiskegrupper som ikke tåler den mer belastende ikke-

medikamentelle behandlingen. Medikamentene må imidlertid benyttes med forsiktighet for å 

unngå resistensutvikling.  

 

Ikke-medikamentell behandling  

Ikke-medikamentelle metoder er en samlebetegnelse på metoder uten bruk av medikamenter og 

består av tre ulike metoder: bruk av ferskvann, samt mekanisk og termisk avlusning.  Alle de tre 

metodene krever trenging av fisken, samt pumping inn og ut av behandlingsenheten. 

Bruk av ferksvannsbad kan være en skånsom form for lusebehandling dersom den utføres på 

korrekt måte (i all hovedsak tilknyttet forhold rundt trenging, pumping, vannkvalitet og -mengde). 

Bruken må imidlertid begrenses på lik linje som medikamentelle metoder for å unngå 

resistensutvikling hos lakselusen.  

Mekanisk avlusning bygger på prinsippet om å bruke spyle lusene av laksen. Noen har i tillegg 

børster for fremdrift i systemet. 

Termisk avlusning som er fokuset for denne uttalelsen blir beskrevet og diskutert i kapittelet under.  

 

Termisk behandling  

Termisk avlusning av oppdrettsfisk ble første gang registrert av Mattilsynet i 2014. Bruken har vært 

stigende frem til i dag og er den dominerende ikke-medikamentelle metoden. Ifølge tall fra 

Veterinærinstituttet, utgjorde termisk avlusning halvparten av alle ikke-medikamentelle avlusninger 

i 2021. De resterende avlusningene bestod av mekanisk, ferskvannsbad og kombinasjoner av ulike 

metoder (Sommerset et al., 2022). I 2021 fikk Mattilsynet inn 1535 rapporteringspliktige meldinger 

om velferdsmessige hendelser fra matfisk- og stamfiskanlegg. Av disse var 741 (48 %) knyttet til 

medikamentfri avlusning med håndtering. 

https://www.radetfordyreetikk.no/er-det-mulig-a-bruke-rensefisk-pa-en-etisk-og-velferdsmessig-forsvarlig-mate-i-norske-oppdrettsanlegg/
https://www.radetfordyreetikk.no/er-det-mulig-a-bruke-rensefisk-pa-en-etisk-og-velferdsmessig-forsvarlig-mate-i-norske-oppdrettsanlegg/
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Avlusningsprosedyren 

Bruk av varmt vann for å redusere antallet lus på fisken er basert på empirisk kunnskap om at lusa 

tolererer varmt vann dårligere enn laksen. Sammenliknet med laksen er lusa svært liten og den vil 

«gjennomvarmes» langt raskere og miste taket eller falle av laksen.  

 

Fig 3. Prinsippskisse for termisk avlusing.  Kilde: Global Salmon Initiative 

1. Fisken pumpes inn fra merd. 2. Fisken passerer over en rist (avvanning). 3. Sjøvann filtreres og ledes bort. 

4. Fisken eksponeres for varmt vann. 5. Behandlingssløyfe. 6. Vannoverflate i behandlingsenheten. 7. 

Separator; fisken passerer over en rist. 8. Fisken pumpes ut av maskinen og ut i sjøen. 9. Varmt vann samles 

opp, filtreres, luftes og oppvarmes. 10. Varmt behandlingsvann resirkuleres.  

 

På lik linje med alle andre håndteringsoperasjoner må volumet i merda reduseres for å samle 

fiskene (trenging) i forkant av operasjonen (Fig. 4).  
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Fig. 4. Trengning av fisk i forbindelse med lusebehandling. Kilde: T. Poppe. 

 

Under overvåkning, blir fisken pumpet (sugd) fra merda opp i en brønnbåt eller avlusingsbåt og ført 

over en rist for av-vanning slik at minst mulig kaldt vann blir med til behandlingskammeret. Dette 

gjør det lettere å holde en konstant høy temperatur i behandlingskammeret. Fisken eksponeres 

deretter for vann på mellom 29 og 34°C i ca 30 sekunder, før den pumpes ut av kammeret, passerer 

over en rist for av-vanning (slik at det varme vannet kan gjenbrukes) og deretter sendes tilbake ut i 

merda. Lus som faller av under behandlingen samles opp og destrueres. Det blir i dag bygget 

spesialiserte avlusingsfartøyer med kapasitet på 120-180 tonn laks i timen avhengig av 

fiskestørrelse. 

 

Velferdsutfordringer ved bruk av termisk avlusning 

 

Varmt vann 

Laks er et vekselvarmt dyr med en optimumstemperatur på 10-14° C. og vanntemperaturene som 

benyttes ved termiske avlusing er vist å være smertefulle for fisken (Sommerset et al., 2022).  

Det er godt dokumentert at gjellene er et effektivt varmevekslingsorgan. Selv om det ikke er vist i 

forsøk direkte knyttet til termisk avlusning, er det rimelig å anta at temperaturen i kransarteriene 

som har blodforsyning direkte fra gjellene blir høy svært hurtig.  

I en nylig publisert studie ønsket Moltumyr et al. (2022) å undersøke effekten av kun varmt vann 

(dvs. uten trenging, pumping og stress) på oppdrettslaks. Produksjonsfisk på ca 1.3 kg ble enkeltvis 

og skånsomt overført til plastbakker med varmt vann (34° C) i 30 sekunder. Kontrollgruppen ble 
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tilsvarende skånsomt behandlet ved vanntemperatur på 9°C. Behandlingen ble gjentatt etter 23 

dager. Ved den andre behandling ble 20 fisk fra hver gruppe videofilmet. 

Videoopptakene viste at fisken som ble eksponert for varmt vann umiddelbart viste voldsomme 

smerte- og panikkreaksjoner. Noen av fiskene hadde voldsomme panikkartede sammenstøt med 

karveggen og «besvimte». Videofilm av fisk eksponert for 9°C viste normal søkende adferd langs 

kanten av plastbakkene. 

Etter andre behandling ble fisken avlivet og undersøkt.  Fisk behandlet i varmt vann hadde 

signifikant økning i prevalens av alvorlighetsgrad av skjelltap, finneskader, snutesår og øyeskader. 

Varmebehandlet fisk hadde også signifikant redusert vekstrate i forhold til fisk eksponert for 

temperatur på 9°C.  

Clark et al. (2008) har hos kongelaks (Chinook salmon) vist at rask temperaturstigning til 25°C 

medfører acidose, hjertearytmi (forstyrrelse av hjerterytmen) og redusert blodforsyning til alle 

kroppens organer.  

 

Skader på fisken 

Fysiske skader vil først og fremst være knyttet til overfladiske strukturer som hud og gjeller i form 

av slagskader, sår, tap av skjell og overhud, samt blødninger i gjellene. Mye av fisken som dør under 

og etter behandling viser tegn på akutt hjertesvikt eller sirkulasjonskollaps.  

 

Sykdommer 

Sykdommer som kardiomyopatisyndrom (CMS), pancreas disease (PD) og hjerte- og 

skjelettmuskelbetennelse (HSMB) er alle vanlig forekommende sykdommer i norsk fiskeoppdrett og 

alle vil bidra til å svekke hjertets funksjon (Sommerset et al., 2022). Fisk som har eller har hatt en 

eller flere av disse sykdommene vil derfor være ekstra utsatt ved påkjenningene som termisk 

avlusing innebærer. Alternative avlusningsmetoder bør i disse tilfellene vurderes. I situasjoner hvor 

underliggende helseproblemer utgjør en større risiko for skader som følge av panikk- og 

fluktreaksjoner, kan også laksen bedøves i forkant av avlusingen. 

Sykdommer som påvirker gjeller spesifikt er særskilt utfordrende i forbindelse med håndterings- og 

avlusingssituasjoner. Eksempler på slike sykdommer er amøbegjellesykdom (AGD), epitheliocystis, 

poxvirusinfeksjon og bakteriell gjellebetennelse som alle reduserer gjellenes kapasitet. Disse kan 

ofte opptre samtidig (Complex gill disorder) (Noguera et al. 2019), særlig om høsten, og vil bidra 

sterkt til å svekke fiskens respirasjon og evne til å håndtere stressende situasjoner som f. eks. 

termisk avlusing.  

 

Rensefisk 

Et annet aspekt ved termisk avlusing, er rensefisk (leppefisk og rognkjeks) som blir med på 

behandlingen med mindre de fjernes eller bortsorteres i forkant av behandlingen. Disse artene tåler 

hardhendt håndtering og trykkendringer svært dårlig og dødeligheten er høy i forbindelse med 

behandlingen. Ettersom avlusingsmaskinene kun er konstruert og godkjent for bruk til laks, er det i 

utgangspunktet ulovlig å sende rensefisk gjennom. Noen maskiner har utsorteringsrist etter 

pumping (før selve avlusingen), mens der det ikke er tilfellet må rensefisken sorteres (fiskes) ut av 
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merd i forkant av operasjonen. Til tross for dette gjennomgår mange rensefisk 

avlusningsprodsedyren.  

 

Gjentatte behandlinger 

Bruken av medikamentelle og ikke-medikamentelle lakselusbehandlinger har økt med 79 % fra 

2012 til 2021 (Sommerset et al., 2022). Antall aktive oppdrettsanlegg økte med 8 % i samme 

periode. En av grunnene til økningen er trolig at hver behandling har blitt mindre effektiv og at 

hyppigere behandlinger er nødvendig for å holde lusenivået nede. Ettersom hver enkelt behandling 

har sine potensielle bivirkninger og det i tillegg er en kumulativ belastningseffekt samlet sett, er 

denne utviklingen svært uheldig.  

 

Noen etiske betraktninger 

Når man diskuterer hvorvidt termisk avlusning er en akseptabel praksis eller ei, kan det skilles 

mellom to tilnærminger: 

Den første tilnærmingen tar utgangspunkt i termisk avlusning som en av flere mulige metoder som 

næringen benytter. Det argumenteres da for termisk avlusning med den begrunnelse at denne 

metoden er komparativt bedre enn andre (eventuelt tidligere benyttede) metoder. At en metode 

ses på som et fremskritt sammenlignet med andre, blir da det avgjørende argumentet for at den 

komparativt overlegne metoden er den som er å anbefale. Kort sagt, siden den er overlegen vis-a-

vis anførte alternativer, vurderes den som god nok til å anbefales – og implementeres.  

Den andre tilnærmingen tar utgangspunkt i fisken, forstått som hva slags respekt og tilhørende 

behandling fisken har krav på, ut fra hensynet til fiskens ve og vel som et levende vesen med 

distinkte sanse- og følelsesmessige evner. Hvis fisken utgjør målestokken som metoden vurderes 

opp mot som etisk akseptabel eller ei, så hjelper det ikke at metoden er overlegen sammenlignet 

med andre metoder. At fisken er setet for målestokken, medfører at den etiske vurderingen 

anerkjenner fiskens ve og vel som det hensyn som metoden må være forenlig med, i betydningen å 

respektere og ikke krenke eller true.  

Rådet for dyreetikk slutter seg i vurderingen av termisk avlusning som metode til den andre 

tilnærmingen som anerkjenner fiskens ve og vel som målestokk for hva som kan være akseptable 

metoder for bekjempelse av lakselus.  
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Rådets vurdering 

Termisk behandling er kontroversielt, først og fremst på grunn av skadene og dødelighet som 

påføres fisken under og i etterkant av behandlingen.  Alle former for håndtering er stressende for 

fisken, men ny forskning har vist at termisk avlusning er ekstra belastende grunnet fiskens 

fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet.  

Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for 

dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk 

behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel. Rådets representant for næringsmessig 

dyrehold – akvatiske dyr tar dissens i saken (se vedlegg 1 under).  

 

På vegne av Rådet for dyreetikk 

 

   

 

----------------------------------------                             ----------------------------------------   

Knut Bøe     Kristian Ellingsen-Dalskau 
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Vedlegg 1 

 

Dissens til «Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus 

i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte?» 

Utvalgets medlem Eirin Silvik viser til at termisk avlusing er en metode som nylig er blitt vurdert og 

under visse omforente forutsetninger har blitt akseptert av Mattilsynet som metode for avlusing i 

norsk oppdrettsnæring. 

Dette medlemmet viser til at flere arbeidsoperasjoner der fisk tas ut av oppdrettsmiljøet ved 

eksempelvis medikamentfri behandling mot lakselus, medfører belastning for enkeltindivid og har 

et potensial for ugunstig fiskevelferd. Alle slike operasjoner må ledes og utføres av personell som 

har relevant opplæring og erfaring med slike operasjoner, som alle innledes med å trenge sammen 

fisk med en not, samt påfølgende pumping av levende fisk. Utstyr må videre være utprøvd og 

dokumentert med tanke på fiskevelferd før det tas i kommersiell bruk. Det er svært viktig at 

trengning av fisk ikke foregår over lengre tid enn høyst nødvendig, da denne innledende og i seg 

selv stressende operasjonen har potensiale for å påvirke utfallet av all påfølgende håndtering og 

behandling. 

Medlemmet påpeker videre at termisk avlusing lenge var en foretrukken metode for avlusing av 

påkjent og svak fisk, noe som gjorde denne metoden sårbar for høye dødelighetstall, men ikke 

nødvendigvis reflekterte selve metodens egnethet for avlusing av frisk fisk. 

Medlemmet anfører videre at laksenæringen selv har tatt initiativ til omfattende forskning for å 

tette kunnskapshull innen fiskevelferd ved håndtering av oppdrettet laksefisk, derunder også 

spesifikt kortvarig eksponering til vanntemperaturer på opptil 34 °C. Disse prosjektene utføres ved 

anerkjente forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og resultatene meddeles næringen og 

myndigheter fortløpende. Det vises også til at det med det første kommer både rapporter og 

vitenskapelige artikler som underbygger medlemmets velferdsmessige betraktninger på feltet.  

Dette medlemmet mener derfor: 

 All håndtering av fisk i kommersielt oppdrett må foregå på en så skånsom måte som mulig 

 Nytt utstyr og nye metoder som krever håndtering av fisk må dokumenteres som 

velferdsmessig forsvarlig 

 Det foregår en stadig positiv utvikling med tanke på velferd og effekt av termisk avlusning 

og annen ikke-medikamentell behandling mot lakselus 

 Det er de siste to årene iverksatt en betydelig forskningsinnsats ved anerkjente 

forskningsinstitusjoner i Norge og EU med tanke på å velferd ved håndtering og behandling 

av oppdrettet fisk 

 Denne langsiktige forskningsinnsatsen er i stor grad initiert av akvakultur- og 

brønnbåtindustrien og finansieres i stor grad av Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri og 

Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) 

 Termisk behandling mot lakselus må kunne benyttes videre om metoden og utførelsen 

sikrer god velferd og et gunstig behandlingsresultat 

 


