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Uttalelse fra Mattilsynet til produsent av ny metode, utstyr, teknologi mv. i
akvakultur.
Innledning:
Dyrevelferdsloven § 8 andre ledd fastslår at «Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer,
metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og
funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd.»
Dokumentasjonen, som et resultat av en forsøksmessig utprøving, må foreligge før utstyret kan
forhandles og tas i kommersielt bruk.
Observasjon:
Mattilsynet er forelagt følgende dokumenter som skal dokumentere fullført utprøving av, og
konsekvensene for fiskevelferd ved bruk av FLS avluser.
• Dokumentasjon av fiskevelferd ved bruk av FLS avluser - en sammenstilling av tilgjengelig
informasjon - mars 2018 - INAQ AS
• Mekanisk avlusning med FLS-avlusersystem - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus rapport 6 2017 - Veterinærinstituttet
Vurdering:
De fremlagte dokumentene viser at det er foretatt en utprøving av FLS avluser.
Konsekvensene for fiskevelferd ved normal bruk, som følger brukerhåndboken, er dokumentert.
Dette er ikke en godkjenning av utstyret/metoden. Vi har ikke tatt stilling til forsvarligheten ved bruk
av utstyret. Forsvarlighet må vurderes av fiskehelsepersonell før bruk.
Konklusjon:
Flatsetsund Engineering har gjennomført en uttesting av FLS avluser i samarbeid med
Veterinærinstituttet og dokumentasjonsarbeid sammen med INAQ AS. Konsekvensene for
fiskevelferd er dokumentert ved normal bruk som følger brukerhåndboken. Oppdretternes behov for
dispensasjon etter akvakulturdriftsforskriften § 20 andre ledd er dermed bortfalt for denne modellen.
Veiledning om veien videre:

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Kristine Marie Hestetun
Tlf: 22 40 00 00 / 22779223
E-post: postmottak@mattilsynet.no
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Som utstyrsleverandør må du sørge for at utstyret er utprøvd, at konsekvensene for fiskevelferd er
dokumentert, og at utstyret er egnet ut fra velferdshensyn. Dette må dere sørge for til enhver tid. Det
betyr blant annet at:
• Brukerhåndboken som skal følge utstyret/metoden må inneholde informasjon om rammene for
velferdsmessig trygg bruk av utstyret og eventuell risiko for velferdsmessige konsekvenser.
• Dersom det gjøres tekniske endringer som avviker fra uttestet modell, må det gjøres en
risikovurdering og eventuelle nye forsøk/uttestinger før utstyret brukes.
• Dersom det etter at utstyret/metoden er tatt i kommersiell bruk kommer til ytterligere
velferdsmessige konsekvenser, må du vurdere oppfølgende uttesting av utstyret/metoden.
• Alle ytterligere risikovurderinger og eventuelle forsøk/uttestinger må gjøres av kompetent personell,
slik at både tekniske og biologiske faktorer vurderes.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Kristine Marie Hestetun
seniorinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i dyrevelferdsloven § 30.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket
•

Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven )

