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HØRINGSSVAR: Endringer i forskrift om omsetning mv. av 
visse legemidler utenom apotek og forskrift om legemidler 
 
Dette brev sendes kun elektronisk. 
 
Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) takker for anledningen til å gi innspill. Vi har 
ingen mening om endringene som gjelder omsetning av homøopatiske legemidler. Vårt 
høringssvar angår derfor spesifikt endringene som er sammenfattet i kapittel 5, pkt. 5.1 til 5.5 i 
høringsnotatet.  
 
NZB støtter forslaget om å tillate salg av legemidler uten markedsføringstillatelse til akvariefisk 
i LUA, og de derav foreslåtte endringene i legemiddelforskriften og LUA-forskriften. 
 
Definisjon av akvariefisk 
Det er i denne sammenhengen viktig at det er klart for alle parter at man med akvariefisk sikter 
til fisker som «holdes, oppdrettes eller omsettes utelukkende for prydformål», som definert i 
akvakulturdriftsforskriften (FOR-2008-06-17-822) §4, bokstav d. Også andre forskrifter bruker 
stort sett definisjonen «for prydformål», jfr. f.eks. forskrift om fremmede organismer (FOR-
2015-06-19-716) §7, 1. ledd, bokstav c. 
 
Bruken av begrepet «kjæledyr» i endringsforslaget for legemiddelforskriftens §2-2, ny bokstav j, 
kan virke unødvendig forvirrende, da man sjelden anser fisk som dyr man kjæler med. NZB 
foreslår derfor at «kjæledyr» i forskriftsteksten endres til «for prydformål». 
 
Arter som også benyttes for menneskelig konsum kommer sjelden eller aldri i akvariehandelen, 
og om de skulle gjøre det vil det alltid være til priser som er flerfoldige ganger høyere enn det 
som de samme arter ville omsettes for som matfisk. Faren for at akvariefisk, bevisst eller 
ubevisst, blir benyttet for konsum er derfor svært liten. 
 
Virkestoffer 
NZB støtter videre at det utarbeides lister over virkestoffer hhv. legemidler som vil være unntatt 
krav om markedsføringstillatelse og dermed kan selges av dyreforretninger i.h.t. den foreslåtte 
endringen i LUA-forskriften § 2. 
 
Preparater som anvendes til vanlig sykdomsbehandling på akvariefisk er med få unntak flytende 
preparater basert på velprøvde virkemidler. Hvilke virkemidler som anvendes varierer, men 
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vanligvis er det kun noen få virkestoffer i et enkelt preparat, og innholdet er tydelig oppgitt fra 
produsenten.  
 
NZB bidrar gjerne til det videre arbeidet med å kartlegge produkter og virkestoffer som bør 
vurderes unntatt fra markedsføringstillatelse. 
 
Kompetanse på fiskesykdommer 
Vi tolker de foreslåtte endringene i LUA-forskriften til at legemidler til akvariefisk vil kunne 
omsettes av alle «vanlige LUA-virksomheter» i tillegg til dyreforretninger. Vi har for så vidt 
ingen vesentlige merknader til dette, da vi anser at det er lite sannsynlig at 
dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner vil finne et slikt nisjemarked økonomisk 
interessant.   
 
For dyrebutikker er det imidlertid svært viktig å kunne tilby kundene relevante preparater for 
behandling av de vanligste sykdommer og parasitter i akvariemiljø. Sykdommer på fisk er 
vanligvis ikke mulig å behandle effektivt uten at man har kunnskaper om vannkjemi og tar 
hensyn til justering av vannparametre og opprettholdelsen av et sunt miljø i akvariet. Denne 
kompetansen finnes i stor grad i norske dyrebutikker. NZB har gjennom årene gjennomført 
mange kurs i akvarieteknikk, derunder sykdomsproblematikk, for våre medlemmer og deres 
personale, og kommer til å fortsette med dette for å sikre at kompetanse finnes på bruken av de 
aktuelle preparatene, så vel som at personalet kjenner sin egen begrensning når det gjelder mer 
alvorlige sykdomstilstander på fisk som kan kreve veterinærbistand. 
 
På norske apoteker finnes i dag absolutt ingen kompetanse på akvariefisksykdommer eller 
behandling. Det finnes heller ikke preparater spesielt beregnet for behandling av akvariefisk i 
apotekenes sortiment. Lovlig og regulert omsetning gjennom dyrebutikker av effektive 
legemidler med liten risiko for feilbruk eller helsefare for akvariefisk eller miljø anses derfor 
viktig for å sikre fortsatt god dyrehelse og dyrevelferd på akvariefisk. 
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