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I behandlingen mot lakselus har det over flere år vært en stor økning i legemiddelbruken og en kraftig utvikling av 
resistens. Myndighetene har hatt for lite oppmerksomhet rettet mot bruken av legemidler i oppdrettsnæringen. På 
oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomfører derfor Mattilsynet en kampanje om riktig legemiddel- 
bruk.  

Produksjonsvekst 
Oppdrettsnæringen er i vekst. Fra 2009 til 2014 økte salget i underkant av 30 %, fra ca 936 000 tonn til ca 1 327 
000 tonn (rundvekt). Salgsverdien på slaktet fisk i 2014 utgjorde godt over 40 milliarder kroner. 

Legemiddelbruk 
Legemiddelbruken har økt betydelig siden 2009 og uforholdsmessig mye mer enn produksjonsøkningen. Bruken av 
hydrogenperoksid var nesten 150 ganger høyere i 2015 enn den var i 2009. Det høye forbruket av legemidler er en 
utfordring for fiskevelferd, miljøet og fører til utvikling av resistens.

Tabell: Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

Legemiddel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
azametifos 1884 3346 2437 4059 3037 4630 3904
cypermetrin     88   107    48   232   211   162     85
deltametrin     62     61    54   121   136   158   115
diflubenzuron 1413 1839  704 1611 3264 5016 5896
emamektin     41     22  105     36     51   172   259
teflubenzuron 2028 1080    26   751 1704 2674 2509
hydrogenperoksid 
(100%) (tonn)

  308 3071 3144 2538 8262 31577 43246

Tilsynskampanjen fortsetter
Mattilsynet øker nå tilsynsaktiviteten med legemiddelbehandling i oppdrettsnæringen. Det har vært flere tilfeller med 
omfattende laksedød under behandling mot lakselus. Et av tilsynspunktene er kombinasjonsbehandling. I likhet 
med annen medisinsk behandling, må den være forsvarlig med hensyn til mattrygghet, dyrevelferd, resistens- 
utvikling og miljøpåvirkning. 

Les mer på mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/
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Stor økning av legemiddelbruk mot lakselus

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2016.

Endret tilbakeholdelsestid for Benzoak vet.
Gammel tilbakeholdelsestid var 21 dager. Legemidlet brukes til anestesi og sedasjon av laks og ørret.  
Ny tilbakeholdelsestid er: Slakt: 7 døgngrader. Se legemiddelverket.no/tilbakeholdelsestider

Avslag for formalin mot lakselus opprettholdes 
Legemiddelverket avslo høsten 2015 en søknad om spesielt godkjenningsfritak for bruk av formalin mot lakselus. 
Avslaget ble påklaget til Helse- og omsorgsdepartementet. Klager fikk ikke medhold og avslaget er opprettholdt.
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