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Legemiddelbruk i oppdrettsbransjen - 
økt tilsynsaktivitet fra Mattilsynet 
 
Nærings- og fiskeridepartementet vil ha større oppmerk-
somhet rettet mot legemiddelbehandling i oppdretts-
bransjen. Mattilsynet har derfor sendt et brev til alle 
store fiskehelsetjenester. Brevet gir råd om riktig bruk av 
legemidler i fiskeoppdrett og understreker at autorisert 
fiskhelsepersonell ansvaret for legemiddelbehandlingen.

Avvik som begrunnes med økonomiske hensyn 
innebærer ofte risiko for fiskevelferd. Dette er faglig 
og etisk uforsvarlig - og dermed ulovlig. Mattilsynet vil 
følge opp fiskehelsepersonell og øke tilsynsaktiviteten på 
området. 

Forsvarlig legemiddelbehandling 
Autorisert fiskehelsepersonell er personlig ansvarlig 
for legemiddelbehandlingen i oppdrettnæringen. Dette 
gjelder både fiskhelsepersonell som er ansatt i selskapet 
og de som arbeider i selvstendig fiskhelsetjeneste. 

• Legemidler bør bare brukes når andre tiltak ikke er 
tilstrekkelig effektive. God hygiene kan redusere 
behovet.  

• Legemiddelbehandling skal brukes ved riktig 
indikasjon, til beste for dyret og i tråd med godkjent 
preparatomtale. 

• Bruk legemidler som er godkjent i Norge. Avvik fra 
indikasjon (for aktuell dyreart) må begrunnes dyre-
helsefaglig og dokumenteres i journal. 

• Ved alternativ behandling (udokumentert) kan 
det være vanskelig eller umulig å beregne til-
bakeholdelsestiden.  

• Behandlingen kan delegeres til kompetent med- 
hjelper, men fiskehelsepersonell  har ansvaret og 
skal føre tilsyn for å sikre riktig bruk. 

Resistens og miljøhensyn
Behandling med økt dose eller konsentrasjon, forlenget 
virketid eller kombinasjoner av preparater som følge av 
nedsatt følsomhet,kan være uforsvarlig. 

• Under ellers like forhold bør det legemidlet som 
har minst miljøskadelige effekter brukes.  

• Behandlingsforsøk som eksperimenterer med 
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toksiske tålegrenser skal være godkjent av  
Legemiddelverket og Forsøksdyrutvalget.  

• Valg av legemiddel, hyppighet av behandling 
og dosering skal kunne forsvares faglig, også 
med hensyn til resistensutvikling. 

Konsekvenser av uforsvarlig legemiddelbruk
Svikt og regelbrudd kan få konsekvenser for  
forskriveren etter dyrehelsepersonelloven og  
dyrevelferdsloven.

Brevet ligger på mattilsynet.no

 
 

Valg av smertestillende legemidler til 
hund eller katt med nedsatt nyre- 
funksjon
Se oversikt over de mest brukte analgetika til hund 
og katt ved nedsatt nyrefunksjon. 

vetlis.no/informasjon

Endrede tilbakeholdelsestider 

Panacur vet pulver 4% til geit, gris og sau:  
Gamle tilbakeholdelsestider var 14 dager for slakt 
og fire dager for melk. De nye tilbakeholdelses-
tidene for sau og geit er som følger: 

Slakt: 19 døgn.
Melk: 8,5 døgn. 

Ved melking to ganger daglig innebærer dette 
at melk kan leveres til konsum fra og med den 
17.melkingen etter siste behandling.Det er ikke 
endringer for slakt fra gris (fire døgn).

Finquel vet til laks, regnbueørret og torsk:
Den gamle tilbakeholdelsestiden var 21 dager. 
 
Ny tilbakeholdelsestid for alle arter: 
 
Slakt: 25 døgngrader. 
Hos torsk må lever kasseres ved slakt innen 21 
dager.

 Se legemiddelverket.no/tilbakeholdelsestider
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