
 

 

 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon* Fiskeri- og 

havbruksavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8090 Dep Kongens gate 8 22 24 90 90 Nina Eriksen Vinje 

22 24 64 84 0032 Oslo Org.nr.  

postmottak@nfd.dep.no www.nfd.dep.no 912 660 680  

 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 15/4396-45 19.12.16 

 

Etablering av styrings- og ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning -  bestilling 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til arbeidsgruppemøte om arbeidet med lusemodeller 

for å vurdere påvirkningen av lus fra oppdrett på villfisk i de kommende 

produksjonsområdene, jf Meld. St. 16 (2014-2015), og oppsummering av dette i møte mellom 

styringsgruppen og NFD den 19. desember 2016.  

 

Det ble i arbeidsgruppemøtet 30.nov – 1. des etablert konsensus om at 

 Modellverktøyene (sammen med overvåkningsdata) er gode nok til å gjennomføre en 

vurdering av produksjonsområdene basert på påvirkningen på villaks. 

 Det er en styrke å ha flere modeller som benyttes parallelt, da de ulike modellene har 

ulike styrker og svakheter. 

 Det anbefales bruk av ekspertgruppe etter modell av ICES-systemet. Ekspertgruppen 

vil bruke alle inngangsdata til å lage en enhetlig anbefaling om lakselusindusert 

villfiskdødelighet per produksjonsområde. 

 

Basert på konsensus, ber departementet de tre instituttene, Havforskningsinstituttet, 

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforvaltning etablere en styringsgruppe 

bestående av en representant fra hvert institutt.  

 

Styringsgruppen skal i løpet av januar 2017 ha opprettet en ekspertgruppe av forskere på 7-9 

personer. Ekspertgruppen skal settes sammen så bredt som mulig av personer med 

kompetanse på feltet og med evne til å gjøre en overordnet analyse av all tilgjengelig 
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kunnskap for å komme med en enhetlig anbefaling om lakselusindusert villfiskdødelighet per 

produksjonsområde. Ekspertgruppen skal innen begynnelsen av mars gi sin anbefaling til 

instituttgruppen. Instituttgruppen skal vurdere anbefalingen fra ekspertgruppen og ut i fra 

denne levere et omforent råd til departementet innen overgangen mars/april. 

 

Rådet som gis i mars/april vil være basert på lusesituasjonen i 2016. Etter at data fra 

overvåkningen knyttet til utvandringen av villaks i hele landet for våren 2017 har kommet til, 

skal ekspertgruppen revurdere sin anbefaling til instituttgruppen, slik at instituttgruppen kan 

gi et endelig råd til departementet i begynnelsen av august 2017. Det er en omforent forståelse 

mellom departementet og styringsgruppen at dette rådet vil legge hovedvekt på påvirkningen 

på villaks, og at kunnskapsgrunnlaget for lakselus på annen vill laksefisk er noe svakere enn 

for laks. 

 

Departementet forutsetter at VI og HI dekker sine utgifter til dette arbeidet innenfor tildelte 

rammer for 2017, og at HI dekker utgifter til de øvrige involverte parter innenfor sine rammer. 

 

Med hilsen  

 

 

Yngve Torgersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Nina Eriksen Vinje 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN 

Norsk institutt for 

naturforskning 
Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO 

Veterinærinstituttet Pb 750 Sentrum 0106 OSLO 
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