
Frikjenner: Ny forskning fra Canada frikjenner lakselus i de kanadiske 
anleggene som villaksdreper og årsak til de siste årenes nedgang i villaksbe-
standen, melder Nature News i følge kyst.no.

Avtale: Cermaq har signert en joint venture-avtale med den lokale partner 
Anova Corporation i Vietnam. Dette innebærer at Cermaqs fôrvirksomhet, 
Ewos etablerer seg i det vietnamesiske fôrmarkedet, melder kyst.no

Betaler gebyret, men vurderer å gå til retten

INGEN INNRØMMELSE: Karsten Måsøval sier at det ikke er noen innrømmelse av at Måsøval Fiskeoppdrett har gjort noe galt når selskapet har gått til det skritt å betale MTB-gebyret.  FOTO: DN

Godtar ikke advokatregning
Ørretselskapet Polarlaks 
krever nesten 600.000 kroner 
til dekning av utgifter selska-
pet har hatt i forbindelse med 
at selskapet jobbet med å få 
opphevet et gebyr på 9,2 mil-
lioner kroner Fiskeridirekto-
ratet ila bedriften for brudd 
på biomassebestemmelsene 
i 2007.

Paragrafen i reaksjonsfor-
skriften, som ble anvendt for 
å «regne ut» gebyret, er nå 
opphevet blant annet etter 
at Sivilombudsmannen kom 
med en uttalelse i 2009 som 
slo positivt ut for Polarlaks. 

Dette førte til at samtlige 
overskridelsesvedtak fra 
2007 ble gjort ugyldig i april 
i år.

I beløpet på 589,375 kroner 
ligger for det aller meste et 
adovokathonorar til advokat-

firmaet Norman & Co. Selska-
pet har fakturert 219 timer for 
Polarlakssaken. Timeprisen 
er 2.100 kroner.

Det er også noen mindre 
utgifter for bruk av telefon og 
kopiering, samt et lite beløp 
til reiseutgifter.

Det er advokatselskapet 
Norman & Co som har sendt 
fakturaen til Fiskeridirekto-
ratet.

Direktoratet mener imidler-
tid at beløpet er alt for høgt. I 
sitt vedtak skiver direktora-
tet:

«Antall timer som er 
fakturert er vesentlig høyere 
enn for tilsvarende saker. Det 
er brukt ca 100 timer mer 
enn det nest største kravet 
som har kommet inn i denne 
forbindelse.»

Videre skriver direktoratet: 

«Vi er etter dette kommet til at 
ikke mer enn to tredjedeler av 
kravet av de anførte kostna-
dene har vært nødvendig for å 
få endret vedtaket.»

Vedtaket direktoratet sikter 
til er gebyret på 9,2 millioner 
kroner fra 2007.

Beløpet direktoratet er 
villig til å betale er 392.916 
kroner.

Norman & Co klaget saken 
til Fiskeri- og kystdeparte-
mentet. 29. november gjør 
FKD et vedtak i saken som 
går ut på at departementet 
opprettholder Fiskeridirekto-
ratets vedtak.

Kraftblokk for lus...
1. januar 2011 må lakseopp-
dretterene begynne å bruke 
heldekkende presenning når 
de skal behandle laksen i mer-
den med kjemiske lakselus-
midler. Da trer en ny forskrift 
i kraft som umuliggjør den 
metoden som er mest vanlig 
i dag der en kun bruker et 
«presenningsskjørt». 

For å gjennomføre avlu-
sing slik Mattilsynet krever, 
må en ute ved de største 
anleggene kunne håndtere 
presenninger på størrelse 
med en håndballbane, og 
sette dem på plass under 
merdene.

Utstyrsleverandørene 
Rapp Hydema Syd i Fredrik-
stad er en av bedriftene som 
har fått føle på skinnet at det 

nærmer seg et nytt lusebe-
handlingsregime.

For å håndtere pressenin-
gen har Rapp Hydema Syd 
utviklet en kraftblokk på 
lik linje med kraftblokken 
som brukes i fiskeriene for å 
trekke snurpenøter og store 
garnlenker.  

– Arbeidsbåtene våre har 
hydraulisk opplegg med 
kran, dermed kan vi sette 
inn kraftblokker av denne 
typen, som klarer brasene. 
Vi er godt fornøyd med at 
noen har tatt utfordringen å 
lage slikt utstyr, sier Magnar 
Svoren ved Marine Harvest 
i Måløy. Uten de nye halerne 
mener Svoren det ville vært 
en større utfordring med 
tanke på avlusing. 

KRAFTBLOKK: Rapp Hydema Syd har utviklet en kraftblokk 
på lik linje med kraftblokken som brukes i fiskeriene for å 
trekke snurpenøter og store garnlenker for å håndtere pres-
seninger i oppdrettsnæringa. FOTO: MARINE HARVEST

Samordnet avlusing
Fiskeri- og kystminister Lis-
beth Berg-Hansen fastsatte 
fredag en forskrift som på-
legger oppdrettsnæringen 
å gjennomføre samordnede 
vinter- og våravlusinger også 
i 2011. 

– Forskriften er en oppføl-
ging av fjorårets avlusnings-
kampanjer som viste seg å 
være svært vellykket. Jeg har 
samtidig fastsatt endringer i 
den nasjonale luseforskriften 
som gir bedre oversikt over 
lusestatus og over bruk av lu-
semidler, sier Berg-Hansen i 
en pressemelding.

– Tall fra Havforskningsin-
stituttet viser at laksesmolten 
i år kunne vandre ut til havet 
med lav lusebelastning. Dette 
viser at samordnet vinter- og 
våravlusing er et viktig tiltak 
for å sikre villaksen, og derfor 
gjentar tiltaket vinteren og 
våren 2011, sier fiskeriminis-
teren videre.

Alle oppdrettsanlegg med 
laksefisk på kysten fra Roga-
land til og med Nordland vil 
bli pålagt å gjennomføre to 
samordnede avlusinger før 
den ville laksesmolten forla-
ter elvene. 

Den første avlusningen 

skal g jen-
nomføres i 
januar, med 
de samme 
tiltaksgren-
sene som i 
den nasjonale 
luseforskrif-
ten. Gevin-
sten her vil 
ligge i sam-
ordningseffekten. Ved vårav-
lusingen vil man i tillegg til 
samordningseffekten oppnå 
ytterligere effekt ved at til-
taksgrensen settes til 0,1 lus 
pr fisk i gjennomsnitt.

Det blir også innført krav 
om hyppigere rapportering 
av lusetall, samtidig som det 
innføres nye krav til at opp-
dretter rapporterer til Mat-
tilsynet hvilket virkestoff og 
mengde som blir brukt ved 
lusebehandling. 

–Hyppigere rapportering 
av lusetall og ny meldeplikt 
for virkestoff og mengde 
ved behandling vil gi oss 
bedre oversikt både over lu-
setallene, og over potensiell 
miljøpåvirkning av lusebe-
handlingene, heter det i pres-
semeldingen fra fiskeri- og 
kystdepartementet

Lisbeth 
Berg-Hansen
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