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Hva jeg skal snakke om

1. Fiskevelferd og situasjonen i dag

2. Hvordan skal metoder utvikles?

3. Hvordan skal metoder brukes?



Dødelighet i 2019: 16,9% 
(59,3 millioner individer)

Høyest dødelighet hos stor oppdrettsfisk

At fisken (over)lever er ingen garanti for at velferden 
er god

Fiskevelferdssituasjonen
Mattilsynets årsrapport 2019: - Dødeligheten er for høy



Meldte velferdshendelser*  2019
2019

Behandlinger Uavklart dødelighet Annet Håndtering Naturkrefter

* Matfisk/stamfisk 1393 hendelser, Fiskehelserapporten, VI



Innovasjon

Fallgruber Muligheter

Fallgruber og muligheter



Framtidens helse- og velferdsovervåkning

Data inn:
• Lus
• Skader
• Bevegelse
• Atferd
• Individgjenkjenning
• Hendelser
• mm

Lagring og bearbeiding i «skyen»

Maskinlæring bidrar til stadig økt 
presisjon.

Kamerateknologi, big data, kunstig intelligens?

VIDEOEKSEMPEL – ESTIMERING AV 
BEVEGELSE (lånt av SINTEF)



Dyrevelferdsloven § 8

• § 8.Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger
• Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske 

løsninger som brukes til dyr, er egnet til å ivareta hensynet til 
dyrenes velferd.

• Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, 
utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal 
påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til 
dyrevelferd.

• Kongen kan gi nærmere forskrifter om omsetning og bruk av visse 
driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger samt om 
godkjenning og dokumentasjon av egnethet.



Forutsetning:

• Metoder og utstyr skal være egnet for 
fiskevelferd

• Krever dokumentasjon

Forsvarlig behandling
Krav til fiskevelferd



Innovasjon og dokumentasjon

Idè Forskning 
og utvikling Uttesting Pilot I bruk

Utviklings og dokumentasjonsfasen 
(Forsøksdyrforskrift, meldeplikt, disp)

Supplerende 
dokumentasjon



Hvordan lykkes med innovasjon?

Innovasjon og dokumentasjon må følge et standardisert løp

Hvordan sikre at 
dokumentasjonen er pålitelig?

Standardisering av dokumentasjonsløp?

Sertifisering av dokumentasjonsløp?

Hvem har ansvaret for å sikre pålitelig 
dokumentasjon?

Mattilsynets bidrag: Bidra til at bransjen kan følge regelverket og 
dermed bedre fiskevelferden



Hvordan skal ikke medikamentelle 
metoder brukes

Dokumenter
te metoder

Bruke 
metoden slik 

den er 
dokumentert

Vurdering av 
fiskegruppen

Forsvarlig 
behandling



Hva kan vi lære av termisk?

Innovasjon og dokumentasjon må følge et 
standardisert løp

Belastende forsøk og utprøving er søknadspliktig 
etter forsøksdyrregelverket

Dokumentasjonen må være pålitelig slik at de 
faktiske velferdskonsekvensene avdekkes



Oppsummering
• Fiskevelferden er for dårlig og dødeligheten for høy

• Vi har felles mål om lave lusenivåer og god velferd

• Teknologisk utvikling viktig for bærekraftig vekst

• Utviklingen må skje innenfor regelverket og på fiskens premisser

• Teknologien må dokumenteres

• Dokumentasjonen må være tilgjengelig og forståelig for brukerne

• Mattilsynet vil veilede om regelverket og føre tilsyn med at den 
samlede behandlingen på tilstrekkelig måte ivaretar fiskens helse 
og velferd



Takk for meg!
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