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DYREVELFERD I HAVBRUK 

1. LOV OM DYREVELFERD 

o Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. 
o Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. 
o Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. 

Lov om dyrevelferd av 19. juni 2009 nr. 97. 

2. ORDNING FOR BESTE PRAKSIS 

Sjømat Norge har vedtatt et prinsippdokument om dyrevelferd som tar utgangspunkt i Lov om 

dyrevelferd. I prinsippdokumentet slås det blant annet fast at god dyrevelferd er ett av de viktige 
fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon.  

Prinsippdokumentet har fokus på ni kjernepunkter som skal lede til etablering av en ordning for beste 

praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen. En ordning for beste praksis skal baseres på prinsipper for 
risikohåndtering. Det betyr blant annet at produksjonsmetoder, utstyr og håndtering skal kartlegges for å 

identifisere kritiske punkter som kan utfordre dyrevelferden.  

En forutsetning for vurdering av velferd er at det finnes egnede måter å kvantifisere graden av velferd på. 

Et prosjekt (FISHWELL) som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ble 

avsluttet i 2017, med publisering av en håndbok for vurdering og dokumentasjon av fiskevelferd. Denne 

håndboken vil danne grunnlag for fastsettelse av hvilke velferdsindikatorer som vil være hensiktsmessig å 

bruke innenfor en ordning for beste praksis. Disse velferdsindikatorene skal brukes for å registrere 
velferdsstatus. På det grunnlaget skal behovet for og eventuell iverksettelse av nødvendige 

hensiktsmessige korrigerende tiltak baseres. En ordning for beste praksis skal også inkludere informasjon 

om hva som kan være relevante korrigerende tiltak og rutiner som dokumenterer gjennomføringen av 
beste praksis. 

Ordningen forventes å være ferdig utviklet senest fra 2021, men prinsippene kan selvfølgelig innarbeides 
gradvis på lokalitetene før den tid, blant annet avhengig av hvor langt de enkelte selskap allerede har 

kommet. 

3. AQUAWELFARE 

AquaWelfare skal være et dialogforum i havbruksnæringen med fokus på dyrevelferd. Sjømat Norge 

mener det er behov for et slikt forum for å: 

o sørge for rask fremgang i utarbeidelsen av interne rutiner og beste praksis for kontroll og 

dokumentasjon med dyrevelferden. 

o sette større fokus på dyrevelferd i alle deler av produksjonen. 
o sette større fokus på dyrevelferd i utviklingen av nytt utstyr og nye metoder. 

o utveksle forskningsresultater.  

o diskutere erfaringer og ideer til bedre velferd. 

For å få til dette må det blant annet komme bidrag i forumet fra: 

o Havbruksbedrifter 
o Utstyrsleverandører 

o Forskningsinstitusjoner 

o Undervisningsinstitusjoner 

o Dyrevernorganisasjoner 

 

Det første møtet i AquaWelfare blir i juni 2018. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=lov%20om%20dyrevern

