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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. 

2. PRINSIPPDOKUMENT OG RUTINER FOR BESTE PRAKSIS 

Sjømat Norge sitt prinsippdokument på dyrevelferd tar utgangspunkt i Lov om dyrevelferd, 
St.prp.nr.12 (2002-2003) og generelle prinsipper for risikokontroll. I prinsippdokumentet slår vi 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 rutiner for beste 
praksis på dyrevelferd i havbruksnæringen. Det innebærer blant annet at produksjonsmetoder, utstyr 
og håndteringsmåter skal kartlegges for å identifisere kritiske punkter som kan utfordre dyrevelferden. 
Til disse punktene skal det knyttes velferdsindikatorer som skal brukes for å registrere velferdsstatus 
og nødvendige korrigerende tiltak for å bedre velferden. Ordningen skal også inkludere rutiner som 
dokumenterer gjennomføringen av beste praksis. Rutinene skal være så generelle at de kan brukes i 
alle deler av produksjonen. Det betyr både for laks, regnbueørret og rensefisk, både smoltproduksjon, 
matproduksjon og stamfisk, og for alle former for transport og håndtering av fisken.  

Utfordringene nå er blant annet at det er relativt stor usikkerhet knyttet til å få fastslått med større 
sikkerhet hvordan fisken egentlig har det. I utviklingen av rutiner for beste praksis vil det derfor være 
viktig og gjennomføre prosjekter som kan plukke ut de mest hensiktsmessige velferdsindikatorene 
samtidig som det relativt raskt vil være mulig å få en oversikt over velferdsstatus i de ulike 
produksjoner.  

Det er planlagt at rutinene skal kunne tas i bruk senest fra 2021. 

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 Oppdrettere 
o Utstyrsleverandører 
o Forskningsinstitusjoner 
o Undervisningsinstitusjoner 
o Dyrevernorganisasjoner 

Første møte i AquaWelfare blir i juni 2018. 


