
Forby bruk av rensefisk!  1 

Rensefisk er leppefisk som settes ut i merdene sammen med oppdrettslaksen, 2 
og går sammen med de til slakting. Rensefisken beiter av lakselusen, og jobber 3 
for å holde smittepresset så lavt som mulig.  4 

Rensefisken holdes altså ikke for sin egen del, men som et virkemiddel mot 5 
lakselus. Dette innebærer at merdene den lever i er tilpasset en annen art enn sin 6 
egen, og med det utgangspunktet sier det seg selv at det er vanskelig å bygge et 7 
miljø hvor rensefisken trives.  8 

Dyrevelferdsloven slår fast at: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien 9 
de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for 10 
unødige påkjenninger og belastninger.»  11 

Også fisk er beskyttet av dyrevelferdsloven, men fremdeles dør minst 40% av all 12 
rensefisk som brukes i oppdrett. Dette tilsvarer 150 000 døde fisker hver eneste 13 
dag.   14 

Bruk av rensefisk løser heller ikke problemet med lakselus – den bare maskerer 15 
det. En løsning som derimot tar tak i roten av problemet, er bruk av lukkede 16 
merder. Enkelte oppdrett har klart å oppdrette lusefri laks gjennom å benytte seg 17 
at lukkede merder kombinert med inntak av dypvann.   18 

Når det finnes løsninger som både bedrer dyrevelferden hos laksen, og gjør 19 
bruken av rensefisken overflødig bør vi strekke oss etter at dette blir den nye 20 
standarden.    21 

  22 

Senterungdommen vil derfor:  23 

• Forby bruk av rensefisk i norske fiskeoppdrett.  24 
• At alle nye oppdrett skal benytte seg av lukkede merder.  25 
• Justere plasskravene i merdene for å lette smittepresset.  26 
• Fortsette arbeidet med å finne flere forebyggende tiltak mot lakselus.  27 
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Innsendt av: Nordland Senterungdom og Finnmark Senterungdom  35 


