
 
 
 
 
 

 
 

Behov Mulnesodden 

 

Mulnesodden og Mulnesodden S midlertidige klarerte MTB er en 

nødløsning i forbindelse med ILA-mistanke kombinert med at 

opprinnelig driftsplan ikke kunne gjennomføres grunnet restriksjoner 

knyttet til flytting av ILA-mistenkt fisk ut av bekjempelsessonen. Disse 

lokalitetene har prestert godt med den midlertidige klarerte MTB, både 

med tanke på fiskehelse og miljø. Vi ser behov for å søke disse to 

lokalitetene permanent til én felleslokalitet med en samlet biomasse på 

7800 tonn for å minimere håndtering av fisken, sikre god fiskevelferd, og 

ivareta god sonestruktur for slik å redusere risikoen for sykdommer og 

parasitter. Det er behov for mer fleksibilitet med tanke på at lokalitet 

Langskjæran 28036 er planlagt som Mulnesoddens splitt-lokalitet. Med 

bakgrunn i erfaringer fra situasjonen i januar 2020 er utsettstrategien ved 

Mulnesodden og Langskjæran per i dag sårbar for fremtidige hendelser 

av samme karakter. Videre er lokalitet Langskjæran er en utfordrende 

lokalitet med tanke på bruk av forebyggende tiltak mot lus, da de 

naturgitte forholdene ikke egner seg for hverken luseskjørt, rensefisk eller 

dyptvannsfôring. Videre ligger Langskjæran i et område som 

erfaringsmessig er eksponert for lusesmitte. Det vurderes derfor som et 

bedre alternativ for biosikkerhet, fiskehelse – og velferd å la fisken bli 

stående på Mulnesodden hvor vi har gode erfaringer fra drift, 

miljøforhold og lusesmitte, selv ved høy biomasse andel høst i sjø.  

 

Teamet på Mulnesodden har vist at de har svært god fokus på fiskens 

velferd i daglig drift, med jevnlig uttak av fisk som har vist redusert 

tilstand noe som har bidratt til god biosikkerhet på hele lokaliteten. 

Lusesituasjonen har vært under kontroll gjennom hele produksjonen, og 

det har ikke vært nødvendig med avlusing første år i sjø, med unntak av 

emamektinbehandling i fôr kort tid etter utsett for å redusere lusepåslag 

på mindre fisk. Ved endt utslakting ser vi at alle enheter på 

Mulnesodden har blitt avluset ikke-medikamentelt én gang og på 



 
 
 
 
 

Mulnesodden S én til to ganger. Dødeligheten har vært lav gjennom 

hele produksjonen med lav akkumulert dødelighet etter endt 

produksjonssyklus som er 16 måneder i sjø. Det har vært svært god 

tilvekst med  høy RGI, noe som har medført kort produksjonstid i sjø og 

dermed behov for færre avlusinger. 

 


