Utkast til forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr
mv.
Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003
nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § (matloven) §§ 7, 12, 14, 15, 16 og 19, jf.
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I del … nr. … (forordning (EU) 2020/691, forordning
(EU) 2020/990 og beslutning (EU) 2021/260).

Kapittel 1
§ 1 Saklig virkeområde
Forskriften utfyller bestemmelsene i forskrift [dato og nr.] om dyrehelse, som
gjennomfører forordning (EU) 2016/429, og inneholder utfyllende bestemmelser om:
a) Registrering, godkjenning og journalføring for driftsansvarlige av
akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr.
b) Forflytninger i EØS av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr, herunder
krav til helsesertifikat, egenerklæring og melding om forflytning.
c) Om godkjening av nasjonale tiltak i henhold til dyrehelseforordningens artikkel
226.

§ 2 Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel og i Norges økonomiske sone.

§ 3 Godkjenning, registrering og journalføring
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2020/691) med
utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU) 2016/429 når
det gjelder bestemmelser om akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr gjelder som
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel …, protokoll 1 til avtalen og
avtalen for øvrig.

§ 4 Forflytninger av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2020/990) med
utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU) 2016/429 når
det gjelder krav til dyrehelse og sertifikater ved forflytninger i Unionen av akvatiske dyr og
animalske produkter av akvatiske dyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av
vedlegg I kapittel …, protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 5 Nasjonale smittebegrensende tiltak for visse akvatiske sykdommer
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (beslutning (EU) 2021/260) med
utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU) 2016/429,
artikkel 226(3) når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak for å begrense konsekvensene
av visse akvatiske sykdommer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av
vedlegg I kapittel …, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kapittel 2 Utfyllende nasjonale bestemmelser
§ 6 Nasjonale bestemmelser og/eller utfyllende nasjonale bestemmelser -…
[Brukes hvis det er relevant å gi slike bestemmelser]
§ 7 Tiltak, tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å
oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet
kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 8 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 9 Dispensasjon
Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10 Overgangsbestemmelser
Det kan bli nødvendig med overgangsbestemmelser.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft xxxx

