Utkast til forskrift om endring av forskrifter om dyrehelse ved
fastsetting av dyrehelseforskriften
Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003
nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19.
desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 7, jf. delegeringsvedtak 11. juni
2010 nr. 814.

I
I forskrift av 06. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg,
zoobutikker m.m gjøres følgende endringer:
Ny tittel skal lyde:
Forskrift av 06. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og
havbeite.
§ 2. skal lyde:
§ 2. Virkeområde
Forskriften omfatter velferdsmessige krav for fisk og tifotkreps i akvakulturanlegg,
unntatt zoobutikker, hagedammer, kommersielle akvarier og grossister med akvariedyr, og
gjelder på norsk land- og sjøterritorium, i Norges økonomiske sone, på norske fartøy og
luftfartøy, på innretninger på norsk kontinentalsokkel samt for Svalbard, Jan Mayen og
bilandene.
Forskriften omfatter dyrehelsemessige krav for akvakulturanlegg på Svalbard, Jan
Mayen, bilandene, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.
Forskriften omfatter dyrehelsemessige krav for havbeite på norsk land- og
sjøterritorium, i Norges økonomisk sone, for Svalbard, Jan Mayen, bilandene, fiskerisonen
ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.
Forskriften omfatter ikke restitusjons- og mellomlagringsmerder ved levendelagring
av villfanget fisk.
Forskriften retter seg mot enhver som planlegger drift eller driver akvakulturanlegg
eller havbeite, som skal registrere eller søke om godkjenning av etablering, utvidelse eller
annen vesentlig endring av akvakulturanlegg eller havbeite.
§ 3 bokstav b skal lyde:
b) Akvakulturdyr: Alle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og hvilestadier, av alle akvatiske
dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg, inkludert alle akvatiske dyr som har vært viltlevende og
som er ment for et akvakulturanlegg.

§ 3 bokstav c oppheves.
§ 3 bokstav g skal lyde

g) Etablering: Plassering av akvakulturanlegg eller havbeite, på en lokalitet som er
geografisk definert.
§ 4 første ledd bokstav b skal lyde:
b) akvakulturanlegg eller havbeite som kun omsetter små mengder akvakulturdyr, eller
akvatiske dyr fra havbeite, for konsum til sluttforbruker eller lokal detaljist som omsetter
direkte til sluttforbruker.

§ 4 andre og tredje ledd skal lyde:
Meldingen skal minimum inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig,
geografisk plassering, inntaksvann og avløpsvann, eventuell behandling av avløpsvann,
samt opplysninger om art, antallet akvatiske dyr, størrelse på akvakulturanlegget eller
havbeite, mengde som eventuelt omsettes til humant konsum og til hvem. Endringer i disse
opplysninger skal også meldes til Mattilsynet.
Akvakulturanlegg eller havbeite som nevnt i første ledd, kan bli pålagt å gjennomføre
smitteforebyggende tiltak for å hindre spredning av smittsom sykdom, dersom
akvakulturanlegget eller havbeite representerer en uakseptabel smitterisiko på grunn av
nærheten til vassdrag eller annen akvakulturrelatert virksomhet. Dersom smitteforbyggende
tiltak ikke kan redusere smitterisikoen i tilstrekkelig grad, kan Mattilsynet gi pålegg om at
akvakulturanlegg eller havbeite som nevnt i første ledd må avvikle driften.

§ 5 skal lyde:
§ 5. Krav om godkjenning
Etablering av akvakulturanlegg og havbeite, utvidelse av produksjonsomfang og
annen vesentlig endring av allerede godkjent akvakulturanlegg eller havbeite, skal være
godkjent av Mattilsynet. Akvakulturanlegg som produserer og omsetter akvariedyr, omfattes
av krav om godkjenning.

§ 6 første ledd bokstav a skal lyde:
a) Navn på eier av akvakulturanlegget eller havbeite, adresse, og kontaktopplysninger som
e-postadresse, telefonnummer og mobilnummer.

§ 6 første ledd bokstav d skal lyde:
d) Kart og koordinatangivelse som beskriver plassering, plantegning over akvakulturanlegget
eller havbeite, og oversikt over eventuelt vanninntak og avløp.

§ 6 andre ledd oppheves.

§ 7 første ledd skal lyde:

For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller
havbeite, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte, herunder smitte inn til
akvakulturanlegget eller havbeite og dets omkringliggende miljø.

§ 7 tredje ledd skal lyde:
For akvakulturanlegg i sjø, vurderes avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet
og vassdrag i hovedsak ut fra plassering av produksjonsenhetene. For akvakulturanlegg på
land vurderes avstand til andre akvakulturrelaterte virksomheter og vassdrag i hovedsak ut
fra vanninntak og avløp.

§7 femte ledd skal lyde:
Akvakulturanlegget og havbeite skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø.
Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være
slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller
unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og
utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata.

§ 8 bokstav c skal lyde:
c) Annen plassering, produksjonsform eller endring av produksjonsomfang kan forbedre
helsesituasjonen eller velferden vesentlig i akvakulturanlegget, havbeite eller det
omkringliggende miljø.
II
I forskrift 17.06.nr. 822 om drift av akvakulturanlegg, gjøres følgende endringer:

§ 2, annet ledd, annet punktum skal lyde:
Forskriften retter seg videre mot enhver som er eller plikter å være registrert, eller har eller
plikter å ha godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av
akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 4 eller § 5, eller forskrift xxx om dyrehelse og forskrift
xxx om utfyllende bestemmelser til dyrehelseforskriften med krav til biosikkerhet ved
godkjenning av akvakulturanlegg og forflytninger av akvatiske dyr mv.

Endringene trer i kraft fra (dato).

