Vedlegg 1 – Hjemler i regelverket
Akvakulturdriftsforskriften § 40
Akvakulturdriftsforskrift § 40 tredje ledd lyder:
«Lokaliteter i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i minimum 2
måneder etter hver produksjonssyklus. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre
brakkleggingstid av den enkelte lokalitet og koordinert brakklegging av et område, dersom
hensynet til fiskehelse tilsier det.»
Av de opprinnelige merknadene til forskriftens § 40 tredje ledd fremgår det at
«For å få til en koordinert sykdomsforebyggende brakklegging av anlegg med laks, ørret og
regnbueørret i én måned, vil det ofte være nødvendig med lengre brakkleggingstid enn 2
måneder av flere enkeltanlegg. Tredje ledd annet punkt gir også hjemmel til å fatte vedtak
om koordinert brakklegging dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføring av
brakklegging av områder i samsvar med godkjente driftsplaner, jf. kommentarene til sjette
ledd.»
Forskriften stiller krav om at alle lokaliteter skal brakklegges i minst to måneder etter hver
produksjonssyklus. Mattilsynet kan ut fra «hensynet til fiskehelse» fatte vedtak om lenger
brakkleggingstid og helt eller delvis koordinert brakklegging med andre lokaliteter. «Hensynet til
fiskehelse» gjelder både forebygging og bekjempelse av smittsomme fiskesykdommer.
Mattilsynets vedtak kan fattes i forbindelse med vurderingen av driftsplanene (jf.
akvakulturdriftsforskriften § 40 sjette ledd).

Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv. § 7
For å etablere eller utvide et akvakulturanlegg må Mattilsynet vurdere om dette innebærer en
uakseptabel risiko for spredning av smitte. Paragraf 7 første og andre ledd slår fast at:
«For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller
akvakulturområdet for bløtdyr, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte,
herunder smitte inn til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr og dets
omkringliggende miljø.
I vurderingen av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen
kulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg …»
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