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MATTILSYNET OMGJØR EGET VEDTAK
1. Innledning
Vi viser til forhåndsvarsel om omgjøring, datert 7. november 2018. Nordlaks har ved sin
advokat
den 14. november 2018 gitt uttalelse til forhåndsvarselet.
Nordlaks mener at Mattilsynet skal omgjøre vedtaket i sin helhet og at omgjøringsvedtaket
må sette fristen til 17 .november 2016, som de mener var nødvendig for å tømme lokalitet
Skøyen.
Slik vi ser det, er hovedspørsmålet i saker om tvangsmulkt hvor langt Mattilsynet kan
kreve at oppdrettere skal gå for årette et ulovlig forhold. Omfanget av påleggene
Mattilsynet kan gi, må dermed kunne strekke seg så langt som det Nordlaks selv er
forpliktet til etter regelverket. Fristfastsettelsen har betydning for omfanget av påleggene
Mattilsynet kan gi. Jo kortere tidsfrister vi setter, jo mer byrdefullt blir pålegget overfor
oppdretteren. Fristen som settes kan heller ikke være så kort at det er umulig for
oppdretteren å etterkomme pålegget innen fristen. Forholdsmessigheten av
tvangsmulktvedtak må vurderes ut ifra hva som kreves av ressurser for å få gjennomført
pålegget. Samtidig dreier slike saker seg om ulovlige forhold som det haster at
oppdretteren håndterer. Hvilke krav vi stiller vil derfor også variere avhengig av risikoen for
skade som det ulovlige forholdet kan medføre.
2. Fastsettelse av frist og innhenting av kunnskapsstøtte
Nordlaks mener Mattilsynet ser ut til å legge avgjørende vekt på rådet fra
Havforskningsinstituttet og at rådet derfor skulle vært hentet inn enten før vedtaket i
2016 ble fattet, eller senest før klagevedtaket i 2017 ble fattet.
Når Mattilsynet varsler vedtak gis oppdretter en frist til å uttale seg om saken og om fristen
som er satt for å oppfylle vedtaket. Oppdretter gis en klar oppfordring til å gi tilsynet
opplysninger de mener er viktig for at fristen for pålegget skal være mulig å oppfylle.
Mattilsynet har ikke detaljert kunnskap om spesielle forhold på lokaliteten som evt. kan
være av betydning for fristfastsettelsen. Oppdretter må derfor eksplisitt gi Mattilsynet
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opplysninger om slike forhold for at Mattilsynet skal kunne ta hensyn til det ved
fristfastsettelsen i vedtaket. Dersom en oppdretter står i en umulig situasjon fordi pålegget
etter oppdretterens syn gir en pliktkollisjon, må oppdretteren gjøre Mattilsynet
oppmerksom på dette innen fristen i forhåndsvarselet.
Fristen i vedtaket settes basert på regionens kunnskap og innspill til den forhåndsvarslete
fristen. Inspektører som arbeider i Mattilsynet har fagbakgrunn som fiskehelsebiologer
eller veterinærer. Det ligger til tilsynspersonellets kompetanse å avgjøre hvordan fristen
skal beregnes i hvert enkelt tilfelle, og det gjøres med bakgrunn i fristfastsettelsen i vår
retningslinje for vedtak om etterlevelse av lusegrensen. Som hovedregel forhåndsvarsles
en frist 14 dager frem i tid, og fristen justeres etter innspill fra virksomheten. Retningslinjen
sier at:
Fristen for gjennomføring av tiltak vil måtte vurderes og eventuelt justeres etter innspill til
forhåndsvarselet. Selskapets tilbakemelding til forhåndsvarselet kan vise at det ikke er
mulig å etterleve lusegrensen innen 14 dager.
Dersom situasjonen er ute av kontroll og kan medføre store negative konsekvenser for
andre anlegg eller vill laksefisk, er det svært viktig å få anlegget til å redusere lusenivåene
så raskt som mulig (...). Det er virksomhetens reelle mulighet til regeletterlevelse på
vedtakstidspunktet som må vurderes når fristen fastsettes.
Når det gis en frist i vedtaket skal det være en frist for når anlegget skal komme under
lakselusgrensen, og ikke en frist for når man skal iverksette forsøk eller begynne med tiltak
for å komme under grensen. Det er regelverksetterlevelse som er det viktige, ikke hvordan
det oppnås(...). Fristen bør også ta høyde for at tvangsmulkten iverksettes umiddelbart
etter fristens utløp, dersom tvangsmulkt skal vedtas. Dårlig vær kan gjøre tiltak umulige
eller vanskelige å gjennomføre, spesielt i vinterhalvåret. Dette bør også tas med i
vurderingene ved fastsettelse av tidsfrister.
I foreliggende sak har Mattilsynet fattet to vedtak. Det første vedtaket, 25. oktober 2016
ble fattet av Mattilsynets region Nord. Den forhåndsvarslete fristen 27. oktober 2016 ble
utvidet til 3. november 2016 som følge av Nordlaks sin uttalelse til forhåndsvarselet.
Fristen tok høyde for innspill fra Nordlaks selv, som i uttalelse til forhåndsvarselet beskrev
fristen 27. oktober 2016 som uhensiktsmessig. Det ble også skrevet at anlegget på
Skøyen var under utslakting, noe som måtte innebære at fisken som skulle slaktes var
sultet. At fisken ikke var sultet ble ikke nevnt. Vi mener at fristen ble satt på bakgrunn av
regionens skjønn, og at innspillene som Nordlaks la frem ble hensyntatt.
Slik hovedkontoret ser det, var det ingen foranledning for saksbehandlere i region Nord for
å skulle ta stilling til annet enn det som fristfastsettelsen i henhold til retningslinjen baserer
seg på, og det som Nordlaks selv skrev i uttalelsen til forhåndsvarselet. Sulting var ikke
lagt frem som en aktuell problemstilling i kommentarene til forhåndsvarselet. Først i
klagesaken ble det hevdet at fristen var for kort fordi fisken ikke var sultet.
Siden Nordlaks i uttalelsen til forhåndsvarselet ikke nevnte sulting som et problem med
tanke på fristen, hadde regionen ingen oppfordring til eksplisitt å vurdere om og hvor lenge
fisken måtte sultes, og heller ikke innhente ekstern forskning før vedtaket 25. oktober
2016. Selv hvis Nordlaks eksplisitt hadde uttalt seg om sulting i kommentarene til
forhåndsvarselet, kan de uansett ikke høres med en forventning om at Mattilsynet skulle
ha innhente råd fra kunnskapsstøtte. Råd fra kunnskapsstøtte innhentes kun i tvilstilfeller.
Forvaltningslovens kompetansenormer gjelder når vedtak skal treffes, og alle enkeltvedtak
innebærer anvendelse av de personelle, prosessuelle og materielle kompetansenormene.
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Ugyldighetsreglene angår spørsmålet om virkninger av et vedtak som er (u)riktig i innhold
eller grunnlag, og gjelder for etterfølgende kontroll med vedtaket. Den sentrale
problemstillingen for enhver drøftelse av rettsvirkningene av et forvaltningsvedtak vil derfor
være om Mattilsynet hadde kompetanse til, på grunnlag av saksbehandlingen, å treffe et
vedtak med det aktuelle innholdet i denne konkrete situasjonen.
Mattilsynets myndighetsbegrensning finnes i matlovens bestemmelse som angir at
Mattilsynets vedtak må være nødvendige. Formuleringen kobler Mattilsynets
vedtakskompetanse opp mot en gyldighetsbetingelse: et nødvendig vedtak med riktig
innhold som er fattet på riktig måte, vil samtidig være gyldig.
Det andre vedtaket Mattilsynet fattet var i klagesaken. Den 14. august 2017 stadfestet
hovedkontoret regionens vedtak om pålegg og tvangsmulkt for lokalitet Skøyen.
Klagesaksvedtaket fra 14. august 2017 tar ikke stilling til om fristen for oppfyllelse av
vedtaket tok hensyn til oppdretters behov for å sulte fisken før transport. Dette er et brudd
på saksbehandlingsregelen i forvaltningsloven § 34 om at klageinstansen skal vurdere det
klager kommer med.
Brudd på saksbehandlingsregler er en nødvendig, men ikke uten videre tilstrekkelig,
betingelse for at vedtaket må anses ugyldig delvis eller i sin helhet. Vedtaket er likevel
gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41. Det er feilens konkrete betydning – om det
aktuelle vedtak helt konkret og faktisk kunne ha blitt et annet uten feilen – som er den
egentlige ugyldighetsbetingelsen. Med den kunnskapen som var tilgjengelig i 2017, mener
vi at vedtakets innhold ikke kunne blitt et annet. Vedtaket var derfor ikke ugyldig, til tross
for saksbehandlingsfeilen.
Da stevningen over vedtaket av 14. august 2017 kom, ble vi klar over at vedtaket manglet
vurdering av om fristen var tilstrekkelig ut fra at fisken ikke var sultet. For å undersøke om
kunnskapsstøtteinstitusjonen Havforskningsinstituttet kjente til vitenskapelig
dokumentasjon, stilte Mattilsynet spørsmål om minste sultetid før fiskevelferdsmessig
forsvarlig transport. Fordi det er viktig at fisk står kortest mulig tid i sjøen når
lusesituasjonen er prekær og smittepresset stort, undersøkte vi den korteste nødvendige
sultetiden.
Havforskningsinstituttet har oppdatert kunnskap og forskning som danner grunnlaget for
faglige vurderinger som Mattilsynet i enkelte saker støtter seg til for å fatte korrekte vedtak.
Havforskningsinstituttet leverer råd til forvaltningen basert på beste tilgjengelige kunnskap.
Overvåkning, kartlegging og forskning danner grunnlaget for rådgivningen. Rådene vi fikk i
oktober 2017 var viktig for vurderingen av saken slik den da stod. De samme rådene ville
vi ha fått på vedtakstidspunktet 14. august 2017. Den beste tilgjengelige kunnskapen i
2017 tilsa altså at to døgn var tilstrekkelig sulting av fisken for å ivareta fiskevelferden. Vi
anså saken som godt nok opplyst etter fvl. § 17, og av den grunn fant vi ikke foranledning
til å bestille forskning. Vi hadde oppfylt vår utredningsplikt og var med den kunnskapen vi
hadde i stand til å vurdere om vedtaket var korrekt. Derfor bestilte vi ikke et praktisk forsøk
på det tidspunktet.
I Havforskningsinstituttets råd, datert 18. oktober 2017 kommer det frem at:
Sulting vil generelt føre til positivt senket forbrenning og oksygenforbruk, og senket
aggresjon mellom individer.
Sulting i seg selv medfører kun en mindre økning i stresshormoner og påvirker verken
immunsystemet, hjertefunksjoner eller skinnhelse. De største fiskevelferdsmessige
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utfordringene ligger i vannkvalitet under transport, særlig påvirket av fiskens
oksygenforbruk og dens utskillelse av karbondioksid og ammonium, samt
håndteringsstress ved trenging og pumping av fisken (VKM 2008).
Det er nivået av ammonium i vannet som særlig påvirkes av sultetiden fordi
ammoniumutskillelse er direkte knyttet til spist protein og tid etter fôring. Høyt
ammoniumnivå kan medføre svært redusert fiskevelferd og eventuell massedød, særlig
ved høy pH i sjøvann. Dersom tarmen er helt tom, er det minimalt med
ammoniumutskillelse, men en forsinket respons i utskillelse av ammonium på seks timer i
forhold til opptak av protein fra tarm bør legges inn som sikkerhetsmargin.
I følge forvaltningsstøtteråd fra Havforskningsinstituttet og NIFES fra oktober 2017 ville
tarmtømmingstid for fisk med gjennomsnittsvekt 4.9 kg ved 8,7 ˚C ligge på anslagsvis 30 36 timer. 6 timers sikkerhetsmargin gir 42 timer. Fisken ville altså måtte sultes i to døgn før
den kunne fraktes med brønnbåt. Etter to døgn mente derfor Mattilsynet at det ville være
fiskevelferdsmessig forsvarlig å transportere fisken fra Skøyen til slakteriet. Vi mente at
den stadfestete fristen i klagesaksvedtaket, fra 25. oktober til 3. november 2016 var mulig
å overholde.
Den beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen tilsa at to døgn sulting var tilstrekkelig.
Vi mener at vurdering av sulting på vedtakstidspunktet 14. august 2017 ikke kunne gitt et
annet resultat. På nåværende tidspunkt er det ny kunnskap, som i tid ligger etter et endelig
vedtak, som setter vurderingen av den opprinnelige fristens lengde i et nytt lys. I
forvaltningsretten kan det, uavhengig av gyldighet, oppstå behov for å lempe eller omgjøre
et vedtak. Begrunnelsen for omgjøringsadgangen er å holde åpent for endringer av
vedtakets innhold i lys av senere inntrådte omstendigheter. For eksempel at det kan
komme frem opplysninger og ny kunnskap som setter vedtaket i et annet og nytt lys.
Adgangen tar videre høyde for behovet for å erstatte en dårlig (men ikke nødvendigvis
ugyldig) avgjørelse med en bedre.
Under behandlingen av rettssaken for Vesterålen tingrett ble kunnskapsgrunnlaget
utfordret. Det kom frem i vitneførsel at fisk som var sultet i to døgn ikke kunne overleve
transport fra Skøyen til slakteriet. I prosesskrift ble det også i saken lagt frem et notat fra
en forsker i Nofima, datert 10. april 2018, som viste til praktiske forsøk og nylige studier
som antydet at den nødvendige sultetiden måtte være lenger enn to døgn.
Opplysningene som kom frem under saken for tingretten, gjorde at vi fortsatte å undersøke
kunnskapsgrunnlaget i saken. For å illustrere nødvendig sultetid på fisk med samme
størrelse som fisken på Skøyen og ved samme sjøtemperatur, ba vi i juli 2018
Havforskningsinstituttet om å gjennomføre et forsøk for å gi oss oppdatert og sikrere
kunnskap. Forsøket undersøkte hvor lenge fisk med samme størrelse som fisken på
Skøyen og med samme temperatur i sjøen, må sultes for at tarmen skulle være tom før
transport. Hvor lang tid fisken må sultes for å tømme tarmen kan ha betydning for når det
er forsvarlig, med hensyn til fiskevelferd, å transportere den. Forsøket ble gjennomført i
perioden 28. oktober -1.november 2018.
3. Hvorfor fisk sultes
Nordlaks mener Mattilsynet synes å legge til grunn at sulting utelukkende
gjennomføres for å tømme tarmen før transport. Nordlaks mener dette ikke er riktig og
viser til notat fra Nofima som lister opp grunnene til at fisk sultes før transport:



For å redusere oksygenbehov
For å bedre stresstoleransen
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•
•
•

For å sikre fiskekvaliteten
For å unngå avføring i transportvannet
For å forbedre hygienen under slakting

Nordlaks mener at Mattilsynets ensidige fokus på tiden det tar å tømme tarmen er
løsrevet fra den virkeligheten oppdrettere forholder seg til.
Bakgrunnen for at vi konsentrerer oss om tiden fisken trenger for å tømme tarmen og bryte
ned foret, er at tømt tarm kan ha avgjørende betydning for at fisken kan transporteres på
en forsvarlig måte ut fra hensynet til fiskevelferd. Når tarmen er tømt for for og det er lagt
til seks timer som sikkerhetsmargin, med tanke på forsinket respons i utskillelsen av
ammonium, vil man unngå avføring i transportvannet, metabolismen er redusert, fiskens
stresstoleranse er økt og oksygenbehovet redusert. Tom tarm bedrer også hygienen under
slakting. Tømt tarm alene sikrer ikke optimal kvalitet på fiskekjøttet, og det er derfor vanlig
at oppdrettere velger å sulte fisken lenger erin det som er nødvendig for å tømme tarmen,
av hensyn tjl kvalitet på kjøttet.
Kvaliteten på kjøttet er ikke relevant for når fisken kunne transporteres. Det kommer av at
når det er ulovlig smitteutskillelse i et akvakulturanlegg, må ulovligheten opphøre så raskt
som mulig. Da kan ikke myndighetene tillate at smitteutskillelsen skal skje lenger enn
absolutt nødvendig. Bedre kvalitet på fiskekjøttet er i denne situasjonen et underordnet
hensyn. Dette til tross for at bedre kvalitet kan gi bedre inntjening for oppdretteren.
Mattilsynets fokus på tiden det tar for å tømme tarmen er altså knyttet til at transporten
skal være velferdsmessig forsvarlig. Dyrevelferdsloven fastslår at transport skal foregå på
en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i
en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Mattilsynet har tilsyns
og vedtakskompetanse etter både dyrevelferdsloven og matloven.
Det kan oppstå situasjoner der hensynene til å begrense smitte og samtidig ivareta
velferden til fisken kan føre til en pliktkollisjon. Mattilsynets forvaltning av regelverket
legger til grunn at begge hensynene skal ivaretas på en forsvarlig måte. Det mener vi at vi
har gjort i denne saken, både vedtaket i 2016, 2017 og nå i 2018. Vi har nye og mer
eksakte opplysninger om tarmtømming nå og legger derfor denne, den beste tilgjengelige
kunnskapen, til grunn for dette vedtaket.
På grunn av den prekære lusesituasjonen på anlegget og at smittespredning av lakselus
øker for hvert døgn, var det helt nødvendig og i tråd med Mattilsynets samfunnsansvar å
sikre at fisken stod kortest mulig tid i sjøen med så mye lus. Vi mener det i slike saker
haster å stanse ulovlig smittespredning både til naboanlegg og til villfisk. Nordlaks kan ikke
høres med at noe mer enn minste fiskevelferdsmessig forsvarlige sultetid var nødvendig.
Det er ikke rom for å sulte utover tre dager i dette tilfellet, når det ville innebære å tillate
ytterligere ulovlig smittespredning. Kvalitet på fiskekjøttet er ikke så viktig at det
rettferdiggjør ulovlig smittespredning.
4. Forsøket og rapporten
Nordlaks stiller spørsmål til hvilken overføringsverdi forsøket, gjennomført av
Havforskningsinstituttet, har til situasjonen på Skøyen i 2016. Nordlaks peker på at
fisken ved Skøyen besto av ca
laks med varierende størrelse, kondisjon,
tåleevne for stress og varierende tid for tømming av tarm. I følge Nordlaks sier det seg
selv at det dermed må legges til betydelig mer tid for å sikre at fisk ikke dør, blir skadet,
eller får så dårlig kvalitet at den ikke kan brukes som mat.
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Mattilsynet mener at forsøket gir en god illustrasjon av sammenhengen mellom hvor lenge
fisken er sultet og hvor lang tid det tar før tarmen er tømt for fôr. Forsøket viser denne
sammenhengen for den fiskestørrelsen og sjøtemperaturen som var på Skøyen høsten
2016. Resultatene fra forsøket gir derfor et mer eksakt kunnskapsgrunnlag enn estimatet
som var basert på tidligere forsøk, der fiskestørrelsen og sjøtemperaturen varierte og var
annerledes enn situasjonen på Skøyen.
Mattilsynet mener at forsøket, som baserer seg på fullfôret, stor fisk, tar høyde for
variasjoner som kan forekomme i en populasjon i et oppdrettsanlegg. I anlegg i sjøen vil
det være større variasjoner, særlig med tanke på at ikke all fisk spiser ved hver fôring. En
stor andel av populasjonen i anlegget ville måtte regnes som sultet lenger enn tidspunktet
for fôringsstopp. Det er spesielt grunn til å forvente at fisk i dårligere kondisjon som regel
vil spise mindre enn fisken i forsøket. Med de marginene som ligger til grunn i forsøket, og
i dette vedtaket vil den varierende tiden for tømming av tarm hos fisken på Skøyen være
ivaretatt. Det blir derfor hverken riktig eller nødvendig å legge til mer tid for å sikre at fisken
er tilstrekkelig sultet. Tre dagers sulting skal være nok for den fisken som trenger mest tid.
Nordlaks peker også på at temperaturer varierer, og at selv om man har fasiten i
ettertid og dermed kan gjenskape forholdene i et forsøk, kunne ikke Nordlaks på
forhånd forutse temperaturene i sjøen.
Mattilsynet går ut fra at en erfaren og seriøs oppdretter har gode statistikker for
temperaturendringer. Mattilsynet mener at dersom det hadde kommet et uventet stort fall i
temperatur, og fallet hadde vært så stort at det hadde betydning for hvor lenge man måtte
sulte fisken, ville dette være en ekstraordinær omstendighet som ville krevd en ny
vurdering der og da. Et slikt fall skjedde imidlertid ikke.
Rapporten fra forsøket, mottatt av oss 6. november 2018 konkluderer med at mage-tarm
er helt tømt innen 62 timer for den gjeldende fiskestørrelse (5,1 Kg) i sjøtemperatur (8,7
C). Før transport må det legges til en sikkerhetsmargin på 6 timer, det vil si til sammen 68
timer. Dette innebærer at opp mot 3 døgn sulting av fisken ved Skøyen var nødvendig for
at fiskens tarm skulle være tømt. Forsøket er gjennomført med simulert transport ved ulike
tettheter.
Rapporten tar utgangspunkt i at fisken før simulert transport er sultet i en halv til 96 timer. I
transporttanken ble vannstanden regulert slik at biomassetettheten ble opprettholdt på 55
– 67 kg/m3 i den perioden laksen fortsatt hadde fôrrester og fekalier i tarmen. Etter at
tarmen var tømt, ble biomassetettheten økt til 93 kg/m3 etter 72 timers sulting og til 101
kg/m3 ved 96 timers sulting. Havforskningsinstituttet har altså i forsøket gjennomført
transport med lavere tetthet for den fisken som hadde sultet kortest tid. Ingen av fiskene i
forsøket døde under den simulerte transporten.
Resultatene av forsøket endrer vår vurdering av fristen som i vedtaket 14. august 2017 var
satt til 3. november 2016.
5. Starttidspunktet for sulting
Nordlaks mener det ikke er grunnlag for å hevde at de skulle stanset fôring den
26.oktober 2016. Nordlaks mener at Mattilsynets region Nord aksepterte i sitt vedtak
25. oktober at effektevaluering måtte gjennomføres 27. oktober 2016. Nordlaks mener
det var konkludert med at man måtte vente på evalueringen før man kunne vite om det
i det hele tatt var nødvendig å sulte fisken. Før man hadde besluttet utslakting av
anlegget hadde man ingen foranledning til å starte sulting. Denne beslutningen kunne
ikke tas før man visste om behandlingen hadde hatt effekt, og forsøkt å skaffe til veie
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H2O2. I følge Nordlaks hadde man ikke denne kunnskapen før 27. oktober, og da ble
den første merden satt på sult.
På side 7 i uttalelsen til forhåndsvarslet omgjøringsvedtak skriver Nordlaks under første
punkt at de den 25. oktober bestilte avlusing av lokalitetene Sortevika og Skøyen hos
aktøren AQS etter at de hadde gjennomført lusetelling som viste at første behandling ikke
hadde gitt forventede resultater. I andre punkt skriver Nordlaks at AQS i bekreftelsen på
bestillingen sa at de hadde mulighet for å påbegynne behandlingen den 3. november.
Nordlaks besluttet da å gjennomføre behandlingen på Sortevika og istedet slakte ut
Skøyen. Det er uklart om Nordlaks mener at de kunne beslutte om de skulle behandle eller
slakte fisken den 25. oktober eller den 27. oktober 2016.
Mattilsynet mener at Nordlaks på et langt tidligere tidspunkt visste at en behandling med
Azametiphos ikke var tilstrekkelig for å få kontroll med lusenivåene på Skøyen og
overholde lovlig grense. Det går frem av pakningsvedlegg til legemiddelet at Azametiphos
virker på adulte og preadulte stadier av lakselus. Dersom det finnes mindre utviklete
stadier av lakselus på fisken, vil disse utvikle seg til preadulte og adulte lakselus dersom
man bare behandler fisken en gang. Lusetallene fra Skøyen fordelte seg slik:
Uke 40: faste: 0,50, bevegelige 13,36, kjønnsmodne 4,24 (sjøtemp 9,3 grader)
Selv om legemiddelet hadde hatt effekt på adulte og preadulte stadier, ville de fastsittende
lusene ikke vært følsomme for behandlingen.
Følsomhetstester gjennomføres før man setter i gang en behandling for å vurdere den
sannsynlige effekten av en behandling. Følsomhetstester gjennomføres vanligvis ved at et
antall lus, (antallet kan variere avhengig av hvor mange stoffgrupper (behandlingsmidler)
en skal undersøke følsomhet for), samles inn og fordeles i bad med forskjellig styrke på
behandlingsmiddelet. Etter at behandlingstiden er over, og etter en bestemt tid deretter,
telles antall døde og overlevende lus og effekt beregnes. Til disse testene benyttes lus i
bevegelig stadier.
Det var tatt ut lus til følsomhetstester den 6. oktober 2016, som ble gjennomført med PCR
hos Patogen. Resultatet av disse testene forelå 10. oktober 2016 og viste følgende:
Azametiphos:
Andel genetisk følsomme lus: 43 %
Andel lus med genetisk nedsatt følsomhet: 47 %
Andel genetisk resistente lus: 10 %
Hydrogenperoksid:
Beregnet sannsynlig stoffspesifikk behandlingseffekt på standard dose: 73 %
Med lusemengden rapportert inn i uke 40 (4,24 kjønnsmodne hunnlus) ville lokaliteten
Skøyen trenge en effekt på over 90% for å komme under maksimal tillatt mengde lus (0,5)
per fisk. Vi mener det var usannsynlig at bruk av Azametiphos ville gi en effekt på over
90%, noe Nordlaks også måtte være klar over ved valg av medikament. Den 10. oktober
2016 må Nordlaks ha vært klar over at en enkeltbehandling med Azametiphos ikke ville
kunne ha akseptabel effekt, all den tid målet var etterlevelse av regelverket. Selskapet
gjennomførte likevel avlusning med Azametiphos i uke 41, en behandling som ble avsluttet
13. oktober 2016.
Dette er kunnskap vi må forvente at Nordlaks hadde, kunnskapen er knyttet til plikten
oppdrettere har til å enten selv ha kompetanse eller innhente kompetanse fra
fiskehelsetjenesten. Kompetansen er en forutsetning for å drive forsvarlig oppdrett av fisk i
sjøen.
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I denne saken var det tatt ut følsomhetsundersøkelser. Nordlaks kunne derfor vite allerede
før behandlingen var gjennomført at noe mer måtte til for at lusenivåene skulle reduseres
tilstrekkelig av badebehandlingen. Dermed måtte Nordlaks på eget initiativ sørget for
ytterligere tiltak enn den ene behandlingen. Allerede den 10. oktober 2016, når resultatet
fra følsomhetsundersøkelsene forelå, mener vi at Nordlaks måtte planlegge å avluse på
nytt eller slakte fisken.
Den 20. oktober og 21. oktober 2016 sendte Nordlaks sine uttalelser til forhåndsvarselet
om vedtak til Mattilsynet. I uttalelsene står det:
Når det gjelder evt. uttak av rognkjeks for avliving på lokaliteten, vil vi påpeke at
lokaliteten, inkludert rognkjeks, er under utslakting, og vil være tømt i løpet av uke 45.
Videre:
Utslakting vil forseres i forhold til opprinnelig slakteplan, og anlegget vil være tomt senest i
uke 46. Dersom den gjennomførte avlusningen mot formodning ikke skulle ha akseptabel
effekt, vil lokaliteten bli slaktet ut så fort som mulig.
I evaluering datert 28. oktober 2016 fra Vesterålen fiskehelsetjeneste, fremgår følgende:
Vi var klar over at vi med et behandlingsresultat på 75 % reduksjon, ikke ville klare å
nullstille lusenivået. Vi valgte likevel å behandle, for å redusere lusepresset frem til
oppfølgende behandling med hydrogenperoksid, i kombinasjon med forsert slakting.
Effektevalueringen konkluderte med:
Behandlingen har gitt effekt som forventet ut ifra følsomhetsstatusen til lusen.
Vedlagt klagen, datert 11. november 2016 lå en vurdering fra Vesterålen
Fiskehelsetjeneste, der de skriver at:
Kort oppsummert mener VFH at forsert slakting av Sortevika og Skøyen var og er det
viktigste virkemiddelet for å få ned lusepresset i området.
I uttalelsene til forhåndsvarselet 20. og 21. oktober 2016 fremsto det som at Nordlaks selv
forsto dette. Også uttalelse fra fiskehelsetjenesten med effektevaluering og vurderingen
vedlagt klagen, bekrefter at man var klar over at en behandling med Azametiphos ikke var
nok for å få kontroll over det ulovlige nivået av lakselus.
I forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg § 4 er oppdrettere forpliktet til å
ha en samordnet plan for hvordan lus skal behandles og problemer med lusesmitte
håndteres. Nordlaks har en slik plan for 2016. Anbefalt tid mellom avlusning og
evalueringstelling etter behandling er ifølge oversikt på side 7 i «Samordnet plan for
kontroll og bekjempelse av lakselus» satt til 4-7 dager for Salmosan (Azametiphos). Dette
er et dokument virksomheten selv har signert på og derfor burde være klar over.
De trengte derfor ikke å vente til 27. oktober 2016 for å være sikker på effekt slik de skrev i
sin uttalelse 21. oktober 2016, og gjentar nå i 2018. Særlig når man på forhånd forventet
nedsatt effekt av behandlingen, var det etter vår vurdering ingen grunn til å utsette
beslutningen til 25. eller 27. oktober 2016. Denne oversikten ligger også i terapiveilederen
på lusedata.no, et verktøy de fleste oppdrettere bruker. I følge luseplanen, var det et
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seneste tidspunktet Nordlaks skulle tatt beslutningen om å behandle eller slakte ut,
således syv dager etter behandling, 20. oktober 2016.
Mattilsynet mener at det ble satt i gang en behandling som man ikke kunne forvente at
alene var egnet til å få mengden lakselus under grensen. Vesterålen fiskehelsetjeneste
opplyste imidlertid i effektevalueringen at behandlingen var ment å redusere lusepresset i
kombinasjon med forsert utslakting. Dersom virksomheten hadde begynt å tømme
lokaliteten for fisk rett etter at tilbakeholdelsestiden var ute etter avlusingen, kunne de
oppnådd etterlevelse av regelverket i god tid før fristen.
Det er for Mattilsynet klart at Nordlaks måtte vite at behandlingen ikke kunne forventes å
ha effekt nok alene til å få Skøyen under lusegrensen. Nordlaks hadde andre reelle
handlingsalternativer som allerede på forhånd må ha fremstått som nødvendige for å
håndtere den ulovlige smittespredningen og etterleve regelverket. Derfor er det ikke riktig
at Nordlaks måtte vente med å beslutte utslakting eller videre behandling av fisken til 25.
eller 27. oktober 2016.
Vi forventer at oppdrettere på eget initiativ starter sulting når de må forstå at det er
muligheter for at anlegg kan måtte slaktes ut raskt. Vi fastholder at den siste fôringen for
all fisken i alle merder på lokaliteten skulle vært morgenen 25. oktober 2016. Vedtaket fra
Mattilsynet ble åpnet av Nordlaks 25.oktober 2016 klokken 18.07. Vi mener at Nordlaks
dermed skulle stanset fôring på anlegget senest påfølgende morgen, 26. oktober 2016.
Fôrrapportene til Nordlaks viser at fisken fôres om morgenen 26. oktober.
6. Lengden på sultetiden
Nordlaks la til grunn at syv dagers sulting var nødvendig før transport til slakteriet.
Dette valget var basert på erfaringer selskapet hadde gjort seg for hva som var
forsvarlig før transport og slakting. Nordlaks mener det er uforsvarlig og urimelig å
hevde at de skulle sultet fisken kortere enn vanlig praksis i selskapet og bransjen
generelt.
Nordlaks peker på at Mattilsynet ikke har gitt råd eller fastsatt grenser for lengden på
sulting.
Når Mattilsynet ikke engang selv har hatt kunnskap om hvor lenge det var nødvendig å
sulte fisken er det mye forlangt at Nordlaks skulle hatt denne kunnskapen. Nordlaks
spør hva som hadde skjedd dersom man hadde sultet fisken så kort som to dager, med
fiskedød som konsekvens. Nordlaks mener at svaret ville være at Mattilsynet ville
anklaget Nordlaks for ikke å ha fulgt lover og forskrifter og sørget for tilstrekkelig
sulting.
Vi er uenig i Nordlaks vurdering av den nødvendige lengden på sultetiden og mener at syv
dager for å ivareta fiskevelferd er overestimert. Nordlaks selv sultet heller ikke fisken på
Skøyen i syv dager før hver behandling eller transport. Ifølge dagjournaler for anlegget, ble
behandlingen med Azametiphos gjennomført etter at alle merdene i anlegget var sultet i
tre dager. Før transport ble de ulike merdene på Skøyen sultet fra fem og opp til ni dager.
Mattilsynet pålegger virksomhetene å etterleve regelverkskravene innen en frist.
Mattilsynet setter da en frist som skal ta høyde for alle ledd i en operasjon.
Vi har ikke som praksis å gå inn og beslutte at fristen må fordeles på en bestemt måte,
fordi oppdretter gis frihet til å velge den løsningen de mener er mest hensiktsmessig for å
oppfylle vedtaket innen fristen. Grunnen til at vi tar stilling til fordelingen av døgnene i
fristen i denne saken, er at Nordlaks fremdeles hevder at fristen var for kort fordi fisken
ikke var sultet da vedtaket ble fattet 25. oktober 2016.
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Den vanlige sultetiden i bransjen og Nordlaks egen praksis for sult før slakt, kan ikke
legges til grunn som den fiskevelferdsmessig nødvendige sultetiden. For en oppdretter er
kvaliteten på sluttproduktet et vel så viktig hensyn som fiskevelferden: kortere sulting gir
dårligere kvalitet på fiskekjøttet. En ansvarlig oppdretter ville ha stoppet fôring senest 26.
oktober 2016 og forsøkt å løse den prekære lusesituasjonen med alle tilgjengelige
virkemidler. Det gjorde ikke Nordlaks.
Vi er ikke enige med Nordlaks i at resultatet av å transportere fisk etter to døgn ville føre til
fiskedød. At vi nå legger terskelen for fiskevelferd høyere, betyr ikke at fisken ikke ville tåle
å transporteres før. Å transporteres i brønnbåt er i seg selv en påkjenning for fisken, men
vi aksepterer en viss grad av påvirkning på velferden i et begrenset tidsrom. Vi aksepterer
også en viss påvirkning av velferden når det haster å stanse ulovlig smittespredning.
Dermed mener vi at fisk i anlegg med mye lus skal sultes kortest mulig, fordi det haster å
fjerne smitten. Sultetiden skal imidlertid ikke være kortere enn det som er forsvarlig ut fra
hensynet til fiskevelferden.
Vi legger da ikke vekt på andre hensyn, som kvalitet på kjøttet, fordi det er underordnet de
viktigere hensynene å sikre velferd og begrense smitte.
Terskelen for hva som er dyrevelferdsmessig forsvarlig er dynamisk, og vil flytte seg
avhengig av hvordan den konkrete situasjonen er. Terskelen vil også flytte seg med ny
kunnskap. Det er Mattilsynet som har tilsyns og vedtakskompetanse etter
dyrevelferdsloven, det er derfor også vi som er nærmest til å vurdere, basert på
veterinærfaglig ekspertise, om det var forsvarlig å transportere fisken etter en gitt tids
sulting.
Nordlaks mener det ikke kan være meningen at de skulle vært tvunget til å følge en
urealistisk frist ved å gå på akkord med det man mener av egen erfaring er
forsvarlig enten miljømessig, velferdsmessig, bedriftsøkonomisk eller
samfunnsøkonomisk. En oppdretter skal ikke under trussel av tvangsmulkt fristes til
å balansere på kanten av det som er forsvarlig. I andre sammenhenger synes
Mattilsynet opptatt av føre-var-prinsippet. I denne saken mener Nordlaks prinsippet
er kastet på båten.
Når Mattilsynet har fattet vedtak om pålegg med varsel om tvangsmulkt, gjøres det fordi
det haster at oppdretter innretter seg etter vedtaket. Nordlaks har i denne saken foretatt
seg lite for å overholde regelverket i tiden før vedtaket, og vært tilsvarende passiv i tiden
mellom vedtaket og fristen. Mattilsynet mener at det er nødvendig med stor aktpågivenhet
og beredskap for å unngå perioder med for høye lusetall med tilhørende smittespredning
og velferdsproblemer for oppdrettsfisken, og også med hensyn til påvirkning på ville
bestander.
Nordlaks mener at Mattilsynet må åpne for at de skal kunne legge vekt på egen erfaring
med hva de opplever som miljømessig, velferdsmessig, bedriftsøkonomisk og
samfunnsøkonomisk forsvarlig. I saker der det haster å fjerne ulovlig smittespredning
forventer Mattilsynet at oppdretter selv anerkjenner at hensynet til selskapets økonomi er
underordnet hensynet til å bekjempe smitte. Miljømessig og samfunnsøkonomisk mener vi
at smittespredningen måtte begrenses. Ulovlig smitte fra Skøyen sprer seg med
havstrømmene til andre oppdrettsanlegg, og potensielt til villfisk. Da vil andre oppdrettere
og villfisk kunne påvirkes negativt av at den ulovlige smittespredningen pågår. Det er
dermed etter vårt syn bare fiskevelferden som er relevant for når Nordlaks var forhindret
fra å transportere fisk. Ved å sulte i tre dager, er man godt innenfor marginer for at fiskens
velferd var ivaretatt under transporten. Syv dagers sulting ivaretar økonomiske hensyn,
som i slike tilfeller må settes til side slik at den ulovlige smittespredningen raskt opphører.
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7. Kvantum og tetthet, betydning for fristen
Nordlaks mener at de fraktet fisken vekk så raskt de kunne, og lastet brønnbåten
forsvarlig.
Selskapet eier egen brønnbåt, Bjørg Pauline. I uttalelsen til forhåndsvarselet anføres det
at det var nødvendig med
turer for å tømme lokalitet Skøyen for fisk.
Tiden Nordlaks brukte på å tømme anlegget etter fristen, kan ikke legges til grunn som
den nødvendige tiden. Dette fordi Nordlaks kunne startet tidligere. Derfor mener vi at tiden
Nordlaks brukte etter fristen var lenger enn den tiden de ville trengt før fristen. Biomassen
ved anlegget hadde økt, i og med at foring av fisken i den siste merden i anlegget ikke ble
stanset før 7. november 2016. Biomassen på vedtakstidspunktet var
og
biomassen økte ytterligere før fisk ble tatt ut fra anlegget. Jo mer fisk, desto lenger tid tar
det å frakte fisken bort fra anlegget.
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Vi har sporet brønnbåten i perioden 28. oktober til 5. november 2016.
Bjørg Pauline var den 28. og 29. oktober 2016 ved lokalitet Dypingen, en annen av
Nordlaks lokaliteter. Dypingen rapporterte ikke å være over lusegrensen i uke 43.
29. oktober var Bjørg Pauline også ved Sortevika, naboanlegget til Skøyen.
30. oktober kjørte ikke Bjørg Pauline fisk.
31. oktober, 1. og 2. november var Bjørg Pauline ved Raven, et anlegg Nordlaks eier.
Raven hadde ti dager lenger frist enn Skøyen på oppfyllelse av vedtak om å følge
lusegrensen.
5. november var Bjørg Pauline ved Kvenbukta vest, et anlegg som tilhører Eidsfjord
Sjøfarm. Anlegget rapporterte lus under lusegrensen i uke 44.

Vi vurderer dette slik:
Nordlaks lokalitet Dypingen har ikke rapportert lakselus i uke 43. Lusetallet for uken før var
rapportert å være 0,24, og neste rapportering i uke 46 var 0,4. Luserapportene for
Dypingen tyder ikke på at det hastet å gjennomføre slakting eller behandling mot lus, slik
det gjorde på Skøyen.
På Sortevika var det rapportert 2,08 kjønnsmodne hunnlus i uke 43. Vi mener at Nordlaks
henting av fisk fra Sortevika 29. oktober derfor var nødvendig. I følge brønnbåtloggen til
Bjørg Pauline ble det hentet fisk fra Sortevika og Dypingen samme dag, den 29. oktober
2016. Vi mener at kapasiteten Nordlaks brukte for å hente fisk ved Dypingen skulle vært
satt inn på Skøyen.
Nordlaks opplyste i brev til Mattilsynet 6. januar 2017 at det i uke 44 (31. oktober - 6.
november) ble prioritert å slakte fisk fra lokalitet Raven, og begrunner dette med
sykdomssituasjonen. Raven hadde frist til 13. november 2016 med å etterleve
lusegrensen. Fristen for lokalitet Skøyen var 3. november 2016, altså ti dager før.
Mattilsynet deler ikke Nordlaks syn på rekkefølgen lokalitetene skulle slaktes i, noe som
også gjenspeiles i fristene de to lokalitetene var gitt fra myndighetene. Vedtaket mot
Raven ble fattet etter at fristen for vedtaket på Skøyen var gått ut, og fristen for Raven var
ti dager lenger. Ved å slakte Skøyen først og Raven etterpå, mener vi Nordlaks kunne fulgt
begge påleggene.
I brev til Mattilsynets hovedkontor, datert 6. januar 2017, hevdet Nordlaks at brønnbåten
var bundet opp til en avtale med en annen oppdretter. Mattilsynet etterspurte
dokumentasjon på en slik avtale, og det ble oversendt en kontrakt mellom Nordlaks
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Kontrakten kan ikke leses slik at Nordlaks ikke skulle prioritere fisk
fra eget anlegg med svært høye lusenivåer.
Slik Mattilsynet ser det, er det ikke godtgjort at brønnbåten Bjørg Pauline var bundet opp i
avtaler med andre oppdrettere i tidsrommet, slik Nordlaks hevder. Med unntak av anlegget
Kven bukta vest, tilhører de andre anleggene som brønnbåten hentet fisk fra mellom 28.
oktober og 5. november 2016, Nordlaks selv. Kvenbukta vest var under lusegrensen 5.
november. Med unntak av anlegget Sortevika var anleggene som ble prioritert av Nordlaks
rapportert under lusegrensen i uke 43 og 44, eller hadde lenger frist enn lokalitet Skøyen.
Tabellen under viser hvordan vi mener transportene kunne gjennomføres før fristen:
Operasjon

Dato

Kg fisk
Tetthet
pr
Gjennomførte
kg/m 3 transport
sultedøgn

Siste
foring

25.10.2016
1. henting 28.10.2016
2. henting"· 30.'10.2016
3. henting 31.10.2016
4. henting 01.11.2016
5. henting 02.11.2016
6. henting 03.11.2016
7. henting 04.11.2016
8. henting 05.11.2016

3
5
6
7

8
9

10
11

Åtte hentinger av fisk med Bjørg Pauline kunne fjernet opp til
fisk fra
anlegget. Beholdningen av fisk på Skøyen den 25. oktober 2016 var
Ettersom foringen skulle stanset 26. oktober, skulle biomassen ha vært på sitt høyeste den
25. oktober. Vi utelukker ikke at tømmingen med Bjørg Pauline kunne gått raskere, i
gjennomsnitt brukte Bjørg Pauline 21 timer og 15 minutter på hver operasjon da de tømte
Skøyen etter fristen. Vi har rundet opp til ett døgn i tabellen over.
Bjørg Pauline har kapasitet på
, og Mattilsynet mener at med Bjørg Pauline
ville det være nødvendig å hente fisk fra Skøyen åtte ganger. Fisken måtte fraktes til et
slakteri før Bjørg Pauline kunne hente mer fisk fra Skøyen. Vi mener at tømming av
anlegget ville kunne gjennomføres innen åtte døgn. Mattilsynet presiserer dessuten at det
ved bruk av flere båter kunne vært gjennomført vesentlig raskere.
Mattilsynet legger til grunn at den første transporten av fisk kunne gjennomføres med den
samme tettheten som den første simulerte transporten i forsøket Havforskningsinstituttet
gjennomførte, og at tettheten kunne øke etter at fisken hadde tømt tarmene, slik det ble
gjort i forsøket. Tettheten i båten er beregnet på bakgrunn av at Bjørg Pauline rommer
. Vi har forutsatt at tettheten Havforskningsinstituttet har lagt til grunn for forsøket
ivaretar velferden til den fisken som har vært sultet kortest tid. Derfor har vi lagt til grunn at
den første transporten gjennomføres med en tetthet på
etter 68 timers sulting.
Etter 72 timer sulting kunne tettheten øke til
Rapporten fra Havforskningsinstituttet har ikke tatt stilling til om man kunne øke tettheten
ytterligere etter 96 timer (fire døgn) Fordi Nordlaks selv kjørte med
, da de gjennomførte transporten fra Skøyen 6. november 2016, etter syv døgns
sulting, har vi lagt til grunn at Nordlaks fra den fjerde transporten kunne ha kjørt med
. Vi utelukker ikke at fisken kunne tåle en høyere tetthet fra første transport.
Nordlaks skriver i uttalelsen til forhåndsvarselet at de lastet båten «forsvarlig». Vi har ikke
holdepunkter for noe annet, og det er også derfor vi legger til grunn at brønnbåten fra 1.
november kunne kjøre med høyere tetthet.
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8. Ble det umulig å oppfylle pålegget etter fristen?
Nordlaks skriver i sin uttalelse til forhåndsvarselet at de ikke kunne etterlevd pålegget
før 17. november 2016.
Nordlaks viser til pålegget 7. november 2016, som påla selskapet å kjøre
brønnbåttransport lukket, og mener pålegget viser at Mattilsynet fatter vedtak uten å
vurdere konsekvensene av vedtakene. Nordlaks understreker at vedtaket ble fattet
uten at fristen 3. november 2016 ble flyttet.
Utgangspunktet og hovedregelen for et tvangsmulktvedtak er at det er et betinget
enkeltvedtak, og tvangsmulkten påløper når fristen som er satt for pålegget løper ut uten
at etterlevelse har skjedd. Når fristen løper ut og oppdretter fremdeles er over
lusegrensen, vil det foreligge et krav på betaling av tvangsmulkten.
For at Nordlaks skulle bli hørt med at det var umulig å løse utfordringene på Skøyen
raskere enn de gjorde, må utviklingen etter vedtaket medføre at det ikke lenger var mulig å
etterleve pålegget. Dette vil i så fall medføre at det ikke er anledning til å ilegge
tvangsmulkt - gitt at umuligheten er på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.
Emilsen-dommen (RG 2011 s. 1217) fastslår at:
Tvangsmulkt kan ikke anvendes til å fremtvinge pålegg som objektivt sett er umulig å
oppfylle.
Det vises også til matlovens forarbeider, Ot.prp.nr.100 (2002-2003) på side 117, hvor det
fremgår at tvangsmulkt først kan løpe fra det tidspunkt det er mulig å rette opp et ulovlig
forhold.
Forvaltningsloven § 51, andre ledd, andre punktum fastslår at:
Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig, og årsaken til dette ikke ligger
hos den ansvarlige.
Forarbeidene til forvaltningsloven prop. 62 L (2015-2016) s. 207 presiserer:
Ordet «blir» understreker at det er tale om forhold som kommer til etter at vedtaket om
tvangsmulkt er truffet. Forhold som foreligger før vedtaket treffes, må tas i betraktning ved
utforming av vedtaket. Ordet «påløper» er valgt for best mulig å dekke både vedtak om
løpende mulkt og mulkt som forfaller ved hver overtredelse.
Om etterlevelse blir umulig, må vurderes ut fra den fristen for etterlevelse som er satt i
vedtaket om tvangsmulkt. Kravet om umulighet er utformet for å understreke at det ikke
skal være kurant å påberope seg vanskeligheter med å oppfylle. På den annen side må
ikke terskelen for umulighet praktiseres så strengt at tvangsmulkten innebærer en
sanksjon mot allerede begåtte lovbrudd.
Det er et vilkår for fritak at årsaken til umuligheten ikke ligger hos den ansvarlige. Vilkåret
kan for eksempel være oppfylt dersom et pålagt opprydningstiltak ikke lar seg gjennomføre
på grunn av ekstreme værforhold. Det nærmere innholdet i kravet overlates som i dag til
utviklingen i praksis.
Mattilsynet mener at ansvarsfrihet betinger at oppfyllelsen ble hindret på grunn av
omstendigheter som ligger utenfor oppdretters kontroll, og som han ikke med rimelig
kunne ventes å ta i betraktning. Plikten til å etterleve lusegrensen oppstår ikke på
vedtakstidspunktet, men gjelder til enhver tid. For at oppdretter skal bli ansvarsfri må
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•
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det foreligge en hindring for å oppfylle vedtaket om pålegg,
hindringen ligge utenfor oppdretters kontroll,
oppdretter ikke med rimelighet kunne tatt hindringen i betraktning,
oppdretter ikke kunnet unngå eller overvinne følgende av hindringen.

Det er dessuten bare når hindringen ikke kan unngås eller overvinnes at det foreligger en
hindring. Vurdering<?n blir om det i denne saken har oppstått noe etter vedtakstidspunktet
som gjorde at Nordlaks ikke kunne oppfylle vedtaket. For å bli hørt med objektiv umulighet
som grunn for ansvarsfrihet er spørsmålet om Nordlaks har gjort det som med rimelighet
kunne forventes.
Nordlaks mener at Mattilsynet vanskeliggjorde slaktingen ved å pålegge virksomheten å
gjennomføre lukket transport og slakting. Etter at fristen i vedtaket av 25. oktober 2016
hadde g~tt ut, påla Mattilsynet den 7. november 2016 virksomheten at fisk fra lokalitet
Skøyen som skulle føres tilslakt skulle kjøres lukket og slaktes direkte uten opphold i
ventemerd. Dette pålegget hindret altså ikke virksomheten i å tømme lokaliteten for fisk i
perioden fristen i vedtaket løp.
At Nordlaks måtte kjøre transporten lukket etter at fristen hadde gått ut, hang sammen
med at den ulovlige smittespredningen hadde økt. Fra uke 43 til 44 steg gjennomsnittlig
kjønnsmodne hunnlus på anlegget fra 5,34 per fisk til 6,25 per fisk. Det at Nordlaks ikke
hadde forsøkt å etterleve pålegget tidligere, skyldtes forhold Nordlaks hadde kontroll over.
Dermed var økningen i lusenivå og Mattilsynets vedtak om å frakte fisken bort fra anlegget
med lukket transport en følge av at Nordlaks ventet så lenge som de gjorde. Også etter
vedtaket som påla Nordlaks å kjøre fisken lukket, fraktet Bjørg Pauline 1O.november 2016
fisk fra Skøyen til slakteriet i en transport. Vi ser derfor ikke at pålegget kan sies
å ha gjort det umulig for Nordlaks å tømme anlegget raskere enn de gjorde.
Vi har sporet brønnbåten i perioden 5. november 2016-17. november 2016
Bjørg
Bjørg
Bjørg
Bjørg

Pauline
Pauline
Pauline
Pauline

hentet fisk fra Skøyen i perioden 3. november til 17. november 2016.
hentet fisk fra Raven 7. og 8. november 2016.
hentet fisk fra Kvenbukta vest 11. november 2016.
var ved Øvergården og Dypingen 9. november 2016.

Vi vurderer dette slik:

Øvergården rapporterte 0,77 kjønnsmodne hunnlus i snitt i uke 44. Dypingen rapporterte
ikke lus for ukene 43-45. Mattilsynet var på tilsyn 18. oktober 2016, men fattet ikke vedtak
om pålegg for anleggene i tilsynsrapporten datert 31. oktober 2016
Raven hadde frist til 13. november med å etterleve pålegget i vedtaket sitt. Mattilsynet
deler ikke Nordlaks syn på rekkefølgen lokalitetene skulle slaktes i, noe som også
gjenspeiles i fristene de to lokalitetene var gitt fra myndighetene. Vedtaket mot Raven ble
fattet etter at fristen for vedtaket på Skøyen var gått ut, og fristen for Raven var ti dager
lenger. Ved å slakte Skøyen først og Raven etterpå, mener vi Nordlaks kunne fulgt begge
påleggene.
Kvenbukta vest, eid av Eidsfjord Sjøfarm, rapporterte i uke 45 0,55 kjønnsmodne hunnlus i
gjennomsnitt.

De oppdragene Bjørg Pauline hadde på Raven, Kvenbukta vest, Øvergården og
Dypingen, mener vi var resultat av en prioritering fra Nordlaks. Etter vårt syn hadde ingen

Side 14 av 18

av disse anleggene problemer med ulovlig smittespredning, som det hastet like mye å
håndtere som på Skøyen.
Nordlaks mener at de forsøkte å skaffe til veie brønnbåter, og at Mattilsynets
påstand om at Nordlaks kunne skaffet brønnbåter er udokumentert.
Nordlaks eier egen brønnbåt og drifter eget slakteri. Det er imidlertid ingen grunn til å stille
lavere krav til Nordlaks enn til andre oppdrettere. Også Nordlaks må benytte ekstern
kapasitet for å håndtere sykdomsutbrudd med stor fare for smittespredning, dersom de
ikke har god nok kapasitet i eget selskap. Det finnes flere slakterier enn Børøya i området,
og det er flere brønnbåter enn Bjørg Pauline på markedet. Det er virksomhetens ansvar å
dokumentere umulighet. Mattilsynet har ikke oversikt over tilgjengelige brønnbåter til
enhver tid og skal heller ikke tillegges dette ansvaret. Det er således utenfor Mattilsynets
ansvarsområde å dokumentere at Nordlaks kunne skaffet andre brønnbåter. Nordlaks må
selv dokumentere hvilke forsøk som ble gjort for å skaffe brønnbåt.
Grunnen til at vi mener at Nordlaks ikke har dokumentert verken forsøk på å skaffe
brønnbåt, eller at det var umulig å fremskaffe flere brønnbåter, er at vi i disse sakene
normalt sett vurderer e-poster eller annen datert kommunikasjon som sannsynliggjør at
oppdretteren har forsøkt. Vitnemålet for tingretten var generelt og lå lenge etter selve
hendelsen i tid. På spørsmål til Nordlaks om hvordan dette ble undersøkt, svarte de at de
visste at det ikke fantes ledig kapasitet. Det ble imidlertid ikke forklart konkrete
henvendelser og forsøk i perioden.
9. Hvorfor fristen må være kort og hvorfor Nordlaks har ansvaret
Gitt de store konsekvensene manglende kontroll med lusesituasjonen kan ha, gir ikke
Mattilsynet en frist som legger opp til å velge mer enn en løsning etter hverandre. Det er
ikke slik at oppdretter får tid til å gjennomføre behandling først, og deretter tid til å slakte ut
dersom behandlingen ikke virker. Utslakting og behandling, eller en kombinasjon av disse,
er alternativer oppdretter kan velge mellom, og risikoen for å velge feil ligger hos
oppdretter selv. I utgangspunktet innebærer ikke «satsing på feil hest» ansvarsfrihet selv i
de tilfellene satsingen er av forsvarlig art. Også forsvarlig «satsing på feil hest» er noe som
ligger innenfor oppdretterens kontrollsfære. Nordlaks står fritt til å velge mellom ulike tiltak
for å følge lusegrensen, men risikoen ved å velge behandling, som er mindre sikkert enn
utslakting, ligger da også hos oppdretteren.
En profesjonell aktør ventes å ha gode forutsetninger for å kunne overholde regelverket og
pålegg fra Mattilsynet. Selv om det kan være kostbart, upraktisk og uhensiktsmessig, er
samfunnet avhengig av at virksomhetene i oppdrettsnæringen viser samfunnsansvar og
lojalt og aktivt følger de lover, regler og krav som myndighetene stiller. Nordlaks har ikke
tatt hensyn til den ulovlige smittespredningen de sto for.
Nordlaks valgte å bestille H2O2 med AQS. Fiskehelsetjenesten har i vedlegg til klagen 11.
november 2016 skrevet at de mente at H2O2 i kombinasjon med forsert utslakting kunne
dempe smittepresset. Følsomhetsundersøkelsene viste at man kunne forvente en effekt
på 73 %. Nordlaks stod fritt til å velge å behandle med H2O2 for å dempe smittepresset,
altså kombinere behandling med utslakting. Vi mener imidlertid at den mest sannsynlige
måten Nordlaks hadde kommet under lusegrensen på innen fristen, var utslakting. Som
vist over, mener vi at utslakting var gjennomførbart i perioden 25. oktober til 5. november
2016.
Nordlaks bestemte seg ikke for å slakte fisken før 27. oktober 2016. Når Mattilsynet setter
en frist for etterlevelse av lusegrensen, gis oppdretter frihet til å velge det virkemiddelet
oppdretter mener er mest hensiktsmessig for å oppfylle vedtaket. For de tilfellene der det
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er snakk om overskridelse av lusegrensen, har sakene i all hovedsak et hastepreg og
pålegg gis både av hensyn til fiskehelsen i det konkrete anlegget, fisk i andre
oppdrettsanlegg, samt villfisk.
Mattilsynet anser slakting fra andre anlegg Nordlaks selv eier som en prioritering fra
selskapets side, som ikke senere kan gi grunnlag for å påberope umulighet. Også
oppdrettsselskaper som eier egen brønnbåt og drifter eget slakteri, forventer vi at benytter
ekstern kapasitet. Vi mener kapasiteten som ble benyttet på Nordlaks egne lokaliteter
Raveh, Øvergården· og Dypingen skulle vært satt inn for å håndtere det vesentlig mer
alvorlige lusepåslaget ved lokalitet Skøyen. Vi mener også at vi med rimelighet kan
forvente at Nordlaks utsetter avtaler med andre oppdrettere og prioriterer egne anlegg der
graden av ulovlig smittespredning er høy.

-
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10. Konklu~jon
Det er Nordlaks egne forhold i form av valg og prioriteringer som medførte at lokaliteten
ikke var under lusegrensen før 17. november 2016, tolv dager etter fristen. Tømming av
lokalitet Skøyen skulle klart kommet før oppdrag på andre anlegg. Det ble valgt en
medikamentell behandling selv om det var dokumentert at effekten ikke var egnet til å få
anlegget under regelverkets grense. Det skulle vært gjennomført utslakting på et tidligere
tidspunkt. Nordlaks har rett til å ta risikoen ved å velge behandling, men denne friheten til
å velge, frir ikke for ansvaret når fristen går ut uten at pålegget er etterlevd. Det er ikke
dokumentert forhold som begrenset selskapets reelle mulighet til å omdisponere
ressurser.
Med en frist fra 25. oktober 2016 (vedtakstidspunktet) til utløp av fristen 5. november 2016,
mener vi at Nordlaks kunne etterlevd pålegget om å overholde lusegrensen. Vi finner ikke
at det har kommet frem opplysninger som gir grunnlag for å la tvangsmulkten bortfalle for
resten av perioden. Vi mener derfor at det ikke er grunn til å omgjøre påløpt tvangsmulkt i
perioden 6. november til 17. november 2016. Vi anser det ikke godtgjort at oppfyllelse av
pålegget ble hindret på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Nordlaks sin kontroll,
og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes åta i betraktning.
Tvangsmulkten løp fra 6. november 2016 til anlegget var tømt, og under lusegrensen, 17.
november 2016. Vår omgjøring vil medføre at Nordlaks ikke skal betale tvangsmulkt for 4.
og 5. november 2016.
11. Vedtak
Mattilsynets hovedkontor omgjør vedtaket av 14. august 2017 til Nordlaks gunst.
Fristen for vedtaket utsettes til 5. november 2016. Tvangsmulkten reduseres
tilsvarende og løp dermed fra 6. november 2016 til 17. november 2016, i alt 12 dager.
Hjemmel for omgjøringen er forvaltningsloven § 35, første ledd, bokstav a.
Bestemmelsen hjemler vår kompetanse (men ikke plikt) til å omgjøre vedtaket til
gunst for Nordlaks.
Vi betaler tilbake tvangsmulkt for to dager, i alt
Med hjemmel i forvaltningsloven § 27 b skal søksmål om gyldigheten av dette
vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke kunne reises uten at
Nordlaks har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av den
høyeste klageinstans som står åpen.
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Mattilsynet er et forvaltningsorgan i to instanser. Mattilsynets hovedkontor er klageinstans
for avgjørelser som er fattet av regionen. I denne saken har Mattilsynets hovedkontor fattet
nytt vedtak i førsteinstans.
Klagerett
Du har rett til å klage over vedtaket.
Klageinstans
Nærings- og fiskeridepartementet
Hvem kan du klage til
Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til
følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.
Klagefrist
Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg
da nevne grunnen til at du ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt
krav må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist
på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.
Klagens innhold
I klagen må du nevne:
• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen
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Du må undertegne klagen.
Utsetting av vedtaket
Du kan søke om å få utsatt iverksetting inntil klagen er avgjort.
Rett til dokumentinnsyn og veiledning
Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten,
om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.
Kostnader ved klagesaken
Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller advokaten
din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen dersom
Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til advokathjelp.
Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om denne
rettigheten.
Klage til Sivilombudsmannen
Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett, kan du
klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaken, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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