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VEDTAK I KLAGESAK - SØKNAD OM FLYTTING AV SMOLT
Vi viser til Mattilsynet Region Sør og Vest sitt vedtak av 13.03.2017 i sak 2017/53897 om avslag på
søknad om flytting av smolt fra 12116 Ilsvåg Land til sjølokalitet 24937 Nebbo.
Vedtaket er rettet mot Ilsvåg Holding AS. Fylkesnes fisk AS har i epost den 14.03.2017 klaget på
vedtaket.
Regionen har som følge av klagen vurdert saken på nytt, og har opprettholdt eget vedtak. Klagen ble
oversendt Mattilsynets hovedkontor den 15.03.2017 for endelig avgjørelse.
I klagesaker kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring
til anvendelse. Vi har vurdert at vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt.

-På bakgrunn av foreliggende opplysninger har Hovedkontoret fattet følgende vedtak:
VEDTAK
Vedtak fattet 13.03.2017 av Mattilsynet Region Sør og Vest om avslag på søknad om flytting av smolt
fra 12116 Ilsvåg Land til 24937 Nebbo stadfestes.
Vedtak er fattet med hjemmel i følgende forskrifter:
-FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr,
forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og
sykdomsforskriften for akvatiske dyr) § 11.
-FOR-2008-06-17 nr 822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 26.
BEGRUNNELSE
1.Saksopplysninger
Settefiskanlegget Ilsvåg Land, eid av Ilsvåg Holding AS, ble båndlagt 27.02.2017 som følge av funn
av PD-virus på regnbueørret. De fleste av karene hadde settefisk med positiv PCR, og i to av karene
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var det i tillegg histopatologiske forandringer forenelig med pankreassykdom, samt forekomst av
svimere og noe forøket dødelighet.
I landanlegget stod det om lag
settefisk. Av denne gruppen ønsket Fylkesnes Fisk AS å
kjøpe og sette ut
regnbueørret på lokaliteten 24937 Nebbe i Kvinnherad.
Da llsvåg Land var båndlagt, måtte aktørene søke om å få ta fisk ut av anlegget. llsvåg Holding
AS søkte den 08.03.2017 om å transportere PD-smittet smolt ut av anlegget til sjølokalitet Nebbe.
Begrunnelsen for søknaden var at PD gir begrensede konsekvenser for regnbueørret, og at laks på
mottakeranlegget Nebbe allerede hadde påvist PD. I følge søknaden skulle det kun leveres PCRpositiv fisk fra kar uten kliniske symptomer eller forøket dødelighet.
Mattilsynet Region Sør og Vest fattet vedtak om avslag på søknad om flytting av smolt fra llsvåg den
13.03.2017. Avslaget var fundert på redusert helsetilstand for fisken på Nebbe, og at det ikke er god
fiskevelferd å transportere og sette ut PD-smittet fisk fra llsvåg Land. Vedtak om avslag var rettet mot
søker llsvåg Holding AS. Mottaker av fisken, Fylkesnes Fisk AS, klaget på vedtaket. Klager mener
begrunnelsen for avslaget er feil, da de vurderer helsetilstanden for fisken på Nebbe som god.
All smolt på 12116 llsvåg Land ble destruert 22.03.2017. PD-diagnose på settefiskanlegget ble
bekreftet av Veterinærinstituttet (Nasjonalt referanselaboratorium) 06.04.2017.
2.Klagers anførsler
a) Dødelighet på Nebbe skyldes mekanisk avlusing (termolicer) - ikke PD-diagnose
b) Fisken på Nebbe har hatt god vekst og velferd
c) Utsettet fra llsvåg vil stå sammen med laksen frem til sommeren, deretter vil laksen slaktes ut og
utsettet stå alene i høstmånedene. En slik ordning vil bøte på tidlig utslakting av laksen med noe
forlenget produksjon.
d) PD-utbrudd på laks påvirker ikke regnbueørret med kvalitetsmessig forringelse
Relevant regelverk
-Omsetnings- og sykdomsfqrskriften for akvatiske dyr § 11
-Akvakulturdriftsforskriften § 26
-Matloven §19
-Dyrevelferdsloven §§ 3, 11 og 24
3.Vurdering
Klagers anførsler omhandler helsesituasjonen for den stående fisken på Nebbe, og mulighet for
samlokalisering av ulike årsklasser regnbueørret og laks med PD-diagnose.

Ved samlokalisering av fisk vil helsesituasjonen på mottaksstedet måtte tillegges vekt, men
spørsmålet blir i første hånd om regelverkets krav for å tillate flytting av fisk ut fra settefiskanlegget
er oppfylt. Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr § 111.ledd, har følgende ordlyd:
«Akvakulturdyr som omsettes til utsett skal være klinisk friske».
Fiskehelsetjenesten tilknyttet llsvåg Land iverksatte prøvetaking i to kar som følge av endret atferd og
mulige kliniske tegn på sykdom. I søknad om flytting av smolt fra llsvåg blir det anført at det bare vil
leveres fisk fra kar uten forøket dødelighet og kliniske symptomer. Ut fra manglende smittehygieniske
skiller mellom kar på settefiskanlegget mener Mattilsynet at hele bestanden av smolt må håndteres
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som en epidemiologisk enhet. Sett under ett er fiskegruppen PCR-positiv, med innslag av svimere og
noe forøket dødelighet i deler av populasjonen. Videre er det påvist patologiske forandringer i indre
organer, samt lave CT-verdier som indikerer høy virusutskillelse. Alle diagnostiske kriterier peker
dermed i retning av en aktiv sykdomsfase i en nedsmittet populasjon. Fisken spiser, men en andel
fisk vil ha redusert evne til fordøyelse. Inititalt vil slik fisk utvise økt sult.
I medhold av ovenstående vurderes ikke bestanden av settefisk på Ilsvåg som klinisk frisk. Fisk som
omsettes til utsett skal være klinisk frisk, jf. omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr § 11,
1.ledd.
Hovedkontoret vil bemerke at fravær av kliniske tegn på sykdom ikke vil være et generelt kriterium for
å tillate flytting av fisk, og at en underliggende subklinisk PD-diagnose vil redusere fiskens evne til å
håndtere stress og miljøendringer.
I akvakulturdriftsforskriften § 26 finner vi følgende: «Anadrom fisk skal være av en slik størrelse og
i en slik kondisjon at den etter utsetting skal kunne overleve over tid i saltvann uten redusert velferd
(..)».
Lang båttransport, tilvenning i sjø og utsett i lokalitet med årsgammel laks, er faktorer som kan
påvirke fiskens immunforsvar og utløse aktivt sykdomsutbrudd. Fisk svekket av underliggende PDdiagnose vil også være lettere mottakelig for andre sykdommer. Selv om man ved klinisk PD i noen
tilfeller ikke registrerer økt dødelighet, vil patologiske forandringer i indre organer resultere i nedsatt
fiskevelferd.
Et aktivt PD-utbrudd på smolten vil øke den totale virusbelastningen på lokaliteten, og kan dermed
påvirke den stående laksen negativt. Utsett av PD-smittet smolt vil ellers forlenge perioden med
forekomst av virus på lokaliteten frem til brakklegging, og er ikke en god driftsmessig løsning.
4.Konklusjon
All smolt på 12116 Ilsvåg Land ble destruert den 22.03.2017, forut for Hovedkontorets endelige
vedtak i saken.
Vedtak fattet 13.03.2017 av Mattilsynet Region Sør og Vest om avslag på søknad om flytting av
smolt fra 12116 Ilsvåg Land til 24937 Nebbo stadfestes.
-Smolt som søkes utsatt vurderes ikke å være klinisk frisk, jf. omsetnings- og sykdomsforskriften for
akvatiske dyr § 11.
-Smolt som søkes utsatt vurderes å ikke være i nødvendig kondisjon til å overleve over tid i sjøvann
med god velferd, jf. akvakulturdriftsforskriften § 26.
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28, tredje ledd.
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Med hilsen

Friede Andersen
seksjonssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
ILSVÅG HOLDING AS, Skigelstrandvegen 32, 5585 SANDEID
Region Sør og Vest
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