Utkast til forskrift om endring i omsetnings- og sykdomsforskriften
for akvatiske dyr
Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 13 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19.
desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (beslutning 2009/177/EF og beslutning
2015/1554/EU).

I
I forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av
akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske
dyr gjøres følgende endringer:
EØS-henvisningsfeltet skal lyde:
EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 82/894/EF (som sist endret ved vedtak 2008/650/EF,
vedtak 2004/C 319/11, vedtak 298/08/COL, vedtak 302/08/COL og beslutning 2012/737/EU),
direktiv 2006/88/EF (som endret ved direktiv 2008/53/EF og direktiv 2012/31/EU), beslutning
2009/177/EF (som sist endret ved beslutning 2018/998/EU), forordning (EU) nr. 346/2010,
beslutning 2010/221/EU (som sist endret ved beslutning 2018/2014/EU), forordning (EU) nr.
350/2011, beslutning 2015/1554/EU og forordning (EU) nr. 1096/2016).
§ 4 endret annet ledd og nytt tredje ledd skal lyde:
Forskriftens kapittel 3, forskriftens tredje del retter seg mot enhver som planlegger
drift eller driver et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, som skal registrere
eller søke om godkjenning av etablering, utvidelse eller annen vesentlig endring av
akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, unntatt § 27 og kapittel 11, 12 og 13
som retter seg mot enhver.
Med unntak av punkt I.1 til og med I.3. i del 1 og 2, punkt I.1 og II.1 i del 3 og punkt
I.1. i del 4 og 5 retter vedlegg 7 seg mot de laboratoriene som er utpekt av Mattilsynet til å
kunne utføre de særlige diagnostiske metodene og detaljerte framgangsmåtene som skal
benyttes i forbindelse med laboratorieundersøkelsene i bekjempelses- og
overvåkingsprogrammene omtalt i vedlegg 6, samt for å bekrefte eller utelukke mistanke om
forekomst av sykdommer på liste 2 i vedlegg 1.
§ 8 første ledd bokstav a skal lyde:
a) Kategori I: sykdomsfri, jf. krav i § 9, vedlegg 3, 6 og 7
§ 9 skal lyde:
§ 9. Vilkår for at en sone eller et segment kan bli erklært i kategori I sykdomsfri for
sykdommer på liste 2

Et akvakulturanlegg, et akvakulturområde for bløtdyr eller en gruppe av
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, kan søke om status som kategori I
sykdomsfri for sykdommer på liste 2. Vilkår for å få erklært slik status er:
a) at ingen arter som er mottakelige for sykdommen finnes i sonen eller segmentet og
eventuelt dets vannkilde, eller
b) det er kjent at smittestoffet ikke kan overleve i sonen eller segmentet og eventuelt dets
vannkilder, eller
c) sonen eller segmentet tilfredsstiller vilkårene i vedlegg 3 og 6, og
d) sonen eller segmentet har vært erklært i kategori II med godkjent overvåkingsprogram og
tilfredsstilt vilkårene for område i kategori II i minst to år dersom det er krav om målrettet
overvåking for å oppnå kategori I.
Søknad om å få en sone eller et segment erklært i kategori II med godkjent
overvåkingsprogram, og kategori I sykdomsfri, behandles av Mattilsynet. Søknaden skal
utformes i tråd med modeller gitt i henholdsvis vedlegg 8 og vedlegg 9. Mattilsynet kan kreve
ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for erklæringen. Erklæringen er gyldig når
området er ført opp på listen over områder i kategori I eller II i vedlegg 2.
Akvakulturanlegg som utgjør et segment eller ligger i en sone som er i kategori I eller
II, eller i en buffersone, kan pålegges å gjennomføre tiltak som sikrer at sonen eller
segmentet beholder sin status, samt tiltak som bidrar til at sonen eller segmentet, etter
eventuell tilbakekalling, får tilbake sin status.
Nytt vedlegg 6 skal lyde:
Vedlegg 6. Overvåking- og bekjempelsesmetoder for sykdommer på liste 2
Nytt vedlegg 7 skal lyde:
Vedlegg 7. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for sykdommer på liste 2
Nytt vedlegg 8 skal lyde:
Vedlegg 8. Modell for søknad om å få en sone eller et segment erklært i kategori II med
godkjent overvåkingsprogram for sykdommer på liste 2.
Nytt vedlegg 9 skal lyde:
Vedlegg 9. Modell for søknad om å få en sone eller et segment erklært i kategori I sykdomsfri
for sykdommer på liste 2.

II

Endringene trer i kraft straks.

