Forskrift om endring av forskrift 02. desember 2019 nr. 1600 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad,
Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og
Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og forskrift 17.
juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av
smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36.

I
I forskrift 2. desember 2019 nr. 1600 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund,
Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, gjøres følgende endringer:
§ 2 skal endret lyde:
Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av tre bekjempelsessoner og
overvåkingssone i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen
kommuner i Troms og Finnmark fylke.
Bekjempelsessone 1 omkring lokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune oppheves 5.
august 2020. Sonen tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 5. august 2020.
Bekjempelsessone 2 omkring lokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune oppheves
17. april 2021. Sonen tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 17. april 2021.
Bekjempelsessone 3 opprettes omkring lokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen
kommune. Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 11332 Myrlandshaug, 32917 Gregusvika,
11334 Skjærvika, 10550 Skardbergvika og 11330 Åmundsvika, og avgrenses:
-

Fra nord i Bygda med en rett linje fra Selset (17,123095; 68,801875) til Vardhågen
(17,171909; 68,824785).

-

Fra nordøst i Astafjorden med en rett linje fra Selnes (17,417692; 68,815241) til et
punkt sør fra Kråkrøy (17,367868; 68,827766).

-

Fra sørøst i Gratangen med en rett linje fra Lavika (17,40385; 68,746425) til
Håkjerringneset (17,398963; 68,729331).

-

Fra vest med en rett linje fra Storvikklubben (17,166082; 68,761711) sørøst på Rolla
til Djuphola (17,204607; 68,725347)

Overvåkingssonen opprettes utenfor bekjempelsessonene, omfatter lokalitetene 31397
Oterneset, 36007 Mollvika, 36177 Skjellesvika, 32257 Kjøtta V, 31757 Kasteberget, 36137
Jekteberget, 11340 Bjørnstein, 11339 Ånderkleiva, 11365 Gjervika, 11381 Dypingen, 11378
Øvergården, 11385 Vestnes, 10536 Høgholmen, 26055 Toppsund Ø, 30236 Toppsund V, 37217
Dale, 31817 Svartskjær, 11363 Enkelstein, 11351 Trollvika, 13306 Ystevika, 11338 Ytre Stræte,
33237 Breivoll, 33137 Brattberg, 20576 Kvanntoneset, 23755 Kjeiprød, 13597 Salangslia, 10552
Storvika IIi, 37057 Mjøsund Vest, 31097 Rotvika og 36357 Salangsverket, og avgrenses:
-

Fra sørvest med en rett linje fra Stanges (16,604072; 68,797001) til et punkt ved
Sandstrand (16,761544; 68,676591).

-

Fra sør i Grovfjorden med en rett linje fra et punkt ved Balteskaret (17,07801;
68,67483) til Kalveskinnet (17,109119; 68,676898); i Gratangen med en rett linje fra
et punkt ved Teistevoll (17,433735; 68,702575) til Åkenes (17,476962; 68,702885).

-

Fra nordøst i Mjøsundet med en linje til Årbosnova (17,375502; 68,921394) til
Rødberget (17,45548; 68,920975) på østsiden av sundet.
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-

Fra øst med en rett linje fra et punkt nord på Andørja (17,209063; 68,925534) til et
punkt i Tranøy ved Buvik (16,927665; 69,059575).

-

Fra nord fra et punkt sørvest i Tranøy ved Senjehestneset (16,783306; 69,057273) til
et punkt øst på Flatøya (16,514785; 69,048147); videre fra et punkt vest på Flatøya
(16,473742; 69,044302) til nordspissen av Grytøya (16,306123; 68,992338).

-

Fra vest i Toppsundet fra Grøtavær på Grytøya (16,255169; 68,955357) til Elgsnes
(16,269733; 68,920957).

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt, mens overvåkingssonen er merket
med gult.
Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkningsanlegg og notvaskerier utenfor
kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i
bekjempelsessonene.
§ 4 første ledd skal endret lyde:
Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonene. Mattilsynet kan gjøre unntak
for utsett av rensefisk.
§ 5 første ledd skal endret lyde:
Anlegg med laksefisk i sjø skal oversende ukentlige lister som viser den daglige
dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet.
§ 5 femte ledd skal endret lyde:
Alle anlegg med laksefisk i sjø i henholdsvis bekjempelsessone 1, bekjempelsessone 2 og
bekjempelsessone 3 skal etter rengjøring/desinfeksjon gjennomføre felles brakklegging i minimum
to måneder.

Vedlegg 1 (kart) til forskriften erstattes av vedlegg 1 til denne forskriften.

II
Forskriften trer i kraft straks.
Vedlegg 1:
Kart over ILA-kontrollområde i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og
Salangen kommuner, Troms og Finnmark
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