Forskrift om endring av forskrift 1. april 2022 nr. 514 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos
akvakulturdyr, Heim og Orkland kommuner, Trøndelag
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 18. juli 2022 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 6.april .2022 nr. 632 som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering
overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer
(dyrehelseovervåkningsforskriften) § 2, jf. forordning (EU) 2020/689 art. 58.

I
I forskrift 1. april 2022 nr. 514 om kontrollområde for å forebygge, begrense og
bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim og Orkland kommuner,
Trøndelag, gjøres følgende endringer.
Tittel skal endret lyde: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og
bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim kommune, Trøndelag
§ 2 skal endret lyde:
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder opprettelse av restriksjonssone bestående av vernesone og
overvåkningssone i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag fylke.
Vernesonen omkring stamfiskavdelingen på lokaliteten 24096 Vestseøra i Heim
kommune oppheves 18. juli 2022. Området rundt lokalitetene som var omfattet av
vernesonen vil fra 18. juli 2022 utgjøre ny overvåkingssone
Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 24096 Vestseøra og 13677 Trøan
Bjørklibukta. Overvåkningssonen avgrenses:
-fra nord i Bjørkøyfjorden med en rett linje fra Sponlandet (9,154117;
63,394224)
til Snigeldalsvika (9,192613; 63,395803)
-fra øst i Snillfjorden med en rett linje fra Hafsmo (9,272489; 63,370103) til
Berget (9,284184; 63,357276).
Koordinatene er angitt i desimal grader.
I vedlagte kart er overvåkingssonen merket med gult.
§ 3 skal endret lyde:
§ 3. Definisjoner
I forskriften menes med:
Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier,
unntatt
sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg.
Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium.
ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av
ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). ILA- virus er et akvatisk orthomyxovirus. ILA gir alvorlig
sykdom og dødelighet hos atlantisk laks.

Laksefisk: Atlantisk laks (Salmo salar), ørret (Salmo trutta), regnbueørret (Oncorhynchus
mykiss) og røye (Salvelinus alpinus).
Restriksjonssone: Et avgrenset geografisk område bestående av vernesone og
overvåkingssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor
det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
Kapittel II om tiltak i vernesonen oppheves.
Kapittel II skal endret lyde:

Kapittel II. Tiltak i vernesonen
§ 10 skal endret lyde:
§ 10.Tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkingssonen

Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkningssonen til utsett i
andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av
fisk til slaktemerd ved slakteri.
Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser
den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.
Anlegg med laksefisk i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak
egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak skal skje slik det fremgår av
vedlegg 2 til forskriften.
Kapittel IV skal endret lyde:
Kapittel IV. Restriksjonssonens varighet
§ 13 skal endret lyde:
§ 13. Opphevelse av vernesonen
Etter at all laksefisk fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr
forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet
brakklegging av vernesonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er
brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at vernesonen skal
oppheves. Fra samme dato gjøres vernesonen om til ny overvåkingssone.
Vernesonen omkring stamfiskavdelingen på lokalitet 24096 Vestseøra i Heim
kommune er 18. juli 2022 opphevet. Området rundt lokalitetene som var omfattet av
vernesonen vil fra 18. juli 2022 utgjøre ny overvåkingssone.
§ 14 skal endret lyde:
§ 14. Opphevelse av overvåkingssonen
Overvåkingssonen oppheves når det er gått to år siden vernesonen i
restriksjonssonen ble opphevet.

§ 18 skal endret lyde:
§ 18. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift trer i kraft straks.
Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som
opphever vernesonen i samsvar med forskriftens § 13.
Vedlegg 1 (kart) til forskriften erstattes av vedlegg 1 til denne forskriften.
Vedlegg 2 til forskriften erstattes av vedlegg 2 til denne forskriften.
II
Forskriften trer i kraft straks.
Vedlegg 1:
Kart over ILA- restriksjonsområde i Heim kommune, Trøndelag fylke.

