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VEDTAK OM FASTSETTELSE AV ENDRINGSFORSKRIFT 
-om endring av forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs 
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta kommune, Møre og Romsdal 
 
Innholdet i forskriftsforslaget  
I forbindelse med fastsettelse av forskrift 14.09.2022 om restriksjonssone forskrift for å forebygge, 
begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta kommune, Møre og 
Romsdal ble flere av kommunenavnene ved en feiltagelse utelatt fra forskriftstittel, § 2 og i setning 
som beskriver kommunene i vedlegg 1 til kart.  
 
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd foreslår følgende: 

• Forskriftstittel endres til: Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og 

bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, 

Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner i Møre og Romsdal, Møre og 

Romsdal. 

• § 2 første ledd endres til å omfatte følgende kommuner i Møre og Romsdal: Ørsta, Hareid, 

Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda. 

• Vedlegg 1 kart: Tittel til kart endres til: Kart over ILA-restriksjonssone i Ørsta, Hareid, 

Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal 

fylke. 

Høring 
Beslutning om unnlatt høring er gitt av administrerende direktør i Mattilsynet, slik 
utredningsinstruksen krever ved unntak fra kravene i instruksen, se journalpost nr 6 på 
saksnummer 2022/187082 
 
Tilråding 
Basert på det som fremgår ovenfor, tilrår seksjon fiskehelse og fiskevelferd at vedlagte forskrift 
endring av forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs 
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta kommune, Møre og Romsdal, fastsettes. 

 
 
Vedlegg: 
 

 

Notat om tilråding av vedtak om 
endring i restriksjonssoneforskrift 
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Forskrift om endring av forskrift 14.09.2022 om restriksjonssone for å forebygge, begrense 
og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta kommune, Møre og 
Romsdal   

 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 16.09.2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 
om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, 
delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr 884 og forskrift 6. april 2022 nr. 632 som utfyller dyrehelseforskriften med 
bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for 
bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) § 3, jf. forordning (EU) 2020/689 art. 58.  

 

I forskrift 14. september 2022 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe 
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta kommune, Møre og Romsdal, gjøres 
følgende endringer: 
 
Tittel skal endret lyde: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og 
bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, 
Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner i Møre og Romsdal, Møre og 
Romsdal» 
 
§ 2 første ledd skal endret lyde:  
 
§ 2. Virkeområde   

Forskriften gjelder opprettelse av restriksjonssone bestående av vernesone og   

overvåkingssone i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda 
kommuner, Møre og Romsdal. 

II 
Forskriften trer i kraft straks. 

 
Vedlegg 1 kart:   
Tittel skal endret lyde: Kart over ILA-restriksjonssone i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, 
Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke: 
 


