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FASTSETTELSE AV ENDRINGSFORSKRIFT  

- om opphevelse av bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i  
 Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og 
Salangen kommuner, Troms og Finnmark. 

Innholdet i forskriftsforslaget  

Forskrifter om kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) opprettes for å forebygge, begrense 
og bekjempe sykdommen hos fisk i forskriftens virkeområde. 
 
Vi foreslår nå en endring av forskriften som i dag gjelder for bekjempelse av ILA i Harstad, Ibestad, 
Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen  kommuner, Troms og Finnmark. 
 
I forskriftens § 2 om virkeområde, oppheves bekjempelsessone 4 omkring lokaliteten 31757 
Kasteberget i Ibestad kommune med virkning fra 27. desember 2021. Bekjempelsessonen tas inn i 
overvåkingssonen med virkning fra samme dato.  
 
Kravene til overvåking vil fortsatt gjelde i to år til. 
 
 
Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos 
akvakulturdyr, Harstad, Tranøy og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark ble fastsatt av 
Mattilsynet 2. desember 2019 etter ILA-utbrudd på lokaliteten 31397 Oterneset i Harstad 
kommune.  
 
Forskriften har senere endret tittel og blitt utvidet med flere bekjempelsessoner.  
 
 
Den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av ILA ved 
lokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark 29. juli 2021. 
 

 

Notat om tilråding av vedtak om 
kontrollområdeforskrift 
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Mattilsynet region Nord sendte 20. desember 2021 anmodning til Mattilsynets hovedkontor ved 
seksjon fiskehelse og fiskevelferd om å oppheve bekjempelsessonen rundt lokalitet Kasteberget.  
 
Regionen anmoder hovedkontoret om å oppheve tiltakene i bekjempelsessonen og omgjøre 
bekjempelsessonen til overvåkingssone 25.12.2021. 
 
I anmodningen opplyste regionen at lokalitet Kasteberget ble tømt for fisk 2 september 2021. 
Lokaliteten fikk godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 25. september 2021 og tre måneders 
brakklegging ble påbegynt samme dag. 
 
Regionen mener alle forhold som er beskrevet i forskriftens § 13 om krav for opphevelse av 
bekjempelsessonen vil være oppfylt 25.12.2021. 
 
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd er enig i regionens vurdering, og ber om at vedlagte forskrift om 
endring av forskrift ved opphevelse av bekjempelsessonen fastsettes første virkedag etter 25 
desember.  
 
Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon 
fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdet etter 
ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. 
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd har i samråd med region Nord vurdert at det er viktig å oppheve 
bekjempelsessonen nå som kravene i forskriftens § 13 er oppfylt. Bekjempelsessone 4 rundt 
lokalitet Kasteberget vil derfor oppheves i henhold til praksis som var gjeldende før 10. mai 2021. 
Det innebærer at det nå ikke gjøres noen ny vurdering av overvåkingssonens utstrekning og at 
overvåkingssonen inntil videre forblir uendret i utstrekning. Mattilsynet vil om kort tid sende på 
høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, 
Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark i henhold til ny praksis.  
 
Overvåkingssonen skal i tråd med forskriftens § 14 oppheves to år etter at siste bekjempelsessone 
i kontrollområdet er opphevet.  
 
Formål: 
Formålet med forskrift om kontrollområde er å hindre videre spredning av ILA. Formålet med 
foreslåtte endring av forskriften er å oppheve bekjempelsessonen nå som kravene for 
sykdomsbekjempelse er oppfylt. Området går nå over i neste fase med overvåking av ILA. 
 

Høring: 

Opphevelsen av bekjempelsessonen skjer i tråd med anvisning i forskriften og trenger ikke særlig 
høring, se forskriftens § 13. 
 

Tilråding: 

Basert på vurderingene ovenfor, tilrår seksjon fiskehelse og fiskevelferd at vedlagte forskrift om 
endring av forskrift 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, fastsettes. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
Forskrift om endring av 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 
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Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 27. desember 2021 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 fire bekjempelsessoner og 
overvåkningssone 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 overvåkningssonen med virkning fra 5.august 2020.  

Bekjempelsessone 2 omkring lokalitet 31757 Kasteberget opprettet i juli 2020, oppheves 
17. april 2021. Sonen tas inn i overvåkningssonen med virkning fra 17. april 2021. 

Bekjempelsessone 3 omkring lokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune 
oppheves 7. oktober 2021. Sonen tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 7. oktober 2021. 

Bekjempelsessone 4 omkring lokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune oppheves 
27. desember 2021. Sonen tas inn i overvåkningssonen med virkning fra 27. desember 2021.  

Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 11332 Myrlandshaug, 32917 Gregusvika,11334 
Skjærvika, 10550 Skardbergvika, og 11330 Åmundsvika, 31397 Oterneset, 36077 Mollvika,  36177 
Skjellesvika, 32257 Kjøtta V, 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 31757 Kasteberget 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. 
 - 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 overvåkingssonen merket med gult. 
 
Kapittel II om tiltak i bekjempelsessonen oppheves. 
 
§ 13 sjette setning (ny) skal lyde: 
 
 

. 
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Bekjempelsessone 4 omkring lokaliteten 31757 Kasteberget opprettet i august 2021 er 27. 
desember 2021 tatt inn i overvåkningssonen.  

 

 
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 

 
 

 
 


