Notat om tilråding av vedtak om
kontrollområdeforskrift

Til:

Avdelingsdirektør Inge Erlend Næsset

Dato: 10. november 2021

Fra:

Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Saksnummer: 2021/159145

FASTSETTELSE AV ENDRINGSFORSKRIFT
- om opphevelse av bekjempelsessone i kontrollområdet for ILA i
Karlsøy, Tromsø og Lyngen 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 Karlsøy, Tromsø
og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark.
I forskriftens § 2 om virkeområde, oppheves bekjempelsessonen omkring lokaliteten 27476
Solheim i Karlsøy kommune med virkning fra 10. november 2021. Bekjempelsessonen tas inn i
overvåkingssonen med virkning fra samme dato.
Kravene til overvåking vil fortsatt gjelde i to år til.

Bakgrunn:
Bekjempelsessonen i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av ILA ved lokaliteten 27476
Solheim i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark stadfestet av Mattilsynet 13. juli 2021.
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos
akvakulturdyr, i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark ble fastsatt av
Mattilsynet 10. august 2021 etter ILA-utbrudd på lokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune.
Mattilsynet region Nord sendte 10. oktober 2021 anmodning til Mattilsynets hovedkontor ved
seksjon fiskehelse og fiskevelferd om å oppheve bekjempelsessonen rundt lokalitet Solheim.
Mattilsynet
Hovedkontoret

Saksbehandler: Christina Gøytil
Tlf: 22 77 86 57
Besøksadresse:
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Lokalitet Solheim ble tømt for fisk 16. juli 2021. Lokaliteten fikk godkjent opprydning, vask og
desinfeksjon 10. august 2021, og pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dag.
Den andre lokaliteten i bekjempelsessonen, lokalitet 10754 Glimbukta er tom for fisk og det har
ikke vært fisk i anlegget inneværende år.
På bakgrunn av dette anmoder region Nord hovedkontoret om å oppheve bekjempelsessonen og
innlemme den i overvåkingssonen. Krav til varighet for brakkleggingsperioden er oppfylt 10.
november 2021. Dette tilsier at bekjempelsessonen fra denne dato kan oppheves og tas inn i
overvåkingssonen.
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd er enig i regionens vurdering, og ber om at vedlagte forskrift om
endring av forskrift ved opphevelse av bekjempelsessonen fastsettes.
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. Bekjempelsessonen rundt
lokalitet Solheim 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 Karlsøy, Tromsø og Lyngen 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, Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark,
fastsettes.

Vedlegg:

Forskrift om endring av forskrift 10. august 2021 nr. 2489 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Karlsøy,
Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 10. november 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.
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I forskrift 10.august 2021 nr. 2489 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og
Finnmark gjøres følgende endringer:
§ 2 skal endret lyde:
Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og
overvåkningssone i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner i Troms og Finnmark fylke.
Bekjempelsessonen omkring lokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune oppheves 10.
november 2021. Sonen tas inn i overvåkningssonen med virkning fra 10. november 2021.
Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 27476 Solheim, 10754 Glimbukta, 15236
Skulgambukt, 10753 Strandmo, 10747 Futnes og 36757 Lubben. Overvåkningssonen avgrenses:
•
•
•
•
•

Fra nordøst i Ullsfjorden med en rett linje fra Klokkarvollen (19,849114; 69,954383) til
Nesodden (19,986666; 69,847001)
Fra nord i Langsundet med en rett linje fra Hansnes (19,62344; 69,96162) til Stakkvik
(19,684515; 69,959469)
Fra sørøst i Ullsfjorden med en rett linje fra Kastnes (19,698474; 69,729509) til Skoglund
(19,821228; 69,725348)
Fra sørvest med en rett linje fra Krabbelv (19,025684; 69,749126) til Tønsnes (19,093858;
69,73319)
Fra nordvest i Kvalsundet med en rett linje fra Solveg (19,011324; 69,807904) til Nordhella
(19,031836; 69,81408)

Koordinatene er angitt i desimalgrader.
I vedlagte kart er overvåkingssonen merket med gult.

Kapittel II om tiltak i bekjempelsessonen oppheves.

§ 13 tredje setning (ny) skal lyde:
Bekjempelsessonen omkring lokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune er 10.
november 2021 tatt inn i overvåkingssonen.

.
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 Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark
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