Notat om tilråding av vedtak om
oppheving av bekjempelsessone

Til:

Fungerende avdelingsdirektør Malin Elisabeth Florvåg

Dato: 28. juli 2020

Fra:

Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Saksnummer: 2019/271032

FASTSETTELSE AV ENDRINGSFORSKRIFT
- om opphevelse av bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i
Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke
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 Alta, Hammerfest
og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke: ILA-forskrift i Alta, Hammerfest og Hasvik
kommuner.
I forskriftens § 2 om virkeområde, oppheves bekjempelsessone 1 omkring lokalitet 10840 Lille
Kufjord i Alta kommune med virkning fra tirsdag 28. juli 2020. Bekjempelsessonen tas inn i
overvåkingssonen med virkning fra samme dato. Varigheten til overvåkingen av lokalitetene
avgjøres ved opphevelsen av bekjempelsessone 2.
Bakgrunn:
Bekjempelsessone 1 i kontrollområdet har sin bakgrunn i utbrudd av ILA på sjølokalitet 10840 Lille
Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke i desember 2019. Lokaliteten drives av NRS
Farming AS.
Forskrift om kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark
fylke, ble fastsatt 17. desember 2019 for å bekjempe utbruddet rundt lokaliteten.
Det ble i mars 2020 stadfestet ILA-diagnose på lokalitetene 10281 Store Kvalfjord og 10839 Store
Kufjord. Lokalitetene drives av NRS Farming AS.
Region Nord sendte 20. juli 2020 anmodning om opphevelse av bekjempelsessonen til
Mattilsynets hovedkontor ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd. I anmodningen opplyser regionen
at lokalitetene Lille Kufjord, Store Kvalfjord og Store Kufjord fikk godkjent opprydding, vask og
desinfeksjon av Mattilsynet 28. april 2020. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme
dag. Lokalitetene 10841 Pollen og 10840 Lille Kvalfjord har vært brakklagt siden opprettelsen av
bekjempelsessonen.
Mattilsynet
Hovedkontoret

Saksbehandler: Baard J. Kvidaland
Tlf: 22 77 82 36
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Region Nord anmoder derfor hovedkontoret om å oppheve bekjempelsessonen og innlemme den i
overvåkingssonen 28. juli 2020. Krav til varighet for brakkleggingsperioden tilsier at
bekjempelsessonen kan oppheves og tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 28. juli 2020.
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd er enig i regionens vurdering, og ber om at vedlagte forskrift om
endring av forskrift ved opphevelse av bekjempelsessone 1 fastsettes.

Formål:
Formålet med forskrift om kontrollområde er å hindre videre spredning av ILA. Formålet med
foreslåtte endring av forskriften er å oppheve bekjempelsessone 1 nå som kravene for
sykdomsbekjempelse er oppfylt. Området går nå over i neste fase med overvåking av ILA.
Høring:
Opphevelsen av bekjempelsessone 1 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 i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark
fylke fastsettes.

Vedlegg:
Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2019 nr. 1831 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Alta,
Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. juli 2020 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 17. desember 2019 nr. 1831 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og
Finnmark gjøres følgende endringer:
§ 2 skal endret lyde:
Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og
overvåkingssone i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner i Troms og Finnmark.
Bekjempelsessone 1 omkring lokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune oppheves 28. juli
2020. Sonen tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 28. juli 2020.
Bekjempelsessone 2 opprettes omkring lokalitet 10791 Nordnes i Alta kommune.
Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 10791 Nordnes, 24535 Storholmen, 10789 Store
Lerresfjord og 10614 Kråkevik, og avgrenses:
•

Fra nord i Vargsundet med en rett linje mellom et punkt sør fra Olderfjorden
(23,444375; 70,362807) og (23,491451; 70,351918).
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•

Fra sør med en rett linje mellom Hakkstabben (23,137754; 70,272989) og Klubben
(23,246256; 70,250087).

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen, omfatter lokalitetene 10840 Lille
Kufjord, 10839 Store Kufjord, 13317 Lille Kvalfjord, 10281 Store Kvalfjord, 10841 Pollen, 10814
Mårsanjarga, 20396 Bergsnes V, 13119 Hesten, 37557 Davatluft og 10790 Olderfjord, og
avgrenses:
• Fra nord i Sørøysundet fra Vassvik (22,98808; 70,493168) til Svartskog
(22,563361; 70,383384) med en 16 km radius halv sirkel fra lokaliteten fra Lille
Kufjord.
• Fra sør-vest i Stjernesundet med en rett linje mellom et punkt på Stjernesund
(22,740465; 70,247004) og (22,725094; 70212693).
• Fra sør i Altafjorden med en rett linje mellom et punkt på Steinvika (23,206605;
70,200966) og Klubbenes (22,965307; 70,192884).
• Fra øst i Vargsundet med en rett linje mellom et punkt på Rastabynes (23,636073;
70,437087) og Oldervik (23,67918; 70,421661).
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 og utstyr fra anlegg i
bekjempelsessonene.
§ 13 tredje setning (ny) skal lyde:
Bekjempelsessone 1 omkring lokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune er 28. juli 2020
tatt inn i overvåkingssonen.
§ 14 skal endret lyde:
Overvåkingssonen oppheves når det er gått to år siden den siste bekjempelsessonen i
kontrollområdet ble opphevet.

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

II

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1:
Kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark
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