Notat om tilråding av vedtak om
oppheving av bekjempelsessone

Til:

Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann

Dato: 9. desember 2020

Fra:

Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Saksnummer: 2020/132896

FASTSETTELSE AV ENDRINGSFORSKRIFT
- om opphevelse av bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i
Loppa kommune, 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 Loppa kommune,
Troms og Finnmark.
I forskriftens § 2 om virkeområde, oppheves bekjempelsessonen omkring lokalitetene 10611
Marøya, 18117 Vassvika, 32237 Sloppegrunn og 10796 Hundbergan i Loppa kommune med
virkning fra onsdag 9. desember 2020. 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 Marøya i
Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke.
Forskrift om kontrollområde for ILA i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke, ble fastsatt 16. juli
2020 for å bekjempe utbruddet rundt lokalitet Marøya.
Mattilsynet region Nord sendte 3. desember 2020 anmodning om opphevelse av
bekjempelsessonen til Mattilsynets hovedkontor ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd.
I anmodningen opplyser regionen at lokalitet Marøya ble tømt for fisk 24. august 2020. Lokaliteten
fikk godkjent opprydning, vask og desinfeksjon 9. september 2020, og pålagt tre måneders
brakklegging ble påbegynt samme dag. Kravet til tre måneders brakklegging er oppfylt 9.
desember 2020.

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

De øvrige lokalitetene som har hatt fisk i sjø siden bekjempelsessonen ble opprettet, fikk godkjent
vask og desinfeksjon av Mattilsynet med påbegynt brakklegging fra:
-

Lokalitet Vassvika: 9. september 2020, og
Lokalitet Hundbergan: 30. september 2020.

Alle akvakulturanleggene med laksefisk i sjø i bekjempelsessonen har dermed vært brakklagt
samtidig siden 30. september 2020, og kravet til to måneders felles brakklegging er oppfylt.
På bakgrunn av dette anmoder region Nord hovedkontoret om å oppheve bekjempelsessonen og
innlemme den i overvåkingssonen 9. desember 2020. Krav til varighet for brakkleggingsperioden
tilsier at bekjempelsessonen kan oppheves og tas inn i overvåkingssonen med virkning fra samme
dato.
Seksjon fiskehelse og fiskevelferd er enig i regionens vurdering, og ber om at vedlagte forskrift om
endring av forskrift ved opphevelse av bekjempelsessonen fastsettes.
Overvåkingssonen skal i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at
bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 9. desember 2022.
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 i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke fastsettes.

Vedlegg:
Forskrift om endring av forskrift 16. juli 2020 nr. 1566 om kontrollområde for å forebygge,
begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Loppa kommune,
Troms og Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 9. desember 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.

I

I forskrift 16. juli 2020 nr. 1566 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Loppa kommune, Troms og Finnmark gjøres
følgende endringer:
§ 2 skal endret lyde:
Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og
overvåkingssone i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke.

2

Bekjempelsessonen omkring lokaliteten 10611 Marøya i Herøy kommune i Loppa
kommune oppheves 9. desember 2020. Sonen tas inn i overvåkingssonen med virkning fra 9.
desember 2020.
Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 10611 Marøya, 18117 Vassvika, 32237
Sloppegrunn og 10796 Hundbergan, og avgrenses:
• Fra nordvest i Sandlandsfjorden med en rett linje mellom et punkt vest fra Øra
(21,513492; 70,317248) til et punkt nord på øya Silda ved Avløysingen (21,67816;
70,367233).
• Fra nordøst i Bergsfjorden med en rett linje mellom et punkt ved Ivervær på Silda
(21,807638; 70,348283) til et punkt på fastlandet ved Lørsnes (21,943331; 70,32814).
I vedlagte kart er overvåkingssonen merket med gult.
Kapittel II om tiltak i bekjempelsessonen oppheves.

§ 13 tredje setning (ny) skal lyde:
Bekjempelsessonen omkring lokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune er 9. desember
2020 tatt inn i overvåkingssonen.

Vedlegg 1 til forskriften erstattes av vedlegg 1 til denne forskriften.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1:
Kontrollområde for ILA i Loppa kommune, Troms og Finnmark
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