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HØRING
Forslag til forskrift om endring av kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi
(ILA) hos akvakulturdyr, Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen
og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

1. Hovedinnholdet i forskriftsutkastet
-

-

Bekjempelsessone 3 omkring lokaliteten 11332 Myrlandshaug endres. Sonens utstrekning
reduseres slik at lokaliteten 33237 Breivoll tas ut av bekjempelsessonen og innlemmes i
overvåkingssonen.
Tiltak i forskriftens kapittel II som gjelder lokaliteten Breivoll endres og oppheves.

2. Bakgrunn for endringsforslaget
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 Finnmark1 ble fastsatt av Mattilsynet 2. desember 2019. Kontrollområdet ble opprettet
etter at det ble stadfestet ILA-diagnose ved lokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune i
november 2019.
Kontrollområdet er i etterkant blitt utvidet to ganger etter flere påvisninger av ILA i området. Den
siste påvisningen ble gjort ved lokaliteten 11332 Myrlandshaug i august 2020.
Samdriften Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk, og Breivoll Marine Produkter sendte 11.
mars 2021 innspill til Mattilsynet om endring av utstrekningen av bekjempelsessone 3. Innspillet
gikk ut på at sonen reduseres slik at lokaliteten 33237 Breivoll, ventemerdanlegg for slakteriet
T436 Breivoll Marine Produkter AS, tas ut av bekjempelsessonen og innlemmes i
overvåkingssonen. For begrunnelsen til innspillet vises det til vårt saksnummer 2019/260009-29.
Mattilsynet har vurdert innspillet og mener at lokaliteten Breivoll kan tas ut av bekjempelsessonen.
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De nærmeste lokalitetene til lokalitet Breivoll, Myrlandshaug og 11334 Sjærvika, har vært brakklagt
siden henholdsvis 15. og 23. februar 2021. Den eneste lokaliteten med fisk i bekjempelsessonen
er 10550 Skardbergvika. Lokaliteten ligger i underkant av 7,5 km fra Breivoll og har omtrent
200 000 fisk, fordelt på to merder. Fisken er planlagt slaktet ut i løpet av sommeren 2021.
Ventemerdanlegget ved lokalitet Breivoll var sist i bruk 8. mars 2021. Fisken som har vært plassert
i ventemerdanlegget etter opprettelsen av bekjempelsessonen stammer fra lokalitetene 31817
Svartskjær og 11363 Enkeltstein. Disse lokalitetene ligger i overvåkingssonen og har gjennomført
månedlig prøvetaking siden sommeren 2020, uten at det har vært meldt om mistanke om ILA.
Ventemerdanlegget ble grov-vasket og transportert bort fra lokalitet Breivoll 17. april 2021. Det har
siden ligget til opplag i Hamnvik i underkant av 3 km fra Breivoll. Nytt ventemerdanlegg på Breivoll
ble installert 18. april 2021. Etter hva Mattilsynet kjenner til ble det nye ventemerdanlegget tatt i
bruk i forbindelse med utprøving av anlegget 9. mai 2021, etter tillatelse fra Mattilsynet. Fisken
som ble plassert i ventemerdanlegget kom fra lokalitet 11361 Trollvika. Dette innebærer at det ikke
har vært plassert fisk i ventemerd ved lokaliteten Breivoll i perioden 8. mars til 9. mai 2021, dvs. to
måneder.
Innlemmelsen av lokalitet Breivoll med tilhørende ventemerdanlegg i bekjempelsessonen ble i
hovedsak begrunnet med kort avstand fra lokaliteten Myrlandshaug og behov for kontroll med hva
slags fisk som settes ut i ventemerdanlegget, i tillegg til at ventemerdanlegget skulle inngå seks av
åtte uker i en felles brakkleggingsperiode. Dette ville redusere sannsynligheten for at smittestoffer
ble opprettholdt i vektorer innenfor området og kunne overføres til nyutsatte populasjoner. Siden
lokaliteten Myrlandshaug har vært brakklagt i over tre måneder, etter godkjent vask og desinfeksjon,
har smittefaren fra lokaliteten Myrlandshaug til ventemerdanlegget vært svært lav. Sannsynligheten
for at lokalitet Breivoll bidrar til opprettholdelse av smittestoffer i vektorer innenfor området er
neglisjerbar, som følge av at det ikke har vært plassert fisk i ventemerdanlegget i perioden 8. mars
til 9. mai 2021, og at det er satt inn et helt nytt ventemerdanlegg. Det er i tillegg nærmere 7,5 km til
nærmeste anlegg i bekjempelsessonen, Skardbergvika, med 200 000 fisk som vil slaktes ut ila.
sommeren. Det er etter vår vurdering derfor ikke lenger nødvendig at lokaliteten Breivoll omfattes av
bekjempelsessonens samtidige brakklegging.
Etter en helhetsvurdering mener Mattilsynet at den foreslåtte endringen vurderes som faglig
forsvarlig for å oppnå forskriftens formål om å forebygge, begrense og bekjempe ILA i området
etter utbruddet ved lokaliteten Myrlandshaug.

3. Innholdet i endringsforslaget
Forskriftens kontrollområde endres ved at den gjeldende bekjempelsessonen reduseres, slik at
lokaliteten Breivoll tas ut av bekjempelsessonen og innlemmes i kontrollområdets
overvåkingssone. Som følge av forslaget foreslås bestemmelsene om lokaliteten Breivoll i
forskriftens kapitel II endret eller opphevet:
Forskriftens § 4 første ledd andre setning foreslås endret til bare å regulere utsett av rensefisk.
Forskriftens § 4 første ledd tredje setning og forskriftens § 5 første og femte ledd foreslås
opphevet.
For utfyllende informasjon om endringsforslaget vises det til forslag til endringsforskrift.

4. Konsekvensutredning
En reduksjon av bekjempelsessone 3 vil i hovedsak innebære at det kan settes ut fisk ved
ventemerdanlegget på Breivoll uten at det er søkt om tillatelse i forkant. I tillegg vil endringen
medføre at lokaliteten ikke omfattes av den samtidige brakkleggingen av lokalitetene i
bekjempelsessonen. Etter gjeldende forskrift skal lokaliteten Breivoll være brakklagt i minimum
seks uker i løpet av den to måneders samtidige brakkleggingen av de øvrige lokalitetene.
På bakgrunn av momentene nevnt i punkt 2 er det etter Mattilsynets vurdering ikke lenger
nødvendig at gjeldende tiltak overfor lokaliteten Breivoll opprettholdes. De negative
konsekvensene av at disse tiltakene ikke gjennomføres anses som begrensede. Det har også
betydning at den endrede bekjempelsessonen med tilhørende tiltak anses faglig forsvarlig til å
bekjempe utbruddet av ILA ved lokaliteten Myrlandshaug.
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Etter Mattilsynets vurdering vil den foreslåtte endringen medføre både økonomiske og praktiske
fordeler for berørte aktører. Forslaget er vurdert til å være i overensstemmelse med Norges
internasjonale forpliktelser for bekjempelse av ILA.

5. Høringsfrist
Forvaltningsloven2 § 37 fastslår at de som berøres av en forskrift skal høres. På den måten sikrer
man at saken er så godt opplyst som mulig før forskrift vedtas. Etter utredningsinstruksen3 pkt. 3.3
første ledd andre setning skal høringsfristen normalt være tre måneder, «og ikke mindre enn seks
uker».
Forvaltningsorganet fastsetter lengden på høringsfristen i intervallet fra seks uker til tre måneder.
Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er, hvor mange som blir berørt
av forslaget og hvordan høringsinstansene er organisert.
Endringsforskriften som foreslås innebærer at bekjempelsessonen i kontrollområdet reduseres.
Antallet som berøres av endringsforskriften antas å være begrenset uti fra størrelsen på området
som endringsforskriften gjelder for. De fleste høringsinstansene må i tillegg sies å være organisert
på en slik måte at de vil kunne avgi høringsinnspill innen forholdsvis kort tid etter at forslaget er
sendt på høring.
På bakgrunn av dette settes høringsfristen til seks uker, og vi ber derfor om høringsinnspill innen
utgangen av onsdag 14. juli 2021.

6. Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside.
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 14. juli 2021.

Vedlegg:
•

2
3

Forskrift om endring av forskrift 2. desember 2019 nr. 1600 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA9 hos akvakulturdyr i Harstad,
Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og
Finnmark.

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift 19. februar 2016 nr. 184 om instruks om utredning av statlige tiltak
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