Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2017 nr. 2096 om kontrollområde for å
forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger,
Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner,
Trøndelag og Nordland
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx] 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 2009 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 40, jf. forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for
å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr § 8

I
I forskrift 15. desember 2017 nr. 2096 om kontrollområde for å forebygge, begrense og
bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy,
Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland gjøres følgende
endringer:

§ 2 første ledd skal endret lyde:
Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde rundt lokaliteter i Trøndelag og
Nordland med påvist PD. Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en
overvåkingssone i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og
Sømna kommuner i Trøndelag og Nordland fylker.

§ 2 andre ledd skal endret lyde:
Bekjempelsessonen opprettes omkring lokalitet 26315 Nordgjæslingan i Vikna
kommune. Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 26315 Nordgjæslingan, 39797
Småholman, 12590 Helligholmen, 37177 Djuptaren, 10256 Bondøya, 28916 Tjærnholmen,
30076 Kyrøyene, 32057 Lyngøy, 26335 Geitholmen, 30997 Skrubbholmen, 13959
Oterholmen, 32837 Ursbakken, 31357 Geitryggen, 13581 Ramstadholmen, 13681
Ryumsjøen Reipholmen og 13685 Marøya og avgrenses
-

-

Fra vest med en rett linje mellom et punkt i havet (10,545462; 64,708584) og et
punkt til nord (10,544698; 64,899777), og deretter videre til et punkt på Brusøya
(10,773215; 64,985544). Videre med en sirkel med 20 km radius rundt et punkt i
havet (10,961705; 64,731097) helt til øst og inkluderer hele Arnøygjorden.
Fra sør avgrenses med en rett linje mellom et punkt ved Abelvær (11,202861;
64,725415) tilbake til punktet i havet (10,545462; 64,708584).

§ 2 tredje ledd skal endret lyde:
Overvåkingssonen dekker det arealet av kontrollområdet som ligger utenfor
bekjempelsessonen, og avgrenses:
-

I vest av grunnlinjen.
I sør med en rett linje fra fylkesgrensen ved Skjemta, Flatanger (10,51; 64,429) til
åpen sjø (9,585062; 64,673305).
I nord med en 30 km radius sirkel rundt lokaliteten 14019 Øksningen fra et punkt på
Rodals-stranda i Torgfjorden (12,180545; 65,401904) til et punkt i havet nordøst fra

øya Gimsa (11,770056; 65,277527). Deretter videre med en rett linje til grunnlinjen i
åpen sjø (10,646503; 65,542428).
§ 2 fjerde ledd skal endret lyde:
I kontrollområdet gjelder særskilte tiltak, krav og forbud rettet mot akvakulturanlegg og
andre som driver akvakulturrelaterte aktiviteter.

§ 2 femte ledd skal endret lyde:
I vedlagte kart er bekjempelsessonen markert med rødt og overvåkingssonen markert
med gult.

§ 2 sjette ledd skal endret lyde:
Forskriften gjelder også slakterier, notvaskerier og andre virksomheter utenfor
kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i kontrollområdet.

§ 2 syvende skal endret lyde:
Forskriften gjelder i tillegg til bestemmelser i forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om
tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr.

§ 3 andre ledd bokstav c) skal endret lyde:
c) Slaktebåter: Fartøy med godkjenning for slakting av akvakulturdyr.

Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen tas inn, og skal endret lyde:
Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen.

§ 4. Forbud mot å flytte fisk
Det er forbudt å sette ut fisk i akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen uten
tillatelse fra Mattilsynet. Unntatt fra forbudet er flytting av rensefisk inn i et akvakulturanlegg
som ikke har påvist PD.
Det er forbudt å føre fisk fra anlegg i bekjempelsessonen ut av, eller mellom anlegg i
bekjempelsessonen, uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også flytting av fisk til
slakterier. Både akvakulturanlegget, transportør og slakteri skal ha skriftlig tillatelse før fisken
flyttes eller transporteres.

§ 5. Krav til akvakulturanlegg
Valg av slakteri for slakting av fisk fra akvakulturanlegg fra bekjempelsessonen skal
godkjennes av Mattilsynet.

Alle anleggene i bekjempelsessonen som bruker ubehandlet sjøvann skal rengjøres
og desinfiseres uten ugrunnet opphold etter at de er tømt for fisk. Deretter skal alle
anleggene brakklegges samtidig i to måneder. Mattilsynet kan tillate kortere brakkleggingstid,
men ikke mindre enn én måned koordinert brakklegging. Den samordnede
brakkleggingstiden starter når Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon.
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal utarbeide en plan for rengjøring og
desinfeksjon av utstyr. Planen skal omfatte alt utstyr som har vært brukt på anlegget og
oversendes Mattilsynet.
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal føre logg over aktiviteten til servicefartøy
og servicepersonell. Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon
av båt og utstyr som har vært brukt på anlegget og oversendes Mattilsynet.
Gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften skal registreres fortløpende.
Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 6. Krav til transport og håndtering av oppdrettsnøter
Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal transporteres i tett
beholder, og alt avrenningsvann fra beholderen skal samles opp på notvaskeriet og
desinfiseres.
Ved rengjøring av nøter fra bekjempelsessonen skal avløpsvannet samles opp,
filtreres og desinfiseres før utslipp eller gjenbruk. Filtratet skal håndteres på en
smittehygienisk forsvarlig måte.

§ 7. Krav til bruk av brønnbåter, slaktebåter, servicefartøy og utstyr
Brønnbåter, slaktebåter, servicefartøy og annet utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen
skal rengjøres og desinfiseres før utstyret tas i bruk i et annet akvakulturanlegg i eller utenfor
bekjempelsessonen. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon av brønnbåter, slaktebåter og
servicefartøy skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog før fartøyet
skal tas i bruk på anlegg utenfor bekjempelsessonen.
Brønnbåter og servicefartøy som har håndtert levende fisk eller ubehandlet dødfisk i
bekjempelsessonen, skal i tillegg gjennomgå karantene før fartøyet tas i bruk i annet
akvakulturanlegg utenfor bekjempelsessonen. Karantenetiden skal være minst på 48 timer
fra rengjøringen er attestert. Mattilsynet kan gi tillatelse til slippsetting som alternativ til
karantene der det ligger til rette for det.
Dersom smitterisikoen er lav, kan Mattilsynet gjøre unntak fra kravet om karantenetid
for transporter av fisk utenfra og inn til bekjempelsessonen når brønnbåten går direkte ut av
sonen etter levering av fisken. Mattilsynet kan også gjøre unntak fra kravet om karantene
ved overgang til oppdrag i PD-sonen.
Båtfører på brønnbåter, slaktebåter, servicefartøy og servicepersonell skal føre logg
over sin aktivitet i bekjempelsessonen. Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført
vask og desinfeksjon av båten, og hvilke akvakulturanlegg som er besøkt, herunder tidspunkt
og type oppdrag.

Akvakulturanleggene i bekjempelsessonen skal utarbeide en plan for rengjøring og
desinfeksjon for servicefartøy og annet utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen. Planen skal
omfatte alt utstyr som har vært på anlegget og oversendes Mattilsynet.

§ 8. Krav til slakterier som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen
Fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke plasseres i åpen slaktemerd
ved mottak på slakteriet. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen
er lav eller det er nødvendig for å kontrollere sykdommen.
Slakterier som sakter fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke
samtidig motta fisk fra andre anlegg. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom
smitterisikoen er lav og det er nødvendig for å kontrollere sykdommen.
Slakteriene må fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften.
Registreringene skal vøre lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 9. Krav til transport
Levende laksefisk som ikke skal til bestemmelsessted i bekjempelsessonen, skal så
langt som mulig transporteres utenom bekjempelsessonen.
Transportører som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen, skal
fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften. Registreringene skal
være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon.
Det er forbudt for båter og andre transportmidler å ta inn transportvann, ballastvann
eller lignede i bekjempelsessonen. Forbudet gjelder ikke for transportvann som tas inn ved
lasting av fisk i sonen. Mattilsynet kan gi tillatelse til annen behandling av transportvann.
Transportør skal følge pålagt transportrute og transportmåte for transport av fisk til
slakteri i vedtak Mattilsynet har fattet i medhold av § 5 første ledd.
Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportører som transporterer fisk til
eller fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen, for eksempel krav om godkjent transportrute,
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan
innebære smittefare.

§ 10. Tiltak overfor annen virksomhet
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i
bekjempelsessonen som kan innebære smittefare.

§ 11 skal endre lyde:
Det er forbudt å føre levende fisk fra akvakulturanlegg i overvåkingssonen ut av
overvåkingssonen nordover, uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også flytting av
levende fisk til slakterier.

§ 14 skal endre lyde:
§ 14. Opphevelse av bekjempelsessonen
Etter at all laksefisk fra akvakulturanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut,
anlegg og utstyr er forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en
koordinert brakklegging i samsvar med § 5, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal
oppheves.
Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, blir området en del av
overvåkingssonen.

§ 15 skal endret lyde:
§ 15. Opphevelse av overvåkingssonen
Overvåkingssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i
kontrollområdet ble opphevet.

§ 15. Tilsyn og vedtak blir ny § 16. Tilsyn og vedtak

§ 16. Dispensasjon blir ny § 17. Dispensasjon

§ 17. Straffebestemmelser blir ny § 18. Straffebestemmelser

§ 18. Ikrafttredelse og varighet blir ny § 19. Ikrafttredelse og varighet. Andre ledd skal endret
lyde:
Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som
opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 14.

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

II

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1:

Kart over PD-kontrollområde i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal,
Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland.

