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Høringsuttale – forslag til endring av PD-forskriften 
 
 

Vi viser til melding om høring av endringer i PD-forskriften datert 30. oktober 2018, med frist 
4. januar 2019. 
 
Brønnbåtkapasitet er en viktig faktor ved gjennomføring av flere sentrale reguleringer av 
miljøpåvirkning og smittesikkerhet i norsk havbruksnæring. Manglende kapasitet, enten en 
måler den i kubikk, antall båter, eller i forhold til operasjonsmodus, kan hindre at 
myndighetene får realisert formålet med nye eller eksisterende krav. Nettopp det at det ikke 
finnes en standardisert måte å vurdere kapasiteten i brønnbåtmarkedet på gjør det samtidig 
vanskelig for myndighetene å ta stilling til konsekvensene av foreslåtte reguleringer i sine 
utredninger. 
 
Spørsmålet om kapasitet i brønnbåtmarkedet var en aktuell problemstilling ved fastsettelsen 
av forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr i 2017, og 
medvirkende til at forbudet i § 8 fjerde ledd mot å sette fisk med mistanke om eller påvist 
PD i åpen slaktemerd ved slakteri ble utsatt inntil myndighetenes bekjempelsesplan for PD 
kom på plass. Sølvtrans gjorde i 2017 flere grep i disponeringen av vår flåte for å sikre våre 
kunder kapasitet til å kunne etterleve dette kravet. Endringen av forvaltningspraksis fra 31. 
oktober 2017 gjorde disse tiltakene overflødig. Vi har i ettertid likevel sett at våre kunder 
ønsker tilgjengelig en brønnbåtkapasitet som tar høyde for at forbudet mot å sette fisk med 
mistanke om eller påvist PD i åpen slaktemerd ved slakteri på nytt blir satt i verk. Sølvtrans 
er enig med Mattilsynet i at det nå bør etableres en forvaltningspraksis i tråd med ordlyden i 
§ 8 fjerde ledd. 
 
Vi er også enig i at det vil kunne oppstå situasjoner der brønnbåtkapasiteten totalt i 
markedet er begrenset, og kanskje særlig situasjoner der et enkelt oppdrettsselskap ikke får 
dekket inn sitt totale behov for brønnbåt. Noen av årsakene til dette vil kunne ligge utenfor 
oppdrettsselskapet sin kontroll, og vi er derfor enig i at Mattilsynet må kunne ha anledning 
til å gi dispensasjon fra forbudet i § 8 fjerde ledd. Vi støtter også at terskelen for å gi slike 
unntak skal være høy. To år kan være en passende periode for denne unntakshjemmelen. 
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Når det gjelder ordlyden i forslaget til nytt tredje punktum i § 8 fjerde ledd; «i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra dette kravet, dersom det dokumenteres at det ikke er tilgjengelig kapasitet 
på lukket transport og slakting», så synes vi den i for stor grad legger til grunn at disse 
tjenestene skal kjøpes i et spotmarked. Mange oppdrettsselskap har faste kontrakter der 
kapasitet til å slakte i tråd med forbudet i § 8 fjerde ledd i utgangspunktet inngår, og det bør 
etter vår mening ikke bli slik at unntakshjemmelen blir et verktøy for å hjelpe de som ikke 
har forsøkt å innrette seg med tilstrekkelig kapasitet ut av en vanskelig situasjon. Mattilsynet 
sin vurdering bør med andre ord inkludere i hvilken grad den som søker om unntak har 
forsøkt å innrette seg på å etterleve § 8 fjerde ledd i forkant av det mer akutte behovet for 
brønnbåt. Forvaltningen av PD-forskriften § 8 fjerde ledd må således sees i sammenheng 
med kravet i akvakulturdriftsforskriften § 7 andre ledd om en beredskapsplan som bidrar til 
å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner.  
 
Sølvtrans vil også peke på at den foreslåtte endringen i PD-forskriften er ikke den eneste 
reguleringen som har vært på høring i det siste der brønnbåtkapasitet er en sentral faktor. 
Det forslåtte forbudet mot tømming av behandlingsvann fra oppdrettsanlegg som ligger i 
rekefelt og/eller gyteområder eller nærmere enn 500 meter fra slike, vil også påvirke den 
samlede kapasiteten i brønnbåtmarkedet. Det kan også se ut til at disse to reguleringene får 
størst påvirkning på kapasiteten i de samme geografiske områdene. Den foreslåtte § 15 b i 
driftsforskriften inneholder ikke en tilsvarende unntakshjemmel, og vi stiller spørsmål ved 
prioriteringen av brønnbåtkapasiteten når badebehandling i brønnbåt med begrunnelse i 
føre-var-prinsippet blir sett på som viktigere enn å håndtere PD-syk fisk på en forsvarlig måte 
ut fra eksisterende kunnskap om biosikkerhet. 
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