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Mattilsynet 

Felles postmottak 

Postboks 383  

2381 Brumunddal                                                                              

                                                                                                                                         Bergen 04.01.2019 

Høringssvar på forslag til endring i forskrift om tiltak for å 

forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr  

 

Mattilsynet foreslår endringer i forskrift fra 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge, 

begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr. 

Flere foreslåtte endringer vil påvirke eller omhandler brønnbåttrafikken. Hovedparten av 

eksisterende rederier og brønnbåter er organiserte i Kystrederiene gjennom Brønnbåteiernes 

Forening (BREF). Vi ønsker derfor komme med innspill til de områder hvor rederiene påvirkes og kan 

bidra i endringsforslagene.  

Den norske brønnbåtflåten 

Den norske brønnbåtflåten er i dag verdensledende. Flåten har de siste årene vært i stor ekspansjon 

innen kapasitet og utvikling av teknologi, for å møte strenge myndighetspålagte krav og utviklingen i 

havbruksnæringen. I januar 2019 vil flåten bestå av rundt 80 fartøy med en total brønnkapasitet på 

drøye 130 000 kbm, fordelt på 22 rederier. Det er også planlagte leveranser av flere nybygg de 

kommende tre år. 

§ 4 første, andre og tredje ledd  

Mattilsynet foreslår forskriften skal lyde slik: «Laks, ørret, regnbueørret og røye som skal flyttes fra 

akvakulturanlegg med sjøvann til andre akvakulturanlegg, unntatt til slaktemerder, skal undersøkes 

for SAV i løpet av de tre siste ukene før fisken flyttes» 

Vi er positive til at prøvetakingsregimet for fisk videreføres i forkant av transport, slik at man kan få 

en effektiv bekjempelse og forebygging av PD. 

Direktelevering av PD-fisk 

Gjeldende forskrift § 8 fjerde ledd setter forbud mot å sette fisk i åpen slaktemerd når det er 

mistanke om eller påvist PD. Forbudet innebærer i praksis at fisken enten må slaktes direkte fra båt 

eller settes i lukkede slaktemerder. I dagens bestemmelse har Mattilsynet imidlertid mulighet for å 

gjøre unntak fra forbudet mot ventemerd. 

Selv om brønnbåtnæringen de siste årene har gjennomført store investeringer i flåten for å kunne 

imøtekomme kravet om lukket og direktelevering av all PD-fisk, anser vi ikke at det stor nok 

kapasitet fra hverken brønnbåter og slakterier til å kunne iverksette forbudet mot ventemerd fra 

2019. Havbruksnæringen vil derfor fortsatt ha et behov for å sette PD-fisk i åpen slaktemerd. 
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At § 8 fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde «Frem til 1. januar 2021 kan Mattilsynet i særlige 

tilfeller gjøre unntak fra dette kravet, dersom det dokumenteres at det ikke er tilgjengelig kapasitet 

på lukket transport og slakting.», mener vi således er nødvendig.  

Enkelte medlemmer uttrykker likevel at det må påpekes at dispensasjonen ikke bør være et verktøy 

for å hjelpe oppdrettere som ikke har forsøkt å innrette seg med tilstrekkelig kapasitet, slik at det går 

utover eller påvirker oppdrettere som gjennom kontrakter og beredskapsplaner har sikret seg 

nødvendig kapasitet for å møte kommende krav. 

Dokumentasjon av brønnbåtkapasitet 

Et viktig moment i saken er at havbruksnæringen i dag gjerne ikke utnytter kapasiteten i 

brønnbåtflåten til det fulle, da oppdretter ønsker å begrense risiko ved operasjoner om bord 

fartøyene. Manglende ventemerdsetting, krav om mekanisk lukket transport og nye 

karantenebestemmelser, samt regionalisering av kapasitet, vil fremover kunne redusere kapasiteten. 

Mattilsynet presiserer i høringsbrevet at det ikke er tilstrekkelig å dokumentere manglende kapasitet 

hos brønnbåtselskapet som oppdretter har avtale med: «Oppdretter må undersøke med alle 

brønnbåtaktører som er innen rimelig avstand fra den aktuelle lokaliteten som skal slaktes». 

For at rederier og oppdrettere har de beste forutsetninger for å kunne etterleve dette, trengs 

presiseringer rundt hva som defineres som «innen rimelig avstand». Det bør komme en klar og 

entydig veiledning fra Mattilsynet på hvilke kriterier som må ligge til grunn for en dispensasjon. Vår 

oppfatning er at det kan synes vanskelig å forvalte. Særlig når det kommer til likebehandling. 

Vurdering for bruk av brønnbåtkapasitet 

Brønnbåten er helt sentral innen havbruksnæringen og opererer innen flere områder. I tillegg til å 

frakte slaktefisk, benyttes båtene både til transport av smolt, sortering, behandling mot lakselus, etc.  

Fra januar 2019 har Nærings- og Fiskeridepartementet fremmet «forslag til nye tiltak for å motvirke 

negative miljøeffekter av lusebehandling i merd». Dette kan binde opp en større del av kapasiteten 

mot annen aktivitet enn levering av slaktefisk, dersom det blir forbudt med badebehandling mot 

lakselus i merder som ligger i/eller innenfor 500 meter fra et rekefelt. 

I forhold til reguleringen og vurdering for bruk av tilgjengelig kapasitet, er det per i dag ikke lagt opp 

til dispensasjon fra badebehandling i sistnevnte forbuds-forskrift. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på 

at det i vurderingen av kapasitet og hvor den skal settes inn, kan bli utfordrende å balansere med 

hensynene til: 

1: Førevar-prinsippet for badebehandlinger (Ny forskrift om midlertidige tiltak for å motvirke 

negative miljøkonsekvenser av legemidler mot lakselus).   

2: Fiskevelferdsperspektivet i forhold til lakselus/sykdom (Dyrevelferdsloven/Matloven) 

3: Reell smitterisiko fra PD-fisk (PD-forskriften) 

Ut ifra utformingen av ny forskrift oppfattes det likevel at både oppdretter og rederiets 

risikovurderinger, samt dispensasjonsadgangen vil være førende for vurderingene som tas. 
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Smitterisiko 

Vi ser klart at Mattilsynets forslag til endringer i forskriften er ment skal begrense 

smittespredningen, men det må påpekes at innskrenket brønnbåtkapasitet kan ha utilsiktede 

negative effekter. Noen av disse kan være: 

1: Redusert kapasitet til horisontalt skille mellom transport av syk og frisk fisk. Eksempelvis at frakt 

av slaktefisk må utføres av samme fartøy, kontra at en kunne benytte eget fartøy på «PD-fisk» 

2: Et mindre skille mellom fartøy som brukes til slaktefisk og fartøy som brukes til smolttransport. 
Våre erfaringer viser større grad av veksling mellom smolt- og slaktefisktransport når kapasiteten er 
begrenset 
 
Vilkår fremover  

Forutsigbare og konkrete rammevilkår for brønnbåtene er viktig for kontinuitet og god 

gjennomføring av de mange og nødvendige operasjoner de bidrar med i norsk havbruksnæring, og 

får å sikre kapasiteten til å gjennomføre disse. 

At de samme reguleringene for drift, og for å begrense smitte også gjelder andre fartøystyper som 

bløggebåter og slaktebåter m.m, ser vi som helt nødvendig da vi ikke opplever ulik risiko mellom 

fartøyene som går mellom anleggene.  

2021 nærmer seg og det er lagt opp til flere reguleringer av brønnbåtene fremover. Vi ønsker derfor 

at Mattilsynet spesifiserer hvordan de tenker å håndheve kravene som kommer både i 2019 og i 

2021, slik at vi kan sikre kapasiteten. Brønnbåteierens Forening og Kystrederiene stiller seg gjerne 

disponible for innspill videre i både denne og kommende saker dersom det er ønskelig. 

Vi ser også at det er kommet «Forslag til endring i krav til transport av fisk knyttet til PD», og vil 

komme med et eget høringssvar på dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

_______________________________                                            _______________________________ 

Adm.dir Kystrederiene Tor Arne Borge                                            Styreleder BREF, Bente Lund Jacobsen                                                                  

                                                                                                                 (elektronisk sign.) 
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