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Mattilsynet 

Felles postmottak 

Postboks 383  

2381 Brumunddal                                                                              

                                                                                                                                         Bergen 11.02.2019 

 

Høringssvar på forslag til endring i forskrift om transport av 

akvakulturdyr  

Mattilsynet foreslår endringer i forskrift fra 17.juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr. 

Flere foreslåtte endringer vil påvirke, eller omhandler, brønnbåttrafikken samt prosessfartøyer. 

Hovedparten av brønnbåtene er organiserte i Kystrederiene gjennom Brønnbåteiernes Forening 

(BREF).  Prosessfartøyer er også organiserte hos oss. Vi ønsker derfor komme med innspill til de 

områder hvor medlemsrederiene er sentrale og kan påvirkes av endringsforslagene.  

Vi viser også til vårt høringssvar til endringer i forskrift fra 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å 

forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, levert 04.01.2019, da 

dette kan ses i sammenheng med gjeldende høring. 

Generelt ønsker vi også å påpeke at den den vitenskapelige artikkelen «Haredashet et al., Pre Vet 

Med 2018», som Mattilsynet i stor grad vektlegger i forslag til forskriftsendring, er basert på data fra 

2016, og at brønnbåt i denne analysen er satt opp mot veldig forenklet modell som sier lite om 

dagens risikobilde. Dette ble også fremmet til Mattilsynet ved Inger Eithun i et møte med 

Veterinærinstituttet og næringen på Gardermoen 25.01.19.  

§20 a andre og tredje ledd 

Medlemsrederier som har prosessfartøy, som også kan operere som brønnbåter, omfavnes av 

samme lovverk som brønnbåtene. Det er likevel ulikheter mellom fartøygruppene da prosessbåtene 

tilbyr en spesialisert slaktekapasitet. I hovedsak slakter de fisk ved merd og leverer fisken til 

slakteriene. Prosessfartøyene er derfor klare på at de håper at Mattilsynet sin mulighet til i særlige 

tilfeller gi dispensasjon fra kravet om karantene vil gis til prosessbåter. Disse fartøyene trenger et 

regelverk som også er tilpasset deres drift som strekker seg utenfor brønnbåtenes virkeområde. 

§ 22 Sjøtransport og behandling av transportvann 

§ 22 første ledd foreslås endret skal lyde: «Ved brønnbåttransport av fisk til et akvakulturanlegg, 

unntatt slaktemerd, skal transportvannet behandles før det tas inn i brønnen. Dette gjelder ikke vann 

som tas inn fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra. Ved brønnbåttransport av fisk til et 

slakteri, inkludert slaktemerd ved slakteri, skal transportvannet behandles før det slippes ut fra 

brønnbåten.» 
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Forskriftens bokstav kan bli problematisk å følge for en stor andel av brønnbåtene som ikke teknisk 

vil kunne utføre UV-behandling av alt vannet før det tas inn i brønn. Vi foreslår derfor at praksis for 

transportvann kan være at brønn fylles på egnet sted, og vann sirkuleres med UV-behandling over 

tilstrekkelig tid til man er sikret at alt vann har vært UV-behandlet minst en gang. Det foreslås derfor 

at forskriftsteksten som tar høyde for dette kan lyde: «…..alt transportvann skal behandles før fisk 

tas om bord. Dette gjelder ikke vann som tas inn….». Da vil hensikten oppnås. 

Mange fartøy med UV-anlegg har tørrstoff-filter for oppsamling av organisk slam allerede. De som 

ikke har vil måtte installere ettersom det er en betingelse for UV-desinfeksjon av transportvann. 

Dette burde gå greit for de fleste. Næringen har i dag et godt samarbeid med oppdrettere og 

slakterier, slik at de tar imot og behandler slammet. Vi tror og håper dette gode samarbeidet 

fortsetter. 

Det må også påpekes at budskapet vedrørende tilgjengeligheten/lovligheten av åpne ventemerder 

de kommende år er uklart. Dersom det legges til rette for bruk av åpne ventemerder etter 

01.01.2021 gir det ingen mening i å behandle vannet om fisken pumpes ut i åpen merd. Dette er 

ulogisk og vil føre til dårlige fiskevelferd, ettersom de fleste vil måtte bruke vakuumpumper til dette. 

Trykklossing av transportvannet vil kunne være mer skånsomt. Her må det være sammenheng med 

øvrige krav – alt etter hvilke føringer som blir realitet på området. 

Vedrørende bokstav b, siste ledd som forbyr transport av laksefisk til slakt over Hustadvika, påpekes 

det fra enkelte rederier at det ikke er større risiko med en brønnbåt som går lukket, leverer direkte, 

og transportvannet blir desinfisert, som en bløggebåt med død fisk, dersom det er smittefare under 

transport og lossing som er tema. Disse situasjonene bør derfor likebehandles. 

§ 29 bokstav b og c  
Mattilsynet foreslår at § 29 bokstav b og c endret skal lyde: 

«b) Transport av fisk til matfisk- og stamfiskanlegg og transport av slaktefisk kan foregå med 

kontinuerlig vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten vannutskifting når transporten 

passerer så nær akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller tilvirkningsanlegg at det er 

fare for at smitte spres til akvakulturdyrene som transporteres eller til akvakulturdyr som passeres 

under transporten. Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra akvakulturanlegg, slakteri 

og tilvirkningsanlegg som passeres.  

c)Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, og rensefisk, med brønnbåt ut 

fra PD-sonen skal gjennomføres uten vannutskifting når brønnbåten er innenfor PD sonen.» 

Det kan være hensiktsmessig med en avklaring av hvordan punkt b) skal håndheves, samtidig kan det 

være behov for definisjon på hva som menes med «nær akvakulturanlegg». Her må Mattilsynet 

gjennomføre en vurdering på hva som er hensiktsmessig. Også en diversifisering mellom fartøy som 

allerede UV-behandler transportvann som skiftes ut, og de som ikke UV-behandler, vil være naturlig. 

Vi stiller gjerne til diskusjon rundt hvordan det kan løses.  

Definisjon av PD-fisk gir utfordring på kapasitet 

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

begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr. For § 8 fjerde ledd, er det foreslått 

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.  
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I høringssvaret på nevnte høring påpekte vi at brønnbåtnæringen de siste årene har gjennomført 

store investeringer i flåten for å kunne imøtekomme kravet om lukket og direktelevering av all PD-

fisk fra 2021. 

At § 8 fjerde ledd nytt tredje punktum er foreslått 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.», påpekte vi derfor er nødvendig.  

I ettertid av nevnte høring har vi fått opplyst at Mattilsynet har en endret tolkning av «mistanke om 

eller påvist PD», som avviker stort fra hva deler av brønnbåtnæringen har hatt en oppfatning av. 

«Mistanke om eller påvist PD», tolkes som fisk som er smittet eller klinisk syk fra næringens side. At 

«påvist PD» også omfatter fisk som har gjennomgått PD gjennom livet men er frisk når den går til 

slakt, er ikke det scenarioet vi har lagt til grunn i vårt høringssvar og beregning av kapasitet.  

Brønnbåtnæringen vil de kommende årene fortsatt bygge opp kapasiteten for å imøtekomme 2021-

kravene slik næringen har oppfattet dem fra start. Er det den endrede tolkningen som skal 

praktiseres vil man få en betydelig redusert kapasitet på brønnbåt etter 2021. I forhold til eventuelle 

ytterligere nybygg enn det som er planlagt frem mot 2021-22, ser vi ikke at verftene har kapasitet til 

å bygge flere båter, eller at rederiene i stor grad kan lande seg nye charter-avtaler som kan gi dem 

finansiering til nybygg. En ny brønnbåt kan koste oppimot 400 millioner kroner, samt at 

prosjektering, kontraktsignering, bygging og utrustning anslås om det er kapasitet på verftene, tar 2 

år. Dette er noe forvaltningen må ha med seg i forhold til øvrige reguleringer som diskuteres 

fremover. 

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 består flåten 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. 

I forhold til kapasitet i flåten og reell utnyttelse av denne må det påpekes at utnyttelsen er langt 

lavere en tilgjengelig kbm. Dette grunnet myndighetspålagte reguleringer som karantenetid, pålegg 

om lusebehandling i brønnbåt, risikovurderinger etc. Kystrederiene vil fremover få gjennomført en 

analyse som kan gi indikasjoner på reell kapasitet som utnyttes i havbruksnæringen i dag, samt hva 

som kan forventes fremover.  

Må analysere effekt av kommende reguleringer 
Siden den siste reguleringen i transportforskriften tredde i kraft i januar 2017, har det vært store 

endringer og investeringer i brønnbåtnæringen, for å oppfylle kravene som kommer i 2021. 

Næringen mener at en derfor ikke bør diskutere ytterligere endringer i forskriften før det nye 

regelverket har tredd i kraft og en kan måle effekten av det.  

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

gjennomføring av de mange nødvendige operasjoner de bidrar med i norsk havbruksnæring. 

Brønnbåteierens Forening og Kystrederiene stiller gjerne med råd til Mattilsynet i fremtidige 

reguleringer.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

_______________________________                                            _______________________________ 

Linn Therese Skår Hosteland                                                              Bente Lund Jacobsen                                                                  

Næringspolitisk rådgiver, Kystrederiene                                          Styreleder, Brønnbåteiernes Forening                                                                  

(elektronisk sign.)                                                                                 (elektronisk sign.) 
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