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Høringsuttalelse – Mattilsynet – endring i krav til transport av fisk knyttet til PD. 

1. Innledning 

 
Vi viser til Mattilsynets høringsbrev av 14. desember 2018 («Høringsbrevet») med høringsfrist 11. 

februar 2019. 

SalMar støtter innholdet i høringsbrevet fra Sjømat Norge. Vi vil likevel ved dette høringssvaret 

kommentere på utvalgte områder. 

Høringsbrevet inneholder flere forslag til forskriftsendringer som har som mål å redusere risikoen for 

spredning av PD-smitte. Det er særlig ett spørsmål som må vurderes før endringene eventuelt 

gjennomføres: Innebærer endringene en risikoreduksjon som står i rimelig forhold til 

skadevirkningene? En slik forholdsmessighetsvurdering er alltid viktig når Mattilsynet gir nye regler. 

Vi vil i denne høringsuttalelsen særlig legge vekt på de skadevirkninger endringene vil få slik at vi gjør 

det mulig for Mattilsynet å foreta en riktig forholdsmessighetsvurdering før det besluttes om de 

foreslåtte endringer skal gjennomføres.  

På samme vis som Sjømat Norge mener SalMar at det er særdeles uheldig at Mattilsynet ikke 

koordinerer høringer som omhandler samme tema. I løpet av kort tid vil det være tre høringer som alle 

omhandler håndtering av PD. Disse kunne med fordel vært hørt sammen. Slik dette nå gjennomføres 

bidrar det til en manglende helhetlig tilnærming til håndteringen av utfordringene knyttet til PD. 

Forvaltningsplanen som ennå ikke er hørt, ble fra Nærings- og fiskeridepartementet kunngjort at 

skulle tre i kraft for over ett år siden. Manglende konsekvensutredninger og svake risikovurderinger 

bidrar i vesentlig grad til et fragmentert regelverk og lite helhetlig håndtering av en sykdom med 

vesentlige kostnader for havbruksnæringen. 

2. Endring i reglene om unntak i krav om karantenetid – transportforskriften § 20 a andre og 
tredje ledd 

 
2.1 Endringens innhold 

Transportforskriften § 20 a har i dag følgende ordlyd: 

Når en brønnbåt har vært brukt til andre oppdrag enn transport av settefisk og skal gå over 

til transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, skal båten være forsvarlig 

rengjort og desinfisert, og gjennomgå en karantenetid for å hindre at smitte overføres til 

settefisk. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av 

veterinær eller fiskehelsebiolog. Karantenetiden skal være på minst 48 timer fra 

rengjøringen er attestert. 

Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåter som forlater PD-sonen etter at transport og 

andre oppdrag med håndtering av levende laks, ørret, regnbueørret og røye er utført 

innenfor PD-sonen. 

Kravet i andre ledd gjelder ikke for transporter av fisk utenfra og inn til PD-sonen når 

brønnbåten går direkte ut av sonen etter levering av fisken. 

 

Tredje ledd er i Høringsbrevet foreslått opphevet og andre ledd er foreslått endret til: 
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«Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåt som forlater PD - sonen 

etter at transport eller annet oppdrag med håndtering av laks, ørret, 

regnbueørret og røye er utført innenfor PD - sonen.  Når brønnbåten har transportert 

settefisk til et akvakulturanlegg i PD-sonen hvor det ikke er mer enn 10 dager siden anlegget 

var brakklagt, og brønnbåten går direkte ut av sonen etter leveringen, gjelder likevel ikke de 

skjerpede kravene til smittehygiene som følger av første ledd. Med brakklagt menes her 

brakklegging i tråd med akvakulturdriftsforskriften § 40.» 

Endringen innebærer altså at det tidligere generelle unntaket fra kravet om rengjøring og karantene av 

brønnbåt, etter levering innenfor PD-sonen for transport av fisk som kommer utenfra sonen, nå kun 

vil gjelde dersom anlegget det leveres til var brakklagt minst 10 dager før levering. Poenget med 

endringen er å redusere risikoen for at brønnbåten frakter smitte med seg ut av PD-sonen. Endringen 

vil først og fremst ha betydning i en praktisk situasjon. Det er når oppdrettsanlegg utenfor PD-sonen 

leverer fisk til slakteri som ligger inne i sonen. 

2.2 Kommentar 

SalMar Farming er av den oppfatning at det ikke foreligger et så stort behov for denne regelendringen 

at den bør gjennomføres. Kostnadene ved å gjennomføre endringen vil være uforholdsmessig høye. 

Det eksisterende unntaket er som nevnt laget fordi det er behov for å kunne levere fisk til slakteri som 

ligger innenfor PD-sonen. SalMar Farming gjør i dag dette ved flere anlegg, blant annet der fisken 

fraktes inn i PD-sonen sør for Buholmsråsa. 

Det anmerkes i høringsbrevet at enkelte større aktører baserer sin drift på frakt av slaktefisk over 

Buholmråsa – SalMar har drevet produksjon av laks nord for Buholmsråsa i mange år og i lang tid før 

det ble etablert en barriere ift. PD forskriften. Tilgjengelige lokaliteter er en knapphetsfaktor og 

området er således svært viktig i selskapets lokalitetsstruktur for å utnytte selskapets 

rammebetingelser. SalMar er Norges største foredler av laks og ved våre fasiliteter på Frøya foredles i 

overkant 30 % av det totale slaktekvantumet i konsernet per år. På fabrikken på Frøya sysselsetter 

SalMar ca. 600 medarbeidere i produksjonen, og der ca. 450 personer er direkte knyttet til 

videreforedling av laks. Dette krever selvsagt en forutsigbar tilførsel av volum fra våre lokaliteter.    

For aktører som har lokasjoner i PO 7 og slakteri/videreforedling i PO6 av transport av slaktefisk over 

Buholmråsa kan en innføring av høringsforslaget innebære en økning på ca. tre måneder i tiden det tar 

å tømme et område med for eksempel to millioner fisk. I tillegg til store kapasitetsutfordringer både på 

transport og lokaliteter, vil dette innebære vesentlige økninger i kostnadene.   

Vi er uenig i at smitterisikoen ved denne trafikken for å levere frisk fisk til et anlegg uten sykdom inne i 

PD-sonen er så stor at det rettferdiggjør et tiltak med så store konsekvenser. Regelendringens 

konsekvenser er etter vår oppfatning uforholdsmessige. 

Under forutsetning av at Mattilsynet vil gjennomføre regelendringer til tross for disse innvendingene 

vil SalMar Farming videre be om at det nye regelverket utformes slik at de store negative 

konsekvensene unngås. Vi mener at regelverket vil gi sammenliknbar risikoreduksjon med betydelige 

biosikkerhetstiltak, og samtidig betydelig mindre omfattende negative konsekvenser, om det utformes 

slik: Det settes krav om 48 t karantene før første tur. Brønnbåten kan losse fisk i slaktemerd dersom 

det ikke står fisk fra PD-sonen i slaktemerden. Det kreves så vask og desinfisering som attesteres fra 3. 

part før båten returnerer ut av PD sonen for neste last uten karantene. Ved slakt av fisk som ikke 

kommer fra PD sonen, men har påvist PD bør Mattilsynet kunne dispensere fra kravene, dvs. ingen 

karantene pga lik smittestatus. 

Vi er videre av den oppfatning at prosessbåter bør unntas bestemmelsene for karantenetid. Etter vår 

oppfatning er det ikke saklig grunnlag for krav om karantenetid for slike fartøy. Det vil være risikoen 

for skrogsmitte som kunne begrunne karantenetid for slike fartøy, i og med at de ikke foretar inntak 
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eller utslipp på lokalitet eller ved slakteri. Vi merker oss i den forbindelse at 

Mattilsynet i høringsnotatet presiserer at de ikke anser skrogsmitte som noen stor 

risiko. 

Samtidig vil vi i forbindelse med endringer i §20 i transport forskriften påpeke at, lossing uten inntak 

av ubehandlet vann/uten vannutskifting eller med behandlet inntaksvann bør likestilles med utsett av 

fisk på brakklagt lokalitet, muligens med ekstra vask og des. Altså rett ut av PD-sonen uten karantene.  

I forhold til smolttransport bør det være rom for lettelser i forhold til utkjøring. Eksempelvis ved 

kjøring av smolt fra overvåkingssonen til PD sonen kan løses ved at fisk losses på vanlig måte med 

inntak av vann, men at ny fylling av vann skjer utenfor grunnlinjen, eller i overvåkingssonen og at 

kjøring samt lasting av ny fisk skjer uten vannutskifting i overvåkningssonen. Fra PD sonen og inn i 

overvåkningssonen kan dette løses ved båt fyller vann utenfor grunnlinjen eller i overvåkingssonen, og 

at smolten lastes og fraktes lukket i PD sonen, og losses ut av båt i overvåkningssonen på vanlig måte. 

Ved lasting og lossing på denne måten vil karantene ved kryssing av Buholmråsa være et 

uforholdsmessig tiltak. Dette gir ingen andre risikoforhold enn evt. skrogsmitte som Mattilsynet 

presiserer i høringsbrevet at ikke anser som noen stor risiko. 

 

3. Endringene i transportforskriften §§ 22 første ledd  
 

3.1 Regelendringen 

Reglene i § 22 første ledd trer først i kraft 1. januar 2021. Her dreier det seg altså om endringer i nye 

regler. 

§ 22 første ledd skal endret 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. 

Det er følgende forslag til endringer i denne regelteksten i forhold til dagens tekst. I første 

setning er «settefisk og stamfisk» erstattet med «fisk» og ordene «unntatt slaktemerd» er 

inntatt. I andre setning er også «settefisk og stamfisk» erstattet med «fisk». I tredje setning 

er «matfisk» erstattet med «fisk» og ordene «inkludert slaktemerd ved slakteri» er tilføyd. 

3.2 Kommentar 

SalMar Farming er usikker på om denne endringen faktisk betyr at vanlig praksis for levering av 

matfisk til slaktemerd må endres fra 2021. Det er ikke mulig å gjøre dette uten å slippe ut vann. Og 

etter vår oppfatning er det ikke noen økning i smitterisiko om man slipper ut vann på samme sted som 

man slipper ut fisken. Gjeldende betingelser for ventemerdsetting mhp sykdomsstatus avgjøre om 

vannet kan slippes ut. Vi ber Mattilsynet om å presisere at det er adgang til å slippe ut ubehandlet 

vann når fisk leveres til slaktemerd, når betingelser for ventemerdsetting er innfridd.  

4. Endringene i transportforskriften § 29 bokstav b og c  

 
4.1 Endringene 

Transportforskriften § 29 bokstav b og c skal endret lyde: 
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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 nært akvakulturanlegg eller 

utslipp av avløp fra slakteri eller tilvirkingsanlegg 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 

tilvirkingsanlegg 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. 

Endringene innebærer her at regelen i § 29 b) utvides fra å gjelde settefisk til å omfatte all fisk. I § 29 c 

innebærer endringen at rensefisk nå omfattes av disse reglene. 

4.2 Kommentar 

Etter SalMars oppfatning aktualiserer denne utvidelsen behovet for en veileder som kan utdype disse 

reglene. Det gjelder blant annet spørsmålet om hva som er forsvarlig avstand fra akvakulturanlegg 

etter § 29b andre punktum. 

SalMar mener i tillegg at det ikke bør innføres et generelt krav om lukket transport inne i PD-sone 

også ved frakt av rensefisk ut av PD-sone, slik endringen i § 29 c) innebærer. Dette vil føre til langt mer 

biltransport til anlegg nord for PD-sone. Transportrute med forsvarlig avstand til lokaliteter i PD 

sonen. 

5. Endringer som kun gjelder rensefisk 

 
5.1 Endringen i forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr § 9 

andre ledd 

Forskriftens § 9 inneholder et generelt forbud mot å flytte fisk fra anlegg med ubehandlet sjøvann til 

andre anlegg. Andre ledd lyder: 

«Unntatt fra forbudet i første ledd er rensefisk som har vært utsatt for ubehandlet sjøvann 

dersom fisken har blitt undersøkt i henhold til § 4 annet ledd, og negativt prøvesvar 

foreligger.» 

Forslaget til ny § 9 andre ledd lyder: 

«Det er forbudt å flytte rensefisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann ut av PD-

sonen. Det samme gjelder flytting fra område der aktuell subtype av SAV forekommer til 

område fri for den aktuelle subtypen av SAV.» 

 

5.2. Tillegget i transportforskriften § 22 

Transportforskriften § 22 siste ledd inneholder en liste over forbudt transport. Høringsbrevet 

inneholder her et forslag om utvidet forbud. 

I forslag til § 22 siste ledd ny bokstav d settes det forbud mot å:¨ 

d) transportere rensefisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann, ut av PD-sonen. Det 

samme gjelder ved transport fra område der aktuell subtype av SAV forekommer, til område 

fri for den aktuelle subtypen av SAV. 
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SalMar tolker det som at det er lov å transportere rensefisk fra PD sonen nord 

over Buholmråsa dersom man har desinfeksjon av inntaksvann, i tilfelle er 

forslaget ok. Går vi nord for PD sonen må vi da gå lukket. 

 

Med hilsen SalMar Farming AS 

 

Alf Jostein Skjærvik 

 

 


