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Mattilsynet, Hovedkontoret 

Felles postmottak 

Postboks 383 

2381 Brumunddal 

                                                                                                                     Bergen 10.05.2019 

 

Høringssvar på forslag til endring av forskrift om internkontroll 

for å oppfylle akvakulturlovgivningen  

 
Kystrederiene organiserer alle fartøystyper innen havbrukssektoren, også de eksterne 

serviceleverandører som eier fartøy og leverer tjenester til næringen. Et forskriftsforslag som 

innebærer at virkeområdet til forskrift om IK-Akvakultur utvides til virksomheter som leverer 

tjenester til akvakulturanlegg er derfor av betydning for deler av våre medlemsrederier, som 

ikke har vært omfavnet av regelverket tidligere.  

 

Målet med forskriftsendringen er at av krav om internkontroll skal sikre etterlevelsen av krav 

som ikke bare er gitt i medhold av akvakulturloven, men også i medhold av matloven eller 

dyrevelferdsloven.  

 

IK-krav i den daglige driften 

Mattilsynet påpeker at virksomheter som blir omfattet av krav om internkontroll etter 

matloven og dyrevelferdsloven, vil måtte etablere internkontroll som viser hvordan de sikrer 

etterlevelse av kravene som stilles.  

 

Tilbakemeldingene fra medlemsrederiene er at selv om fartøyene ikke tidligere har vært 

omfattet av kravene, har de allerede innarbeidet hensynet til smittespredning og dyrevelferd i 

sine eksisterende kvalitetssikringssystemer. Utviklingen i krav til dokumentasjon under alle 

forhold i havbruksnæringen har ført til at oppdretterne også har krevd denne dokumentasjonen 

fra fartøyene. At kravet nå også kommer fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ser vi på som 

en ren formalisering. 

 

Krav om dokumentasjon 

Kystrederiene opplever at nytt krav om tilgjengelighet på skriftlig dokumentasjon som 

innebærer at lover, forskrifter og oversikt over krav som gjelder for virksomheten må være 

tilgjengelig enten elektronisk eller i papirformat, er en naturlig utvikling med tanke på 

fartøyenes behov og viktige rolle i havbruksnæringen. 

 

Mattilsynet skriver i høringsbrevet at en hensiktsmessig måte å gjøre kravene for 

virksomheten tilgjengelig på «kan være å utarbeide en liste over aktuelt regelverk kombinert 

med en veiledning om hvordan man kan finne de aktuelle forskriftene på Lovdata, og hvordan 

man holder seg oppdatert på gjeldende regelverk.» 

 

Fartøyene utfører daglig arbeidsoperasjoner i henhold flere ulike lover og regelverk, og har i 

stor grad etablert slike lister. Å inkludere nytt relevant regelverk i eksisterende liste vil være 

naturlig for våre medlemsrederier. 
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Aktivitet avgjør dokumentasjon 

IK-kravene medfører at virksomhetene i større grad blir ansvarlige for å finne gode 

forbyggende tiltak, avhengig av hvor stor risiko for smittespredning og negativ påvirkning på 

dyrevelferd deres aktivitet innebærer. Mattilsynet presiserer samtidig at «forslaget innebærer 

for eksempel at virksomheter som leverer tjenester til flere akvakulturanlegg, blir omfattet av 

krav om internkontroll etter matlovens regler om dyrehelse. De vil også være omfattet av krav 

om internkontroll etter dyrevelferdsloven, men for dykkere, servicebåter og andre båter vil det 

i enda større grad være avhengig av om aktiviteten medfører at de er i nær kontakt med fisken 

i akvakulturanlegget.» 

 

At kravet om dokumentasjon er avhengig av aktiviteten som utføres, slik Mattilsynet her 

legger opp til, er svært viktig poeng for å hindre unødvendig papirarbeid og gjennomgang fra 

både aktører og forvaltning. 

Kystrederiene ser det som positivt at ledelsens ansvar for internkontroll tydeliggjøres. 

Det presiseres også  § 5 at det «i virksomheter med flere driftsenheter skal det fremgå hvordan 

internkontrollen er gjennomført i hver driftsenhet».  

 

De ulike fartøyene er gjerne utformet spesielt for oppgavene de skal utføre. Vi ser det derfor 

som hensiktsmessig at dokumentasjon må foreligge på hver driftsenhet.   

 

Fiskevelferd i alle ledd 

Våre medlemmers fartøy er en elementær del av driften til havbruksnæringen. Fokus på å 

opprettholde fiskevelferd og redusere smittespredning er noe av forutsetningen for bidraget de 

har til næringen.  

 

Mattilsynet skriver det «forventes at forslaget vil bidra bedre fiskevelferd og redusert 

dødelighet for eksempel ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for avlusning». Dette 

begrunnes videre i pålegg om å gjennomføre systematisk forbedringsarbeid gjennom krav til 

internkontroll.  

 

Hver eneste dag arbeider våre medlemmer med å finne gode forbyggende tiltak. Arbeidet er 

avhengig av hvor stor risiko for smittespredning og negativ påvirkning på dyrevelferd som 

aktiviteten deres kan innebære. Prosedyrer og systemer er under kontinuerlig utvikling, 

samtidig som det bygges kompetanse. 

 

Kystrederiene stiller gjerne til videre råd for Mattilsynet i forhold til regulering av fartøy i 

havbruksnæringen, også i fremtiden. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Tor Arne Borge      Linn Therese Skår Hosteland 

Administrerende direktør                Næringspolitisk rådgiver 

            (elektronisk. sign) 
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