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Svar på høring; Forslag til endring av forskrift om dyrehelse 

Dette er andre høring av dyrehelseforskriften i forbindelse med implementering av EUs 

Animal Health Law (AHL) og omhandler høring av utfyllende nasjonale bestemmelser.  

Forslagene som er ute på høring er delt i akvatiske dyr og landdyr, reptiler, amfibier og 

sjøpattedyr. Vår gjennomgang og tilhørende høringssvar er vdr forskriftsendringer som 

omhandler akvatiske dyr: 

• Fastsette utfyllende nasjonale bestemmelser om listeføring og meldeplikt for 

sykdommer hos akvatiske dyr 

• Fastsette utfyllende nasjonale bestemmelser om tiltak for sykdommer kategorisert som 

kun E-sykdom i forordning (EU) 2018/1882 og nasjonalt listede sykdommer hos 

akvatiske dyr 

• Endre noen av nåværende forskrifter om dyrehelse pga. ny dyrehelseforskrift 

• Endre omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr pga. ny dyrehelseforskrift 

I tillegg, orienters det om oppheving og endring av flere forskrifter med dyrehelsekrav ved 

import fra land utenfor EØS-området pga. ny dyrehelseimportforskrift   

 

Vi har lest høringsdokumentene og tar dette til etterretning. Vi er innforstått med endringene 

som kommer som følge av implementeringen av det nye regelverket, men har kommentarer 

til følgene paragrafer. 

 

§ 6 Nasjonal liste og kategorisering av sykdommer hos akvatiske dyr 

EUs nye dyrehelselov kategoriserer sykdommene etter alvorlighets grad i fem kategorier; A-

E. Etablering av to nasjonale kategorier F og G ser Havforskningsinstituttet på som veldig 

positivt. Dagens nasjonale sykdomsliste 3 overførers til nasjonal kategori F-sykdommer, 

mens en nyopprettet liste G vil bedre mulighetene for overvåking av nye sykdommer, eller 

sykdomssituasjoner som er i endring. En årlig evaluering og vurdering av liste G vil være 

fordelaktig, da en sykdomssituasjon kan endre seg raskt. Selv om ikke vurdering av 

pasteurellose som kandidat til G-listen er del av denne høringen, deler vi synet til MT om at 

denne sykdommen er et godt eksempel på en sykdom som burde vært satt på en slik liste da 

situasjonen begynte å endre seg.  

Utover ønsket om bedre overvåking av nye sykdommer, er det uklart for oss hvilke kriterier 

og vurderinger som vil /skal ligge til grunn for kategorisering av sykdommer til liste G. Vi 

etterlyser derfor en klarere presisering av disse kriteriene.  



 
Havforskningsinstituttet har siden oppstarten av Risikorapporten påpekt at datagrunnlaget for 

ikke listeførte sykdommer i norsk oppdrett er en av de største utfordringene. Mangelen på 

oversikt påvirker evnen næringsaktører og forvaltningen har til å foreta gode 

kunnskapsbaserte beslutninger, og de rådgivende instituttenes evne til god forsknings- og 

kunnskapsbasert rådgivning. Havforskningsinstituttet ønsker derfor at MT ser på mulighetene 

for hvordan å fremskaffe en bedre og mer helhetlig oversikt over sykdommer i norsk 

oppdrett, i et lengre perspektiv. Dette kan gjøres ved, om mulig, å utvide formålet med den 

nye liste G til også å kunne inneholde kjente sykdommer der det er ønskelig med bedre 

overvåking eller ved hjelp av annen tilsvarende rapportering med samme betingelser.    

Det kan være verdt å merke seg at blåskjell ikke lenger er regnet som mottakelig art for 

Marteilia refringens (jfr EU 2018/1882 liste C+D+E). Dette kan få konsekvenser for 

helsestatus for norske blåskjell. Det bør vurderes om Marteilia pararefringens (foreslått ny 

art) i blåskjell bør plasseres på liste F. 

I høringsbrevet bes det om tilbakemeldinger fra næringsaktørene på endringen som gjelder 

sletting av § 4 annet ledd, om at ny dyrehelseforordning ikke skal gjelde ved eksport til 

tredjeland. Havforskningsinstituttet er sjeldent involvert i saker som angår eksport til 

tredjeland, men vi vil understreke viktigheten av at norske myndigheter bidrar til kontroll og 

overvåking av dyrehelsen slik at det ikke forekommer eksport av smittebærende dyr som 

setter dyrehelsen i tredjeland i fare.   

 

§ 7 Meldeplikt for akvatiske dyr 

Vi oppfatter at det er en skjerping / presisering av meldeplikten i den nye teksten. 

Med krav om meldeplikt allerede ved mistanke om sykdom, er formålet å kunne sette inn 

effektive tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi støtter i utgangspunktet dette.  

Havforskningsinstituttet bemerker likevel at det er noe uklart hvordan dette gjelder for 

villfisk, og hva som i slike tilfeller vil bli betraktet som en påvisning.  

Det er også uklart hvordan man skal håndtere tilsyn og kontroll av «nye» arter, der det ofte er 

krevende å finne kompetent dyrehelsepersonell.  

I forhold til varsling om uavklart forøket dødelighet står følgende i høringsbrevet: «…. 

foreslås en endring ved at meldeplikten ved unormal dødelighet inntrer først etter at ny 

undersøkelse er gjennomført innen 14. dager.» Vi har forståelse for argumentasjonen om at 

det ikke vil være nødvendig å varsle om unormal dødelighet med en gang den inntreffer, så 

fremt det ikke er mistanke om listeført sykdom. Sykdomssituasjoner kan endre seg raskt og 

man bør være svært oppmerksom i slike tilfeller og sikre et godt utvalg av prøver for å ha 

best forutsetninger for å oppdage om det er en ny infeksiøs sykdom det kan dreie seg om.    

  



 
§ 9 Nasjonale restriksjoner på å ta akvatiske dyr ut eller inn 

I denne paragrafen nevnes mistanke om listeførte sykdommer på listene E og F. Vi vil gjerne 

påpeke at man i denne forbindelse også bør være oppmerksom på sykdommer på liste G.  

Generelt vil vi bemerke at VNN/VER som forårsakes av nodavirus, er listeført sykdom, ny 

liste F. Nodavirus er relativt vanlig hos leppefisk. Dette vil kunne få konsekvenser i forhold 

til at villfanget leppefisk tas inn i anlegg og benyttes som rensefisk (jfr §9), og også vill 

berggylt som tas inn som stamfisk, altså §10 Nasjonale restriksjoner på avl og reproduksjon.   

 

§14: Nasjonale restriksjoner på flytting mv. av viltlevende akvatiske dyr. Her nevnes kun 

vassdrag. Vi vil påpeke at dette også gjelder i sjø. Igjen kan vi bruke eksempelet med 

leppefisk. 

 

Det bes i høringsbrevet om at høringsinstansene gir en tilbakemelding på bestemmelsene av 

eksport. Havforskningsinstituttet har ikke vurdert dette, men generelt vil vi påpeke 

viktigheten av å ha god sykdomskontroll før man både eksporterer og importerer levende 

akvatiske dyr.  

 

 

 

 

 


