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Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om dyrehelse 

(dyrehelseforskriften) 

Sjømat Norge viser til Mattilsynets høring av 19. januar om forslag til endringer av dyrehelseforskriften.   

Mattilsynet ønsker i sitt høringsbrev at høringsinstansene påpeker forhold i forskriftsutkastets 

bestemmelser som ikke synes å samsvare med åpningene i regelverket. Sjømat Norge vil i denne 

sammenheng peke på flere slike punkter og foreslå endringer i forhold til foreslåtte forskriftstekst. 

Det er grunn til å peke på at Kommisjonen i hele prosessen med utvikling av dyrehelseforordningen, var 

svært tydelig på at myndighetenes rolle må begrenses til håndtering av alvorlige smittsomme sykdommer. I 

den forbindelse er det gjennomgående eksplisitt påpekt at ikke alle sykdommer kan eller bør forebygges 

ved hjelp av reguleringstiltak. Iverksettes det regulatoriske tiltak, skal disse være nødvendige, 

hensiktsmessige og ikke minst, proporsjonale1. Ansvaret for forebygging og kontroll med smittsomme 

sykdommer som ikke anses som alvorlige i henhold til premisser eksplisitt poengtert i forordningene, 

tillegges de respektive næringene. Det er også i den nye forordning presisert hva som skal forstås med 

risiko2. Dette var ikke så klart uttrykt i "fiskehelsedirektivet" (dir. 2006/88).  

Forholdet nevnt over, er etter vår oppfatning førende også for gjennomføring av artikkel 226 i 

dyrehelseforordningen. Når det i høringsbrevet anføres at "Artikkel 226 er tilsvarende artikkel 43 i 

fiskehelsedirektivet, og innebærer ingen endringer sett opp mot dagens regelverk" er tolkningen "innebærer 

ingen endringer sett opp mot dagens regelverk" ikke riktig.  

Sjømat Norge vil i det følgende peke på formuleringer i høringsbrevet og i forskriftsutkastet som etter vår 

oppfatning ikke samsvarer med dyrehelseforordningen og/eller regelverket utledet av denne, alternativt 

godt nok utredet. Det mangler en felles forståelse av hva Mattilsynet mener med samfunnsmessige 

konsekvenser og hvilke kriterier som skal legge til grunn for dette.  I tillegg må vi ha samme forståelse av 

begrepet alvorlig sykdom, eksempelvis når Mattilsynet på s. 12 i høringsbrevet skriver "det er viktig at 

undersøkelser blir gjennomført ved andre tegn på sykdom for å sikre at vi ikke har med en listeført sykdom 

å gjøre." Tilbakemeldinger på §§ 6 og 7 i dyrehelseforskriften om forslag til liste G sykdommer og meldeplikt 

er vektlagt. 

Forordningens preambler om ansvarsfordeling mellom næring og forvaltning 

Forordningen er tydelig på at ikke alle sykdommer skal forebygges og bekjempes gjennom reguleringstiltak 

bare fordi de er smittsomme, (preambel 26). EU åpner likevel for en nasjonal bekjempelse av ikke-listeførte 

 

1 Preambel 26 i forordning 2016/429 
2 Forordning 2016/429 artikkel 4 punkt 23 
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sykdommer (preambel 29). Av preambel 30 kommer det likevel tydelig frem at det først og fremst er 

næringen som skal ta den primære rolle i sykdomshåndtering gjennom selvregulering eller beste praksis-

prinsipper. Engelsk oversettelse og fet skrift er vår tilføyelse.  

26) Ikke alle smittsomme dyresykdommer kan eller bør forebygges og bekjempes ved hjelp 

av reguleringstiltak; det gjelder for eksempel dersom en sykdom er altfor utbredt, dersom 

diagnoseverktøyer ikke finnes tilgjengelig, eller dersom privat sektor selv kan treffe tiltak for å 

bekjempe sykdommen. Reguleringstiltak for å forebygge og bekjempe smittsomme 

dyresykdommer kan ha store økonomiske konsekvenser for de berørte sektorer og kan forstyrre 

handelen. Det er derfor viktig at slike tiltak bare anvendes når de er forholdsmessige og 

nødvendige, for eksempel når en sykdom utgjør eller antas å utgjøre en vesentlig risiko for 

dyrehelsen eller folkehelsen. 

29) Enkelte smittsomme dyresykdommer sprer seg ikke lett til andre dyr eller til mennesker og 

skader følgelig ikke økonomien eller det biologiske mangfold i større omfang. De utgjør derfor ikke 

noen alvorlig trussel mot dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen og kan dermed ved behov 

håndteres med nasjonale regler (national rules). 

30) For smittsomme dyresykdommer som ikke omfattes av tiltak på unionsplan, men som er av en 

viss økonomisk betydning for privat sektor lokalt, bør sistnevnte med bistand fra 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter treffe tiltak for å forebygge eller bekjempe slike 

sykdommer, for eksempel i form av egne regler (self-regulatory measures) eller regler for god 

praksis (development of code of practice). 

Målet for både næring og tilsyn er det samme, ønsket om en fiskepopulasjon med så god helsestatus som 

mulig. Vi ser derimot at vi trolig ikke har samme oppfatning, når det kommer til forståelsen av de relevante 

forordninger når det gjelder hvilke sykdommer som kan og skal forebygges og kontrolleres gjennom 

reguleringstiltak og, hvilke sykdommer som tilhører næringens ansvarsområde, det vil si forebygges og 

kontrolleres uten reguleringstiltak, men gjennom samarbeid mellom dyreeier(e) og fiskehelsepersonell ut 

fra prinsipper om beste praksis. I forhold til reguleringstiltak kan beste praksis i langt høyere grad 

oppdateres og tilpasses den enkelte situasjon og nyeste kunnskap til sykdomshåndtering.  

Merknader til § 6 

Vi støtter forslaget om innføring av liste F og de generelle prinsipper for bekjempelse for nasjonalt listet 

sykdommer i §§ 11-13. Dette er en videreføring av dagens bestemmelser. Det er positivt med et allerede 

tilrettelagt system for sykdommer det besluttes å kontrollere, bekjempe og eventuelt utrydde på nasjonalt 

nivå gjennom regulatoriske tiltak.  

Vi kan ikke støtte forslaget om ny nasjonal liste G (overvåkning av ikke listeførte A-F sykdommer) på 

bakgrunn av de argumenter og den konsekvensutredning som følger av høringsbrevet. Forslaget til liste G 

sykdommer fremstår som et forskriftsfeste innhenting av informasjon som grunnlag for en svakt definert 

kunnskapsutvikling. Forslaget angir også at Mattilsynet mener det skal ha hjemmel til å iverksette tiltak 

(pålegg eller forbud f.eks. særskilte kontroller, uttak av prøver, krav om laboratorieanalyser mm) rettet mot 

sykdommer på listen.  

Det er ingen tvil om at Mattilsynet kan gjennomføre overvåking av hvilket som helst agens i norske 

husdyrpopulasjoner, men det gir i seg selv ikke hjemmel for iverksettelse av tiltak overfor pliktsubjekter i 

forhold til dyrehelseforordningen. Med henvisning til innledende kommentarer angående forordningenes 

virkeområde, er det Sjømat Norges oppfatning at det ikke finnes grunnlag for en slik liste G i 

dyrehelseforordningen med de foreslåtte hjemler til tiltak. Forslaget om at forekomst av HPR0 skal kunne 

plasseres på en slik liste tydeliggjør dette. 
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Nærmere om Liste G 

Som eksempler på mulige sykdommer til liste G er nevnt pasteurellose og HPR-0. Liste G sykdommer skal 

ifølge høringsbrevet i utgangspunktet kun overvåkes av Mattilsynet, men i foreslåtte § 6 står det likevel 

videre om liste G sykdommer: 

Sykdommer som kategoriseres som G-sykdom skal overvåkes av Mattilsynet. Kategoriseringen som 

G-sykdom er ikke til hinder for at Mattilsynet kan iverksette tiltak når det er grunn til mistanke om 

smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser og tiltak er nødvendig 

for å hindre innføring eller for å bekjempe spredning av sykdommen. 

I kombinasjonen med eksempler på sykdommer som kan tilhører liste G samt lovteksten tilknyttet liste G, 

oppfatter vi potensielle liste G-sykdommer som en sammenblanding mellom nye sykdommer og 

Mattilsynets ønske om en oversikt på kjente produksjonssykdommer.  

Bruken av liste G til "nye sykdommer" (emerging diseases) 

Mattilsynet argumenterer på s. 9 i høringsbrevet for at en liste G kan være nødvendig for å kunne melde inn 

nye sykdommer til ESA/EU. Vi mener dette er feilaktig grunnlag for behov for innføring av liste G. Mistanke 

om nye sykdommer vil bero på operatørers overvåkningsforpliktelse (artikkel 14) og meldeplikten knyttet til 

artikkel 18 punkt 1c, med etterfølgende oppfølgning av forvaltningen, ved fortsatt mistanke om en ny 

sykdom som kan klassifiseres som alvorlig i henhold til kriterier gitt i forordningen, etter en innledende 

undersøkelse utført av fiskehelsepersonell. EU stiller i tillegg krav om at myndigheter skal fatte nødtiltak for 

bl.a. restriksjoner for flytting, karantene og igangsette overvåkning- og sporbarhetsundersøkelser (rundt 

utbruddet), bekjempelsestiltak mv i tilfeller av at nye sykdommer og farer oppstår (artikkel 257). Det er 

motsigende når Mattilsynet fremhever at liste G sykdommene i utgangspunktet ikke skal følges opp med 

annet enn overvåkning med årlige vurderinger om behov for offentlige tiltak. Nye sykdommer skal 

oppfattes som når korona rammet verden i 2019.  

Det virker derfor ikke til at de sykdommer Mattilsynet ser for seg å kunne være aktuelle for liste G vil kunne 

oppfylle EUs krav til å bli ansett som en ny sykdom.  Vi har stor tiltro på at nye ukjente sykdommer vil bli 

fanget opp av helsetjenestene, og at dersom sykdommen har kriteriene til å anses som å utgjøre en alvorlig 

risiko, som definert i dyrehelseforordningen, at den vil bli håndtert gjennom rette forvaltningstiltak. Liste G 

bidrar dermed ikke med noe ekstra når det gjelder å fange opp og agere på nye sykdommer, i forhold til de 

plikter som allerede ligger forordningen, med bl.a. operatørers overvåkningsforpliktelse og meldeplikt ved 

mistanke om ny alvorlig sykdom.  

Bruk av list G til å følge utvikling og behov for å "oppgradere" kjente ikke listeførte sykdommer 

Eksempler Mattilsynet kommer med for liste G sykdommer er henholdsvis HPR-0 og pasteurellose. Det vil si 

sykdommer som allerede er kjente for både næringsaktører, forskningen og forvaltningen. Mattilsynet 

skriver videre i høringsbrevet om pasteurellose at imidlertig har tiden muligens "løpt" fra en listeføring som 

kun innebærer overvåkning.  

Vi tolker dette som at Mattilsynet antar at gjennom liste G vil forvaltningen ha en proaktiv rolle for å 

oppdage og stoppe endringer i sykdomsutvikling på et tidligere stadium enn det dyreeiere og 

fiskehelsepersonell får til i dag. Ytterligere at gjennom en årlig vurdering av innmeldte prevalenser å kunne 

sette i verk forholdsmessige forvaltningstiltak som effektivt vil kunne forebygge og bekjempe sykdommen i 

forhold til det fiskehelsepersonell klarer gjennom beste praksis når de ser at deres kjente verktøyer for 

sykdomshåndtering ikke har den effekten som er forventet.  

Enkelte produksjonssykdommer kan utvikle seg, og vise tendens til økt endemisk spredning enten i områder 

eller regioner. Slike sykdommer skal primært håndteres gjennom prinsipper for god praksis, erfaringsdeling 

i forbindelse med f.eks. Frisk fisk, Veterinærdagene, næringsforum eller annen form for samarbeid, 
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herunder FoU prosjekter for mest effektive tiltak for håndtering av pågående sykdomsbilde, jamfør 

forordningens preambler om selvregulering og beste praksis. Det offentlige har hverken mulighet, kapasitet 

eller finansering til å utføre sykdomshåndtering like tilpasset den enkelte situasjon som næringen selv. Det 

vil i hovedsak være generelle bekjempelsestiltak som nevnt i §§11-13 og som vil være uforholdsmessige i 

forhold til problemets omfang. Slike tiltak er primært relevante i bekjempelsestiltak med øye om utryddelse, 

og derfor også sammenfallende med de tiltak forordningen stiller til utryddelsesprogrammer. Dette er 

svært inngripende tiltak, som ofte ikke vil være proporsjonale. Alternativt kan det settes inn 

sykdomsmålrettet forvaltningstiltak. Disse rammer ofte skjevt, da det er svært vanskelig å fastsette 

sykdomstilpasset reguleringstiltak. Både fordi beste praksis endre seg raskere enn regelverket kan 

oppdateres, men kan i noen tilfeller også føre til problemer med f.eks. resistens i forhold til et målrettet 

tiltak tatt i samspill mellom fiskehelsepersonell og dyreeier. Vi viser til f.eks. perioden der Mattilsynet krevde 

synkroniserte avlusninger i bekjempelsen av lakselus, fremfor å behandle ut fra et faktisk behov.  

Vi mener derfor at liste G ikke vil kunne fungere som en proaktiv liste for å fange opp og stoppe allerede 

kjente sykdommer som øker i prevalens eller på annen måte utvikler seg, med tanke på at forvaltningen 

skal kunne håndtere slike endringer på en mer forholdsmessig og bedre måte enn det som allerede gjøres 

av næringen. Vi mener at samarbeidet mellom dyreeier og fiskehelsetjeneste er best til dette arbeid, men de 

må få ro til arbeidet og ha mulighet til å utveksle faglige erfaringer. Det er ikke alltid at man finner den beste 

løsning i første forsøk. Dette arbeidet må foregå uten at forvaltningen griper inn, all den tid vurderinger er 

innenfor det faglige forsvarlige på beslutningstidspunktet. Vi viser i denne sammenhengen til skrivet som 

utgikk fra Mattilsynet i sommer til settefiskanlegg, som kunne oppfattes som et generelt krav til 

rutinemessig desinfisering av biofilter i RAS anlegg. Vi oppfatter at dette kravet var tatt ut av kontekst fra et 

innlegg på Veterinærdagene om erfaringer med en slik desinfisering. Forvaltningskrav om rutinemessig 

desinfisering av fungerende biofiltre, som føre-var tiltak mot en ikke listeført sykdom (alvorlig sykdom), kan 

skape ubalanse og ustabile filtre, noe som får en større samlet risiko for fiskehelse og -velferd i forhold til et 

stabilt og velfungerende biofilter. Per nå sier kunnskapen at det må bero på en lokal vurdering mellom 

fiskehelsetjeneste og dyreeier om fordeler og ulemper om sanering av biofilter er nødvendig i konkrete 

tilfeller. 

Oppfølgning av liste G sykdommer 

Selv om inntrykket i høringsbrevet er, at liste G sykdommer primært er overvåkning uten 

forvaltningsmessige tiltak, ser vi at dette likevel ikke stemmer helt ut fra foreslått tekst i §6: 

Kategoriseringen som G-sykdom er ikke til hinder for at Mattilsynet kan iverksette tiltak når det er 

grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige 

konsekvenser og tiltak er nødvendig for å hindre innføring eller for å bekjempe spredning av 

sykdommen. 

Mattilsynet kan altså iverksette tiltak alene på bakgrunn av at sykdommen er smittsom og kan medføre 

vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, helt sett bort i fra om det i det hele tatt er alvorlig sykdom samt 

om det er sannsynlig at sykdommen kan medføre vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.  

Håndtering av dyresykdommer beror ikke kun på samfunnsmessige konsekvenser og om sykdommen er 

smittsom, men på risiko, som definert i dyrehelseforordningen: 

sannsynligheten for at en skadevirkning på dyrehelsen eller folkehelsen oppstår, og det sannsynlige 

omfanget av de biologiske og økonomiske konsekvensene av en slik skadevirkning, 

Mattilsynet skal først iverksette regulatoriske tiltak mot sykdommer når det er mistanke om sykdommer 

hvor det er sannsynlig at det oppstår skadevirkning på dyre- eller folkehelsen og at de sannsynlige 

biologiske og økonomiske konsekvensene av skadevirkningen blir store. Det er et slikt sannsynlig senario 

som gjør en sykdom alvorlig, og derfor må håndteres gjennom forvaltningstiltak. Mattilsynet fokuserer i høy 

grad kun på konsekvenser, og glemmer sannsynligheten, herunder manglende vurdering om 
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reguleringstiltak er det mest effektive for håndtering av sykdommen. Ikke alle sykdommer, selv om de sprer 

seg i omfang, håndteres best gjennom offentlige tiltak. Sykdommer som skal håndteres gjennom offentlige 

tiltak dekkes allerede av liste A-F samt krav knyttet til nye sykdommer. 

Vi mener derfor at en liste G hverken er hensiktsmessig eller nødvendig til den bruken som Mattilsynet 

forestiller seg. Dersom Mattilsynet mener at dyreeier og fiskehelsepersonell ikke er gode nok til den 

generelle sykdomshåndtering bør det hellere være en dialog om dette, enn å fastsette forskriftskrav som 

uansett ikke ser ut for å kunne oppfylle de formålene som Mattilsynet ser for seg.  

Det er dessuten uklart om Mattilsynet har vurdert hvordan det skal følge opp forpliktelsene relatert til liste 

G-sykdommer knyttet til angivelse av diagnostiske metoder, oppnevning av uavhengige laboratorier som 

kan brukes i forbindelse med håndhevelse osv i samsvar med kontrollforordningen (2017 / 625). Vi viser 

også til våre merknader om umiddelbar meldeplikt for nasjonalt listeførte sykdommer. En vurdering av 

konsekvensens i denne forbindelse for ressursbruken i Mattilsynet er ikke en gang berørt i høringsnotatet. 

Merknader til § 7 

Sjømat Norge støtter endringen om at meldeplikten for listeførte sykdommer og mulig nye sykdommer 

flyttes fra akvakulturdriftsforskriften til §7 i dyrehelseforskriften. Det forutsettes at 

akvakulturdriftsforskriftens § 14 bokstav a og b oppheves. Det er i høringsbrevet ikke presisert hvilke 

endringer som tilkommer § 14. 

Dette vil gi et tydelig skille mellom meldinger som følge av fiskevelferdshendelser og meldinger om 

mistanke om fiskehelsehendelser. Dette kan trolig også bidra med å tydeliggjøre og øke forståelse av de to 

typer meldinger, herunder den forvaltningsmessige oppfølgning.  

Mattilsynets forslag om å ta bort ordet "alvorlig"  

Sjømat Norge støtter ikke Mattilsynets betraktninger om å ta bort ordet "alvorlig" med begrunnelse at 

listeførte sykdommer kan overses.  

Foreslått tekst i § 7 andre ledd er som følger: 

"Ved unormal dødelighet, andre tegn på sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak 

hos akvakulturdyr, skal driftsansvarlige så snart som praktisk mulig sikre at veterinær eller fiskehelsebiolog 

vurderer helsesituasjonen i hele anlegget og gjennomfører relevante undersøkelser og prøveuttak for å 

fastslå årsaken. Dersom forholdene vedvarer, skal ny vurdering gjennomføres innen 14 dager med mindre 

årsaksforholdene er entydig og avklart. Driftsansvarlige skal umiddelbart melde fra til Mattilsynet dersom 

årsaksforholdene fortsatt er uavklart etter at ny vurdering er gjennomført." 

Mattilsynet skriver  

Dersom ordet alvorlig tas med i § 7 andre ledd vil det innebære en innsnevring av kravet, som vi 

mener ikke vil være hensiktsmessig. Det er viktig at undersøkelser blir gjennomført ved andre tegn 

på sykdom for å sikre at vi ikke har med en listeført sykdom å gjøre, uten at man først skal 

måtte finne ut om sykdommen ser ut til å være alvorlig. 

Vil listeførte sykdommer fanges opp om ordet alvorlig beholdes? 

Mistanke om listeførtesykdommer dekkes av artikkel 18 punkt 1a og b: 

a) umiddelbart underretter vedkommende myndighet dersom det er noen grunn til mistanke om 

forekomst hos dyr av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), eller dersom 

forekomst av en slik sykdom påvises hos dyr,  
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b) så snart som praktisk mulig underretter vedkommende myndighet dersom det er noen grunn til 

mistanke om forekomst hos dyr av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e) som 

ikke er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), eller dersom forekomst av en slik sykdom påvises hos dyr, 

I dyrehelseforskriften er meldeplikten for listeført sykdommer (inklusiv nasjonalt listeførte sykdommer) slått 

sammen i første ledd med krav om umiddelbar varsling for alle listeførte sykdommer. Disse sykdommer er 

ikke det primære målet gjennom den delen av meldeplikten som følger av § 7 annet ledd. Mattilsynet skriver 

dessuten selv på side 8 i høringsbrevet at Mattilsynet mottar melding om sykdommer som er listeførte slik 

regelverket krever.   

Vi er derfor ikke bekymret for at dyreeier og fiskehelsepersonell overser listeførte sykdommer, selv om de 

kliniske symptomer ikke er uttalte. Å fange opp listeførte sykdommer avhenger av å ha disse som en 

differensialdiagnose og bevissthet om at de kan oppstå, og ikke av graden av kliniske symptomer. Listeførte 

sykdommer er derfor ikke et argument for å ta bort ordet alvorlig i § 7 annet ledd. 

Konsekvens av å ta bort ordet alvorlig   

Artikkel 18 1c lyder:  

c) underrette en veterinær om unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom eller vesentlig 

redusert produksjonstakt av ukjent årsak med henblikk på ytterligere undersøkelser, herunder 

prøvetaking for undersøkelse i laboratorium når situasjonen krever det 

Meldeplikten til fiskehelsepersonell er rettet mot alvorlig sykdom eller ukjent årsak (uklart om årsaken er 

mulig alvorlig sykdom eller andre årsaker). Forståelsen alvorlige sykdommer må igjen lese i sammenheng 

med EUs definisjon av risiko: 

sannsynligheten for at en skadevirkning på dyrehelsen eller folkehelsen oppstår, og det sannsynlige 

omfanget av de biologiske og økonomiske konsekvensene av en slik skadevirkning, 

Forståelsen i EU-sammenhenger er ikke et generelt krav om å tilkalle dyrehelsepersonell så snart det er tegn 

på sykdom, men at plikten inntreffer når det gjelder mulige alvorlige sykdommer eller ukjent årsak. Tilkalling 

av fiskehelsepersonell på grunnlag av artikkel 18 c må derfor forstås som en meldeplikt for alvorlig eller nye 

sykdommer, og ikke ved mistanke om listeførte sykdommer eller vanlige produksjonssykdommer. Alvorlig 

sykdom kan være et uvanlig sykdomsbilde av allerede kjent sykdom, f.eks. som følge av resistensproblemer.  

Fra høringsbrevet er hentet: 

"Ved forståelsen av «grunn til mistanke om» skal det legges til grunn hva man burde ha hatt mistanke om på 

grunnlag av de forhold som gjør seg gjeldende i den enkelte situasjon. Det er med andre ord ikke 

nødvendig at man faktisk har mistanke. Det er nok at det foreligger forhold som gir grunn til mistanke 

for at meldeplikten inntrer." 

"I noen tilfeller kan det være vanskelig å vite om det som sees eller erfares betyr at vi har med en listeført 

sykdom å gjøre. Ved dødelighet utover det som er normalt eller ved vesentlig redusert produksjonstakt i et 

anlegg der akvakulturdyr holdes, og observasjonene ikke gir grunn til mistanke om en konkret listeført 

sykdom, kan det være behov for nærmere undersøkelser av dyrene for å klargjøre årsaken før 

melding gis til Mattilsynet. 

Utkast til ny bestemmelse om meldeplikt krever derfor at dyrene i et anlegg skal undersøkes av autorisert 

veterinær eller fiskehelsebiolog ved unormal dødelighet, andre tegn på sykdom eller vesentlig redusert 

produksjonstakt. Driftsansvarlige skal i tråd med bestemmelsen så snart som praktisk mulig sikre at 

veterinær eller fiskehelsebiolog vurderer helsesituasjonen i hele akvakulturanlegget og gjennomfører 
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relevante undersøkelser og prøveuttak for å fastslå årsaken. Dette er en forpliktelse som følger av 

dyrehelseforordningens art. 18 (c). 

Det er viktig at personell med særskilt kompetanse på sykdom på akvatiske dyr undersøker dyrene for å 

finne ut om vi har med smittsom sykdom å gjøre eller ikke." 

Ved å ta bort begrepet "alvorlig" sidestiller Mattilsynet mistanke om alvorlig sykdommer med alle andre 

sykdommer. Vi mener dette kan virke motsatt intensjonen med kravet om veterinærmedisinsk 

undersøkelse i henhold til artikkel 18 1 c, nettopp en veterinærfaglig undersøkelse av en særskilt alvorlig 

sykdom eller ukjent årsak (mulig ny sykdom), og ikke kun de allerede listeførte eller andre kjente 

produksjonssykdommer.  

Ser man dessuten forslaget til § 7 i kombinasjon med sitatene fra høringsbrevet, har Mattilsynet foreslått 

meldeplikt for enhver ikke allerede avklart sykdomssituasjon med pålegg om omfattende undersøkelser. Vi 

vil igjen peke på at forutsetningen i dyrehelseforordningen er at tiltak iverksatt av myndighetene, skal være 

nødvendige, hensiktsmessige og proporsjonale vurdert mot risiko for alvorlig sykdom. Kravene om 

nødvendighet, hensiktsmessighet og proporsjonalitet følger også av matloven. 

Vanlig sykdomskontroll og dyreeiers plikt til å tilkalle fiskehelsepersonell ved annen sykdom, samt langsiktig 

strategisk arbeid for optimal produksjon følger av akvakulturdriftens §13 1. ledd. Håndtering av 

listeførtesykdommer og nye alvorlige sykdommer vil følge av dyrehelseforskriften. Vi viser dessuten til våre 

kommentarer til § 6, om våre betraktninger at dyreeier-fiskehelsepersonell vil være den rette kombinasjon 

for målrettet håndtering av ikke-listeførte sykdommer frem for generelle regulatoriske krav, som ikke i like 

høy grad kan tilpasses til den enhver tid gjellende beste praksis. 

Vi mener derfor at dyreeiers meldekrav i dyrehelseforskriften i høyere grad skal følge EU sine krav for 

meldeplikt og presiseres mot listeførte sykdommer (§ 7 første ledd) og alvorlig sykdom eller ukjent årsak der 

det er rimelig grunn til mistanke om alvorlig sykdom (§7 annet ledd).  

Meldeplikt til Mattilsynet holdt opp mot foreslåtte liste G 

Foreslått tekst i § 7 første ledd er som følger: 

"Ved grunn til mistanke om forekomst eller ved påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr som 

nevnt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429, eller i nasjonal sykdomsliste for akvatiske dyr i § 6, 

unntatt lakselus, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person umiddelbart melde fra til 

Mattilsynet."  

Liste G er også en nasjonal sykdomsliste, og vil derfor umiddelbart skulle meldes til Mattilsynet. Dette 

fremstår ikke som gjennomtenk når det gjelder konsekvensvurdering og vurdering av forholdsmessighet. 

Dette kan ikke sies å være hverken nødvendig eller hensiktsmessig vurdert opp mot risiko.  

Det må dessuten tas i betraktning at tyngden av de infeksjonssykdommer vi har i Norge, inkludert de 

listeførte, er å anse som produksjonsbetingede infeksjonssykdommer og langt fra akutte i sitt forløp. En kan 

derfor vurdere å legge seg nærmere EU sitt krav om å melde "så snart som praktisk mulig" frem for 

umiddelbart for sykdommer som ikke er liste A. 

Kommentarer til øvrige §§ og kapitler i ny dyrehelseforskrift 

§ 2   

- endring til punkt b støttes 

- fremfor lokaler, kan fasiliteter vurderes  
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§§ 3, 4 og 5  

- endringer støttes, herunder endringen som gjelder sletting av §4 annet ledd  

§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og kap. IV-VIII 

- Ingen merknader 

Kommentar til konsekvensvurderingene i høringsnotatet 

"Innføring av en egen kategori for nasjonalt listede sykdommer som skal overvåkes, representerer noe nytt. 

Fastsettelse av en slik bestemmelse medfører i seg selv ingen administrative eller økonomiske 

konsekvenser. Seinere forskriftsendringer som fører nye sykdommer inn på listen i kategori G, vil imidlertid 

medføre plikt for driftsansvarlige, laboratorier og andre (enhver) til å melde sykdommen og dermed til å 

melde flere sykdommer enn de som allerede er listeførte. Sett opp mot nytten av å ha god informasjon og 

kartlegging av smittsomme sykdommer som kan få alvorlige konsekvenser dersom de spres, mener vi 

den økte byrden er klart forholdsmessig. Nytten av at samfunnet får kunnskap på et tidlig tidspunkt 

om alvorlige sykdommer, kan være betydelig." 

Dette er ingen konsekvensvurdering, men fremstår kun som begrunnelsen for forslaget. Så vidt vi kan se 

finnes det ikke engang forsøk på å kvantifisere de direkte kostnadsmessige eller personellmessige 

konsekvenser av forslagen hverken for pliktsubjektene eller for Mattilsynet selv og heller ikke ditto i forhold 

til ikke å gjennomføre de foreslåtte endringer. Dette er selvfølgelig særlig relevant for bestemmelser som 

omtales som nasjonale bestemmelser. 

Mattilsynets bruk av henvisning til matloven 

Avslutningsvis vil vi knytte en kommentar til Mattilsynets henvisning til matloven blant annet i forbindelse 

med omtale av meldeplikten s. 6 i høringsbrevet: selv om matloven har en meldeplikt for enhver for de 

alvorligste sykdommene, er det gunstig med bestemmelser som tydeliggjør at driftsansvarlige og enhver 

fysisk eller juridisk person umiddelbart på melde ifra til Mattilsynet ved grunn til mistanke om eller 

påvisning av slike alvorlige sykdommer.  

Matloven er i hovedsak en gjennomføringslov for implementering av utfyllende regelverk. § 33 i Matloven 

angir at kongen kan gi forskrifter som er nødvendige for å sikre gjennomføring og utfylling av Matloven. 

Dyrehelseforskriften blir en slik utfyllende bestemmelse. Mattilsynet overser at dyrehelseforskriften skal 

hjelpe med forståelse av hva som er alvorlig sykdom, og ikke kun tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig. 

Det er i det utfyllende regelverket, herunder EU-reglene, at vi får hovedføringene for hva som anses som 

alvorlige sykdommer og dermed skal reguleres av myndigheter. Dyrehelseforordningen med utledet 

regelverk er dekkende for de hjemler norske myndigheter har knyttet til kontroll med smittsomme 

sykdommer i husdyrhold herunder akvakulturvirksomhet og hos ville bestander. Det utvidede 

hjemmelsgrunnlaget som finnes i matloven, kan ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag uavhengig av EØS-

regelverket dersom vedtak er i strid med regelverk inkorporert i EØS-avtalen. 

Vennlig hilsen 

Sjømat Norge 

Lone Flyvholm 

Veterinær, fagsjef helse og miljø 

 

 


