
 

 

 

Til 

Mattilsynet 

Seksjon dyrehelse 

 

 

 

Svar på høring av forslag til endring av utkast til 

dyrehelseovervåkningsforskriften og 

dyrehelsebekjempelsesforskriften 

Sjømat Norge viser til Mattilsynets brev av 25. januar d.å. om ovennevnte. 

Hensikten med denne høringen er ikke å høre forskriftsutkastene på nytt, men å høre 

endringer og nye tilføyelser til forskriftene. 

Endring av utkast til dyrehelseovervåkningsforskrift 

Det foreslås å endre tittelen på den norske forskriften. Den foreslåtte tittelen er lang og 

tungvinn. Som bakgrunn for endring av tittelen angir dere at det gjøres for å gi 

forskriften et best mulig dekkende navn samtidig som sammenhengen med 

dyrehelseregelverkets andre forskrifter synliggjøres. Forskriftens korttittel foreslås 

beholdt. 

Vi er av den oppfatning at det burde være mulig å finne en tittel til forskriften som vil 

fungere lettere i det daglige. Likevel veies dette opp av korttittelen, men det er slik vi ser 

det dårlig eller ingen sammenheng mellom korttittelen og forskriftens fulle tittel. Det bør 

vurderes om det skal velges en tittel og en kortittel som samsvarer bedre.  

 

Merknad til § 1. Virkeområde  

 

Det foreslås å utvide virkeområdet slik at det også inkluderer Norsk økonomisk sone for 

på den måten legge til rette for at norske myndigheter skal ha nødvendig myndighet ved 

en eventuell etablering av havbruk til havs i Norsk økonomisk sone samt at aktører med 

aktivitet i Norsk økonomisk sone underlegges forpliktelsene etter forskriften.  

Norges suverenitet opphører ved passering av territorialgrensen. I Norsk økonomisk 

sone har Norge suverene rettigheter, og kan forvalte stedlige ressurser. Ved en 

eventuell etablering av havbruk til havs vil det ikke være snakk om stedlige ressurser, 

men ressurser i form av f.eks. levende fisk som er medbragt, om man kan kalle det det. 

Det at ressursene ikke er stedlige kan få en betydning for norske myndigheters 

myndighetsutøvelse overfor en flytende konstruksjon som fører utenlandsk flagg.  
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Det er videre slik at stater kan ha ulike syn på om konstruksjonen blir definert som, eller 

likestilles med skip som omfattes av bestemmelsen om frihet til skipsfart i 

havrettskonvensjonen artikkel 58, eller om kyststatene kan regulere aktiviteten fordi 

gjennomfarten må anses som økonomisk utnyttelse av sonen. Muligens må det her 

skilles mellom lukkede og åpne anlegg. Det kan også være relevant om formålet først og 

fremst er gjennomfart i sonen for å komme fra en destinasjon til en annen, eller om 

opphold i sonen i seg selv er målet.  

 

Vi mener det ut fra ovennevnte er noen uavklarte spørsmål med tanke på utvidelse av 

virkeområdet. 

 

Nytt kapittel II. Utfyllende nasjonale bestemmelser – tiltak ved listeførte kategori 

C-sykdommer hos akvatiske dyr i områder med sykdomsfri status eller godkjent 

utryddelsesprogram 

Merknad til § 6. Restriksjoner på å ta akvatiske dyr ut eller inn – kategori C-

sykdommer 

Artikkel 55 i forordning (EU) 2020/689 pålegger ansvarlig myndighet å foreta de 

undersøkelser som er nødvendige ved mistanke om C-sykdom. Videre skal myndigheten 

sørge for at det ikke tas dyr ut eller inn av anlegget mens de undersøkelser som er 

påkrevet foretas. I forordningen er dette altså et ansvar som påligger myndigheten, ikke 

den driftsansvarlige.  

Det foreslås en nasjonal plikt overfor den driftsansvarlige å sørge for at det ikke tas dyr 

inn til eller ut av anlegget ved mistanke om C-sykdom.  

Vi ser at dette kan være hensiktsmessig slik at Mattilsynet slipper å fatte vedtak om det 

samme ved enhver mistanke om smittsom C-sykdom. 

Merknad til § 8. Opprettelse av restriksjonssoner – kategori C-sykdommer 

Vi ser ingen grunn til å ta dette inn i nasjonalt regelverk all den tid Mattilsynet har denne 

hjemmelen i artikkel 58 i forordning (EU) 2020/689. Vi mener dette vil bidra til 

unødvendig dobbelthjemling. 

Endring av utkast til dyresykdomsbekjempelsesforskrift 

Det foreslås å endre tittelen på den norske forskriften. Den foreslåtte tittelen er lang og 

tungvinn. Som bakgrunn for endring av tittelen angir dere at det gjøres for å gi 

forskriften et best mulig dekkende navn samtidig som sammenhengen med 

dyrehelseregelverkets andre forskrifter synliggjøres. Forskriftens korttittel foreslås 

beholdt. 
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Vi er av den oppfatning at det burde være mulig å finne en tittel til forskriften som vil 

fungere lettere i det daglige. Likevel veies dette opp av korttittelen, men det er slik vi ser 

det dårlig eller ingen sammenheng mellom korttittelen og forskriftens fulle tittel. Det bør 

vurderes om det skal velges en tittel og en kortittel som samsvarer bedre. 

Merknad til § 2. Stedlig virkeområde 

Det foreslås å utvide virkeområdet slik at det også inkluderer Norsk økonomisk sone for 

på den måten legge til rette for at norske myndigheter skal ha nødvendig myndighet ved 

en eventuell etablering av havbruk til havs i Norsk økonomisk sone samt at aktører med 

aktivitet i Norsk økonomisk sone underlegges forpliktelsene etter forskriften.  

Norges suverenitet opphører ved passering av territorialgrensen. I Norsk økonomisk 

sone har Norge suverene rettigheter, og kan forvalte stedlige ressurser. Ved en 

eventuell etablering av havbruk til havs vil det ikke være snakk om stedlige ressurser, 

men ressurser i form av f.eks. levende fisk som er medbragt, om man kan kalle det det. 

Det at ressursene ikke er stedlige kan få en betydning for norske myndigheters 

myndighetsutøvelse overfor en flytende konstruksjon som fører utenlandsk flagg.  

 

Det er videre slik at stater kan ha ulike syn på om konstruksjonen blir definert som, eller 

likestilles med skip som omfattes av bestemmelsen om frihet til skipsfart i 

havrettskonvensjonen artikkel 58, eller om kyststatene kan regulere aktiviteten fordi 

gjennomfarten må anses som økonomisk utnyttelse av sonen. Muligens må det her 

skilles mellom lukkede og åpne anlegg. Det kan også være relevant om formålet først og 

fremst er gjennomfart i sonen for å komme fra en destinasjon til en annen, eller om 

opphold i sonen i seg selv er målet.  

 

Vi mener det ut fra ovennevnte er noen uavklarte spørsmål med tanke på utvidelse av 

virkeområdet. 

Merknad til Konsekvensutredning 

Endret stedlig virkeområde på nasjonalt grunnlag 

Til det som skrives i høringsbrevet om dette vil vi vise til våre kommentarer til dette 

tidligere i dette høringssvaret.  

 

Vennlig hilsen 

Sjømat Norge 

 

Lars Haneborg 

Veterinær fagsjef 

Miljø og helse 


