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Høringssvar- forslag om endringer av dyrehelseforskriftens regler for 
akvatiske dyr mv, etableringsforskriften og akvakulturdriftforskriften 

 
Viser til høring fra Mattilsynet sendt på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, mottatt på 
epost 14.02.22, om forslag til endring av forskrift xxx om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske 
dyr mv. (akvabiosikkerhetsforskriften), forskrift 17.08.2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av 
akvakulturanlegg, zoobutikker mm (etableringsforskriften) og forskrift 17.06.2008 nr. 822 om drift 
av akvakulturanlegg (driftsforskriften).  
 
Forslaget har høringsfrist 21.03.22. Høringssvar lastes ned via Mattilsynets hjemmeside. 
 
Bakgrunn 
Forslag til ny dyrehelseforskrift gjennomfører forordning (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen) 
i norsk rett. Dyrehelseforordningen med tilhørende rettsakter (heretter kalt AHL) innføres i Norge 
i 2022.  
 
AHL-pakken, som også inkluderer nasjonale bestemmelser som EU-regelverket enten pålegger 
medlemsstatene å fastslå og bestemmelser som utnytter handlingsrommet for 
nasjonalmyndigheter til å gi utfyllende eller strengere regler, skal gi den samlede regulering innen 
fiskehelse i Norge. 
 
Dyrehelseforordningen er en rammelov. Med hjemmel i dyrehelseforordningen er det fastsatt 
underliggende forordninger, som inneholder utfyllende og mer detaljert regelverk. I 
dyrehelseforordningen og utfyllende forordninger er det også gitt hjemler for at 
medlemstater/EØS-stater, som Norge, kan gi ytterligere nasjonale bestemmelser.  
 
Med hjemmel i dyrehelseforordningen er det gitt mer enn 20 utfyllende forordninger. De utfyllende 
forordningene til dyrehelseforordningen gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforskriften, og 
foreslått gjennomført i Norge i en rekke forskrifter hjemlet i matloven.  
 
Mattilsynet har i høringen av dyrehelseforskriften foreslått at Norge, skal strukturere norske 
forskrifter så de speiler forordningene fra EU. 
 
Innføringen av forordningen i Mattilsynets regelverk pågår nå.  
 
Gjeldende høring (Høring 2) foreslår endringer og deling av regelverk tilknyttet dyrehelse for 
akvatiske dyr hjemlet i Matloven. Tidligere lå dette regelverket i sin helhet (dyrehelse og 
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dyrevelferd) til etableringsforskriften som var Mattilsynets samlede forskrift for behandling av 
akvakultursaker. 
 
Som følge av forordningen fra EU splittes nå regelverket opp for nasjonal tilpasning. Gjeldene 
høring berører fylkeskommunens forvaltningsområde som tildelingsmyndighet etter 
akvakulturloven. 
 
Høring 1 for regler tilknyttet akvatiske dyr var på høring i 2021, med høringsfrist 16.08.21. Denne 
innebar tilpasning av EU regelverket hvor høringsinstansene i realiteten hadde lite eller ingen 
påvirkning. 
 
I gjeldene høring (Høring 2) foreslås ytterligere justeringer og regler flyttes til 
akvabiosikkerhetsforskriften og tilpasses gjennom endringer i etableringsforskriften og 
driftsforskriften uten store materielle endringer. 
 
Mattilsynet skriver at forslagene innebærer at gjeldende fiskehelseregelverk videreføres uten 
store materielle endringer med noen få unntak og dyrehelseregelverket, kun omfatter 
bestemmelser om dyrehelse hjemlet i matloven og inneholder ingen bestemmelser om 
dyrevelferd hjemlet i dyrevelferdsloven.   
 
Mattilsynet skriver i høringens konsekvensutredning følgende;  
 
«I dag fatter Mattilsynet ett vedtak om godkjenning av etablering eller utvidelse av 
akvakulturanlegg med hjemmel i etableringsforskriften. Mattilsynet og driftsansvarlig må ved 
godkjenning av akvakulturanlegg fremover forholde seg til tre ulike forskrifter, 
etableringsforskriften, utfra dyrevelferd og dyrehelseforskriften og akvabiosikkerhetsforskriften, 
utfra hensynet til dyrehelse og dyrevelferd.  
 
Vi mener allikevel dette ikke vil få særlige konsekvenser for næringen. Søker skal fremdeles 
forholde seg til den sentraliserte søknadsprosessen for akvakulturtillatelser. Veilederen for slike 
søknader som ligger på Fiskeridirektoratets nettsider må imidlertid oppdateres med henvisninger 
til riktig forskrifter og bestemmelser på Mattilsynets områder. Det vil også fortsatt være slik at 
Mattilsynet skal fatte vedtak om godkjenning av akvakulturanlegg som er hjemlet i både matloven 
og dyrevelferdsloven» 
 
Vurdering 
Troms og Finnmark fylkeskommune er forvaltningsmyndighet etter akvakulturloven i 
tildelingsfasen og behandler, tildeler og koordinerer søknader om etablering av akvakulturanlegg 
og tillatelser i Troms og Finnmark fylke. 
 
Innføringen av EU regelverket medfører endringer i Mattilsynets behandling av søknader for 
akvakultur, spesielt gjelder dette driftsfasen. Gjennom fylkeskommunens akvakultursamarbeid 
(FAKS) fikk fylkeskommunen kunnskap om prosessen den 18.02.22 fra Mattilsynet. 
 
Oppsummert medfører innføringen mer risikobasert og funksjonsbasert forvaltning av dyrehelsen 
av Mattilsynet. Herunder større krav til aktør gjennom plassering av ansvar for drift, større vekt 
på forebyggende tiltak og krav til biosikkerhetsplan. Det blir også krav om godkjenning av 
virksomhet av Mattilsynet før endelig tillatelse til anlegg kan gis. Det er også uttalt behov for 
registrering hos Mattilsynet i større omfang enn i dag og behov for register. 
 
Spørsmålet er hvordan endringen vil påvirke næringen og fylkeskommunens forvaltningsområde. 
Følgende vurdering vil derfor berøre hvordan forslaget kan kunne påvirke behandlingen av 
akvakultursøknader etter tildelingsregelverket som fylkeskommunen er myndighet etter. 
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I Troms og Finnmark erfarer fylkeskommunene at Mattilsynet i dag har store kapasitets og 
ressursutfordringer når det kommer til behandling av søknader om akvakultur. Dette gjelder også 
Mattilsynets hovedkontor, med som regel minimum 1 år behandling av klagesaker. Dette er 
utfordrende for næringen.  
 
I 2021 hadde Mattilsynet region nord, lengst saksbehandling av alle sektoretater i søknader om 
akvakultur etter tildelingsforskriften på 12,4 uker i snitt i Troms og Finnmark. Mattilsynet har 
begrunnet den lange saksbehandlingen i manglende kapasitet og ressurser. Normert skal 
Mattilsynet etter Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader 
(tidsfristforskriften) behandle søknader på maks 4 uker. I 2021 oversatt Mattilsynet fristen med i 
snitt 8,4 uker på behandling i 1. instans. 
 
Fylkeskommunen registrerer at tidsbruk jfr. tidsfristforskriften ikke er berørt gjennom høring eller 
at det er konsekvens utredet for hvordan omleggingen kan påvirke behandlingen av søknader om 
klarering av lokaliteter og tillatelser. Dette mener vi er en mangel i høringen.  
 
Fylkeskommunen er bekymret for ytterligere forsinkelser dersom Mattilsynet ikke får tilført 
tilstrekkelig med ressurser og kapasitet i forvaltningen ute i regionene. Slik det er i dag er dette 
ikke tilstrekkelig. 
 
Som tildelingsmyndighet og koordinerende myndighet er fylkeskommunen opptatt av en 
ukomplisert og ubyråkratisk forvaltning i tildelingsfasen.  
 
Det må derfor klargjøres i pågående arbeider fra Mattilsynet, hvordan oppgaven er tiltenkt løst 
slik at akvakultursaker i tildelingsfasen og utviklingen i næringen ikke blir skadelidende. Herunder 
hvilke krav til søknad som måtte tilkomme som følge av forslaget og hva Mattilsynet godkjenner 
gjennom sitt vedtak og hvilke vilkår som settes i vedtak i behandlingen i tildelingsfasen.  
 
Dette må tydeliggjøres ovenfor fylkeskommunene som tildelingsmyndighet og koordinerende 
myndighet. Her kan Mattilsynet benytte fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS) som er 
en faglig samordning for fylkeskommunene som innehar akvakulturmyndighet.   
 
Det må videre klargjøres for næringen hva som påkreves av dokumentasjon i de ulike 
akvakultursøknadene fra Mattilsynet, slik at veiledning til søkere blir klar og tydelig fra tilsyn og 
fylkeskommune som koordinerende myndighet.  
 
Tidsbruken til Mattilsynet må reduseres jfr. ovenstående gjennom økte ressurser til regionene 
samtidig som behandlingen ikke må kompliseres ytterligere enn den er i dag. 
 
Det foreslås derfor ar Mattilsynet må tilpasse regelverket slik at søker sikres fortsatt gyldig vedtak 
for etablering av anlegg og tillatelser slik som regelverket fungerer nå, og at overgangen til 
tilpasninger blir mest mulig sømløs, mens driftsmessige forhold og krav til godkjenning må legges 
til driftsregelverket. I dag kan oppdrettsaktører uansett ikke sette ut fisk i akvakulturanlegg før 
driftsplan er godkjent av Mattilsynet.  
 
Det foreslås derfor at driftsmessige godkjenningskrav (eks. krav til biosikkerhetsplan og 
godkjenning av driften ved anlegg) i så stor grad som mulig legges til driftsfasen i godkjenningen, 
gjerne gjennom vilkårsfastsetting i Mattilsynets vedtak ved behandling av akvakultursøknader i 
tildelingsfasen. Dette vil være hensiktsmessig, og sikre at næringen har en juridisk tillatelse fra 
Mattilsynet på etablering av anlegg med vilkår i tildelingsfasen. 
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Ved at det settes vilkår, kan Mattilsynet kontrollere innenfor sitt eget regelverk og rammer om 
disse er oppfylt før driftsplan godkjennes. Det vil da ikke være nødvendig med en to- trinns 
prosess i tildelingsfasen, da driftsmessige godkjenninger (del to) kan utføres av Mattilsynet som 
ledd i driften. Dette bør vurderes i de sakene det er hensiktsmessig. 
 
Fylkeskommunen ser det som viktig at behandlingstiden og behandlingen av akvakultursøknader 
ikke kompliseres unødvendig som følge av endringene. 
 
Konklusjon 
Fylkeskommunen i Troms og Finnmark har behandlet høring fra Mattilsynet om forslag til endring 
av forskrift xxx om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr mv. 
(akvabiosikkerhetsforskriften), forskrift 17.08.2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av 
akvakulturanlegg, zoobutikker mm (etableringsforskriften) og forskrift 17.06.2008 nr. 822 om drift 
av akvakulturanlegg (driftsforskriften). 

Fylkeskommunen er bekymret for at forslaget vil føre til ytterligere forsinkelser i 
saksbehandlingstiden av etableringssøknader. I 2021 hadde Mattilsynet en gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid på 12,4 uker i Troms og Finnmark. Dette var 8,4 uker lengre enn normert tid. 
Fylkeskommunen registrerer at tidsfristforskriften og saksbehandlingstiden til Mattilsynet ikke er 
berørt i høringen. 

Fylkeskommunen legger til grunn at lang saksbehandlingstid i hovedsak skyldes mangel på 
ressurser og kapasitet hos Mattilsynet. Fylkeskommunen mener det er nødvendig å tilføre 
betydelige ressurser til Mattilsynet slik at forvaltningen ute i regionene kan styrkes. 

Fylkeskommunen mener at driftsmessige godkjenningskrav som det legges opp til (eks. krav til 
biosikkerhetsplan og godkjenning av driften ved anlegg) i så stor grad som mulig, må legges til 
driftsfasen i godkjenningen, gjennom vilkårsfastsetting. Dette vil sikre at aktørene har en juridisk 
tillatelse fra Mattilsynet for etablering av anlegg uten at behandlingen kompliseres til to trinn og 
vedtak i tildelingsfasen. 

Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet og koordinerende myndighet etter akvakulturloven. Krav 
som følge av endringen må derfor tydeliggjøres i veiledning og regelverket for forvaltning og 
næringen, herunder hva som skal kreves av dokumentasjon i behandlingen av 
akvakultursøknader i tildelingsfasen og hva som skal kreves gjennom driftsregelverket i 
driftsfasen. Mattilsynet må derfor sikre god dialog med fylkeskommunene som myndighet og 
næringen gjennom dette arbeidet.  

 
 
Med hilsen 
 
Karin Eriksen 
Fylkesråd for plan, næring og miljø 

Jarle Magnar Bratbak-Pedersen 
Spesialrådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Kopi til: 
Fylkesrådet, Karin Eriksen 
  
 


