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Høringsinnspill til Forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr m.v 
Viser til høringsutkast publisert på Mattilsynets hjemmesider. Den nye dyrehelseforordningen, 
Animal Health Law (AHL), samler EUs bestemmelser om forebygging og bekjempelse av 
dyresykdommer i ett regelverk. Dyrehelseforordningen omfatter også akvakultur og forordningen 
skal nå gjennomføres i norsk regelverk.  
 
Kystrederiene representerer den norske brønnbåtnæringen, bløggefartøyer og øvrige typer 
servicefartøy som tilbyr tjenester til havbruksnæringen. Fartøyene forholder seg i dag til blant annet 
transportforskriften, slakteriforskriften og dyrevelferdsloven, som betyr at skipene er underlagt et 
strengt regime for biosikkerhet og fiskevelferd. I tillegg er PD-forskriften og lakselus-forskriften 
førende for fartøyenes aktiviteter og driftsmønster.   
 
Både på utstyrssiden og innen driften til fartøyene er fiskehelse grunnleggende for alt som 
gjennomføres om bord. Den særnorske kompetansen tilknyttet fartøysoperasjoner og fiskehelse er 
unik og setter premissene for forvaltningen av fartøyssiden innenfor havbruksnæringen. 
 
Dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr har som formål å bedre dyrehelsen og redusere antallet 
sykdomsutbrudd. I denne sammenheng stilles krav til det smitteforebyggende arbeidet, biosikkerhet, 
overvåking, helsekontroller, kunnskap om dyrehelse og beredskap gjennom ulike forskrifter og 
kapitler. Kystrederiene er generelt positive til tiltak som øker biosikkerheten, men vil belyse noen 
problemstillinger tilknyttet noen av artiklene og gi innspill til de bestemmelser som har direkte 
innvirkning på fartøyenes drift. 
 
Krav om avstand til lokaliteter 
I forordning (EU) 2020/990 art. 4 punkt 1 b, i den nye dyrehelseforskriften innføres det blant annet 
krav om lukket transport av fisk: 
 
«b) Ved transport med brønnbåt: minst 10 km fra alle akvakulturanlegg som ligger på ruten mellom 

lastestedet og bestemmelsesstedet.» 

Kystrederienes tilbakemeldinger på det jevne er at det er fornuftig med et slikt krav som forebygger 
smitte med hensyn til biosikkerhet og førevar-prinsippet. Dersom en tar en overordnet kikk på 
norgeskartet er det tydelig at de færreste av havbrukslokalitetene ligger i 10 kilometers avstand fra 
hverandre. Det er også sjelden at anleggene ligger 10 km fra leia. I praksis betyr det at hovedparten 
av transporten etter at forordningen er implementert må foregå lukket. 
 
Krav om desinfisering «mellom forsendelser» 
I forordning (EU) 2020/990 art.3 punkt 2 b, legges det opp til en betydelig innstramming av 
vaskerutinene for fartøyene: 
 
«b) containeren, dersom den ikke er til engangsbruk, eller fartøyet og annet transportutstyr rengjøres 

og desinfiseres mellom hver forsendelse.» 

Innledningsvis ønsker vi å påpeke at vaskerutiner mellom transportoppdrag, samt karantenetid 
allerede er godt etablert i næringen. Store deler av driftstiden på skipene går til renhold, vask og 



     
desinfisering. Forslaget med å desinfisere fartøyet «mellom hver forsendelse» vil likevel binde opp 
mer tid og kapasitet til vaskerutiner, uten at det er noe faglig grunnlag som tilsier at en slik praksis er 
nødvendig. 
 
Spesielt i forbindelse med «kippkjøring», hvor flere merder på samme lokalitet mottar eller leverer 
fisk over tid, vil det være utfordringer tilknyttet desinfisering mellom hver forsendelse. Når fartøyene 
vaskes og desinfiseres må det tas i bruk kjemikalier, noe som betyr at kravet vil gi mer utslipp. Vi er 
positive til gode vask- og desinfiseringsrutiner mellom transportoppdragene, men mener dagens 
ordning med «kippkjøring» må videreføres for å hindre unødig bruk og utslipp av kjemikalier. 
 
Vi ønsker også å fremheve at de biosikkerhetsmessige tiltak som er foreslått i artikkel 4 reduserer 
risikoen til «kippkjøring» betydelig, slik at dette samlet sett bør anses for å være i samsvar med EUs 
forordning.  
 
Nye krav til godkjenning av enheter som håndterer fisk 
Forordningen innfører krav til godkjenning av fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr 
holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, i 
artikkel 19.  
 
Vi mener klart at godkjenningen av enhetene må gjennomføres i forbindelse med eventuell 
nyinstallasjon, eller i forbindelse med de ordinære godkjenningsbevisene til fartøyene. Det er videre 
viktig at alle enhetene som skal transportere fisk er godkjent, ut ifra de samme kriteriene, slik at vi 
sikrer at regelverket er for alle transportenheter og dermed ikke er konkurransevridende. En effektiv 
samkjøring av godkjenninger vil være hensiktsmessig og redusere både tidsbruk og kostnader hos 
både næringen og forvaltningen.  
 
Oppsummering 
Et tett samarbeid mellom myndigheter og næring er helt nødvendig for å få et godt regelverk som 
også fungerer i praksis. Organisasjonen er på generelt grunnlag positiv til alle smitteforebyggende 
tiltak i næringen, også tiltakene i artikkel 3 og artikkel 4, med enkelte presiseringer. 
  
Vi må samtidig presisere at det i logiske tilfeller som ved avlusning eller kippkjøring fra samme 
lokalitet, ikke må pålegges vask og desinfisering som gir unødvendige utslipp, og som beslaglegger tid 
som ellers kunne blitt brukt til hensiktsmessig og nødvendig håndtering av fisk. 
 
Vi ber videre om at regelverket gjennomføres på en måte som gjør det forståelig og håndterlig for 
transportørene. Når forordningen implementeres ber vi videre om at det etableres et 
informasjonsmøte hvor Mattilsynet tar en gjennomgang av gjeldende regelverk for fartøyene.  
 
Brønnbåteiernes Forening som er en egen avdeling i Kystrederiene, har et noe annerledes 
standpunkt på noen områder. Se Brønnbåteiernes Foreningens sitt eget høringsinnspill for mer 
informasjon. 
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