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Høringssvar - forslag til endring av mal for kontrollområdeforskrift 

for infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Viser til Mattilsynets høringsbrev med referanse 2021/194654 om endring av mal for 

kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) med høringsfrist 8. november 2021. Høringen gjelder 

konsekvenser av implementering av EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1554 i omsetnings- 

og sykdomsforskriften.  

Sjømat Norge har følgende merknader til høringen: 

Om oppheving av den opprinnelige overvåkningssone 

Det er positivt at de opprinnelige overvåkningssone nå som utgangspunkt vil bli opphevet når 

bekjempelsessonen oppheves og omdannes til ny overvåkningssone.  

I tilfeller der ingen deler av opprinnelige overvåkningssone inngår i ny overvåkningssone er Sjømat Norge 

enig i at denne kan oppheves gjennom fastsatt mal uten høring. 

Sjømat Norge er uenig i at mal kan gjennomføres uten høring når deler av opprinnelige overvåkningssone 

skal inngå i ny overvåkningssone. Dette grunnet at en slik utvidet ny overvåkningssone dannes etter en 

risikovurdering av Mattilsynet, og ikke ut fra helt tydelige og klare regelverkskrav. Dette betyr at det kan 

være forhold i vurderingen om en utvidet overvåkningssone som bør høres for å ivareta kontradiksjon. 

Dette kan ikke ivaretas gjennom standard maler, siden dette berør vurdering av særskilte tilfeller. Vi mener 

ikke det er god nok forvaltningspraksis at Mattilsynet mener at en høring er likestilt med at berørte parter 

som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet først etter at hver 

enkelt endringsforskrift er fastsatt.  

Sjømat Norge mener at det kan lages en forskriftsmal som kan gjennomføres uten høring i tilfeller den nye 

overvåkningssone kun omfatter tidligere bekjempelsessone da denne følger av entydige nasjonale bestemmelser. 

I de tilfeller nye overvåkningssoner omfatter mer enn bekjempelsessonen må denne på høring av hensyn til å 

ivareta kontradiksjonsprinsippet. Omfanget vil bygge på en risikovurdering fra Mattilsynet og ikke klare faste 

juridiske bestemmelser. Det kan klargjøres en forskriftsmal, og høringen kan begrenses til den delen som angår 

overvåkningssonens utbredelse. 
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Forskriftsmalens § 5 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i 

bekjempelsessonen 

Forslaget lyder som følger: 

§ 5 skal endret lyde: Anlegg med laksefisk i sjø skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten 

av fisk på merdnivå til Mattilsynet. Anlegg med laksefisk i sjø i skal føre registrer over besøk på anlegget og gi 

informasjon om smittestatus til alle besøkende som kan komme i kontakt med fisk og utstyr/materiale som kan 

overføre smitte. Fisk fra anlegg med laksefisk i sjø med påvist eller grunn til mistanke om ILA skal slaktes eller 

destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Etter at anlegget er tømt 

for fisk skal det rengjøres og desinfiseres. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum tre måneder. (vår 

uthevelse). 

Mattilsynet har ikke hjemmel til eventuelle pålegg om slakting/destruering før mistanke er bekreftet med 

faktisk påvisning gjort i henhold til forskrift. "eller grunn til mistanke om" i forslag til § 5 må strykes. 

Nytt første ledd i forskriftsmalens § 10 

Se merknader til oppheving av den opprinnelige overvåkningssone. Sjømat Norge foreslår to ulike maler.  

Ingen merknader til ordlyden i foreslåtte alternativer. 

Forskriftsmalens § 13 om opphevelse av bekjempelsessonen 

Vi merker oss at bekjempelsessoner kan omdannes til overvåkningssoner så snart alle infiserte anlegg er 

brakklagt. Overvåkningssoner kan først oppheves når alle akvakulturanlegg i bekjempelsessonen er blitt 

tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt.  

Fra vedlegg 6 i sykdoms- og omsetningsforskriften (vår uthevning): 

c) Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA, skal 

tømmes, rengjøres, desinfiseres og brakklegges i minst tre måneder. Bekjempelses- og overvåkingssonene 

kan oppheves når alle akvakulturanlegg i bekjempelsessonen er blitt tømt, rengjort, desinfisert og 

deretter brakklagt samtidig i minst seks uker.  

Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, har vært brakklagt, skal 

bekjempelsessonene omgjøres til overvåkingssoner.  

Mattilsynet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg innenfor de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene. Hvor lenge disse 

akvakulturanleggene skal være brakklagt, skal fastsettes av Mattilsynet etter en risikovurdering av hvert 

enkelt tilfelle. 

Dette følger av at EU skiller på plikter knyttet til bekjempelse av listeført sykdom, noe alle er pliktet til, og 

utryddelse, som i noen tilfeller kan være frivillig ut fra sykdomssituasjonen ellers. Fra preambel 7 i EU-

kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1554 (dansk versjon) (vår uthevning): 

Det kan være vanskeligt for visse medlemsstater at opnå status som sygdomsfri for hele medlemsstaten 

eller for en zone eller et segment deri for så vidt angår en eller flere af de listeopførte sygdomme. 

Medlemsstaten vil i sådanne situationer kunne foretrække ikke at opnå eller generhverve status som 

sygdomsfri for de pågældende listeopførte sygdomme. De minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, 

der skal gennemføres, i tilfælde af at den pågældende medlemsstat ikke ønsker at opnå eller 

generhverve status som sygdomsfri, bør være de samme i hele EU og bør opfylde de samme kriterier. Det 

er derfor nødvendigt i overensstemmelse med direktiv 2006/88/EF at fastlægge nærmere regler 
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vedrørende hindring af spredning af de pågældende listeopførte sygdomme og minimumsbetingelser for 

ophævelse af de pågældende foranstaltninger mod spredning af sygdom. 

Eventuell opprettholdelses av bekjempelsessone frem til alle anlegg i bekjempelsessonen er slaktet ut er 

dermed en nasjonal tolkning av regelverket og ikke et krav i henhold til EØS-forpliktelser. Opprettholdelse 

av overvåkningssoner i 2 år med månedlig helsekontroll og prøveuttak er heller ikke et EU-krav, men et 

nasjonalt tiltak der fiskehelsepersonell pålegges å ha mistanke om sykdom alene på bakgrunn av avstand til 

infisert anlegg. EU har et krav om at dersom man ønsker fristatus skal det foretas et målrettet 

overvåkningsprogram med 6 helsekontroller per år, hvorav 2 skal omfatte laboratorieundersøkelser, i tillegg 

til helsekontroll og prøver ved klinisk mistanke.   

Det betyr at i noen tilfeller kan de månedlige helsekontroller på et tidligere tidspunkt gjennomføres av 

veterinær eller fiskehelsepersonell som ikke er ansatt i Mattilsynet, jamfør vedlegg 2 i mal for 

kontrollområdeforskrift, om kun EUs minimumsbekjempelsestiltak følges.  

 

Vennlig hilsen 

Sjømat Norge 

Lone Flyvholm 

 




