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14.02.2022 

 

Høringssvar – Forslag til opprettelse av forskrift om kontrollområde for å forebygge, 
begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Rauma, Vestnes og 
Molde kommuner, Møre og Romsdal 
 
 
Tidslinje drift lokaliteter i forslag til Bekjempelsessone: 

• 17.10.2021: Lokalitet 20796 Skarbukta tømt for fisk  

• 20.12.2021: Lokalitet 12842 Reistad tømt for fisk – alle fiskegrupper (ref vedtak 
2021/255548).  

• 03.01.2022: Lokalitet Skarbukta brakklagt 

• 12.01.2022: Siste parti med rogn ble destruert (jfr forhåndsvarsel, ref 2021/262848) 

• 21.01.2022: Lokalitet Reistad inspisert, samt vask og desinfeksjon aksept (ref vedtak 
2022/013894) 

 
Tidslinje drift lokaliteter i forslag til Overvåkingssone: 

• Lokalitetene 13852 Gjermundnes, 14043 Lybergsvika og 13669 Furneset skal 
gjennomføre felles brakklegging i februar 2022. Gjermundnes var siste lokaliteten 
som ble tømt for fisk (siste registeret lusetelling Barentswatch uke 50 2021). 

 
Oppsummert:  

• Alle sjølokaliteter i foreslåtte Overvåkingssone, med unntak av lokalitet Seterneset 
hvor aktørene i nettverket er enige om å gi en midlertidig dispensasjon fra 
brakkleggingsregimet for lokaliteten ved drift med lukket merd teknologi, skal være 
brakklagt i februar måned 2022. 
 

 
Planlagt drift i forslag til Overvåkingssone 
Viser til soneavtale for Romsdal og Sunnmøre Nord datert 31.08.2021 hvor aktørene i 
nettverket er enige en felles brakklegging av sone 2 i februar 2022. Avtalen gjelder ikke 
landanleggene 12842 Reistad, 37937 Hjelvik II og 13672 Hjelvik. 
 
SalMar Farming ber om at lokalitet 13669 Furneset trekkes ut av Overvåkingssonen. 
Argument som taler for dette: 

• Avstand til Reistad er 12,8km (Høringsbrev 2021/225037) 
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• Reistad ble tømt for fisk 20.12.2021 

• Reistad er et landbasert anlegg, og sykdomsforløpet tilsier at smitteutskillelsen trolig 
har vært lav 

• Simulert smittespredning vha SINMOD viser lav til moderat påvirking fra andre 
lokaliteter enn 13852 Gjermundnes (vedlegg 2) 

• Furneset har vært tom for fisk siden 31.08.2021, dvs før påvisning av ILA på Reistad 

• I henhold til biosikkerhetsplan som innebefatter at 83 hjerteprøver ble analysert for 
ILAV i løpet av 2021. 

 
SalMar Farming ber om at lokalitet 12844 Seterneset trekkes ut av Overvåkingssonen. 
Argument som taler for dette: 

• Avstand til Reistad er 10,3km (Høringsbrev 2021/225037) 

• Seterneset var brakklagt i perioden 31.07.2021 til 18.10.2021 

• Fisk på seternest står i lukket merd, med inntak av dypvann (20-30m).  

• Simulert smittespredning vha SINMOD viser lav til moderat påvirkning fra andre 

lokaliteter (vedlegg 3) 

SalMar Farming viser til at lokaliteten Lybergsvika har vært tom for fisk siden 3.11.2021. I 
henhold til biosikkerhetsplan som innebefatter at 140 hjerteprøver ble analysert for ILAV i 
løpet av 2021. 
 
Salmar Farming viser til Mattilsynets vurdering av Hjellvik II sin barriere mot 
smitteeksponering fra sjø. Ved tilfredsstillende smittebarriere er det en prinsipielt viktig 
avklaring om Hjelvik II skal inkluderes i kontrollområdet, med tanke på nåværende satsning 
og økning i landbaserte oppdrett. SalMar Farming mener at godkjente desinfeksjonsmetoder 
av inntaks eller avløpsvann taler for at lokaliteten ikke skal innlemmes i kontrollområdet. 
Hvis desinfeksjons metodene ikke anses som sikre nok bør det heller utarbeides nye krav for 
godkjenning av metoder. I dette spesifikke tilfellet, går det videre fram av Mattilsynets 
vurdering at det trolig har vært lav smitteutskillelse fra ILAV påvisningen ved Reistad, noe 
som også taler i favør i å ikke inkludere Hjellvik II.  
 
Ved denne vurderingen faller argumentasjonen for å inkludere Hjelvik I (Settefisk) inn i 
kontrollområdet. Jamfør høringsbrevet er Hjelvik settefisk allerede båndlagt, med eget krav 
til overvåkning. 
 
SalMar Farming ber Mattilsynet foreta en vurdering av om overvåkingssonen kan oppheves 

på et tidligere tidspunkt, jfr §14. Basert på innspillet om å trekke anlegg med godkjent 
desinfeksjon og Seternestet ut av kontroll området gitt i dette høringssvaret.  
 
Vi vil også vise til Mattilsynets forslag til endring av mal for kontrollområdeforskrift for ILA 
publisert 27.09.2021: «Når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt, kan både 
bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves. Bekjempelsessonen skal så omgjøres til 
ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone».  
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Denne praksisen er tatt i bruk av Mattilsynet i Rogaland, viser til kunngjøring på Mattilsynets 

hjemmeside 26.01.2022 og vedlagt endringsforskrift (Vedlegg 1).  
 
 
Oppsummert har SalMar Farming følgende høringsinnspill: 

• Trekke Furneset, Seterneset, Hjellvik I og II ut av foreslåtte kontrollområde. På grunn 
av lav sannsynlighet for smitte ved avstand, strømforhold eller desinfeksjon av 
inntaksvann. 

• Vurder om overvåkingssonen kan oppheves på et tidligere tidspunkt, og reduseres til 
bekjempelsessonen etter opphør av denne. På grunn av felles brakklegging over 1 
mnd av åpne sjølokaliteter i overvåkningssonen og endring i mal og praksis for 
kontrollområdeforskrift. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
______________________________ 
 
 

 

Genetikksjef og Fagansvarlig biologisk analyse 

DVM, Ph.d 

Magnus Vikan Røsæg 

SalMar Farming AS 

Avdeling: Faggruppe avl og genetikk/fôr og analyse 

Mobile: +47 41 44 94 53 

Brattørkaia 15B – 7010 Trondheim 

Industriveien 51 – 7266 Kverva  

 
 
Vedlegg: 

• Vedlegg 1: Endringsforskrift-Kontrollområde for ILA Gjesdal, Sandnes og Strand 
kommune 

• Vedelgg 2: SINMOD_smittspredning_til_fra_Furneset 

• Vedelgg 3: SINMOD_smittespredning_til_fra_Seterneset 



Forskrift om endring av forskrift 4. august 2020 nr. 1611 om kontrollområde for å 
forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, 
Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland 

 

 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 26. januar 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 
om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og 
forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. 
 

 
I 
 

 
I forskrift 4. august 2020 nr. 1611 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe 
infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, 
Rogaland gjøres følgende endringer: 
 

 
§ 2 skal endret lyde:  
 

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og 
overvåkingssone i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner i Rogaland.  
 
Bekjempelsessonen omkring lokaliteten 11908 Oltesvik i Gjesdal kommune oppheves 
30. juni 2021. Området rundt lokalitetene som var omfattet av bekjempelsessonen vil fra 
24.januar 2022 utgjøre ny overvåkingssone.  
 
Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 11908 Oltesvik, 11907 Gråtnes, 11922 
Oanes sjø, 38097 Høgås og 35297 Ådnøy SØ, og avgrenses: 
 - Fra nordøst i Lysefjorden med en rett linje mellom Levik (6,079993; 58,918713)  
   og et punkt nord fra Forsand (6,100463; 58,912999). 
 - Fra nord i Høgsfjorden med en rett linje mellom Erevighorn (6,044509; 
 58,925703) og Storådnøyna øst på Ådnøy (6,01132; 58,920198). 
 - Fra nordvest i Skreddarsundet med en rett linje mellom et punkt på sørspissen 
 av Ådnøya (6,017165; 58,905387) til Høle (6,015704; 58,901278). 

 
 
I vedlagte kart er overvåkingssonen merket med gult. 
 

 
§ 10 skal endret lyde:  
 

Det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkningssonen til utsett i andre 
akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen. Forbudet gjelder ikke flytting av 
fisk til slaktemerd ved slakteri. 

 
Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den 

daglige dødeligheten av fisk på merdnivå. 
 
Anlegg med laksefisk i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet 

til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til 
forskriften. 
 



 
Vedlegg 1 (kart) til forskriften erstattes av vedlegg 1 til denne forskriften. 
 
 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
Vedlegg 1: 
Kart over ILA-kontrollområde i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland: 

 

 



 



 



 



 


