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HØRINGSSVAR: Forskrift om kontrollområde for ILA i Rauma, 

Vestnes og Molde kommune 

Viser til høringsbrev fra Mattilsynet datert 07.01.2022, vedrørende opprettelse av 

forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos 

akvakulturdyr i Rauma, Vestnes og Molde Kommune, Møre og Romsdal.  

 

Salmon Evolution Norway AS er et landbasert oppdrettsselskap, som for tiden 

ferdigstiller byggetrinn 1 på Indre Harøya, Hustadvika kommune. Selv om nevnte 

forskrift ikke påvirker vår framtidige drift eller anlegg, så vil en slik situasjon kunne 

oppstå i framtiden. Vi er per i dag i en overvåkningssone, som ble etablert i 2019 

(FOR-2016-06-06698), da var ikke anlegget på Indre Harøya bygd, og forskriften 

påvirket oss ikke.    

 

 

Landbasert oppdrett av matfisk er kommet for å bli, og vi forstår at det ikke er enkelt 

å orientere seg rundt teknologivalg, vannbehandling, tekniske systemer, 

biosikkerhetstiltak og redundans som eventuelt benyttes. For oss er det viktig at 

myndighetene tar hensyn til akkurat dette når forskrifter, som for eksempel denne 

skal etableres, og at gjeldende krav til desinfeksjon av inntaksvann hensyntas som en 

effektiv barriere mot smitteeksponering.  

Konsekvensen for et landbasert matfiskanlegg til å bli inkludert i bekjempelsessone 

eller overvåkningssone kan være stor og utfordrende.  

Salmon Evolution sitt anlegg er designet til å produsere fisk kontinuerlig, med gode 

smittebarrierer mellom fiskegruppene, og uavhengig av brakkleggingsperioder i sjø. 

Derfor vil en overvåkningssone ha større konsekvenser for oss, enn for eksempel 

matfiskanlegg i sjø.  

 

 

 

Anlegget på Indre Harøy er bygd og prosjektert for å håndtere høy grad av 

biosikkerhet, både mellom fisk i kar, men også inntaksvann. Forskrift for desinfeksjon 

av inntaksvann baserer seg på en gjennomsnittlig UV dosering på 25 mJ/cm2. 

Salmon Evolution sitt UV-anlegg er dimensjonert til å operere med en minimumdose 

på 220 mJ/cm2, noe som tilsier at nivået under drift vil være betydelig høyere. I 

tillegg er det bygget inn batterikapasitet (UPS) og reservestrøms anlegg, for å unngå 
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at inntaksvannet ikke blir UV-behandlet i forbindelse med for eksempel strømstans. 

Tiltak beskrevet ovenfor er etablert for å sikre fiskehelse og velferd, og for å kunne gi 

forutsigbarhet i produksjonen i tilfelle sykdomssituasjoner skulle oppstå i nærheten.  

  

 

 

Landbasert matfisk anlegg gir en større fleksibilitet for å kunne håndtere 

sykdomsutbrudd, noe som også må vurderes i de enkelte tilfellene. Anlegget på 

Indre Harøy har en karstruktur som muliggjør at hvert kar opererer som en individuell 

biologisk sone. I tillegg til egne biologiske sluser har hvert kar en lukket vannkrets for 

gjenbruksvann som gjør at vann fra et kar ikke kontaminerer fisk i andre kar. Dødfisk 

håndteres innenfor sluseområdet til hvert kar, og transporteres direkte fra 

røkterarealet i lukket rørkrets frem til ensilering. Dette gjøres for å unngå at biologisk 

materiale kontaminerer andre sluseområder eller kar. På denne måten har vi 

mulighet til å sette spesifikke kar i karantene, hvis situasjonen skulle tilsi det.  

 

 

 

I §5 i den aktuelle forskriften er det beskrevet en felles brakklegging 

(bekjempelsessone) i minimum 2 måneder, i tilfelle hvor det ikke påvises ILA. En slik 

brakkleggingsperiode vil være utfordrende og mulig økonomisk ødeleggende for et 

landbasert oppdrettsselskap.  

 

 

Produksjonen i et landbasert matfiskanlegg er tett knyttet til produksjon av smolt til 

det aktuelle anlegget. For vår del, vil det i byggetrinn 1 være innsett av smolt hver 

2.måned. Dette stiller store krav til planlegging av settefiskproduksjonen slik at det er 

synkront med produksjonen av matfisk. En felles brakklegging av et helt landbasert 

matfiskanlegg vil kunne føre til destruksjon av smolt hos settefiskanlegget, fordi det 

ikke er kapasitet til å holde fisken gjennom en eventuell brakkleggingsperiode.  

For Indre Harøya er det etablert systemer for vask og desinfeksjon, og for vårt tilfelle 

benyttes det ozon for desinfeksjon av karoverflater, gjenbrukskrets, luftere og 

fiskeførende rørføringer. Det etableres i tillegg punkter hvor vi kan benytte dyser for 

innvendig spyling av rør. I etterkant av vask benyttes det ATP-målinger på strategiske 

og vilkårlige punkter i det aktuelle karet og luftere for godkjenning. Renholdsrutiner 

kombinert med desinfeksjon av inntaksvann reduserer risikoen og krav om felles 

brakklegging.  
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Salmon Evolution foreslår følgende vedrørende etablering av kontrollområder;  

 

- Landbasert oppdrett av matfisk ikke blir inkludert i bekjempelsessoner og 

overvåkningssoner, så lenge anlegget kan dokumentere tilfredsstillende grad 

av UV behandling av inntaksvann.  

 

- Føre-var prinsippet skal ligge til grunn, men det må gjøres en god og helhetlig 

vurdering av det aktuelle landbaserte anleggets struktur og 

biosikkerhetsrutiner, både teknisk og operasjonelt, som basis for hvorvidt det 

skal inkluderes i kontrollområdet.  

 

- Hvis aktuelt landbasert matfiskanlegg inkluderes i 

bekjempelsessone/overvåkningsone må krav om månedlige prøveuttak være 

koordinert med produksjonen i sjø, slik som det foreligger nå vil landbasert 

oppdrett risikere å måtte håndtere fisk i forbindelse med prøveuttak når 

området i sjø er brakklagt.  

 

- Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt det landbaserte anlegget skal 

inkluderes i en felles brakklegging i forbindelse med bekjempelsessonen. 

Vurderingen må hensynta karstruktur og rutiner for vask og desinfeksjon samt 

biosikkerhetsrutiner og produksjonsregime.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Best regards, 

Oddvar Repstad 
Fiskevelferdsansvarlig / Fiskehelsebiolog 

 

MOBILE +47 97148881 

MAIL  oddvar.repstad@salmone.no 

 

 


