Egenerklæringens første side forelegges og beholdes av Mattilsynets avdeling ved anmodning om utstedelse av helsesertifikat

EGENERKLÆRING FRA PRODUSENT/PAKKER AV
LAKSEFISKPRODUKTER
BESTEMT FOR EKSPORT TIL AUSTRALIA
Produsent/pakker:
Godkjenningsnummer:
Adresse:
Jeg erklærer herved at jeg er kjent med de særskilte krav som gjelder for import av
lakseprodukter til Australia gitt av det australske departement for landbruk, fiske og
skogbruk i "Importation of salmonid product, advice on quarantine requirements" (AQPM
2000/26,17 May 2000). Her under Attachment 1: "Conditions for the importation of
uncanned salmonid product from countries other than New Zealand".
Under slakting, sortering, pakking og eventuell videreforedling er det lagt spesiell vekt
på følgende forhold*:
Fisken kommer ikke fra anlegg med mistanke om eller påvist infeksiøs lakseanemi (ILA).
Fisken kommer ikke fra et ILA-kontrollområde med bestående bekjempelsessone.**
Fisken kommer ikke fra et anlegg som ligger nærmere enn 10 km fra et anlegg med mistanke
om eller påvist ILA, og hvor det ikke er opprettet kontrollområde rundt anlegget.**
Fisken er ikke slaktet som ledd i et program for å kontrollere et utbrudd av fiskesykdom.**
Hel fisk er hodekappet, sløyd og eventuelle rester av gjeller er fjernet.
Det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet. Punkt 5 og evt. punkt 7 (om vask av indre
overflater) vil bli ivaretatt av den videre bearbeidingen i mellomlandet før eksport til Australia.
Fiskens ytre og indre overflater er tilstrekkelig vasket.
Hver fisk er kontrollert for å sikre at fisk med synlige tegn på smittsom sykdom ikke inngår i partiet.
Partiet inneholder ikke kjønnsmoden fisk eller yngel.
Partiet er ikke slaktet ved et slakteri som ligger i en bekjempelsessone for ILA.
Partiet er slaktet ved et slakteri utenfor ILA-overvåkningssone, eller – hvis slaktet ved et
slakteri i en overvåkningssone for ILA – fisken er transportert lukket og overført direkte fra
båt til slakteri, og det er ikke slaktet fisk fra kontrollområdet til samme tid.
Jeg er kjent med at uriktig utfylt egenerklæring vil føre til at Mattilsynet annullerer attesten
overfor Australias myndigheter og vil kunne politianmelde forholdet.
*kryss av i rutene ovenfor
Fisken kommer fra:
Lokalitetsnummer:

**se forklaringer på side 2 av dette dokumentet

Lokalitetsnavn:

Sted:

Kommune:

Slakteri:

Dato:

Produksjonsleder/kvalitetsansvarlig eller dennes representant, i blokkbokstaver:
Telefon:

Underskrift av produksjonsleder/kvalitetsansvarlig/driftsansvarlig eller dennes representant
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Slaktedato:
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Forklaring til egenerklæring
Ad pkt. 2:
Når et kontrollområde opprettes, består det av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Da vises
kontrollområdet på kartet i BW som en gul sone med en eller flere røde bekjempelsessoner sentralt.
Fisken kommer ikke fra et ILA-kontrollområde med bestående bekjempelsessone:
Når bekjempelsessonen er tømt for fisk og det er gjennomført to måneder felles brakklegging opphever
Mattilsynet bekjempelsessonen ved at den inngår i overvåkingssonen. Deretter opprettholdes
overvåkingssonen i ytterliggere to år før kontrollområdet i sin helhet blir opphevet. I de to årene mellom
opphevet bekjempelsessone og før kontrollområdet blir opphevet er det ikke restriksjoner på
eksport av laksefisk til Australia. Kontrollområdet som kun består av en overvåkingssone, uten
bestående bekjempelsessone, er i sin helhet farget gul på kartet i BW.
Ad pkt. 3:
I tiden fra ILA mistenkes/påvises frem til kontrollområde er tilgjengelig i Barentswatch, vises det en 10 km
sone rundt berørt lokalitet. Det skal ikke eksporteres laksefisk fra denne sonen, dette gjelder også dersom
ILA-lokaliteten er blitt tømt for fisk før opprettelse av kontrollområde.
Ad pkt. 4:
Fisken er ikke slaktet som ledd i et program for å kontrollere et utbrudd av fiskesykdom:
Det vil si at slaktingen ikke er pålagt eller forsert av Mattilsynet for å bekjempe fiskesykdom. Av de vanlig
forekommende listeførte sykdommene er det kun ved ILA og av og til PD at Mattilsynet pålegger slakting
eller forserer slakting for å bekjempe videre spredning av sykdommene.
Se også Mattilsynets nettside om fiskehelsekrav for eksport av oppdrettet laksefisk til Australia:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_av_mat/eksport_av_fisk_av_sjomat/fiskehelsekrav_for_l
aksefiskprodukter_til_australia.34754
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