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LOV 2005-06-17 NR 79

Akvakulturloven

.Kapittel I. Formål og virkeområde
§ 1. Formål
Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.
§ 2. Saklig virkeområde
Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske
organismer forstås vannlevende dyr og planter.1 Som produksjon regnes ethvert
tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper
eller kvalitet. I tvilstilfeller kan departementet i enkeltvedtak eller forskrift bestemme
hva som anses som akvakultur.
Loven gjelder også anlegg ment for akvakultur, herunder anlegg uten akvatiske
organismer.
Lovens § 12 og kapittel VI til VIII gjelder også for vare- og tjenesteproduksjon til
akvakulturnæringen.
Departementet kan i forskrift bestemme at aktiviteter som nevnt i første til tredje
ledd ikke skal omfattes av hele eller deler av loven.
Produksjon av anadrome laksefisk og innlandsfisk til kultiveringsformål reguleres
av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v..
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§ 3. Geografisk virkeområde
Denne loven gjelder:
a)
på landterritoriet og i territorialfarvannet,1
b)
i jurisdiksjonsområder etablert i medhold av lov 17. desember 1976
nr. 91 om Norges økonomiske sone, og
c)
på kontinentalsokkelen.2
Loven gjelder ikke på Svalbard3 og Jan Mayen.4 Kongen kan gi forskrift om at
loven helt eller delvis skal gjelde på Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette
nærmere bestemmelser av hensyn til de stedlige forhold, herunder bestemmelser
som fraviker bestemmelser i denne lov..

Kapittel II. Akvakulturtillatelse

§ 4. Krav om akvakulturtillatelse
Departementet kan gi tillatelse til å drive akvakultur (akvakulturtillatelse) etter
§§ 6 og 7. Slik tillatelse kan også erverves ved overføring etter § 19.
Ingen kan drive akvakultur uten å være registrert som innehaver av akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret, jf. § 18 første ledd.
§ 5. Akvakulturtillatelsens innhold
Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede
geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger
av tillatelsens omfang.
Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift gi nærmere bestemmelser om
innholdet i akvakulturtillatelser, herunder omfang, avgrensing i tid mv.
§ 6. Generelle vilkår for tildeling av akvakulturtillatelse
Departementet kan etter søknad gi tillatelse til akvakultur dersom:
a)
det er miljømessig forsvarlig,2
b)
kravene i § 15 om forholdet til arealplaner og vernetiltak er oppfylt,
c)
avveiningen av arealinteresser etter § 16 er foretatt, og
d)
det er gitt tillatelser som kreves etter:
- lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet
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m.v.,- lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,havne- og farvannsloven,3 og
- lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av akvakulturtillatelse, herunder krav til søknad og kriterier for innvilgelse av søknad og gi
nærmere bestemmelser om hvilke søknader som skal behandles av fylkeskommunene.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hel eller delvis stans
i tildeling for bestemte arter i bestemte tidsperioder eller geografiske områder,
herunder om at søknader skal behandles i tildelingsrunder på bestemte tidspunkt
§ 7. Særlig om akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret
For tildeling av tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret kan departementet gi forskrift om:
a)
antall tillatelser som skal tildeles,
b)
geografisk fordeling av tillatelser,
c)
prioriteringskriterier,
d)
utvelgelse av kvalifiserte søkere i henhold til prioriteringskriteriene i
bokstav c, herunder trekning mv., og
e)
vederlag for tildeling av tillatelser.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om vederlag for utvidelse
av gjeldende tillatelse.
Departementet kan i forskrift bestemme hvor stor andel av produksjonskapasiteten
et foretak kan kontrollere, herunder hvilke vilkår som skal gjelde for kontroll med
en gitt andel mv.
Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om tilpasning av produksjonen av laks,
ørret og regnbueørret.
§ 8. Samordning i saker om etablering av akvakultur
Myndighetene etter denne lov, lovene nevnt i § 6 første ledd bokstav d og kommunen,
herunder som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en effektiv og samordnet
søknadsbehandling.
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Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om samordning av søknadsbehandlingen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader.
§ 9. Endring og tilbaketrekking av akvakulturtillatelse
Departementet kan endre eller trekke tilbake akvakulturtillatelsen:1
a)
dersom dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet,2
b)
dersom vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for tillatelsen er
endret,
c)
ved grov eller gjentatt overtredelse av bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven,
d)
dersom tillatelsen ikke benyttes eller bare benyttes i begrenset grad, eller
e)
dersom en eller flere nødvendige tillatelser gitt i medhold av lovene
nevnt i § 6 første ledd bokstav d er bortfalt.
Endring og tilbaketrekking av tillatelse etter første ledd kan gjøres tidsbegrenset.
Tidsbegrenset endring og tilbaketrekking kan gjøres betinget av at bestemte forhold
utbedres eller endres.
Dersom det er nødvendig ut fra hensynet til miljøet, kan departementet i forskrift
endre tillatelsers omfang og redusere muligheten til å utnytte tillatelser innenfor
ett eller flere nærmere angitte områder.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om endring og tilbaketrekking av akvakulturtillatelser.

Kapittel III. Miljøhensyn

§ 10. Miljønorm
Akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte.
Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift gi nærmere bestemmelser for
å sikre miljømessig forsvarlig akvakultur, herunder stille krav til forebyggende
tiltak, krav om merking av akvatiske organismer, bruk av akvatiske organismer
som ikke kan formere seg og bruk av fremmede organismer.
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§ 11. Miljøovervåking
Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift kreve at den som har eller søker om
akvakulturtillatelse skal foreta eller bekoste nødvendige miljøundersøkelser for å
dokumentere miljøtilstanden innenfor lokalitetens influensområde ved etablering,
drift og avvikling av akvakultur.
Miljøundersøkelser etter denne bestemmelsen kan blant annet omfatte undersøkelser for å klarlegge om og hvordan akvakulturvirksomheten forårsaker, har
forårsaket eller kan forårsake påvirkning på miljøet.
Departementet kan gi forskrift om gebyr og avgift for gjennomføring av miljøundersøkelser i regi av det offentlige. Skyldig gebyr og avgift er tvangsgrunnlag
for utlegg.
§ 12. Krav til vare- og tjenesteprodusenter, innretninger, utstyr mv.
Vare- og tjenesteprodusenter til akvakulturnæringen skal utføre sine oppdrag
og tjenester på en miljømessig forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift gi
nærmere bestemmelser for å sikre forsvarlig gjennomføring av aktiviteter utført
av vare- og tjenesteprodusenter.
Innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter som omfattes av denne lov skal
være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig
aktsomhet.
Departementet kan gi forskrift om krav til tilvirkning, bruk og egenskaper ved
innretninger og utstyr som nevnt i annet ledd, herunder fastsette godkjenningsog sertifiseringsordninger.
§ 13. Oppryddings- og gjenfangstplikt
Den som driver akvakultur skal ved helt eller delvis opphør av produksjonen foreta
opprydding på lokaliteten og tilstøtende områder, herunder fjerning av organismer,
innretninger og utstyr mv.
Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift gi bestemmelser om at den som
driver akvakultur har plikt til gjenfangst av den utsatte art.
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Departementet kan gi forskrift om plikt til å stille sikkerhet for oppryddings- og
gjenfangstplikten etter første og annet ledd.
Departementet kan gi forskrift om avgiftsordning for å sikre gjennomføring av
oppryddings- og gjenfangstplikten. Fastsatt avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 13 a. Fellesansvar for fjerning av rømte organismer
Innehaver av akvakulturtillatelse plikter å delta i en sammenslutning opprettet
av departementet og å betale avgift til sammenslutningen.
Sammenslutningen skal, med de begrensninger som er fastsatt i forskrift, dekke
utgifter det offentlige eller private har med fjerning av organismer som har rømt
eller på annen uønsket måte har spredt seg fra en lokalitet for akvakultur. Sammenslutningen skal også dekke utgifter til fjerning av organismer som innehaver av
tillatelse er pliktig til å dekke etter § 13, dersom den ansvarlige er ukjent. Dersom
den rømte akvatiske organismen kan spores tilbake til en innehaver av akvakulturtillatelse, kan sammenslutningen kreve regress hos den ansvarlige.
Innehavere av akvakulturtillatelse svarer én for alle og alle for én på objektivt
grunnlag for sammenslutningens utgifter.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om sammenslutningens
ikrafttreden, organisering og virksomhet, herunder om unntak fra plikten til
medlemskap, årlig avgift for deltakelse i sammenslutningen og tilleggsinnbetalinger, begrensninger i ansvaret etter annet og tredje ledd og utbetaling.
Manglende innbetaling av avgift for deltakelse i sammenslutningen er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 14. Beskyttelse av bestemte områder
Departementet kan fastsette forbud mot, pålegge flytting av eller sette andre vilkår
for akvakultur dersom dette er nødvendig for å bevare områder med særlig verdi
for akvatiske organismer.
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Kapittel IV. Arealutnyttelse

§ 15. Forholdet til arealplaner og vernetiltak
Tillatelse til akvakultur kan ikke gis i strid med:
a)
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
b)
vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold, eller
c)
vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
Tillatelse til akvakultur kan likevel gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.
§ 16. Interesseavveining ved arealbruk til akvakultur
Departementet skal foreta en avveining av arealinteresser ved plassering av lokaliteter til akvakultur. Det skal særlig legge vekt på:
a)
søkers behov for areal til planlagt akvakulturproduksjon,
b)
alternativ bruk av området til annen akvakultur,
c)
annen bruk av området, og
d)
verneinteresser som ikke omfattes av § 15 bokstav b og c.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk og plassering
av lokaliteter til akvakultur.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pålegg om flytting
av akvakulturanlegg innenfor et nærmere definert geografisk område dersom
overordnede samfunns- og næringsmessige hensyn, herunder hensynet til fiskehelse
og miljø tilsier dette. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser
om prosedyrer for initiering og gjennomføring av prosesser med sikte på flytting,
herunder prinsipper for dekning av kostnader.
§ 17. Utnytting og bruk av lokaliteter mv.
Den som har akvakulturtillatelse har enerett til uttak og gjenfangst av den utsatte
arten på lokaliteten.
Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift regulere uttak og gjenfangst av
den enkelte art på lokaliteten uavhengig av bestemmelsene i lov om forvaltning
av viltlevande marine ressursar.
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Departementet kan i forskrift avgrense eller forby ferdsel og annen bruk av lokaliteter samt tilstøtende områder, herunder fiske etter andre arter enn den utsatte
art, dersom dette er nødvendig av hensyn til akvakulturproduksjonen.4

Kapittel V. Registrering, overføring og pantsettelse av akvakulturtillatelse

§ 18. Registrering av akvakulturtillatelse
Det skal føres et register over akvakulturtillatelser (akvakulturregisteret). I registeret gis den enkelte tillatelse et eget blad.
Det skal føres dagbok over de rettsstiftelser som skal registreres.
Departementet kan gi forskrift om registreringsordningen, herunder om registreringsmyndighet, erstatningsordning, føring av dagbok mv. Departementet kan i
forskrift gi nærmere bestemmelser om fylkeskommunenes oppgaver knyttet til
registreringsordningen.
Reglene i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing kapittel 2 og 3 og § 35 gjelder
tilsvarende så langt de passer og ikke annet følger av bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov.
§ 19. Overføring av akvakulturtillatelse
Akvakulturtillatelse kan overføres.
Overføring av akvakulturtillatelse har ikke betydning for myndighetenes bruk av
virkemidler etter denne lov.
Utleie av akvakulturtillatelser er ikke tillatt. Departementet kan i særlige tilfeller
gjøre unntak fra forbudet mot utleie.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om overføring av
akvakulturtillatelser.
§ 20. Pantsettelse av akvakulturtillatelse
Akvakulturtillatelse kan pantsettes.
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Panteretten får rettsvern ved tinglysing på tillatelsens blad i akvakulturregisteret.
Pantsettelse av akvakulturtillatelse har ikke betydning for myndighetenes bruk
av virkemidler etter denne lov.
Staten har panterett foran alle andre heftelser i tillatelsen for krav på tvangsmulkt
etter § 28, krav om dekning av utgifter til iverksetting etter § 29, inndragning etter
§ 29 a og overtredelsesgebyr etter § 30.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pantsettelse av akvakulturtillatelser, herunder om beløpsmessig begrensning av statens panterett etter
fjerde ledd.

Kapittel VI. Generelle krav og forpliktelser

§ 21. Tilsyn
Departementet bestemmer hvem som er tilsynsmyndighet etter denne lov. Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av denne lov
blir overholdt.
§ 22. Faglig kompetanse
Enhver som deltar i aktiviteter som omfattes av denne lov skal ha nødvendig faglig
kompetanse for slik aktivitet.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til faglig kompetanse for aktiviteter som omfattes av denne lov.
§ 23. Systematiske kontrolltiltak
For å sikre at krav i eller i medhold av loven overholdes kan departementet i
forskrift bestemme at den som driver aktiviteter som omfattes av denne lov har
plikt til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak.
§ 24. Opplysnings- og undersøkelsesplikt
Etter pålegg fra tildelings- og tilsynsmyndigheten plikter enhver som søker om
eller driver aktiviteter som omfattes av denne lov, å gi opplysninger, dokumenter,
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prøvemateriale eller annet materiale som er nødvendig for at tildelings- og tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.
Etter pålegg fra tildelings- og tilsynsmyndigheten plikter enhver som søker om
eller driver aktiviteter som omfattes av denne lov å gjennomføre undersøkelser
som er nødvendige for at tildelings- og tilsynsmyndigheten skal kunne utføre
sine oppgaver etter loven.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om opplysnings- og undersøkelsesplikten i første og annet ledd, herunder om at pliktene skal utføres jevnlig.
Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at den som driver aktiviteter
som omfattes av denne lov, skal ha og bruke utstyr og programvare med bestemt
funksjon for rapportering etter denne bestemmelsen.
§ 25. Bistandsplikt
Enhver som driver aktiviteter som omfattes av denne lov plikter å gi tilsynsmyndighetene adgang til områder, innretning og utstyr i tilknytning til aktiviteten,
for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.
Enhver som driver aktiviteter som omfattes av denne lov skal stille nødvendige
lokaler, utstyr, materiell, organismer og arbeidshjelp til disposisjon for utøvelse
av tilsynet og ellers yte bistand for gjennomføring av tilsynsarbeidet.
§ 25 a. Utveksling av opplysninger mellom myndigheter
Tildelings- og tilsynsmyndigheter etter denne loven kan uten hinder av taushetsplikt
gi opplysninger til kontroll-, politi- eller påtalemyndigheter dersom avgivelsen
har sammenheng med deres oppgaver etter loven.
Taushetsplikt for andre kontroll-, politi- eller påtalemyndigheter hindrer ikke at
disse gir tilsynsmyndigheter etter denne loven opplysninger som har naturlig
sammenheng med deres oppgaver etter denne loven.
Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om utveksling av opplysninger
etter denne bestemmelsen.
§ 26. Gebyr og avgift
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Departementet kan gi forskrift om gebyr og avgift, for behandling av søknader
og for utførelse av tilsynsarbeid i henhold til bestemmelser i eller i medhold av
denne lov.
Skyldig gebyr og avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

Kapittel VII. Reaksjoner og sanksjoner ved overtredelse

§ 27. Pålegg om tiltak
Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om tiltak for å bringe de ulovlige forhold til opphør. Det kan
fastsettes frist for gjennomføring av slike tiltak.
§ 28. Tvangsmulkt
For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir gjennomført, kan
tilsynsmyndigheten fatte vedtak om løpende tvangsmulkt overfor den ansvarlige.
Det kan også vedtas tvangsmulkt som forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt
kan vedtas samtidig med pålegg etter § 27 eller senere.
Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for
retting av forholdet som tilsynsmyndigheten har fastsatt i vedtaket om tvangsmulkt,
og løper så lenge det ulovlige forholdet varer. Tvangsmulkt kan ikke fastsettes,
og den løper heller ikke, så langt det på grunn av forhold som ikke skyldes den
ansvarlige, er umulig å oppfylle eller å etterleve det pålegget som tvangsmulkten
er knyttet til.
Der flere er ansvarlige etter vedtak om tvangsmulkt, hefter de ansvarlige solidarisk
for betaling av tvangsmulkten. Dersom den ansvarlige for påløpt tvangsmulkt
er et selskap som inngår i et konsern, hefter selskapets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet. Tvangsmulkt
er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan i særlige tilfeller frafalle påløpt
tvangsmulkt.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tvangsmulkt, herunder
tvangsmulktens størrelse og varighet, fastsettelse av tvangsmulkt og frafall av
påløpt tvangsmulkt.
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§ 29. Iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning
Dersom fristen for å etterkomme pålegg etter § 27 er utløpt, kan tilsynsmyndigheten sørge for iverksetting av tiltakene.
Selv om det ikke er gitt pålegg etter § 27 kan tilsynsmyndigheten, dersom det er
nødvendig å iverksette tiltaket straks eller det foreligger andre særlige grunner,
sørge for iverksetting av tiltak for å bringe ulovlige forhold til opphør.
Utgifter til iverksetting etter første og annet ledd kan kreves dekket av den ansvarlige.
Der flere er ansvarlige, hefter de ansvarlige solidarisk for utgiftene. Krav om utgifter
til iverksetting er tvangsgrunnlag for utlegg.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om iverksetting av tiltak,
herunder om innkreving av utgiftene til iverksetting.
§ 29 a. Administrativ inndragning av utbytte
Tilsynsmyndigheten kan helt eller delvis inndra utbytte som er oppnådd gjennom
overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Inndragning foretas
overfor den som utbyttet har tilfalt. Inndragning kan bare skje så langt dette ikke
vil være klart urimelig.
Dersom den som utbyttet har tilfalt er et selskap som inngår i et konsern, hefter
selskapets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet.
Endelig vedtak om inndragning av utbytte er tvangsgrunnlag for utlegg. Inndratt
utbytte tilfaller statskassen.
Retten kan prøve alle sider av saken. Retten kan avsi dom for realitet i saken,
dersom den finner det hensiktsmessig og forsvarlig.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om inndragning, herunder
om standardisert eller skjønnsmessig utmåling av utbytte og fradrag for utgifter.
§ 30. Overtredelsesgebyr
Et foretak kan ilegges overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som har handlet
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på foretakets vegne overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Dette
gjelder selv om ansvaret for overtredelsen ikke kan rettes mot noen enkeltperson.
Ved avgjørelsen av om foretaket skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen
av gebyret kan det særlig legges vekt på:
a)
overtredelsesgebyrets preventive virkning,
b)
overtredelsens grovhet,
c)
om foretaket ved internkontroll, retningslinjer, instruksjon, opplæring
eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,
d)
om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser,
e)
om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved
overtredelsen,
f)
foretakets økonomiske evne,
g)
om det foreligger gjentakelse,
h)
hvilke tiltak som er iverksatt for å forebygge eller avbøte virkningene
av overtredelsen og
i)
om overtredelsen innebærer fare for eller har ført til alvorlig eller
uopprettelig miljøskade.
Dersom den ansvarlige for overtredelsesgebyret er et foretak som inngår i et
konsern, hefter foretakets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er
en del av, subsidiært for beløpet.
Overtredelsesgebyret forfaller til betaling 2 måneder fra vedtak er fattet. Endelig
vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom foretaket går
til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften.
Retten kan prøve alle sider av saken. Retten kan avsi dom for realitet i saken,
dersom den finner det hensiktsmessig og forsvarlig.
Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er
opphørt. Fristen avbrytes ved at tilsynsmyndigheten gir forhåndsvarsel eller fatter
vedtak om overtredelsesgebyr.
Departementet skal i forskrift fastsette et øvre tak for overtredelsesgebyr ilagt etter
denne bestemmelsen. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om
utmålingen av overtredelsesgebyr.
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§ 31. Straff
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer bestemmelsene gitt
i eller i medhold av §§ 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 og 25, straffes med
bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, dersom forholdet ikke rammes av
strengere straffebestemmelse.
Grov overtredelse av første ledd straffes med bot eller fengsel inntil 2 år eller begge
deler, om ikke strengere straffebestemmelse får anvendelse. Ved avgjørelsen av
om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den økonomiske eller
potensielle økonomiske verdien av overtredelsen er stor, om overtredelsen har
skjedd systematisk og over tid, om overtredelsen har skjedd som ledd i organisert
virksomhet, om overtredelsen har medført eller voldt fare for en betydelig miljøskade og om miljøskade som følge av overtredelsen er uopprettelig.
Departementet kan i forskrift gitt i medhold av denne loven fastsette at overtredelse
av forskriften ikke er straffbar.
§ 31 a. Samordning av tilsyn og reaksjoner i saker om akvakultur
Myndighetene etter denne lov og etter lovene som er nevnt i § 6 første ledd bokstav
d skal så langt det er hensiktsmessig, samordne tilsyn og ileggelse av reaksjoner
eller sanksjoner ved lovbrudd innen akvakulturnæringen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om samordningen, herunder
bestemmelser om varsling ved mulig reaksjons- eller sanksjonsileggelse.

Kapittel VIII. Avsluttende bestemmelser

§ 32. Ikrafttredelse
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
§ 33. Overgangsbestemmelser
Enkeltvedtak og forskrifter gitt i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett
av fisk, skalldyr m.v. og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite videreføres.
§ 33 a. Søksmålsfrist
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Departementet kan i forskrift bestemme at parten må reise søksmål om gyldigheten
av forvaltningsvedtak med hjemmel i denne lov eller krav om erstatning som
følge av vedtaket, innen seks måneder fra det tidspunkt da melding om endelig
vedtak kom fram til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for oversittelse
av fristen etter reglene i tvisteloven §§ 16-12 til 16-14.
§ 34. (Opphevet ved lov 21 juni 2013 nr. 74 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 21 juni 2013
nr. 745).)
§ 35. Oppheving av andre lover
Fra den tid loven her trer i kraft, oppheves lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av
fisk, skalldyr m.v. og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite.
§ 36. Endringer i andre lover
Fra den tid loven her trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - - -
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Matloven

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme
helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta
miljøvennlig produksjon.
Loven skal videre fremme god plante- og dyrehelse.
Loven skal også ivareta hensynet til aktørene langs hele produksjonskjeden, herunder
markedsadgang i utlandet.
§ 2. Saklig virkeområde
Loven omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. Loven omfatter
også alle forhold i forbindelse med produksjon av materialer og gjenstander som
er bestemt til å komme i kontakt med, eller kan ha innvirkning på innsatsvarer
eller næringsmidler. Videre omfatter loven all bruk av innsatsvarer.
Loven omfatter alle forhold vedrørende plante- og dyrehelse, herunder produkter,
gjenstander og organismer som kan føre med seg smitte.
§ 3. Stedlig virkeområde
Loven gjelder for norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer, og
innretninger på norsk kontinentalsokkel. Kongen kan gi nærmere forskrifter om
lovens anvendelse, herunder om anvendelse på utenlands registrerte skip i rute
på norske havner.

22

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

MATLOVEN

Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard, Jan Mayen, bilandene,
i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved
Svalbard. Kongen kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.
§ 4. Definisjoner
I denne loven forstås med
1.virksomhet: Ethvert privat eller offentlig foretak samt privatpersoner som foretar
en hvilken som helst aktivitet som nevnt i § 2, bortsett fra aktiviteter i privat og
ikke-kommersielt øyemed.
2.omsetning: Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve
salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.

Kapittel II. Generelle krav og forpliktelser

§ 5. Etterlevelsesplikt og systematiske kontrolltiltak
Virksomheten skal sørge for at relevante bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne loven etterleves. Kongen kan gi forskrifter om hvem som er ansvarlig i
virksomheten, og om plikt til å gi melding om dette til tilsynsmyndigheten.
Kongen kan gi forskrifter om plikt til å etablere og gjennomføre systematiske
kontrolltiltak.
§ 6. Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak
Foreligger det grunn til mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler eller
helse- eller miljøskadelige innsatsvarer, skal virksomheten umiddelbart varsle
tilsynsmyndigheten.
Virksomheten og enhver annen har tilsvarende varslingsplikt ved grunn til mistanke
om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Ved grunn til mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, har virksomheten og eier eller bruker av fast eiendom
varslingsplikt.
Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge,
redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning
og iverksette tilbaketrekking fra markedet.
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Kongen kan gi nærmere forskrifter om forebygging av fare, varsling, og iverksetting
av tiltak, herunder informasjon til allmennheten.
Kongen kan tilsvarende gi forskrifter om forebygging av uredelighet, varsling og
iverksetting av tiltak, herunder informasjon til allmennheten.
§ 7. Etablering, utforming og drift
Virksomheten skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er
hygienisk forsvarlig.
Kongen kan i forskrifter stille ytterligere krav til etablering, plassering, utforming og
drift av aktiviteter i virksomheter, herunder om melding, registrering og godkjenning
og om bortfall av godkjenning.
Kongen kan i forskrifter stille krav til leverandører av tjenester til virksomheter
nevnt i første ledd, herunder om godkjenning.
Kongen kan i forskrifter forby ethvert forhold som kan medføre fare for forurensning
i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett.
Tjenesteloven § 11 annet ledd om automatisk innvilgelse gjelder ikke for godkjenninger etter denne paragraf. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte saksbehandlingsfrister for godkjenninger etter denne paragraf.
§ 8. Opplæring og kompetanse
Virksomheten skal sørge for at enhver som deltar i aktivitet omfattet av denne
loven, har nødvendig kompetanse.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om utdanning, opplæring og kompetanse,
herunder om autorisasjon av personell.
§ 9. Produktgodkjenning, innhold, sammensetning og kvalitet
Kongen kan i forskrifter stille krav til innsatsvarer, planter, dyr, næringsmidler,
animalske biprodukter samt materialer og gjenstander som er bestemt til å komme i
kontakt med eller kan ha innvirkning på innsatsvarer eller næringsmidler, herunder
om godkjenning, innhold og kvalitet mv.
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Kongen kan gi forskrifter om begrensning av eller totalforbud mot innhold av
genmodifiserte organismer, mot innhold av gener fra genmodifiserte organismer,
og produkter fra visse genmodifiserte organismer.
§ 10. Merking, presentasjon og reklame
Virksomheten skal sørge for at merking, presentasjon, reklame og markedsføring
er korrekt, gir mottaker tilstrekkelig informasjon og ikke er egnet til å villede.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om merking, presentasjon og reklame, herunder
om forbud mot helsemessig uønsket markedsføring og om vilkår for bruk av
frivillige merkeordninger.
§ 11. Sporbarhet
Kongen kan gi forskrifter om sporbarhet for innsatsvarer, planter, dyr eller næringsmidler, samt om sporbarhet for materialer og gjenstander som er bestemt til å
komme i kontakt med, eller kan ha innvirkning på innsatsvarer eller næringsmidler.
§ 12. Forbud mot fangst, høsting, omsetning mv.
Kongen kan i forskrift fastsette
a)
forbud mot fangst og høsting,
b)
forbud eller begrensning av omsetning og bruk av varer som er
omfattet av denne loven, og
c)
krav til eller forbud1 mot import og eksport mv.
for å gjennomføre lovens formål5 eller for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser.
§ 13. Adgang til sted, bistandsplikt, prøveuttak mv.
Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten uhindret adgang til sted eller lokale
der det foregår aktivitet omfattet av loven, slik at tilsynsmyndigheten kan foreta
nødvendige undersøkelser. Utenlandske inspektører kan delta i inspeksjoner mv.
når det er nødvendig for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser.
Virksomheten skal vederlagsfritt stille nødvendige lokaler, inventar, arbeidshjelp
og redskaper til disposisjon for utøvelse av tilsynet og ellers være behjelpelig og
legge til rette for tilsynet.
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Virksomheten skal på anmodning fra tilsynsmyndigheten2 vederlagsfritt avgi
nødvendig prøvemateriale eller resultater av gjennomførte analyser.
Enhver har tilsvarende plikt som virksomheter etter første til tredje ledd, når det
er skjellig grunn til mistanke om smittsom dyresykdom eller planteskadegjører
som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, eller når det er nødvendig
for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser.
I særskilte tilfeller kan tilsynsmyndigheten pålegge slakterier og anlegg som
behandler animalske biprodukter, å stille anlegg, utstyr og arbeidskraft til disposisjon for å utføre bestemte oppgaver.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om adgang til sted, bistandsplikt, prøveuttak mv.
§ 14. Opplysnings- og rapporteringsplikt
Virksomheten skal når tilsynsmyndigheten krever det, gi eller sende inn nødvendige
opplysninger og prøvemateriale. Tilsvarende gjelder enhver som er i besittelse av
dyr, planter eller andre gjenstander eller organismer som kan føre med seg smitte.
Tilsynsmyndigheten kan bestemme hvordan opplysningene skal gis, herunder
form, detaljeringsgrad mv.
Enhver kan bli pålagt å fremlegge eller sende inn opplysninger og prøvemateriale når dette er nødvendig av hensyn til kontroll med import eller av hensyn til
smitteovervåkning.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om opplysnings- og rapporteringsplikt samt
om plikt til å offentliggjøre resultater av utført tilsyn.
§ 15. Dokumentasjon mv.
Kongen kan gi forskrifter om dokumentasjon, herunder stille krav om utstedelse
av og plikt til å fremskaffe og oppbevare dokumentasjon, samt plikt til å vedlegge
attester, sertifikater eller annen dokumentasjon ved transport og omsetning.
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Kapittel III. Spesielle krav og forpliktelser

§ 16. Næringsmiddeltrygghet
Det er forbudt å omsette næringsmiddel som ikke er trygt. Et næringsmiddel skal
anses for ikke å være trygt dersom det betraktes som helseskadelig eller uegnet
for konsum.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om når et næringsmiddel anses for ikke å
være trygt.
§ 17. Innsatsvaretrygghet
Det er forbudt å omsette fôr eller å gi dette til dyr som kan bli til næringsmidler,
dersom fôret ikke er trygt. Fôr skal anses for ikke å være trygt dersom det betraktes
å være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjør næringsmidler fra dyr
uegnet for konsum.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om når fôr anses for ikke å være trygt, og stille
krav til trygghet for øvrige innsatsvarer.1
§ 18. Plantehelse
Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling
eller spredning av planteskadegjørere.
Planter skal ikke omsettes eller flyttes når det er grunn til mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe planteskadegjørere, herunder om
a)
klassifisering og gruppering av planteskadegjørere,
b)
oppretting av soner,
c)
krav til planter, gjenstander, produkter og organismer som kan
medføre risiko for spredning av planteskadegjørere, og
d)
plikt til å informere om restriksjoner pga. planteskadegjørere,
herunder plikt til å tinglyse restriksjoner på eiendommen.
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§ 19. Dyrehelse
Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling
eller spredning av smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke3 omsettes,4 tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det
er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og smittestoffer, herunder om:
a)
klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
b)
oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt
epidemiologisk atskilte regioner,
c)
godkjenning og bruk av vaksiner og annen medikamentell
behandling til dyr,
d)
flytting, transport, omsetning4 og bruk av levende og døde dyr,
animalske biprodukter, gjenstander mv.,
e)
kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr, og
f)
adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte
til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt
til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
§ 20. (Opphevet ved lov 19 juni 2009 nr. 97.)
Kapittel IV. Avgifter, gebyrer, erstatningsordninger mv.

§ 21. Avgift og gebyr
Kongen kan i forskrifter pålegge betaling av gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn,
kontroll og særskilte ytelser, som utferdigelse av attester og godkjenninger, etter
denne loven.
Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale en avgift på næringsmidler
for å dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven, som ikke dekkes
ved gebyr i medhold av første ledd.
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Kongen kan i forskrifter pålegge produsenter og importører en miljøavgift på
plantevernmiddel.
Kongen kan i forskrifter pålegge dem som omsetter såvarer, planter og plantedeler,
å betale en avgift til fremme av planteforedling og den administrasjon og kontroll
som denne virksomheten krever.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om avgiftenes og gebyrenes beregning,
oppkreving og innbetaling.
Ved forsinket betaling av avgifter og gebyrer skal det betales rente i samsvar med
lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
Avgifter og gebyrer er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 22. Erstatning for pålagte tiltak mot sykdommer, smittestoffer og skadegjørere hos
dyr og planter
Eier skal ha erstatning for husdyr som avlives etter pålegg jf. § 23, dør før slikt
pålegg er gitt, eller dør som følge av pålagt behandling. Vilkår for rett til erstatning
er at eieren eller annen som har ansvar for dyrene mv., ikke selv forsettlig eller
grovt uaktsomt har forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet, og at han har oppfylt
varslingsplikt jf. § 6 og fulgt vedtak gitt i eller i medhold av denne loven. For hund,
katt og selskapsdyr betales ikke erstatning.
Når eier har rett til erstatning etter første ledd, skal vedkommende også ha erstatning
for nødvendige utlegg til avliving, nedgraving eller destruksjon av dyr, pålagt
behandling, rengjøring og desinfeksjon samt tap som følge av pålagt destruksjon
av hus, innredninger, fôr, redskaper og gjødsel.
Kongen kan gi forskrifter om erstatning for andre tap eller utgifter som følge av
pålagte tiltak mot sykdommer og smittestoffer hos dyr, for tiltak som blir pålagt
for å forebygge eller bekjempe planteskadegjørere, samt om fastsettelse, omfang
og utmåling av erstatning etter denne paragraf.
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Kapittel V. Administrative bestemmelser, sanksjoner og straff

§ 23. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av
bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport
og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning,
destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. Kongen
kan delegere myndighet til andre offentlige eller private organer og gi bestemmelser om hvem som er klageinstans i slike tilfeller.
Dersom påleggene ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det
er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan tilsynsmyndigheten selv gjennomføre
tiltak som nevnt i første ledd. Tiltak kan gjennomføres for den ansvarliges regning.
Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.
Mattilsynet kan av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser fastsette, endre
og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring, og kunngjøre
forskrifter på særskilt måte.
Offentlige myndigheter plikter på anmodning fra tilsynsmyndigheten å gi nødvendige
opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Politi, tollvesen, kystvakt og kommuner
skal på anmodning bistå tilsynsmyndigheten.
§ 24. Særskilt smittesanering
Eiendom, bygning eller løsøre hvor det er mistanke om smittestoffer eller planteskadegjørere, kan pålegges1 rengjort, desinfisert eller destruert mv. Det kan videre
pålegges restriksjoner på bruk av slik eiendom, bygning eller løsøre.
Døde dyr eller smitteførende gjenstander kan, når det er nødvendig for å unngå
smitte, pålegges nedgravd på eiers grunn, og i særlige tilfeller på annen persons
grunn, dersom dette kan foregå uten vesentlig ulempe for eier eller bruker av
grunnen. Ved nedgraving på annen persons grunn ytes erstatning etter § 22.
§ 23 andre ledd gjelder tilsvarende.
§ 25. Stenging og virksomhetskarantene
Når det har oppstått eller kan oppstå forhold som kan medføre fare for helseskadelige næringsmidler, dyrs eller planters helse eller fare for miljøskade, kan
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virksomheten pålegges å stenge en eller flere aktiviteter. Tilsvarende gjelder dersom
virksomheten driver uten nødvendig godkjenning.
Virksomhet som unnlater å etterkomme vesentlige pålegg eller grovt overtrer
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan pålegges å stenge en
eller flere aktiviteter for en nærmere avgrenset periode på inntil 6 måneder. Den
som er ansvarlig i virksomhet som nevnt i første punktum, kan nektes å starte
opp eller utføre en eller flere aktiviteter for en tilsvarende avgrenset periode som
nevnt i første punktum.
Dersom pålegg om stenging ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig,
eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan tilsynsmyndigheten selv
gjennomføre stenging. Stenging kan gjennomføres for den ansvarliges regning.
Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 26. Tvangsmulkt
Virksomhet som unnlater å etterkomme enkeltvedtak innen fastsatt frist, kan ilegges
tvangsmulkt i form av en engangsmulkt eller løpende dagmulkt. Tvangsmulktens
størrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget gjennomføres,
og hvilke kostnader det antas å medføre.
Tvangsmulkt kan fastsettes allerede i forbindelse med at pålegget gis når det er
nødvendig at fristen overholdes.
Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Tilsynsmyndigheten kan
frafalle påløpt tvangsmulkt.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt.
§ 27. Informasjon til allmennheten
Ved mistanke om at det kan oppstå fare for menneskers ellers dyrs helse knyttet
til inntak av næringsmidler eller fôr, skal tilsynsmyndigheten på eget initiativ gi
allmennheten relevant informasjon som den er i besittelse av.
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Tilsynsmyndigheten1 kan videre gi relevant informasjon til allmennheten når
forbruker- eller andre samfunnshensyn taler for det.
Kongen kan gi forskrifter om informasjon til allmennheten.
§ 28. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel
inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år
anvendes.
Kongen kan i forskrift bestemme at bøtelegging, på stedet eller i ettertid, for
overtredelser av nærmere angitt art kan skje ved forenklet forelegg etter faste
bøtesatser. I slikt forelegg kan straffebudet og det straffbare forhold betegnes ved
stikkord eller på lignende måte.
Forelegg som er skrevet ut på stedet, faller bort dersom det ikke straks vedtas.
Er siktede under 18 år, kan det gis en kort frist for vedtagelsen av forelegget. For
forelegg som er skrevet ut i ettertid, gjelder straffeprosessloven § 256 nr. 5 tilsvarende. Slikt forelegg faller bort dersom det ikke vedtas innen fristen. Kongen kan
gi nærmere forskrifter om fremgangsmåten når forelegget skrives ut i ettertid.
Påtalemyndigheten kan til gunst for siktede oppheve et vedtatt forelegg.
Politimann som ellers ikke har foreleggsmyndighet, kan gis myndighet til å utferdige
forenklet forelegg.
Kongen gir nærmere regler om bruk av forenklet forelegg etter denne paragrafen og
fastsetter bøtesatser og subsidiær fengselsstraff for de overtredelser som ordningen
skal omfatte.

Kapittel VI. Andre bestemmelser

§ 29. Etablering av dataregistre
Tilsynsmyndigheten kan opprette eller knytte seg til dataregistre når det er nødvendig
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av hensyn til lovens formål, eller når det er nødvendig for å ivareta internasjonale
avtaler som Norge har inngått. Slike registre kan ikke uten samtykke inneholde
personopplysninger som omfattes av personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 om
særlige kategorier av personopplysninger.
Kongen kan gi forskrifter om plikt til å avgi opplysninger til slike registre.
§ 30. Beskyttelse av betegnelser
Kongen kan i forskrifter gi regler om beskyttelse og bruk av produktbetegnelser og
varebetegnelser, regler for erstatning ved urettmessig bruk av slike betegnelser,
samt særskilte saksbehandlingsregler i forhold til slike forskrifter.
Kongen kan i denne forbindelse i forskrifter også innskrenke registreringsadgangen
i medhold av varemerkeloven, lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn
og andre forretningskjennetegn, lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett, lov
7. juni 2002 nr. 19 om personnavn og lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av
design, og avgrense rettigheter gitt i eller i medhold av de samme lovene, dersom
det ikke har kommet inn innvendinger mot at en betegnelse blir vernet i samsvar
med forskrifter gitt i medhold av denne loven.
§ 31. Kompensasjonsordninger
Kongen kan gi forskrifter om kompensasjon for å lette etterlevelse av matlovens1
krav og forpliktelser i primærproduksjonen.
§ 32. Dispensasjon
Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene gitt i
eller i medhold av kapittel 2 og 3 i denne loven forutsatt at det ikke vil stride mot
Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 33. Gjennomføring og utfylling
Kongen kan gi forskrifter som er nødvendige for å sikre gjennomføring og utfylling
av denne loven.
Kongen kan fastsette de forskrifter som er nødvendige for å oppfylle Norges forpliktelser som følge av EØS-avtalen, herunder at slike forskrifter i tilfelle motstrid
skal gå foran denne loven.
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Kapittel VII. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 34. Oppheving av andre lover
Følgende lover oppheves: – – –
§ 35. Andre lovendringer
–––
§ 36. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Denne lov trer i kraft 1. januar 2004.
Forskrift eller enkeltvedtak gitt i eller i medhold av lovbestemmelser som blir
opphevet eller endret etter §§ 34 eller 35, gjelder fortsatt inntil de blir opphevet.
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(FOR-2004-12-22-1798)

Laksetildelingsforskriften

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Forskriften skal medvirke til at akvakultur av laks, ørret og regnbueørret blir
lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling,
og bidra til verdiskaping på kysten.
§ 2. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelse til akvakultur av laks,
ørret og regnbueørret.
§ 3. Kapitlers virkeområde m.m.
Akvakultur av matfisk i sjøvann reguleres av kapittel 1, 2, 3, 6 og 7.
Akvakultur av settefisk reguleres av kapitlene 1, 2, 7, samt § 29, § 30, § 31 og § 33.
Akvakultur av matfisk til særlige formål reguleres av kapitlene 1, 2, 5, 6 og 7.
Akvakultur av matfisk i ferskvann reguleres av kapitel 1, 2, 4, 7, samt § 29, § 30,
§ 35, § 36 og § 37.
Akvakultur av matfisk på land reguleres i kapittel 1, 2, 5a og 7, samt § 29, § 30, §
31, § 35, § 36. For akvakultur av stamfisk på land gjelder i tillegg bestemmelsene
i kapittel 5 så langt de passer.
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§ 4. Definisjoner
I denne forskrift forstås med:
a.
Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon
regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt,
størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
b.
Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved
registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av
bestemt art, i bestemt omfang, på en eller flere bestemte lokaliteter.
c.
Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i
kilo eller tonn).
d.
Lokalitet: geografisk avgrenset område, enten på land eller i vann, der
det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur.
e.
Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som
ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.
f.
Settefisk: rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre
lokaliteter eller annen type produksjon.
g.
Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
h.
Rensefisk: fisk som er ment for eller brukes til å redusere antall
parasitter på fisk i akvakulturanlegg.

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 5. Krav om akvakulturtillatelse
Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse.
Tillatelse etter denne forskriften gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår
av § 8 eller den enkelte bestemmelse.
§5a. Rensefisk
Tillatelse til akvakultur etter denne forskriften omfatter også bruk av rensefisk i
akvakulturanlegg.

37

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

LAKSETILDELINGSFORSKRIFTEN

§ 6. Omgjøring av akvakulturtillatelsens avgrensning
Akvakulturtillatelse gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet
avgrenset i biomasse.
Hver 1 m³ tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.
I Troms og Finnmark utgjør hver 1 m³ tillatt volum 75 kg maksimalt tillatt biomasse.
Dette gjelder bare tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann, og forutsatt at
samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.
Fiskeridirektoratet kan fastsette alternativ omgjøring for tillatelser som er gitt
med særlige avgrensninger av produksjonen.
§ 7. (Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)
§ 8. Søknadsbehandling
Søknad om tillatelse etter kapittel 2, 3, 4 og 5a, og klarering av lokalitet etter kapittel
6 utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og sendes til og avgjøres av
fylkeskommunen i det fylke det søkes om tillatelse eller lokalitetsklarering. Det
samme gjelder melding etter § 37. Søknad om tillatelse til landbasert akvakultur
av stamfisk sendes til og avgjøres av Fiskeridirektoratet.
Søknad om tillatelse etter kapittel 5 utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet og sendes til Fiskeridirektoratet for behandling, med unntak av tillatelse til
fiskepark som sendes til fylkeskommunen. Dersom det gis tilsagn om tillatelse skal
Fiskeridirektoratet videresende søknaden til fylkeskommunen for lokalitetsklarering.
Etter at fylkeskommunen har sendt søknad om klarering av lokalitet etter kapittel
6 til den kommunen det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra
kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres
i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.
Søknad om dispensasjon etter § 34 tredje ledd sendes fylkeskommunen i det fylket
lokaliteten ligger.
Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd skal avgjøres av
Fiskeridirektoratet sentralt. Fylkeskommunene skal forberede søknader etter § 33.

38

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

LAKSETILDELINGSFORSKRIFTEN

Forvaltningsmyndigheter for fiskeri-, vilt-, naturvern- og friluftsinteresser skal
gis adgang til uttalelse før lokalitet klareres etter § 30.
§ 9 - § 10. (Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 11 - § 12. (Opphevet ved forskrift 28 des 2005 nr. 1728)
§ 13. (Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
Kapittel 3. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter
i sjøvann

§ 14. Tildeling og fordeling av tillatelser
Departementet bestemmer når tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter
i sjøvann skal tildeles og den geografiske fordelingen av disse.
Departementet kan fastsette nærmere vilkår og kriterier for tildeling av tillatelser
til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann.
§ 14a. (Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 15. Tillatt biomasse per standard akvakulturtillatelse på lokaliteter i sjøvann
En standard tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann avgrenses
til en biomasse på inntil 780 tonn.
I Troms og Finnmark avgrenses en standardtillatelse til akvakultur av matfisk
på lokaliteter i sjøvann til en biomasse på inntil 900 tonn, forutsatt at samtlige
lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.
§ 16. Vederlag
Vederlag for tillatelse fastsettes for den enkelte tildelingsrunde.
Vederlaget skal betales innen nærmere fastsatt frist for de utlyste tillatelsene.
Tilsagn om tillatelse bortfaller dersom vederlaget ikke er betalt innen denne fristen.
Rett til drift inntrer først ved utstedelse av akvakulturtillatelse etter at minst én
lokalitet er klarert.
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Dersom tilsagn om tillatelse omgjøres i forbindelse med klage eller etter forvaltningens eget tiltak, refunderes søkers vederlag. Vederlaget refunderes ikke ved
eventuell senere inndragning av tillatelse på grunn av forhold som nevnt i lov 17.
juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 9. Det samme gjelder andre
forhold som gjør at tillatelsen taper sin verdi.
§ 16a - § 18. (Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 19. Særlig om tillatelser tildelt i 2002 og 2003
For tillatelser tildelt i kommunene Kvænangen og Karlsøy i Troms etter utlysing
i 2002 skal det ved klarering av lokaliteter utenfor disse kommunene foretas en
engangsinnbetaling til Fiskeridirektoratet på kr 1.000.000,- med fratrekk av kr
100.000,- for hvert år som er gått fra tilsagn om tillatelse ble gitt.
De to tillatelsene som ble tildelt etter utlysing i 2002 på særskilt grunnlag med
lokalisering i Musken i Tysfjord kommune, tillates ikke lokalisert utenfor kommunen.
For tillatelser tildelt etter utlysing i 2002, med lokalisering i Musken i Tysfjord
kommune kreves det i en periode på 12 år etter tilsagn om tillatelse ble gitt,
tillatelse fra Fiskeridirektoratet til endringer som avviker fra de vilkår som er
fastsatt i tillatelsen.
Innehaver av tillatelse som ble tildelt etter utlysing i 2003, plikter å gjennomføre
de tiltak som er beskrevet i søknaden, og som fremgår av tillatelsen.
For tillatelser tildelt etter utlysing i 2003 kreves det i en periode på 10 år fra tilsagn
om tillatelse ble gitt av Fiskeridirektoratet, tillatelse til vesentlige endringer i
tiltak som er beskrevet i søknaden og som fremgår av tillatelsen.
§ 19a. Særlig om tillatelser utlyst i Finnmark i 2006
Tillatelsene får 10 års kommunebinding til etableringskommunen.
Samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen skal til enhver tid ligge til etableringskommunen så lenge kommunebindingen varer.
I særlige tilfeller kan Fiskeridirektoratet dispensere fra kommunebindingen.
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§ 19b. Etableringsfrist for tillatelser utlyst i Finnmark i 2006
Så framt det ikke foreligger særlige forhold skal Fiskeridirektoratet trekke tilbake
en akvakulturtillatelse, dersom virksomhet ikke er etablert innen ett år etter vedtak
om akvakulturtillatelse.

Kapittel 4. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk i ferskvann

§ 20. Tildeling og fordeling av tillatelser
Fiskeridirektoratet kan fastsette begrensninger av antall tillatelser i et vassdrag
eller foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant
annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.
Tillatelser tildelt etter dette kapitlet tillates ikke flyttet til lokalitet i sjøvann.
§ 21. Tillatt biomasse per akvakulturtillatelse
Tillatelser etter dette kapittel avgrenses til en biomasse på inntil 325 tonn.

Kapittel 5. Særskilt om tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø og ferskvann
til særlige formål

§ 22. Særlige formål
Akvakultur av matfisk til forskning skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer
akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi,
ernæring, fiskehelse og fiskevelferd.
Akvakultur av matfisk til utvikling skal bidra til å utvikle teknologi som kommer
akvakulturnæringen til gode.
Akvakultur av matfisk til fiskepark skal brukes som rekreasjons- og fritidstilbud
for publikum.
Akvakultur i slaktemerd skal brukes til kortvarig oppbevaring ved slakteriet av
slakteklar matfisk.
Akvakultur av matfisk til undervisning skal bidra til at undervisningsinstitusjonene
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skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk
akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell
med relevant kompetanse til akvakulturnæringen.
Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om
akvakultur hos publikum.
Akvakultur av stamfisk skal bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri
fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.
§ 22a. Midlertidig stopp i tildeling av nye tillatelser til særlige formål
Fra og med 8. mars 2021 kl. 10:00 til 1. juli 2021 kan det ikke tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk til særlige formål. Søknader som er kommet inn til
Fiskeridirektoratet før 8. mars 2021 kl. 10:00 skal behandles i tråd med forskriftens
bestemmelser.
Unntak gjøres for søknader om tillatelser til akvakultur i slaktemerd, som skal
behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.
Unntak kan gjøres for søknader som kommer inn etter 8. mars 2021 og som gjelder
mindre endringer eller forlengelse av allerede tildelte tillatelser til særlige formål.
Dersom det innvilges forlengelse kan dette ikke gis for mer enn 5 år fra tillatelsesdokument er utstedt.
§ 23. Generelle vilkår for tildeling og fornyelse
Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til og fornyelse av tillatelse til akvakultur av
matfisk til særlige formål etter en faglig vurdering. Varighet av tillatelse til særlige
formål fastsettes etter en konkret behovsvurdering. Tillatelse gis midlertidig for
inntil 10 år av gangen med unntak av tillatelse til fiskepark som gis for inntil 5 år
av gangen og stamfisk- og forskningstillatelse som gis for inntil 15 år av gangen.
Utviklingstillatelse gis for inntil 15 år.
For tidsbegrensede tillatelser skal søknad om forlengelse være Fiskeridirektoratets regionkontor i hende minimum ett år før tillatelsen går ut, med unntak for
tillatelse til fiskepark hvor søknad skal være innsendt minimum 6 måneder før
tillatelsen går ut.
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§ 23a. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til forskning
Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen
som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav
gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6.
Ved vurdering av varighet av tillatelsen skal tidsperspektivet for forsøksaktiviteten
tillegges vekt.
§ 23b. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til utvikling
Søker kan få tildelt tillatelse til akvakultur av matfisk til prosjekter som kan bidra
til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for at ny kunnskap, eksisterende kunnskap fra
forskning eller praktisk erfaring kan brukes til å utvikle teknologi som kan bidra
til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen
står overfor, blant annet ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell
design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.
Utviklingsarbeidet skal skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på
akvakulturområdet som er i alminnelig kommersiell bruk og kan ikke bare være
en naturlig videreføring av det som er benyttet tidligere.
Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen
som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav
gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6. Prosjektet må inneha
relevant faglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.
Utviklingsprosjektet skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Kunnskapen
skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
Ved tildeling av tillatelse skal det fastsettes, etter dialog med søker, hvordan
innehaver av tillatelsen skal rapportere til Fiskeridirektoratet om fremdriften
i utviklingsprosjektet. Det skal fastsettes målkriterier for når prosjektet anses
gjennomført.
Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Ved vurdering av varighet av tillatelsen, skal tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten tillegges vekt.
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Fiskeridirektoratet kan ut fra behovet som den enkelte søknad reiser innhente råd
og vurderinger fra kompetente rådgivere med egnet spesialkompetanse.
§ 23c. Konvertering av utviklingstillatelse
Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til at en utviklingstillatelse kan
konverteres til en ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø. Søknaden kan kun
innvilges dersom målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Søknad om
konvertering må være Fiskeridirektoratet i hende senest 6 måneder før utviklingstillatelsen går ut. Fiskeridirektoratet kan gi oppreisning for fristoverskridelse.
Ved tildeling av ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø, skal det betales
vederlag til statskassen på kroner 10 millioner. Vederlaget skal justeres i tråd med
konsumprisindeksen fra denne forskrifts ikrafttredelse og frem til konverteringstidspunktet. Betaling må skje innen 90 dager (inkludert helligdager) etter endelig
forvaltningsvedtak om tilsagn om kommersiell tillatelse. Dersom vederlaget ikke
betales innen fristen, faller tilsagnet bort. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller
gi oppreisning for fristoverskridelse.
Den ordinære tillatelsen til akvakultur av matfisk i sjø kan ikke tas i bruk før
vederlaget er betalt.
§ 24. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til fiskepark
Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal tilrettelegges for publikum.
§ 25. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til slaktemerd
Tillatelse kan kun gis til godkjent slakteri for oppbevaring av slakteklar fisk. Det
stilles krav om at oppbevaring skjer i umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri.
§ 26. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til undervisning
Tillatelse kan gis til utdanningsinstitusjon på universitet- eller høyskolenivå, til
fylkeskommune for bruk i videregående skole eller til privat skole som har eller
planlegger et undervisningstilbud hvor akvakultur inngår.
Tillatelse kan bare gis videregående skole eller privat skole som vil tilby elever
et undervisningsopplegg som er godkjent av departementet, og som fører fram
til et tilbud om fagbrev ved skolen.

44

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

LAKSETILDELINGSFORSKRIFTEN

§ 27. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til visning
Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal være særlig egnet for formidling,
og tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av omsøkt lokalitet.
I vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det blant annet legges vekt på avstanden
til andre akvakulturvirksomheter med visningsformål og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.
§ 28. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til akvakultur av stamfisk
Søker skal begrunne behovet både for maksimal tillatt biomasse og ev. antall
tillatelser det søkes om. Ved søknad om flere tillatelser skal fiskerimyndighetene
vurdere om tillatelsene kan spres geografisk for å sikre stabile rognleveranser.
Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert
landlokalitet.
§ 28a. Faglige råd ved behandling av søknad om tillatelse til særlige formål
Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til forskning
og fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets
rådgivende utvalg for forskningstillatelse skal bestå av tre representanter fra
fagmiljøer innen forskning, biologi og næringsinteresser.
Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til stamfisk
og fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets
rådgivende utvalg for stamfisktillatelser skal bestå av 5 representanter fra fagmiljøer innen biologi, genetikk, næringsinteresser og økonomi.
Utvalgene gir også en faglig tilrådning ved søknad om forlengelse av tillatelse.
Utvalgene oppnevnes av Fiskeridirektoratet.
Ved behandling av søknad om tildeling eller forlengelse av tillatelse til visning
kan det innhentes en faglig tilrådning fra relevant avdeling i fylkeskommunen.
Ved behandling av søknad eller forlengelse av undervisningstillatelse ved universitetet og høgskole, eller fra fylkeskommunale eller private videregående skoler,
kan Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for forskningstillatelser rådspørres.
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§ 28b. Maksimal tillatt biomasse per tillatelse til særlige formål
Maksimal tillatt biomasse per tillatelse fastsettes etter en konkret vurdering hvor
det blant annet skal tas hensyn til søkers behov. Maksimal tillatt biomasse per
tillatelse skal ikke overstige 780 tonn, med unntak av tillatelse til fiskepark, som
ikke skal overstige 2 tonn.
Ved avgrensning av tillatelse til forskning skal det blant annet tas hensyn til hva
som er nødvendig ut fra en vitenskapelig vurdering.
Ved avgrensningen av tillatelse til undervisning skal det blant annet tas hensyn
til det planlagte driftsopplegget.
Ved avgrensning av tillatelse til visning skal det blant annet tas hensyn til omfanget
av visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.
Ved avgrensning av tillatelse til stamfisk skal det blant annet tas hensyn til hva
slags avlskonsept og avlsmål det legges opp til og om tillatelsen skal nyttes til
oppformering av stamfisk eller den skal bruke til systematisk avlsarbeid.
Ved avgrensning av tillatelse til utvikling, skal det blant annet tas hensyn til hva
som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.
Ved avgrensning av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål skal det
ikke tas hensyn til innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av
ordinær matfisk. Denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelser til utvikling.
§ 28c. Søksmålsfrist
Departementet kan sette som vilkår at mulig søksmål om forvaltningsvedtak om
utviklingstillatelse etter denne forskriften er gyldig eller krav om erstatning som
følge av vedtaket, skal tas ut innen seks måneder fra det tidspunkt melding om
fastsettelse av frist kom frem til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for
oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14.

Kapittel 5a. Særskilt om tillatelse til akvakultur på land

§ 28d. Tildeling av tillatelse til akvakultur på land
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Det kan gis tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land
a)
på en bestemt lokalitet, og
b)
enten til
1. akvakultur av settefisk,
2. akvakultur av matfisk, eller
3. akvakultur av stamfisk.
Tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk avgrenses i maksimalt tillatt biomasse.
Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, må innehaver søke om ny klarering.

Kapittel 6. Klarering av lokalitet for akvakultur

§ 29. Krav om klarering av lokalitet for akvakultur
En lokalitet kan ikke benyttes til akvakultur uten at det foreligger klarering av
lokaliteten. Lokalitetsklarering skal knyttes til en eller flere bestemte tillatelser
eller tilsagn om tillatelse.
Ved utvidelse av biomasse på lokalitet eller endring av areal må det innhentes
ny klarering.
§ 30. Generelle vilkår for klarering av lokalitet
Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom
a)
det er miljømessig forsvarlig;
b)
det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur,
2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
3. annen bruk av området, og
4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om
vern etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet;
c)
det er gitt tillatelser som kreves etter
1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og
5. lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og
d)
det ikke er i strid med
1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,

47

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

LAKSETILDELINGSFORSKRIFTEN

2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold, eller
3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
§ 31. Særlige krav til lokalitet for settefisk
Klarering av lokalitet for settefisk skal ikke gis til sjøvannslokalitet eller merdbasert
ferskvannslokalitet.
§ 31a. Forbud mot overføring av tillatelser fra land til sjø
Tillatelser gitt til landbasert akvakulturvirksomhet kan ikke overføres til eller
benyttes i sjø.
§ 32. Særlige krav til lokalitet for stamfiskformål
Klarering av lokalitet for stamfisk skal ikke gis dersom det er annen akvakultur
på lokaliteten. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne
bestemmelsen.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra første ledd.
§ 33. Krav til tilknytning til produksjonsområde
Klarering av lokalitet i et annet produksjonsområde enn der akvakulturtillatelsen
er hjemmehørende, tillates ikke.
Fiskeridirektoratet kan etter søknad dispensere fra forbudet i første ledd første
punktum dersom samme innehaver av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse
innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, har lokaliteter på begge sider av
en produksjonsområdegrense på en slik måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut.
Dersom søknaden etter andre ledd gjelder ulike innehavere av tillatelse innen
samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, må søker legge fram dokumentasjon på
at de inngår i samme konsern. Forutsetningen for dispensasjon faller bort dersom
de ulike innehaverne ikke lenger er i samme konsern i dispensasjonstiden. Innehaverne plikter å melde fra om dette.
Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelse til særlige formål.
§ 34. Antall tillatte lokaliteter per tillatelse
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Det kan knyttes maksimalt knyttes fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til
visning og én lokalitet til akvakulturtillatelse til slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark.
§ 35. Omgjøring av lokalitetens avgrensning
Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette
tidspunktet avgrenset i maksimalt tillatt biomasse. 1 m³ tillatt volum utgjør etter
dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.
For lokaliteter til akvakultur av matfisk i sjøvann i Troms og Finnmark klarert
før 1. januar 2005 for inntil 36.000 m³, utgjør 1 m³ etter dette 75 kg maksimalt
tillatt biomasse. For klarert volum ut over 36.000 m³, utgjør 1 m³ likevel kun 65
kg maksimalt tillatt biomasse.
§ 36. Minste krav til søknad
Søknad om klarering av lokalitet skal inneholde:
a)
opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,
b)
kartdokumentasjon som angitt i NS-9410 – Miljøovervåking av
marine matfiskanlegg – eller tilsvarende internasjonal
standard/anerkjent norm, og
c)
resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en enkelt
trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS-9410 kalt
B-undersøkelse) gjort i henhold til NS-9410 eller tilsvarende
internasjonal standard/anerkjent norm.
Første ledd bokstav b) og c) gjelder bare ved søknad om klarering av lokalitet i
sjøvann.
Miljøundersøkelsen etter første ledd bokstav c) skal gjøres av kompetent organ. Et
kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver
og være uavhengig oppdragsgiver.
På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd bokstav c) vanskelig lar seg
gjennomføre etter NS-9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm
på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan fylkeskommunen i samråd med Statsforvalteren fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.
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Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold
tilsier det, kan fylkeskommunen i samråd med Statsforvalteren kreve undersøkelse
av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i
NS-9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS-9410 jf. NS-9423 eller tilsvarende
internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ
som er akkreditert for å utføre oppgaven.
Fylkeskommunen kan i samråd med Statsforvalteren stille krav om miljøundersøkelser av lokaliteter i ferskvann..
§ 37. Melding ved samlokalisering
Ved samlokalisering av tillatelser til akvakultur av matfisk som innehas av samme
person og som ikke innebærer utvidelse av klarert biomasse på lokaliteten og
lokalitetsstørrelse, skal det sendes melding til fylkeskommunen. Søknad om endring
av driftsplan etter akvakulturdriftsforskriften § 40 skal sendes Fiskeridirektoratets
regionkontor sammen med kopi av meldingen. Det er ikke tillatt å sette ut fisk på
lokaliteten knyttet til den nye tillatelsen før innehaver av tillatelsen har mottatt
endret tillatelse i tråd med meldingen og godkjenning av endret driftsplan.
Første ledd gjelder også for ulike innehavere av tillatelser innen samme konsern.
Innehaverne må legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern på
meldingstidspunktet. Både innehavere som allerede har tillatelser tilknyttet den
aktuelle lokalitet og nye innehavere må underskrive meldingen.
Fylkeskommunen plikter å utstede endret tillatelse så snart som mulig, fortrinnsvis
innen en uke regnet fra melding etter første ledd er mottatt, dersom dette ikke er i
strid med andre tildelingsbestemmelser. Driftsplanen skal snarest mulig vurderes av
Fiskeridirektoratets regionkontor og Mattilsynet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 40.
Det kan ikke gis melding om samlokalisering for tillatelse til akvakultur av matfisk
til særlige formål.
Bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til landbasert akvakultur.
§ 37a. (Opphevet)
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Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 38. Tilbaketrekking av tillatelse og lokalitet ved passivitet
Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake en akvakulturtillatelse eller lokalitetsklarering dersom det innen to år etter vedtak ikke er etablert virksomhet med mer
en tredjedel av tillatt biomasse. Det samme gjelder dersom det senere ikke har
vært virksomhet som overstiger en tredjedel av det tillatte i en periode på to år.
Unntatt er tillatelse eller lokalitet som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av
pålagt brakklegging av lokaliteten. Denne kan trekkes tilbake dersom den i henhold
til godkjent driftsplan ikke skal benyttes etter denne toårsperioden.
Tilsagn om tillatelse kan trekkes tilbake dersom tilsagnshaver ikke har sendt inn
søknad eller melding etter kapittel 7 om klarering av lokalitet for akvakultur innen
seks måneder fra tilsagnsdato.
Overføring av tillatelse, overføring av tilsagn om tillatelse eller klarering av lokalitet
til ny innehaver medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.
§ 39. Gebyr
For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad
dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med
akvakultur. For behandling av søknader om fornying av tidsbegrensete tillatelser
betales også gebyr i henhold til samme forskrift.
§ 40. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse
Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff
og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.
§ 41. Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.
Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:
forskrift 17. oktober 2003 nr. 1245 om tildeling av konsesjoner for
matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann
forskrift 7. april 2003 nr. 454 om nytildeling av konsesjoner som ikke
ble tildelt under tildelingsrunden høsten 2002
forskrift 21. juni 2002 nr. 686 om tildeling av konsesjoner for
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-

-

matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann
forskrift 21. juni 2002 nr. 616 om tildeling av konsesjoner for
matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken, Tysfjord
kommune, Nordland
forskrift 18. juli 1986 nr. 1598 om oppdrett av stamfisk av laks, ørret
og regnbueørret
forskrift 20. desember 1985 nr. 2240 om anlegg for oppdrett av matfisk
av laks og ørret til forsøks- og forskningsformål og undervisningsformål
forskrift 9. februar 2004 nr. 366 om klarering av lokaliteter for oppdrett
av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann
forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet
forskrift 17. august 1989 nr. 808 om måling av volum i oppdrettsanlegg
forskrift 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og
sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen
ferskvannsfisk (settefiskforskriften) kapittel II.

Vedlegg 1. Hardangerfjorden avgrensing:

-

-
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i vest ved utløpet av Bømlafjorden; avgrensa av ei rett linje frå nes nord
for Ryvarden fyr (N: 59-31.6751, Ø: 5-13.4815) til Bømlahuk på Bømlo
(N: 59-34.4702, Ø: 5-11.0373)
i nord av Stokksundet mot Selbjørnsfjorden, avgrensa av følgjande
linjer mellom Bømlo og Stord:
1. Frå nes nord på Rolvsnes (Bømlo) ved Skinesholmen (N: 59-52.5991,
Ø: 5-9.3868) til nes sør på Risøya (N: 59-52.7244, Ø: 5-9.4452)
2. Frå nes nord på Parakhine ved Risøya (N: 59-52.8216, Ø: 5-8.1797) til
Midtparte-tangane på Vikøya (N: 59-52.7216, Ø: 5-7.8535)
3. Frå Lusapollen på Vikøya (N: 59-53.2779, Ø: 5-5.8889) til nes på Gissøya
sør av Brandasund (N: 59-53.3612, Ø: 5-5.4773)
4. Frå Gisøya ved Brandasund; (N: 59-53.8664, Ø: 5-5.4738) til Selsøy
(N: 59-53.9064, Ø: 5-5.5698)
5. Frå nes nord på Selsøy (N: 59-54.4033, Ø: 5-6.6199) via sørspissen av
Moltholmen til nes vest på Klammerøy (N: 59-54.5833, Ø: 5-7.0362)
6. Frå austsida av Klammerøy (N: 59-54.6105, Ø: 5-7.6662) til sørspissen
av Hanøya (N: 59-54.6479, Ø: 5-7.7247)
7. Frå austsida av Hanøya (N: 59-54.8781, Ø: 5-8.0117) til nes vest på
Eidøya (N: 59-54.8806, Ø: 5-8.4916)
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8. Frå nes aust på Eidøya nord for Trollosen (N: 59-55.0205, Ø: 5-9.2874)
til nes vest på Eggøya (N: 59-55.1886, Ø: 5-9.6561)
9. Frå nes aust på Eggøya, nord for Eggøya lykt (N: 59-55.5039, Ø: 5-10.2972)
over Nyleia til nes vest på Stora Siglo (N: 59-55.9043, Ø: 5-11.3260)
10. Frå nes aust av Stora Siglo (N: 59-56.1781, Ø: 5-12.2014) over Bukkholmsundet til vestsida av Litleholmen (N: 59-56.2303, Ø:5-12.5761)
11. Frå Sørspissen av Litleholmen (N: 59-56.1898, Ø: 5-12.7304) til
nordspissen av Flatøy (N: 59-56.1862, Ø: 5-12.8506)
12. Frå austsida av Flatøy (N: 59-56.0695, Ø: 5-13.0445) til sørspissen
av Håboholmen (N: 59-56.0690, Ø: 5-13.4752)
13. Frå nest aust på Håboholmen (N: 59-56.1039, Ø: 5-13.4783) til
sørspissen av Porsholmen (N: 59-56.1353, Ø: 5-13.7438)
14. Frå austsida av Porsholmen (N: 59-56.1871, Ø: 5-13.9072) til
nordspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1665, Ø: 14.0324)
15. Frå nordaustspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1555, Ø: 5-14.0631) til
nes nordvest på Teløy (N: 59-56.1953, Ø: 5-14.7509)
16. Frå nes nordaust på Teløy (N: 59-56.3309, Ø: 5-15.0406) via
Lamholmen over Teløysundet til Landtunge vest på Fonno
(N: 59-56.4061, Ø: 5-15.2990)
17. Frå nes nord for Matløyso på Nord Fonno (N: 59-57.3800,
Ø:5-16.2877) til Skumsneset nordvest på Stord
(N: 59-57.5812, Ø: 5-17.1635).
i Langenuen, avgrensa av ei linje mellom Stokksneset på Stord
(N: 59-58.9158, Ø: 5-19.1328) og Sørboneset på Tysnes (N: 59-59.2416,
Ø: 5-22.4622)
i Laukhammarsund, avgrensa av ei linje mellom Huglaneset på Huglo
(N: 59-2.0355, Ø: 5-33.4345) og Storeneset på Tysnesøy (N: 59-53.2565,
Ø: 5-32.9531)
i Lukksund sør; avgrensa av linjer frå Ølfernes på Tysnesøy
(N: 59-59.9563, Ø: 5-42.2172) til vestsiden av Sandsøy (N: 60-0.0053,
Ø: 5-42.4926), og frå Austsiden av Sandsøy (N: 60-0.1059, Ø: 5-42.8581)
via Hamarhaugflu lykt til nes sør ved Gjerdsheim på Fusa
(N: 60-0.1041, Ø: 5-43.6943)
nord av Etnefjorden-Ølsfjorden; avgrensa av ei linje sett for nasjonal
laksefjord mellom Rossaneset (N: 59-40.1000, Ø: 5-40.9360) og
Notaneset (N: 59-41.3020, Ø: 5-47.5860).
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FOR-2017-01-16-61

Produksjonsområdeforskriften

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål
Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft
innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping
på kysten, ved opprettelse av produksjonsområder og regulering av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret.
§ 2. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften gjelder opprettelse av produksjonsområder for kommersielle tillatelser
til akvakultur av matfisk med laks, ørret og regnbueørret i sjø, og regulering av
produksjonskapasiteten innenfor disse. Forskriften gjelder ikke regulering av
produksjonskapasitet på lokaliteter.
Forskriften gjelder ikke tillatelser til særlige formål etter forskrift 22. desember
2004 nr. 1798 om tillatelse til laks, ørret og regnbueørret kapittel 5 eller tillatelser til landbasert oppdrett etter kapittel 5a, med unntak for tildelte tillatelser
til utviklingsformål.

Kapittel 2. Opprettelse av og innplassering av tillatelser i produksjonsområder

§ 3. Produksjonsområder
Fra og med 15. oktober 2017 opprettes følgende geografisk avgrensede områder
til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Område 1: Svenskegrensen til Jæren
Område 2: Ryfylket
Område 3: Karmøy til Sotra
Område 4: Nordhordland til Stadt
Område 5: Stadt til Hustadvika
Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag
Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
Område 8: Helgeland til Bodø
Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
Område 10: Andøya til Senja
Område 11: Kvaløya til Loppa
Område 12: Vest-Finnmark
Område 13: Øst-Finnmark.

Produksjonsområdene har den geografiske avgrensningen som følger av vedlegg I.
§ 4. Hovedregel om plassering i produksjonsområde
Tillatelser som omfattes av denne forskriften er hjemmehørende i det produksjonsområdet hvor de var lokalisert per 24. juni 2016.
For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar
Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.
§ 5. Valg av produksjonsområde
Dersom en tillatelse etter opprettelsen av produksjonsområder får tilhørighet til
mer enn ett produksjonsområde, må innehaver av tillatelsen innen 15. august 2017
melde til Fiskeridirektoratet hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen
skal innplasseres i.
Dersom innehaver innen fristen ikke melder fra til Fiskeridirektoratet hvilket
produksjonsområde tillatelsen skal innplasseres i, foretar Fiskeridirektoratet
innplassering i det produksjonsområdet der tillatelsen er knyttet til flest lokaliteter.
Dersom sterke miljøhensyn gjør seg gjeldende, kan Fiskeridirektoratet innplassere
tillatelsen i et annet produksjonsområde enn hva første og annet ledd bestemmer.
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§ 6. Tillatelsesdokument
Fiskeridirektoratets regionskontor skriver ut nytt tillatelsesdokument etter innplassering i produksjonsområde.
§ 7. Flytting mellom produksjonsområder
En tillatelse som er innplassert i et produksjonsområde kan bare flyttes til et
annet produksjonsområde dersom det er gitt tillatelse til dette i eller i medhold
av denne forskriften.
Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi innehaver av tillatelse som har tillatelse
eller tillatelser hjemmehørende i kun ett produksjonsområde anledning til å flytte
en eller flere tillatelser til et tilgrensende produksjonsområde. Fiskeridirektoratet
kan etter denne bestemmelsen ikke gi tillatelse til å flytte mer enn halvparten av
konsesjonsbiomassen som innehaveren kontrollerer. Dersom innehaveren har kun
en tillatelse, kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til at denne deles.
Fiskeridirektoratet kan ikke gi tillatelse til flytting i medhold av denne bestemmelsen
dersom innehaveren eller konsernet innehaveren er en del av, jf. regnskapsloven
§ 1-3, samlet sett har tillatelser i mer enn et produksjonsområde.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til flytting av tillatelse fra et
produksjonsområde til et annet.

Kapitel 3. Regulering av produksjonskapasitet

§ 8. Hovedregel for fastsettelse av produksjonskapasitet
Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur reguleres i samsvar
med områdets miljømessige bærekraft. Påvirkningen fra akvakultur på miljøet
overvåkes etter de til enhver tid gjeldende miljøindikatorene, som fremkommer
av annet ledd.
Påvirkningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill laksefisk er miljøindikator. Departementet vurderer om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde
er akseptabel, moderat eller uakseptabel.
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Departementet skal annen hvert år, basert på vurderingen i annet ledd, gjøre en
vurdering av om produksjonskapasiteten skal justeres i et produksjonsområde.
§ 9. Nedbygging av produksjonskapasitet (uakseptabel miljøpåvirkning)
Ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet ved
forskrift nedjustere produksjonskapasiteten i produksjonsområdet.
Nedjusteringen i produksjonskapasitet gjelder fra og med 6 måneder etter at
forskrift om nedjustering trer i kraft.
Nedjustering i eller i medhold av denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelseskapasiteten som gir grunnlag for tilbudet om kapasitetsøkning etter § 12.
§ 10. Opprettholdelse av eksisterende produksjonskapasitet (moderat miljøpåvirkning)
Dersom miljøpåvirkningen i et produksjonsområde vurderes som moderat, kan
departementet avstå fra å endre produksjonskapasiteten i produksjonsområdet.
§ 11. Tilbud om kapasitetsøkning (akseptabel miljøpåvirkning)
Ved akseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet i forskrift
lyse ut tilbud om nye tillatelser og økning av produksjonskapasiteten i etablerte
tillatelser i produksjonsområdet.
Det skal betales vederlag til statskassen for nye tillatelser eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende tillatelser. Departementet fastsetter nærmere
bestemmelser for tildeling av nye tillatelser eller økt kapasitet på eksisterende
tillatelser for hver runde med tilbud. Vederlaget blir ikke tilbakebetalt ved en
eventuell senere endring eller tilbakekall av tillatelsen på grunn av forhold nevnt
i akvakulturloven § 9. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at tillatelsen
helt eller delvis taper sin verdi. Ved økning av produksjonskapasitet på eksisterende
tillatelser til utviklingsformål innbetales det inflasjonsjusterte vederlaget ved
konvertering av tillatelsen til ordinær matfisktillatelse.
Når miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, skal tillatelser som
er nedjustert være justert tilbake til samme nivå som før nedjusteringen, før det
lyses ut tilbud om kapasitetsøkning eller tillates flytting av tillatelser inn i produksjonsområdet. Det skal ikke betales vederlag til statskassen for tilbakestilling av
produksjonskapasitet etter denne bestemmelsen.
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§ 12. Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet
Uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, kan departementet gi tilbud til
innehaver av tillatelse som har lokaliteter der
a)
lakseluslarver ikke slippes ut i frie vannmasser, og dette er
dokumentert for den sist gjennomførte produksjonssyklusen og
samtidig for en periode på minimum 12 måneder av en uhildet
faginstans, eller
b)
det
1. var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden
1. april til 30. september, eller at utslippet av egg og frittsvømmende
stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det utslippet ville ha
vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 voksne hunnlus
i gjennomsnitt per fisk, og
2. behandlet medikamentelt mot lakselus ikke mer enn 1 gang under den
siste produksjonssyklusen. Dersom produksjonssyklusen er kortere
enn 12 måneder, forlenges perioden bakover i tid til 12 måneder men
samtidig slik at hele produksjonssyklusen omfattes.
Selv om det observerte lusenivået på en lokalitet overskrider lusegrensen angitt i
første ledd, kan departementet likevel gi tilbud til innehaver av tillatelse så fremt
den observerte verdien
1.
oversteg 0,17 kun ved en telling per periode nevnt i første ledd
bokstav a, og
2.

et lusenivå høyere enn 0,1 voksne hunnlus ikke ble påvist i mer enn tre
påfølgende tellinger i løpet av perioden.

Tilbudet vil kunne omfatte de tillatelsene som er knyttet til lokaliteten som oppfyller
vilkårene. Tilbudets størrelse avgrenses i utgangspunktet av hvor stor del av den
samlede tilknyttede tillatelseskapasiteten som faktisk er benyttet på lokaliteten
som oppfyller vilkårene. Departementet kan redusere tilbudets størrelse forholdsmessig basert på den faktiske vektøkningen hos fisken som holdes på lokaliteten.
Hver tillatelse knyttet til lokaliteten som faller inn under unntaket kan ikke økes
med mer enn 6 pst. i hver tildelingsrunde. Tilbudet beregnes på grunnlag av
1.
samlet vektøkning på fisk i sjø på lokalitet som oppfyller vilkårene, eller
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2.

3.
4.
5.

samlet vektøkning på settefisk over 250 gram eller matfisk produsert
for samme formål (postsmolt), som er produsert på lokalitet i sjø som
oppfyller vilkårene i første ledd.
Matfisk som er flyttet til eller fra lokaliteten som oppfyller vilkårene,
med unntak for fisk til slakt, medregnes ikke.
perioden 1. februar i søknadsåret og to år tilbake i tid, og snittet av
de to årene legges til grunn i beregningene.
Dersom selskapet eller konsernet ikke har tilsvarende produksjon i
samme produksjonsområde, kan departementet i beregningen av (1) og
(2) legge andre erfaringstall eller estimater til grunn.

Dokumentasjon av oppfylling av vilkårene etter denne bestemmelsens første og
andre ledd sendes på fastsatt skjema til Mattilsynet innen 1. mars i oddetallsår,
likevel slik at i 2019 skal dokumentasjonen sendes innen 5. april 2019.
Kapasitetsjustering av maksimalt tillatt biomasse (MTB) etter denne bestemmelsen
forutsetter innbetaling av et vederlag til statskassen. Vederlagets størrelse og frist
for innbetaling fastsettes særskilt av departementet for hver runde med tilbud.
Vederlaget blir ikke tilbakebetalt ved en eventuell senere endring eller tilbakekall
av tillatelsen på grunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9. Det samme gjelder
dersom andre forhold gjør at tillatelsen helt eller delvis taper sin verdi.
Det skal betales gebyr for tilsyn utført etter denne bestemmelsen.
§ 13. Størrelsen på kapasitetsjusteringen
Dersom produksjonskapasiteten i et produksjonsområde justeres opp etter denne
forskriften, endres denne med 6 prosent totalt, inkludert økt kapasitet på eksisterende
tillatelser og nye tillatelser. Ved prosentvis økning på eksisterende tillatelser,
avrundes det til nærmeste tonn.
Ved tilbakestilling av kapasitet etter § 11 tredje ledd, endres produksjonskapasiteten
med det antall tonn tillatelsen ble nedjustert med ved siste nedjustering, deretter
nest siste nedjustering og så videre.
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Kapitel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
Vedlegg 1. Produksjonsområder avgrensing:
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Område 1: Svenskegrensa til Jæren

Produksjonsområde 1 avgrenses av norsk økonomisk sone opp til 30 nautiske mil
fra grunnlinjen og følgende linjer:
1.
2.

62

Svinesund ved Svinesundsbroen, N 59° 05.64′ Ø 11° 15.12′
Jærens rev ved Søre Revtangen, N 58° 45.12′ Ø 5° 29.34′ til åpen sjø
N 58° 33.60′ Ø 4° 37.20′.
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Område 2: Ryfylket

Produksjonsområde 2 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
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Jærens rev ved Søre Revtangen, N 58° 45.12′ Ø 5° 29.34′ til åpen sjø
N 58° 33.60′ Ø 4° 37.20′
Karmsundet ved Karmsund bro, N 59° 22.50′ Ø 5° 17.76′
Karmøy ved Syreneset, N 59° 08.88′ Ø 5° 11.58′ til åpen sjø
N 59° 10.20′ Ø 3° 54.00′.
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Område 3: Karmøy til Sotra

Produksjonsområde 3 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Karmøy ved Syreneset, N 59° 08.88′ Ø 5° 11.58′ til åpen sjø
N 59° 10.20′ Ø 3° 54.00′
Karmsundet ved Karmsund bro, N 59° 22.50′ Ø 5° 17.76′
Herdlefjorden, fra Tertnes N 60° 27.60′ Ø 5° 16.32′ til Strømsnes
N 60° 27.54′ Ø 5° 14.10′
Hjeltefjorden, fra Kalvsøyna N 60° 27.54′ Ø 5° 02.22′ til
Vindeneskvarven N 60° 27.36′ Ø 4° 59.28′
Solsviksundet ved Solsviksundet bro, N 60° 26.46 ′ Ø 4° 57.96′
Svelgen ved Svelgen bro, N 60° 27.42′ Ø 4° 57.30′
Søndagsholmen ved Turøy N 60° 26.76′ Ø 4° 54.24′ til åpen sjø
N 60° 27.00′ Ø 4° 30.00′.
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Område 4: Nordhordland til Stadt

Produksjonsområde 4 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Søndagsholmen ved Turøy N 60° 26.76′ Ø 4° 54.24′ til åpen sjø
N 60° 27.00′ Ø 4° 30.00′
Svelgen ved Svelgen bro, N 60° 27.42′ Ø 4° 57.30′
Solsviksundet ved Solsviksundet bro, N 60° 26.46′ Ø 4° 57.96′
Hjeltefjorden, fra Kalvsøyna N 60° 27.54′ Ø 5° 02.22′ til
Vindeneskvarven N 60° 27.36′ Ø 4° 59.28′
Herdlefjorden, fra Tertnes N 60° 27.60′ Ø 5° 16.32′ til Strømnes
N 60° 27.54′ Ø 5° 14.10′
Nobba (Stadt) N 62° 11.64′ Ø 5° 06.06′ til åpen sjø N 62° 31.80′ Ø 4° 15.00′.
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Område 5: Stadt til Hustadvika

Produksjonsområde 5 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.

66

Nobba (Stadt) N 62° 11.64′ Ø 5° 06.06′ til åpen sjø N 62° 31.80′ Ø 4° 15.00′
Taskneset (Fræna) N 62° 59.28′ Ø 7° 06.30′ til åpen sjø N 63° 34.80′
Ø 6° 31.20′.
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Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

Produksjonsområde 6 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
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Taskneset (Fræna) N 62° 59.28′ Ø 7° 06.30′ til åpen sjø N 63° 34.80′
Ø 6° 31.20′
Fylkesgrense ved Skjemta, Flatanger, N 64° 25.74′ Ø 10° 30.60′ til
åpen sjø N 64° 49.80′ Ø 8° 58.20′.
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Område 7: Nord-Trøndelag og Bindal

Produksjonsområde 7 avgrenses ved 30 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.

68

Fylkesgrense ved Skjemta, Flatanger, N 64° 25.74′ Ø 10° 30.60′ til åpen
sjø N 64° 49.80′ Ø 8° 58.20′
Langøya ved Kvaløya (Sømna) N 65° 13.86′ Ø 11° 57.78′ til åpen sjø
N 65° 36.60′ Ø 10° 21.00′.
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Område 8: Helgeland til Bodø

Produksjonsområde 8 avgrenses ved 20 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
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Langøya ved Kvaløya (Sømna) N 65° 13.86′ Ø 11° 57.78′ til åpen sjø
N 65° 36.60′ Ø 10° 21.00′
Ytre Hernesskagen ved Bodø lufthavn N 67° 15.84′ Ø 14° 18.60′ til
knutepunkt i Vestfjorden N 67° 25.80′ Ø 13° 24.00′.
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Område 9: Vestfjorden og Vesterålen

Produksjonsområde 9 avgrenses ved 20 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
4.
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Ytre Hernesskagen ved Bodø lufthavn N 67° 15.84′ Ø 14° 18.60′ til
knutepunkt i Vestfjorden N 67° 25.80′ Ø 13° 24.00′
Tjeldsundbrua N 68° 37.68′ Ø 16° 34.68′
Risøysundet fra Litle Risøya N 68° 57.66′ Ø 15° 39.18′ til N 68° 58.02′
Ø 15° 38.04′
Andenes N 69° 19.20′ Ø 16° 07.32′ til åpen sjø N 69° 40.20′ Ø 15° 46.20′.
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Område 10: Andøya til Senja

Produksjonsområde 10 avgrenses ved 20 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
4.
5.
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Andenes N 69° 19.20′ Ø 16° 07.32′ til åpen sjø N 69° 40.20′ Ø 15° 46.20′
Risøysundet fra Litle Risøya N 68° 57.66′ Ø 15° 39.18′ til N 68° 58.02′
Ø 15° 38.04′
Tjelsundbrua N 68° 37.68′ Ø 16° 34.68′
Straumfjorden fra Andstraumneset N 69° 32.64′ Ø 18° 44.52′ til Hella
N 69° 33.48′ Ø 18° 44.04′
Hillesøya N 69° 38.58′ Ø 17° 57.96′ til åpen sjø N 70° 11.40′ Ø 17° 19.80′.
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Område 11: Kvaløya til Loppa

Produksjonsområde 11 avgrenses ved 20 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
3.
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Hillesøya N 69° 38.58′ Ø 17° 57.96′ til åpen sjø N 70° 11.40′ Ø 17° 19.80′
Straumfjorden fra Andstraumneset N 69° 32.64′ Ø 18° 44.52′ til Hella
N 69° 33.48′ Ø 18° 44.04′
Fylkesgrense sør for Andsnes, N 70° 13.38′ Ø 21° 12.00′ til åpen sjø
N 70° 52.20′ Ø 20° 34.80′.
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Område 12: Vest-Finnmark

Produksjonsområde 12 avgrenses ved 20 nautiske mil fra grunnlinjen og
følgende linjer:
1.
2.
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Fylkesgrense sør for Andsnes, N 70° 13.38′ Ø 21° 12.00′ til åpen sjø
N 70° 52.20′ Ø 20° 34.80′
Bispen ved Gamvik, N 71° 05.28′ Ø 28° 03.36′ til åpen sjø N 71° 25.80′
Ø 28° 29.40′.
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Område 13: Øst-Finnmark

Produksjonsområde 13 avgrenses av norsk økonomisk sone inntil 20 nautiske mil
fra grunnlinjen og følgende linjer:
1.
2.
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Bispen ved Gamvik, N 71° 05.28° Ø 28° 03.36′ til åpen sjø N 71° 25.80′
Ø 28° 29.40′
Grense mot Russland, sørøst for Sjærgårdsneset, N 69° 47.22′
Ø 30° 49.20′ til åpen sjø N 69° 58.80′ Ø 31° 06.00°.
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(FOR-2008-06-17-823)

Etableringsforskriften

§ 1. Formål
Formål med denne forskriften er å fremme god helse hos akvatiske dyr og ivareta
god velferd hos fisk og tifotkreps.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, innretninger
på norsk kontinentalsokkel, Svalbard, Jan Mayen, bilandene, i Norges økonomiske
sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.
Forskriften omfatter helsemessige krav for akvakulturanlegg og akvakulturområder
for bløtdyr, inkludert installasjoner for fritidsfiske og midlertidig oppbevaring
av rensefisk, zoobutikker, hagesenter, hagedammer, kommersielle akvarier og
grossister med akvariedyr hvor det er direkte avløp til naturlige vannmasser uten
behandling av avløpsvannet.
Forskriften omfatter velferdsmessige krav for fisk og tifotkreps i akvakulturanlegg,
unntatt zoobutikker, hagedammer, kommersielle akvarier og grossister med akvariedyr.
Forskriften omfatter ikke restitusjons- og mellomlagringsmerder ved levendelagring av villfanget fisk.
Forskriften retter seg mot enhver som planlegger drift eller driver akvakulturanlegg
eller akvakulturområde for bløtdyr, som skal registrere eller søke om godkjenning
av etablering, utvidelse eller annen vesentlig endring av akvakulturanlegg eller
akvakulturområde for bløtdyr.
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§ 3. Definisjoner
I forskriften forstås med:
a)
Akvakulturanlegg: Enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller
installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr
oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner
der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på konsum,
holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet.
Med akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig
foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet
i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr
b)
Akvakulturdyr: Alle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og
hvilestadier, av alle akvatiske dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg eller
et akvakulturområde for bløtdyr, inkludert alle akvatiske dyr som har
vært viltlevende og som er ment for et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr
c)
Akvakulturområde for bløtdyr: Et produksjonsområde og
gjenutleggingsområde der alle akvakulturanleggene drives under et
felles biosikkerhetssystem.
d)
Akvariedyr: Alle akvatiske dyr som holdes, oppdrettes eller omsettes
utelukkende for prydformål.
e)
Akvatiske dyr:
1. kjeveløse fisk (urfisk) som tilhører overklassen Agnatha, bruskfisk og
beinfisk som tilhører klassene Chondrichthyes og Osteichthyes
2. bløtdyr som tilhører rekken Mollusca
3. krepsdyr som tilhører underrekken Crustacea.
f)
Biosikkerhetssystem: Gjeldende tiltak for å forebygge, overvåke og
bekjempe sykdommer hos akvatiske dyr.
g)
Etablering: Plassering av akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr, på en lokalitet som er geografisk definert.
h)
Havbeite: Akvakultur av krepsdyr og bløtdyr i form av bunnkultur uten
at dyrene holdes i fangenskap.
i)
Installasjon: Innretninger der akvakulturdyr fôres, behandles eller
oppbevares, inkludert fortøyninger. En installasjon kan bestå av
flere produksjonsenheter.
j)
Installasjon for fritidsfiske: Dammer eller andre installasjoner der
populasjonen opprettholdes kun med tanke på fritidsfiske ved utsett
av akvakulturdyr.
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k)

Vassdrag: Alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker
vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste
flomvannstand, inkludert hoved- og sidevassdrag med tilhørende nedslagsfelt.

§ 4. Krav om melding og registrering
Den som innehar eller ønsker å etablere:
a)
akvakulturanlegg hvor akvatiske dyr kun holdes uten at de skal omsettes,
b)
akvakulturanlegg som kun omsetter små mengder akvakulturdyr for
konsum til sluttbruker eller lokal detaljist som omsetter direkte til
sluttbruker eller
c)
installasjon for midlertidig oppbevaring av rensefisk
skal gi melding om dette til Mattilsynet.
Meldingen skal minimum inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig,
geografisk plassering, inntaksvann og avløpsvann, eventuell behandling av avløpsvann,
samt opplysninger om art, antallet akvatiske dyr, størrelse på akvakulturanlegget,
mengde som eventuelt omsettes til humant konsum og til hvem. Endringer i disse
opplysninger skal også meldes til Mattilsynet.
Akvakulturanlegg som nevnt i første ledd, kan bli pålagt å gjennomføre smitteforebyggende tiltak for å hindre spredning av smittsom sykdom, dersom akvakulturanlegget representerer en uakseptabel smitterisiko på grunn av nærheten til
vassdrag eller annen akvakulturrelatert virksomhet. Dersom smitteforbyggende
tiltak ikke kan redusere smitterisikoen i tilstrekkelig grad, kan Mattilsynet gi
pålegg om at akvakulturanlegg som nevnt i første ledd må avvikle driften.
Avstanden fra installasjon for midlertidig oppbevaring av rensefisk til andre
akvakulturanlegg skal være minst 2,5 kilometer. Ved kortere avstand enn dette,
må forhåndsgodkjenning innhentes fra Mattilsynet.
§ 5. Krav om godkjenning
Etablering av akvakulturanlegg og akvakulturområde for bløtdyr, utvidelse av
produksjonsomfang og annen vesentlig endring av allerede godkjent akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal være godkjent av Mattilsynet.
Akvakulturanlegg som produserer og omsetter akvariedyr, omfattes av krav om
godkjenning.
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§ 6. Krav til søknad om godkjenning
Søknaden om godkjenning skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for
å vurdere om godkjenning kan gis, og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles, og
skal minst inneholde følgende:
a)
Navn på eier av akvakulturanlegget, adresse, og kontaktopplysninger
som e-postadresse, telefonnummer og mobilnummer.
b)
Opplysninger om søknaden gjelder nyetablering eller endring av gitt
godkjenning.
c)
Art og utviklingsstadium, produksjonsform, driftsform og omfang.
d)
Kart og koordinatangivelse som beskriver plassering, plantegning over
akvakulturanlegget og oversikt over eventuelt vanninntak og -avløp.
e)
Beredskapsplan, herunder plan for smittehygieniske og
velferdsmessige tiltak for å hindre og håndtere utbrudd av smittsom
sykdom, massedød og andre kritiske situasjoner.
f)
Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk
og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder risikobasert helsekontroll,
opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves.
g)
Dokumentasjon på lokalitetens egnethet til å sikre fisk og tifotkreps en
god velferd, herunder data på vannkvalitet, mengde vann og
naturgitte forhold av vesentlig betydning for velferden. I landanlegg
skal vannmengden dokumenteres gjennom angivelse av den mengde
vann som er tilgjengelig i vannkilden, angitt hydraulisk kapasitet
sammenholdt med en spesifisert produksjonsplan for anlegget.
Bokstav e gjelder ikke for havbeite. Bokstav f gjelder ikke for fangstbasert akvakultur.
Ved søknad om godkjenning av akvakulturområde for bløtdyr skal opplysninger i
henhold til første ledd bokstav a oppgis for hvert enkelt akvakulturanlegg innen
akvakulturområdet. Opplysninger i henhold til første ledd bokstav b til bokstav f
oppgis for hele akvakulturområdet.
Det kan kreves ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere
om godkjenning kan gis.
§ 7. Forhold som vurderes ved godkjenning
For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller
akvakulturområdet for bløtdyr, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av
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smitte, herunder smitte inn til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for
bløtdyr og dets omkringliggende miljø.
I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen
akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også
legges vekt på hvilken art som skal produseres, driftsform og produksjonsomfang.
For akvakulturanlegg i sjø og akvakulturområde for bløtdyr, unntatt havbeite,
vurderes avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak
ut fra plassering av produksjonsenhetene. For akvakulturanlegg på land vurderes
avstand til andre akvakulturrelaterte virksomheter og vassdrag i hovedsak ut fra
vanninntak og avløp.
Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder beredskapsplan, risikobasert
helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves.
Akvakulturanlegget skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal
være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal
være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres
skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om
anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp
mot produksjonsform og vanndata.
Det kan stilles vilkår til godkjenningen.
§ 8. Endring og tilbaketrekking av godkjenning
Mattilsynet kan endre eller trekke tilbake godkjenningen som nevnt i § 5 dersom:
a)
Det foreligger vesentlige brudd på vilkår i godkjenningen eller
bestemmelser gitt, i eller i medhold av matloven eller dyrevelferdsloven.
b)
Det viser seg at sykdomstilstand eller kunnskap om sykdomsmessige
eller velferdsmessige forhold er vesentlig endret i forhold til da
godkjenning ble gitt.
c)
Annen plassering, produksjonsform eller endring av
produksjonsomfang kan forbedre helsesituasjonen eller velferden
vesentlig i akvakulturanlegget, akvakulturområdet for bløtdyr eller
det omkringliggende miljø.
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§ 9. Omgjøring av produksjonsomfang fra volum til maksimalt tillatt biomasse
Godkjenninger til etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg gitt før 1. januar
2005, avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse. Hver 1
m³ godkjent volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.
For akvakulturanlegg i sjø med matfisk i Troms og Finnmark godkjent før 1. januar
2005 for inntil 36 000 m³, utgjør 1 m³ etter dette 75 kg maksimalt tillatt biomasse.
For akvakulturanlegg med godkjent volum over 36 000 m³, utgjør 1 m³ likevel kun
65 kg maksimalt tillatt biomasse.
§ 10. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt
i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.
§ 11. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder
EØS-avtalen.
§ 12. Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.
§ 13. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. august 2008. Samtidig oppheves forskrift 16. januar
2004 nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og
registrering av pryddammer.
Søknad om godkjenning av allerede etablerte zoobutikker, hagesenter, hagedammer,
kommersielle akvarier og grossister skal være sendt Mattilsynet innen 1. januar
2009.
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(FOR-2008-06-17-822)

Driftsforskriften

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft
innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.
Formålet er også å fremme god helse hos akvakulturdyr og ivareta god velferd
hos fisk.
§ 2. Forskriftens geografiske og personelle virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften retter seg mot enhver som har eller plikter å ha akvakulturtillatelse
etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 4, jf. § 2 og § 5.
Forskriften retter seg videre mot enhver som er eller plikter å være registrert, eller
har eller plikter å ha godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering
og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 4 eller § 5. § 18 gjelder for
enhver person og ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan navigeres,
unntatt hvor ferdselen finner sted som en del av driften av akvakulturanlegget.
§ 3. Forskriftens saklige virkeområde
Forskriften omfatter drift av akvakulturanlegg, herunder lokaliteter hvor det ikke
er akvakulturdyr. Forskriften omfatter ikke akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og
pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap (havbeite),
fangstbasert akvakultur og drift av restitusjons- og mellomlagringsmerder for
levendelagring av villfanget fisk. For øvrig gjelder følgende:
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Akvakultur av matfisk og stamfisk reguleres av kapittel 1, 2, 3, 4 og 7.
Akvakultur av settefisk reguleres av kapittel 1, 2, 3, 5 og 7.
Akvakultur av kultiveringsfisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg
gjelder følgende bestemmelser: § 5 tredje ledd, § 6 unntatt første ledd,
§ 7 første og andre ledd, § 10 første ledd, § 11, § 12 unntatt tredje ledd,
§ 13, § 14, § 16, § 19 til og med § 22, § 25 første ledd, § 26 til og med
§ 34, § 50, § 51 tredje, fjerde og femte ledd, § 57 unntatt første ledd
bokstav b, § 58 tredje ledd, § 59 til og med § 62.
Akvakultur av bløtdyr og krepsdyr reguleres av kapittel 1, 2, 6 og 7.
Akvakultur av pigghuder reguleres av kapittel 1, 6 og 7. I kapittel 6
unntas § 64 bokstav b og e, og § 66. I tillegg gjelder følgende
bestemmelser: § 5 unntatt siste ledd, § 6 første ledd, § 7 unntatt
andre ledd, § 8, § 10 første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 15,
§ 17 og § 18, § 64 bokstav a, c og d og § 65.
Oppbevaring av matfisk i slaktemerder ved slakteri reguleres av
kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende bestemmelser: § 5 til og
med § 10, § 11 første og andre ledd, § 12, § 13 første og tredje ledd,
§ 14, § 16, § 17, § 19 til og med § 22, § 25 første ledd, § 28 til og med
§ 32, § 37 til og med § 39, § 41 bokstav c og g, § 42 unntatt bokstav c
i første ledd og bokstav d i andre ledd, § 47 og § 54.
Installasjoner for midlertidig oppbevaring av rensefisk reguleres av
kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende bestemmelser: § 5, § 6 andre,
tredje og fjerde ledd, § 7, § 8, § 10, § 11 første og andre ledd, § 12–§ 15,
§ 16 andre, tredje, fjerde og femte ledd, § 17–§ 22, § 25 første ledd, § 26
første og andre ledd, § 27–§ 34, § 37 og § 38.
Bruk av rensefisk i akvakulturanlegg reguleres av kapittel 1 og 7.
I tillegg gjelder følgende bestemmelser: § 5–§ 10, § 11 første og andre
ledd, § 12–§ 15, § 16 andre, tredje, fjerde og femte ledd, § 19–§ 22, § 25
første ledd, § 26 første og andre ledd, § 27–§ 34, § 37, § 38, § 40–§ 42,
§ 44 bokstav a, b, f, g og h, § 50 og § 50a.
Akvakultur av rensefisk inkludert stamfisk og settefisk av rensefisk
reguleres av kapittel 1, 2 og 7. I tillegg gjelder følgende bestemmelser:
§ 19–§ 22, § 25 første ledd, § 26 første og andre ledd, § 27–§ 34, § 37,
§ 38, § 44 fjerde ledd, § 45 § 47, § 50 første, tredje og femte ledd, § 50a,
§ 51, § 53, § 56–§ 58, § 59 første ledd, § 61 og § 62 første, tredje
og fjerde ledd.
Installasjoner for fritidsfiske reguleres, med unntak for § 27, av kapittel
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k)

l)

m)

1, 2, 3 og kapittel 7. I tillegg gjelder § 42, § 48 og § 50 a.
Zoobutikk, hagesenter, hagedam, kommersielt akvarium og grossist
med akvariedyr hvor det er direkte avløp til naturlige vannmasser uten
behandling av avløpsvannet, reguleres av § 5 tredje ledd unntatt
bestemmelser om velferd, § 7 første og andre ledd unntatt
bestemmelser om velferd, § 10, § 11 første og andre ledd, § 13 unntatt
fjerde ledd, § 14 unntatt bokstav c og § 16 unntatt første ledd.
Annen produksjon enn det som følger av de foregående ledd, reguleres
av kapittel 1, 2 og 7. Dersom produksjonen gjelder fisk gjelder i tillegg
kapittel 3. Dersom produksjonen gjelder andre akvakulturdyr enn fisk,
bløtdyr eller krepsdyr er den unntatt fra § 5 tredje ledd, § 6 andre,
tredje og fjerde ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 10 andre ledd, § 11, § 12
andre ledd, § 13, § 14 og § 16.
§ 34 og § 54 gjelder i tillegg til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr.
1099/2009 som er gjennomført i forskrift 13. januar 2013 nr. 60 om
avliving av dyr.

§ 4. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a)
Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon
regnes ethvert tiltak for å påvirke akvatiske organismers vekt,
størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
b)
Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller
installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr
oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner
der ville akvatiske dyr er høstet eller fanget med tanke på konsum,
holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med
akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak,
ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i
forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr.
c)
Akvakulturdyr: vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvileog forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller
er ment for akvakulturanlegg.
d)
Akvariedyr: alle kjeveløse fisk (urfisk) som tilhører overklassen
Agnatha, bruskfisk og beinfisk som tilhører klassene Chondrichthyes
og Osteichthyes, bløtdyr som tilhører rekken Mollusca og krepsdyr
som tilhører underrekken Crustacea som holdes, oppdrettes eller
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e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
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omsettes utelukkende for prydformål.
Anadrom fisk: fisk som vandrer mellom sjøvann og ferskvann og som
er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg.
Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som
ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type
produksjon av bestemt art, i bestemt omfang på en eller flere bestemte
lokaliteter.
Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kg
eller tonn).
Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner.
Ferskvannsfisk: fisk som lever hele livet i ferskvann.
Forøket dødelighet: dødelighet som er signifikant høyere enn hva som
anses normalt for akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for
bløtdyr under rådende forhold.
Installasjon: innretning der akvakulturdyr kan fôres, behandles, eller
oppbevares, inkludert fortøyninger. En installasjon kan bestå av flere
produksjonsenheter.
Installasjon for fritidsfiske: dammer eller andre installasjoner der
populasjonen opprettholdes kun med tanke på fritidsfiske ved utsett
av akvakulturdyr.
Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe.
Kultiveringsfisk: anadrom fisk eller ferskvannsfisk som produseres
med sikte på senere utsetting i naturen med unntak av havbeite.
Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann
for akvakultur.
Lukkede produksjonsenheter: Produksjonsenheter som er avhengig
av vanninntak og avløp.
Marin fisk: fisk som lever hele livet i sjøvann.
Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som
ikke kommer inn under definisjonene av settefisk eller stamfisk.
Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.
Produksjonsenhet: merd, kar, dam, bur, poser, avstengning og lignende.
Rensefisk: fisk som er ment for eller brukes til å redusere antall
parasitter på fisk i akvakulturanlegg.
Samdrift: driftsform der to eller flere innehavere av akvakulturtillatelse
har akvakulturdyrene i sameie på samme lokalitet.
Samlokalisering: driftsform der to eller flere innehavere av
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x)

y)
z)

æ)

akvakulturtillatelse har akvakulturdyr på samme lokalitet, uten at
akvakulturdyrene er i sameie.
Settefisk: rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre
lokaliteter eller annen type produksjon. Fisk som er planlagt flyttet i
medhold av godkjent driftsplan etter § 40 anses ikke som settefisk.
Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
Vassdrag: alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker
vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste
flomvannstand, inkludert hoved- og sidevassdrag med tilhørende nedslagsfelt.
Vannkvalitet: vannmiljøets egnethet ut fra fiskenes behov, herunder
vannets kjemiske (oksygen, karbondioksid, totalammonium nitrogen,
jern, aluminium m.m.), fysikalske (temperatur, turbiditet, salinitet og
strømsetting) og hygieniske (forurensende stoffer som fôrrester,
avføring og begroing) kvalitet.

Kapittel 2. Generelle krav

§ 5. Generelle krav til forsvarlig drift
Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.
Det er forbudt å drive akvakultur med arter som ikke forekommer naturlig i området.
Driften skal være helsemessig og fiskevelferdsmessig forsvarlig.
§ 6. Kompetanse, opplæring mv.
Enhver som deltar i aktiviteter som omfattes av denne forskriften, skal ha de
nødvendige faglige kvalifikasjoner for slik aktivitet. Ansvarlig for den daglige
driften skal ha akvakulturutdanning tilsvarende videregående kurs II-nivå (VK
II), fagbrev i akvakultur eller minst to års praksis som ansvarlig for den daglige
driften ved et akvakulturanlegg, og i tillegg inneha nødvendig kunnskap for å
hindre, oppdage og begrense rømming av fisk.
Driftsledere på akvakulturanlegg og røktere skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse.
Det skal også være tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse i forhold til
deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder til å ivareta fiskens velferd. Kompetansen
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skal også omfatte kunnskap om driftsformen og om fiskens atferdsmessige og
fysiologiske behov.
Nødvendig kompetanse i henhold til andre og tredje ledd skal dokumenteres gjennom
praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal:
a)
utføres av veterinær, fiskehelsebiolog eller annen med tilsvarende
kompetanse innen fiskevelferd,
b)
ha en varighet og innhold som sikrer deltakerne fiskevelferdsmessig
kompetanse tilpasset deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og
skal minst inneholde følgende elementer:
1. de aktuelle bestemmelsene i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd
og denne forskriften,
2. naturlige behov, normal atferd og fysiologi hos fisk, herunder hvordan
fisk reagerer på smerte, stress og sykdom,
3. produksjonsforhold som har betydning for fiskevelferden
c)
gjentas etter behov og minst hvert femte år.
§ 7. Beredskapsplan
Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert beredskapsplan. Ved samdrift skal
det foreligge en felles beredskapsplan.
Beredskapsplanen skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal blant annet gi oversikt over smittehygieniske og dyrevernmessige tiltak som er aktuelle å iverksette for å hindre og eventuelt håndtere
akutt utbrudd av smittsom sykdom og massedød, herunder opptak, behandling,
transport, maksimum oppholdstid for fisk i rørsystemer ved systemsvikt, slakting
og destruksjon av syke og døde akvakulturdyr.
Beredskapsplanen skal videre gi oversikt over tiltak for å hindre og eventuelt
håndtere dødelighet ved skadelige alge- og manetforekomster, levemiljøforhold
som er uforenlig med artens krav og akutt forurensning.
Beredskapsplanen skal også inneholde oversikt over hvordan rømming kan oppdages,
begrenses og gjenfangst effektiviseres, herunder forholdsregler ved sleping av
merder og håndtering av fisk og merder under lasting og lossing.
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§ 8. Plassering, merking og fortøyning av installasjon
Installasjon skal plasseres i samsvar med de beskrivelser, tegninger og kartbilag
som tillatelsen viser til.
Installasjon skal være merket med lokalitetsnummer og navnet på den eller de
som innehar tillatelse på lokaliteten. Merkingen skal være i form av skilt som
skal kunne ses fra sjøen og annen naturlig adkomst.
Ved samlokalisering skal hver produksjonsenhet være merket med navnet på den
som eier akvakulturdyrene i produksjonsenheten.
§ 9. Mottak av akvakulturdyr
Mottaker av levende akvakulturdyr skal forsikre seg om at de enten kommer fra
godkjent akvakulturanlegg, eller er villfanget, og at de er transportert med godkjent
transportenhet i samsvar med gjeldende forskrifter.
§ 10. Journalføring
Det skal føres en driftsjournal som skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene
i fire år. Driftsjournal for akvakulturanlegg som er i drift skal være tilgjengelig
for innsyn på anlegget.
For akvakulturanlegg som ikke omfattes av særskilte bestemmelser om journalføring
i kapittel 4, 5 og 6 skal driftsjournalen minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
a)
akvakulturdyr og akvakulturdyrprodukter tatt inn til og ut fra akvakul
turanlegget, inkludert opprinnelsessted og mottakssted,
b)
dødelighet per produksjonsenhet som er relevant for
produksjonsformen, og
c)
resultater av gjennomførte helsekontroller: antall gjennomførte
helsekontroller, prøveuttak, foretatte undersøkelser, diagnoser og
gjennomførte behandlinger..
§ 11. Smittehygiene og smitteforebygging
Relevante smitteforebyggende og smittehygieniske tiltak skal gjennomføres for å
hindre introduksjon, utvikling og spredning av smittsomme sykdommer.
Nødvendig brakklegging og renhold av installasjoner og produksjonsenheter skal
foretas regelmessig. Det skal sikres at personell, arbeidstøy, utstyr, gjenstander,
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brukt emballasje med videre, ikke sprer smitte. Brukte nøter, gjenstander, utstyr
etc. skal rengjøres og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel før de flyttes
til et annet akvakulturanlegg.
Det skal gjennomføres systematiske tiltak som hindrer spredning av smitte med
rogn og melke. Nybefruktet rogn av laksefisk skal desinfiseres før den legges inn
til inkubering. Rogn av andre arter enn laksefisk skal også desinfiseres dersom
det finnes egnet desinfeksjonsmetode.
§ 12. Eget tilsyn med akvakulturdyr og installasjoner
Den ansvarlige for den daglige drift skal sikre at det føres risikobasert tilsyn med
forhold av betydning for miljøet samt for helsen og velferden for akvakulturdyr,
herunder tilsyn med installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for produksjon.
Tilsynet i akvakulturanlegg med fisk skal utføres minst en gang om dagen såfremt
værforholdene tillater det. Tilsynet i akvakulturanlegg med bløtdyr, krepsdyr og
pigghuder skal utføres minst en gang i uken.
Tilsynet skal gjennomføres på en slik måte at det forstyrrer akvakulturdyrene
minst mulig. Ved unormal atferd eller fare for vesentlige påkjenninger, skal den
som har ansvar for eller røkter fisken, sørge for at alle relevante tiltak for å sikre
fiskens velferd iverksettes.
Ved varslet uvær skal det utføres særskilt kontroll av at installasjoner er forsvarlig
sikret. Umiddelbart etter uvær skal installasjoner etterses.
Feil og mangler ved installasjoner, tekniske innretninger og utstyr skal straks
utbedres.
§ 13. Risikobasert helsekontroll
Det skal gjennomføres risikobaserte helsekontroller med akvakulturdyr. Helsekontroller skal planlegges i samråd med og gjennomføres av veterinær eller fiskehelsebiolog. Helsekontroller skal planlegges og gjennomføres:
a)
på grunnlag av en vurdering av risiko for at akvakulturdyrene blir
smittet, utvikler sykdom og sprer smitte,
b)
på grunnlag av en vurdering av risiko for at fisk utsettes for
påkjenninger og belastninger, og
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c)

slik at smitte, sykdom, påkjenninger og belastninger avdekkes,
forebygges og eventuelt behandles på et tidlig stadium.

Ved hver helsekontroll skal relevante opplysninger i driftsjournalen gjennomgås. Ut
fra en risikovurdering skal et representativt utvalg av produksjonsenhetene inspiseres. Et representativt utvalg av nylig døde akvakulturdyr eller akvakulturdyr med
unormal adferd skal obduseres og relevante undersøkelser skal gjennomføres. Det
skal særlig tas sikte på å avdekke eventuell forekomst av sykdom på liste 1, 2 og 3.
Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av
sykdom, eller annen grunn til mistanke om smittsom eller ikke-smittsom sykdom
i en eller flere produksjonsenheter, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig
opphold. Helsesituasjonen i hele akvakulturanlegget skal vurderes, og det skal tas ut
prøver og foretas undersøkelser for å fastslå årsaken til den forøkede dødeligheten.
Ved vedvarende forøket dødelighet skal ny helsekontroll gjennomføres innen 14
dager, med mindre årsaksforhold er entydig og avklart.
Når det er tatt inn akvakulturdyr i et akvakulturanlegg skal det gjennomføres
minst én helsekontroll før akvakulturdyr tas ut av akvakulturanlegget.
§ 14. Varslingsplikt
Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:
a)
uavklart forøket dødelighet,
b)
grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av
lakselus, eller
c)
andre forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser
for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.
§ 15. Bruk av legemidler og andre kjemikalier
Ved bruk av legemidler og andre kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for
å unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø.
Det skal foreligge en vurdering av de lokale forhold som har betydning for spredningen av legemidler for behandling av fisk mot lakselus i det omkringliggende
miljø og beskrivelse av organismer i området som kan påvirkes negativt av slike
stoffer. I tillegg skal det beskrives tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ
miljøpåvirkning av slike stoff.
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Dersom akvakulturdyr tilføres legemidler som medfører plikt til å holde akvakulturdyrene tilbake (tilbakeholdelsestid), skal dette varsles ved skilt som skal stå
sammen med skilt med lokalitetsnummer. Skiltet skal kunne ses fra sjøen og
annen naturlig adkomst. Varslingsplikten gjelder fra påbegynt behandling og
til tilbakeholdelsestiden for det aktuelle medikamentet som benyttes er utløpt.
§ 15a. Vilkår for bruk av kitinsyntesehemmere
Kitinsyntesehemmere gitt gjennom fôret kan ikke brukes på samme lokalitet før
det er gått minst 6 måneder fra siste behandling. Dette gjelder uansett hvilken
kitinsyntesehemmer som er benyttet.
Kitinsyntesehemmere kan ikke brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter
fra rekefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte
kartverktøy. Avstanden måles som beskrevet i § 18 andre punktum.
§ 15b. Særskilte vilkår knyttet til badebehandling
Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i
rekefelt og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, jf. de felt som til
enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy, må foretas i brønnbåt.
Lusebehandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget.
§ 16. Slakting og håndtering av døde akvakulturdyr
Akvakulturdyr skal slaktes på slakteri som er godkjent i henhold til gjeldende
regelverk.
Dødeligheten skal kontrolleres og døde akvakulturdyr skal tas ut av produksjonsenheten minimum daglig. Fjerning av døde akvakulturdyr kan unnlates når det
er åpenbart unødvendig.
Det skal sikres at døde akvakulturdyr er fjernet fra produksjonsenheten før lasting
til transportenhet. Akvakulturdyr som har dødd under transport til akvakulturanlegget, unntatt ved massedød under transport, skal tas imot av akvakulturanlegget.
Døde akvakulturdyr og deler eller avskjær av slike skal lagres i lukket beholder eller
annen lukket innretning uten avrenning og med tilstrekkelig lagringskapasitet.
Dødfisk og annet avfall fra fisk skal omgående kvernes og ensileres til pH under 4.
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§ 17. Opprydding
Akvakulturanlegg skal til enhver tid være ryddige. Installasjoner kan kun oppbevares på en lokalitet i den grad det skjer som ledd i driften.
Ved permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for fullstendig
opprydding, herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig
opprydding skal være fullført senest innen 6 måneder etter opphør.
§ 18. Fiske- og ferdselsforbud
Det er forbudt å drive fiske nærmere anlegget enn 100 meter og å ferdes nærmere
enn 20 meter. Avstanden måles fra en rett linje trukket mellom anleggets faktiske
ytterpunkt i overflaten.

Kapittel 3. Særskilte krav ved produksjon av fisk

§ 19. Installasjoner og produksjonsenheter
Installasjoner og produksjonsenheter skal:
a)
være slik at fiskene har god mulighet for bevegelse og annen naturlig
adferd, og eventuelt ha egnet substrat til støtte og skjul,
b)
ikke ha skarpe kanter og fremspring eller bestå av et materiale som
kan være skadelig for fisken,
c)
medføre minimal risiko for skade og unødige påkjenninger, herunder
ved utsett og innfanging,
d)
være slik at det er enkelt å foreta inspeksjon av fiskene,
e)
være slik at det er mulig å gi fiskene godt stell og god behandling,
herunder effektiv medisinsk behandling for alle affiserte individer,
f)
være tilrettelagt for godt renhold, og
g)
være godt egnet for stedet de skal brukes, under hensyn til bl.a. værforholdene.
Konstruksjon og vedlikehold av installasjoner og produksjonsenheter skal være
slik at fisken beskyttes best mulig mot angrep fra predatorer.
§ 20. Metoder og tekniske innretninger
Metoder, installasjoner og utstyr som brukes til fisk, herunder forflytningsutstyr,
rørsystemer og automatisk vaksinasjonsutstyr, skal være egnet ut fra hensynet
til fiskevelferd.
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Metoder, installasjoner og utstyr kan bare brukes i et akvakulturanlegg når konsekvensene for fiskens velferd er dokumentert. Utprøving som er omfattet av forskrift
18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk, er unntatt fra dette kravet. Mattilsynet
avgjør om utprøvingen omfattes av forskrift om bruk av dyr i forsøk.
Unntatt fra kravet i andre ledd er også utprøving som ikke reguleres av forsøksdyrregelverket og som gjennomføres som nødvendig ledd i å skaffe dokumentasjon
om metodens konsekvens for fiskens velferd og under følgende forutsetninger:
a)
det foreligger en plan for hvordan utprøvingen skal gjennomføres,
dokumenteres og evalueres.
b)
utprøvingen gjennomføres ved bruk av færrest mulig fisk.
c)
utprøvingen planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i
samarbeid med personell med relevant kompetanse innen fiskevelferd
og andre aktuelle fagområder.
d)
uttestingen skal skje etter vitenskapelige prinsipper og skal kunne
dokumentere de velferdsmessige konsekvensene av metoden ved den
aktuelle bruken.
e)
det er meldt fra til Mattilsynet om hva som skal utprøves, og start og
sluttdato for utprøvingen. Meldingen skal sendes slik Mattilsynet
bestemmer. Nærmere krav til meldeplikten fastsettes av Mattilsynet.
f)
dokumentasjon om metodens, installasjonens eller utstyrets
konsekvenser for fiskevelferd, skal sendes slik Mattilsynet bestemmer.
Nærmere krav til meldeplikten fastsettes av Mattilsynet..
§ 21. Alarm og reservesystemer
Dersom driften er avhengig av elektrisk strøm eller oksygentilførsel, skal det
være reserve- eller nødstrømanlegg som ved svikt ivaretar fiskens behov på en
forsvarlig måte. Det skal også være alarmsystem som varsler ved strømbrudd
eller svikt i oksygentilførsel.
Akvakulturanlegg med lukkede produksjonsenheter skal i tillegg ha alarmsystem
som varsler ved systemsvikt som er av betydning for fiskens velferd eller risiko
for rømming.
Alarmsystemene skal være tilpasset risikoen i det enkelte akvakulturanlegget, og
slik at tiltak kan iverksettes så raskt som mulig.
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§ 22. Vannkvalitet og overvåking
Vannmengden, vannkvalitet, vanngjennomstrømningen og strømhastigheten skal
være slik at fisken har gode levekår, basert på fiskens art, alder, utviklingstrinn,
vekt og fysiologiske og atferdsmessige behov.
Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes
basert på risikoen for dårlig fiskevelferd. Oksygenmetning, temperatur og andre
vannparametere som kan ha vesentlig betydning for fiskens velferd, skal måles
systematisk.
§ 23. (Opphevet)
§ 24. (Opphevet)
§ 25. Tetthet
Fisketetthet skal være forsvarlig og tilpasset vannkvalitet, fiskenes atferdsmessige
og fysiologiske behov, helsestatus, driftsform og fôringsteknologi.
Fisketettheten pr. produksjonsenhet med stamfisk og matfisk av laks og regnbueørret, unntatt i slaktemerder og lukkede produksjonsenheter, skal uansett ikke
overstige 25 kg/m3 . Når fisketettheten beregnes, skal volumet som fiskene har
mulighet til å bevege seg i legges til grunn.
§ 26. Utsett av fisk
Leverandør og mottaker av fisk skal sørge for at fisk som settes ut i et akvakulturanlegg er av en slik størrelse og i en slik kondisjon at utsetting ikke fører til
unødige påkjenninger og belastninger. Med leverandør menes den som er ansvarlig
for akvakulturanlegget som fisken leveres fra.
Mottaker av fisk skal tilrettelegge for utsett av fisk, og er ansvarlig for at forholdene
der fisken settes ut er egnet til å gi fisken et godt levemiljø.
Tilstrekkelig smoltifisering av anadrom fisk som skal settes ut i sjøvann, skal
dokumenteres gjennom egnede tester, dersom det finnes slike tester.
§ 27. Fôring
Fôrmengden skal være tilstrekkelig og fôret slik sammensatt at det fremmer god
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helse og velferd. Fôringen skal være tilpasset art, alder, utviklingstrinn, vekt,
fysiologiske og adferdsmessig behov.
Fisk skal normalt fôres daglig med mindre dette ikke er hensiktsmessig for den
arten eller utviklingstrinnet det gjelder. Det skal fôres på en slik måte at alle fiskene
har lett tilgang på fôr, og uten at fisk blir skadet under fôring.
Fisk skal ikke fôres når fôringen er uheldig ut fra hensynet til fiskens velferd,
hygiene eller kvalitet. Perioden uten fôring skal være så kort som mulig.
§ 28. Håndtering og stell
Fisk skal holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske behov og beskyttes
best mulig mot skade og unødig påkjenning. Fisk skal ikke settes ut i et akvakulturanlegg med pågående klinisk sykdomsutbrudd dersom det er grunn til å tro
at fisken som settes ut vil bli syk og påføres vesentlige unødige påkjenninger.
Fisk skal sorteres og plasseres etter størrelse der dette er nødvendig for å ivareta
fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse. Rensefisk
som går sammen med annen fisk i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for forsvarlig
avliving eller gjenbruk før produksjonsenheten tømmes for fisk. Før det utføres
operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk
sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning. Etter samråd med
veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten
dersom dette tar bedre hensyn til fiskevelferden.
Fisk skal ikke håndteres unødig. Håndtering, herunder vaksinering, trenging,
håving og pumping, skal skje på en skånsom måte og med et forsvarlig tempo, slik
at fisk ikke blir påført skade eller unødige påkjenninger. Fisk skal i minst mulig
grad tas ut av vannet.
Pumpeavstanden skal være så kort som mulig. Ved pumping av fisk skal det sørges
for at pumpehøyde, trykk og fallhøyde er slik regulert at skade unngås.
Fisken skal under håndtering ha forsvarlig vannkvalitet ut fra artens behov. Under
trenging skal oksygennivået kontrolleres ved bruk av egnet måleutstyr. Trenging
som varer i mindre enn 30 minutter ved vanntemperatur lavere enn 6 °C er unntatt
fra kravet om oksygenmåling. Dersom fisk viser tegn til atferdsendringer utover
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det normale under håndtering, skal det straks iverksettes nødvendige tiltak for å
sikre fiskenes velferd.
Ved vaksinering skal det tas hensyn til forhold som er relevante for fiskevelferd og
fiskehelse, herunder smitterisiko, fiskestørrelse og vekst, utviklingstrinn, vanntemperatur og vaksinasjonstidspunkt.
§ 29. Intern flytting
Fisken skal kontrolleres før intern flytting i akvakulturanlegget, og fisk som ikke
er skikket til det, skal ikke flyttes.
Oksygennivået i transporttanker skal holdes på et forsvarlig nivå, karbondioksidnivået skal holdes lavt, og store endringer i vanntemperatur og pH skal unngås.
Fisk som dør under intern flytting skal tas ut underveis og senest ved overføring
til ny produksjonsenhet.
Rengjøring av utstyret skal utføres slik at fisk som senere flyttes med samme
utstyr ikke påføres skade eller unødig påkjenning.
§ 30. Predatorer, alger og maneter
Ved vesentlig fare for skade eller unødige påkjenninger fra predatorer, alger eller
maneter skal det iverksettes tiltak som sikrer et forsvarlig fiskehold.
§ 31. Forbud mot inngrep og fjerning av kroppsdeler
Det er forbudt å gjøre inngrep og fjerne kroppsdeler på levende fisk.
Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for merking som ikke påfører akvakulturdyr atferdsmessige begrensninger, skade eller unødige påkjenninger, eller at
veterinær eller fiskehelsebiolog gjør inngrep av fiskehelsemessige grunner.
§ 32. Kjemiske substanser og hormoner
Fisk skal ikke gis noen former for kjemiske desinfeksjonsmidler, legemidler eller
tilsetningsstoffer som kan påvirke fiskens fysiologiske funksjoner, herunder salt,
eller behandles med hormoner, dersom dette kan ha negativ innvirkning på fiskevelferden. Bruk av substanser og hormoner nevnt i første punktum er tillatt dersom
dette er nødvendig av fiskehelsemessige grunner.
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Legemidler skal ikke brukes som rutinemessig kompensasjon for mangelfullt
driftsopplegg eller for å skjule tegn på dårlig velferd.
§ 33. Fremvisning
Fisk som skal benyttes til offentlig framvisning eller demonstrasjoner, skal ikke
utsettes for skade eller unødige påkjenninger.
§ 34. Avliving av fisk
Dersom det kan føre til unødig eller betydelig påkjenning for fisk å leve videre, skal
den snarest mulig tas ut av produksjonsenheten, bedøves og avlives på forsvarlig
måte. Kravene i denne paragrafen gjelder i tillegg til forordning (EF) nr. 1099/2009
artikkel 3 nr. 1 om at også fisk skal vernes mot unngåelig smerte, lidelse og frykt
ved avliving og aktiviteter i forbindelse med det.
Fisk skal bedøves før avliving og være bedøvd når døden inntrer. Bedøvingsmetoden
skal ikke påføre fiskene skade eller unødige påkjenninger. Bedøving skal skje ved
slag mot hode, bruk av egnet medikament eller annen egnet metode.
Fiskene skal dø som følge av bløgging og påfølgende blodtap fra hjernen, medikamentell overdose eller annen egnet metode. Det skal sikres at fiskene er døde før
videre behandling. Alt blodvann, andre deler eller avskjær av fisk skal samles opp
og ensileres, jf. § 16.
§ 35. Miljøovervåkning
Det skal foretas miljøovervåking av lokaliteter i sjøvann med produksjon av fisk.
En trendovervåking av bunnforholdene under anlegget skal foretas i henhold til
NS-9410 – Miljøovervåking av marine matfiskanlegg eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm av et kompetent organ. Et kompetent organ skal
dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig
oppdragsgiver.
Miljøundersøkelse skal for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret første gang
gjennomføres på det tidspunktet i produksjonssyklusen det er størst belastning eller
biomasse på lokaliteten. Miljøundersøkelse skal for akvakultur av andre fiskearter
enn laks, ørret og regnbueørret første gang gjennomføres når det produseres mer
enn en tredjedel av tillatt biomasse som angitt i akvakulturtillatelsen. Deretter
skal det gjøres miljøundersøkelser etter de frekvenser som følger av NS-9410 eller
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tilsvarende internasjonal standard eller anerkjent norm. Fortrinnsvis skal undersøkelsene gjøres på det tidspunktet i produksjonssyklusen det er størst belastning
eller biomasse på lokaliteten.
På lokaliteter hvor undersøkelsene vanskelig lar seg gjennomføre etter NS-9410 eller
tilsvarende internasjonal standard eller anerkjent norm på grunn av dybdeforhold
eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor
i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling fatte vedtak om alternativt
overvåkingsprogram.
Etter endt undersøkelse skal det rapporteres til Fiskeridirektoratets regionkontor.
§ 36. Tiltak ved uakseptabel miljøtilstand
Dersom trendovervåkingen av bunnforholdene under anlegget (B-undersøkelsen)
viser uakseptabel miljøtilstand (etter NS-9410 tilstand 4), skal det tas et større antall
prøver under anlegget (utvidet B-undersøkelse). Fiskeridirektoratets regionkontor
kan i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling i tillegg kreve undersøkelse
av bunntilstanden under anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen)
(i NS-9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS-9410 jf. NS-9423 eller tilsvarende
internasjonal standard eller anerkjent norm, som i tilfelle skal utføres av et organ
som er akkreditert for å utføre oppgaven.
Viser undersøkelser etter første ledd fortsatt uakseptabel miljøtilstand, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling fatte
vedtak om brakklegging av lokaliteten. Vedtak om brakklegging oppheves ikke
før ny undersøkelse viser at miljøtilstanden er i de høyeste tilstandskategoriene
(tilstand 1 eller 2).
§ 37. Plikt til å forebygge og begrense rømming
Det skal utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer. Det skal videre
sørges for at eventuell rømming oppdages raskest mulig og at rømmingen i størst
mulig grad begrenses.
Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for
rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for systematiske tiltak.
Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer
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gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en
dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring. Det må kunne dokumenteres at annen likeverdig rømmingssikring er minst like rømmingshindrende
som dobbelt sikring.
Maskeåpning i notpose skal være tilpasset fiskens størrelse, slik at fisken ikke kan
slippe gjennom notposen. Nøter skal kontrolleres før de tas i bruk, og regelmessig
under driften,
Ved lokaliteter for torsk som er i drift skal det drives kontinuerlig overvåkingsfiske
med teiner eller ruser. All fisk og krepsdyr som fanges under overvåkingsfiske, og
som ikke er akvakulturdyr, skal slippes ut. Gjenfangede akvakulturdyr skal avlives.
Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonen.
§ 38. Meldeplikt ved rømming
Det skal straks meldes fra på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratet dersom det er
kjennskap til at fisk rømmer, eller når mistanke om rømming foreligger, uavhengig
av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter eller installasjoner.
Nærmere krav til meldeplikten fastsettes i skjema for melding om rømming.
§ 39. Gjenfangst etter rømt fisk
Det skal straks foretas gjenfangst av fisk som er rømt. Gjenfangstplikten begrenses
til sjøområdet inntil 500 meter fra anlegget og opphører når det er åpenbart at den
rømte fisken ikke lenger befinner seg i dette området. Avstanden måles fra en rett
linje trukket mellom anleggets faktiske ytterpunkt i overflaten.
Dersom mulighetene for å få gjenfanget rømt fisk tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling utvide eller
innskrenke gjenfangstpliktens omfang i tid og geografisk utstrekning.
Både oppstart og avslutning av gjenfangstfiske må meldes til Fiskeridirektoratets
regionkontor og Statsforvalterens miljøvernavdeling.
Det foreligger plikt til å ta imot egen fisk som lovlig blir fisket av andre i et
område definert av Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling.
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Fiskeridirektoratets regionkontor kan frita for gjenfangstplikten ved rømt villfanget
marin fisk og rømt settefisk.

Kapittel 4. Ytterligere krav ved produksjon av stamfisk og matfisk

§ 40. Driftsplan og brakklegging
Det skal til enhver tid foreligge en driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Ved
samdrift skal det foreligge en felles driftsplan.
Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå:
a)
hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk på, tidspunktet for
utsett og antall fisk. For lokaliteter, der flere akvakulturtillatelser er
tilknyttet, skal det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og
b)
tidsrom for brakklegging og eventuell oppbevaring av rensefisk og
flytting av fisk til andre lokaliteter, og
c)
hvilke lokaliteter som eventuelt ikke planlegges brukt.
Lokaliteter i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i minimum
2 måneder etter hver produksjonssyklus. Dette er ikke til hinder for at rensefisk kan
oppbevares på lokaliteten dersom dette er forsvarlig utfra smittehensyn. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet og
koordinert brakklegging av et område av hensyn til fiskehelse.
Drift og brakklegging skal skje på en slik måte at samtlige lokaliteter i et område
blir mest mulig effektivt utnyttet for å oppnå økt verdiskapning. Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet eller
koordinert brakklegging av et område av hensyn til miljø.
Driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk for de neste
to kalenderår, skal før 1. oktober sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor for
godkjenning. Kravet om innsending og godkjenning gjelder ikke for akvakultur
av torsk som baserer seg på villfanget fisk.
Fiskeridirektoratets regionkontor skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om
godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i
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vedtak nekte godkjenning dersom hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten
eller i et område tilsier det.
Ved vesentlige endringer i forhold til godkjent del av plan, skal det snarest sendes
søknad om godkjenning av endringene til Fiskeridirektoratets regionkontor.
§ 41. Journalføring på lokalitetsnivå
Driftsjournalen skal på lokalitetsnivå minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
a)
nummer på produksjonsenhet knyttet til akvakulturtillatelsens
nummer og innehaver av tillatelsen,
b)
tidspunkt for brakklegging,
c)
rømmingstilfeller: rømmingsårsak, rømmingstidspunkt, art, antall
rømte fisk, deres gjennomsnittsvekt, helsestatus og at rømmingen
er meldt Fiskeridirektoratets regionkontor og tidspunktet for dette,
d)
fangster tatt under gjenfangstaksjoner: antall fisk, størrelsesfordeling,
samlet vekt og artsfordeling,
e)
kjemikalieforbruk: kjemikalietype, produktnavn, mengde og forbruksperiode,
f)
legemiddelforbruk: legemiddeltype, produktnavn, mengde,
forbruksperiode og tilbakeholdelsestid,
g)
levering av dødfisk: kvantum levert, leveringstidspunkt og mottaker,
h)
resultater etter foretatte miljøundersøkelser: kart (1:5000), det topogra
fiske bunnkartet, lokalitetskartet der prøvetakingsstedene er avmerket
og skjema for oppsummering av undersøkelsen,
i)
gjennomførte kontroller av not,
j)
gjennomførte kontroller av bunnredskap for overvåkingsfiske,
herunder antall innfangede akvakulturdyr, ville fisk og krepsdyr,
størrelsesfordeling og samlet vekt.
Ved samdrift skal det føres felles driftsjournal. Ved samdrift skal driftsjournalen i
stedet for opplysningene i første ledd bokstav a opplyse om hvilke innehavere av
akvakulturtillatelse som driver i samdrift, hvilke tillatelser som er omfattet og
hvilken ideell andel av fisken som knytter seg til de ulike tillatelsene.
§ 42. Journalføring på produksjonsenhetsnivå
Driftsjournalen skal på produksjonsenhetsnivå minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
a)
utsett av fisk: dato, art, antall fisk, årsklasse og opprinnelse,
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

utslaktingskvantum og sted for slakting: slakteri, dato, art, antall fisk,
slaktevekt og slaktetilstand,
uttak av levende fisk: dato, art, antall og kvantum. Ved flytting av fisk
skal det journalføres til hvilket akvakulturanlegg fisken er flyttet til,
volum som fisken har mulighet til å bevege seg i,
fiskens helse- og velferdsstatus: antall helsekontroller, antall obduserte
fisk, prøveuttak, undersøkelser, diagnoser, skader, herunder omfang av
vaksineskader, behandlinger, samt kjente eller sannsynlige årsaker til
skader og produksjonssykdommer,
relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak,
angrep av predatorer, alger eller maneter og eventuelt
gjennomførte tiltak.

Følgende opplysninger skal journalføres daglig på produksjonsenhetsnivå:
a)
beholdning av fisk: art, antall fisk og årsklasse,
b)
biomasse og grunnlaget for beregningen av biomasse, tilvekst og tetthet,
c)
tap: dødelighet og annen årsak til tap, art, antall fisk og kvantum, og
d)
fôrforbruk i kilo og fôrtype..
§ 43. Tilleggskrav til journalføring for stamfisk
Driftsjournalen for stamfisk skal på lokalitetsnivå i tillegg minst inneholde opplysninger om biologisk avstamming. For lokaliteter på land skal driftsjournalen i
tillegg minst inneholde opplysning om:
a)
antall rognkorn produsert, og
b)
leveranse av rogn internt og eksternt: dato for leveranse, navn på
mottaker og antall rognkorn.
Opplysningene skal inndeles etter hver årsklasse og om fisken er satt ut vår eller høst.
Ved samlokalisering av flere tillatelser, og selv om innehaveren er den samme, skal
det fremgå av driftsjournalen hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til.
§ 44. Rapportering og melding
Fra akvakulturanlegg i sjøvann med fisk skal det månedlig rapporteres til Fiskeridirektoratet om tidspunktet for brakklegging av lokaliteten. I tillegg skal det
for hver produksjonsenhet som er i drift rapporteres om følgende opplysninger:
a)
nummer på produksjonsenhet knyttet til innehaver av tillatelse,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

utsett av fisk: art, antall fisk og årsklasse,
beholdning av fisk: art, antall individer og årsklasse,
biomasse,
utslaktingskvantum: art, antall fisk, slaktevekt og slaktetilstand,
Uttak av levende fisk: art, antall og kvantum, ved flytting av fisk skal
det rapporteres til hvilket akvakulturanlegg fisken er flyttet til,
tap: dødelighet og annen årsak til tap, art, antall fisk og kvantum,
fôrforbruk i kilo og fôrtype, og
volum som fisken har mulighet til å bevege seg i.

I tillegg til årsklasse nevnt i første ledd bokstav b skal det for stamfisk av laks,
ørret og regnbueørret i sjøvann fremgå av den månedlige rapporten om fisken
er satt ut vår eller høst. Ved samlokalisering, hvor en tillatelse til akvakultur av
stamfisk av laks, ørret og regnbueørret inngår, skal det fremgå av den månedlige
rapporten hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til. Dette gjelder selv om
innehaveren av de ulike tillatelsene er den samme.
Frist for innsendelse av kalendermånedlige opplysninger i henhold til første og
andre ledd settes til den 7. i påfølgende måned.
Fra akvakulturanlegg på land eller i ferskvann, skal det meldes fra til Fiskeridirektoratets regionkontor når:
a)
et akvakulturanlegg tas i bruk og hvilken art som settes ut,
b)
et akvakulturanlegg er tømt for akvakulturdyr, og
c)
ved kontinuerlig drift skal beholdning i form av art, antall og årsklasse
meldes årlig. Frist for innsendelse er 7. januar.
Ved samdrift skal det sendes inn felles rapport og melding.
§ 45. Årlig rapportering stamfisk
Fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og rensefisk på
land skal det 15. juli hvert år rapporteres for perioden 1. juni til 31. mai til Fiskeridirektoratet følgende opplysninger på lokalitetsnivå for hver årsklasse:
a)
b)
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c)

antall rognkorn, plommesekklarver eller yngel produsert, levert og
eventuell restbeholdning.

Opplysningene skal inndeles etter hver årsklasse og om fisken er satt ut vår eller høst.
I tillegg skal det på tillatelsesnivå redegjøres årlig for biologisk avstamming og
opprinnelse, avlsmål, avlsmetode og seleksjonsintensitet.
Ved samlokalisering av flere tillatelser, og selv om innehaveren er den samme, skal
det fremgå av den årlige rapporten hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til.
§ 46. (Opphevet)
§ 47. Biomasse
Biomassen per akvakulturtillatelse skal ikke overstige den maksimalt tillatte
biomassen som følger av tillatelsen.
Summen av biomasse i tillatelser tildelt innenfor samme art til samme formål,
samme type og tilhørende samme person innenfor et produksjonsområde utgjør ett
biomassetak. Ved kontroll av maksimalt tillatt biomasse hos den enkelte innehaver
av tillatelse, legges biomassetaket til grunn. Ved samdrift vil den enkelte innehavers
ideelle andel av biomassen på lokaliteten inngå i biomasseberegningen i forhold
til biomassetaket.
Biomassen på en lokalitet skal ikke overstige den maksimalt tillatte biomassen
som er klarert for lokaliteten i henhold til tillatelsen.
Fisk tilhørende ulike innehavere skal ikke befinne seg i samme produksjonsenhet,
med mindre innehaverne driver i samdrift.
Ved samdrift og samlokalisering er de ulike innehaverne solidarisk ansvarlige for
overskridelse av lokalitetsbiomasse. Ved mistanke om brudd på maksimalt tillatt
biomasse fastsatt i tillatelsen, kan Fiskeridirektoratet kreve oppveiing eller annen
fysisk måling av biomassen, for innehavers regning. Representant fra Fiskeridirektoratet skal kunne være til stede under oppveiing.
§ 47a. Maksimalt antall fisk
Antall fisk per produksjonsenhet i sjø skal ikke overstige 200 000.
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Ved mistanke om brudd på første ledd, kan Fiskeridirektoratet kreve telling eller
annen måling av antall fisk i produksjonsenheten(e) for innehavers regning. Representant fra Fiskeridirektoratet kan være tilstede under telling eller annen måling.
§ 48. Felles biomassetak for konsern innenfor et produksjonsområde
Innehavere av akvakulturtillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3,
kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor innvilges et felles biomassetak.
Felles biomassetak omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser til samme formål,
av samme type og samme art tilhørende søkerne innenfor et produksjonsområde
i tråd med gjeldende regler for det samme produksjonsområdet.
Dokumentasjon på konserntilknytning må følge søknaden.
Oppdatert dokumentasjon på konserntilknytning må årlig sendes Fiskeridirektoratets regionkontor innen 30. april.
Retten til felles biomassetak faller bort dersom konserntilknytningen opphører.
Dersom det skjer endringer i konserntilknytningen som er avgjørende for godkjenningen av det felles biomassetaket, skal det straks meldes fra om dette til Fiskeridirektoratets regionkontor.
Innehavere med felles biomassetak er solidarisk ansvarlige for overskridelse av
det felles biomassetaket.
Det er adgang til å melde seg ut av et felles biomassetak i løpet av et kalenderår.
Utmeldt innehaver kan ikke søke seg inn i et nytt eller eksisterende felles biomassetak i løpet av det samme kalenderåret.
§ 48a. Felles biomassetak mellom produksjonsområder
Innehaver av akvakulturtillatelse eller innehavere innen samme konsern kan
innvilges et felles biomassetak mellom produksjonsområder. Biomassetaket omfatter
tillatt biomasse etter alle tillatelser av samme type, samme formål og samme art
tilhørende søker innenfor inntil to tilgrensende produksjonsområder.
§ 48 annet til og med sjette ledd gjelder tilsvarende.
§ 48b. Felles biomassetak mellom produksjonsområder for selskap som videreforedler
en høy andel fisk
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Innehaver av akvakulturtillatelse eller innehavere innen samme konsern, jf.
regnskapsloven § 1-3, som enten selv eller gjennom avtale med en ekstern aktør
videreforedler en høy andel av den fisk som innehaveren selv har oppdrettet, kan
innvilges et felles biomassetak mellom produksjonsområder. Videreforedlingen
må skje i et kystdistrikt i Norge.
Biomassetaket omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser av samme type, samme
formål og samme art tilhørende søker innenfor inntil tre produksjonsområder som
grenser til hverandre. Fiskeridirektoratet kan for å opprettholde det geografiske
omfanget av et tidligere innvilget interregionalt biomassetak, innvilge et felles
biomassetak som omfatter inntil fire produksjonsområder. Det kan stilles vilkår
som begrenser mulighetene til å utvide et slikt biomassetak i omfang.
For søknad etter første ledd må søker på søknadstidspunktet godtgjøre at vilkårene
i første ledd blir oppfylt. Tillatelse til felles biomassetak mellom produksjonsområder bortfaller dersom vilkårene i første ledd ikke er oppfylt for den fisk som
innehaveren selv har oppdrettet i løpet av ett kalenderår. Det skal innen februar
hvert år dokumenteres at vilkårene var oppfylt i det forutgående kalenderåret.
Dokumentasjonen skal bekreftes av revisor.
Søknad og årlig dokumentasjon sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor i den
regionen der selskapet har størstedelen av sin oppdrettsvirksomhet.
Fiskeridirektoratet kan fatte vedtak om begrensninger i utnyttelse av felles biomassetak
gitt etter første ledd dersom selskapet ikke kan dokumentere tilstrekkelig kontroll
med miljøpåvirkning som omfattes av reguleringer for produksjonsområdene.
For at foretak som er pålagt utslakting på grunn av sykdom skal kunne opprettholde
produksjonen, kan Fiskeridirektoratet innvilge et midlertidig felles biomassetak
mellom produksjonsområder for tillatelser av samme type, formål og art. Det kan
bare innvilges midlertidig felles biomassetak mellom produksjonsområder når
søkeren dokumenterer at innvilgelsen sikrer råstofftilgang til videreforedling. Det
felles biomassetaket mellom produksjonsområder opphører senest når produksjonen
er gjenopprettet i området der pålagt utslakting har funnet sted. Fiskeridirektoratet
fastsetter omfang, varighet og nærmere vilkår for biomassetaket i enkeltvedtak.
Første og tredje ledd gjelder tilsvarende, andre og fjerde ledd gjelder ikke. Departementet er klageinstans for vedtak fattet etter dette leddet.
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§ 48c. Midlertidige tilpasninger for ørretnæringen
Innehaver av tillatelse til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret kan
til tross for forbudet i § 47 første ledd, overstige den maksimalt tillatte biomassen som
følger av akvakulturtillatelsen med 20 prosent på tillatelser benyttet til produksjon
av ørret eller regnbueørret frem til og med 30. juni 2016.
På tillatelser benyttet til produksjon av både laks og ørret/regnbueørret skal ny
maksimal tillatt biomasse beregnes forholdsmessig etter andelen stående biomasse
som er innrapportert for hver art per 31. august 2015, jf. første ledd. Slaktes en art
helt ut, vil fra tidspunktet for utslakting ny maksimalt tillatt biomasse beregnes
etter første ledd.
Ved kontroll av maksimalt tillatt biomasse hos den enkelte innehaver av tillatelse,
jf. § 47 annet ledd, legges det opprinnelige biomassetaket tillagt den prosentsatsen
som følger av første eller annet ledd til grunn. Tilsvarende legges til grunn ved
beregning av biomassetak etter § 48, § 48a og § 49.
Endringene gjelder ikke ved beregning av biomasse etter § 47 tredje ledd (lokalitet).
Dersom beregningen etter andre ledd slår særlig urimelig ut, kan Fiskeridirektoratet etter søknad innvilge en alternativ beregning av maksimalt tillatt biomasse.
Ny maksimalt tillatt biomasse må ligge innenfor rammene av det som følger av
første ledd.
Denne bestemmelsen gjelder for tillatelser knyttet til lokaliteter der det ble produsert
laks, ørret eller regnbueørret per 31. august 2015.
§ 49. Samdrift
Samdrift tillates kun for produksjon av matfisk av samme art og av samme type
tillatelse. Det er ikke tillatt med samdrift og samlokalisering på samme lokalitet.
Samdrift skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor senest en kalendermåned
før iverksettelse. Meldingen skal inneholde opplysninger om:
a)
hvilke lokaliteter, hvilke tillatelser og hvilke innehavere som er
omfattet av samdriften, og
b)
hvilken ideell andel av fisken som knytter seg til de ulike tillatelsene.
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Endringer i forhold som nevnt i andre ledd bokstav a kan først iverksettes en
kalendermåned etter at ny melding er kommet frem til Fiskeridirektoratets regionkontor. Endringer i forhold som nevnt i andre ledd bokstav b må senest fremkomme
sammen med rapportering av samdriften etter § 44.
Meldinger etter andre ledd og tredje ledd første punktum må underskrives av alle
som deltar i samdriften.
Ved samdrift er deltakerne solidarisk ansvarlige for overtredelser av bestemmelser
gitt i eller med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet mv., lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og lov 17. juni 2005 nr.
79 om akvakultur med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse.
§ 50. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for stamfisk
Fisk i akvakulturanlegg for stamfisk med mindre enn 50 stamfisk, skal ha minst
seks helsekontroller per år. Fisk i akvakulturanlegg for stamfisk med 50 stamfisk
eller flere, skal ha minst tolv helsekontroller per år. Dersom det ikke er fisk i
akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall helsekontroller tilsvarende.
Siste ni måneder før stryking eller annen form for reproduksjon, skal all stamfisk
som dør eller har unormal atferd, og som ikke klart er forårsaket av tekniske uhell
eller andre ikke sykdomsrelaterte årsaker, gjennomgå relevante undersøkelser.
Ved stryking eller annen form for reproduksjon av stamfisk fra akvakulturanlegg
skal relevante undersøkelser gjennomføres avhengig av helsestatusen i akvakulturanlegget og nærliggende område.
Ved stryking av laks og regnbueørret fra akvakulturanlegg, unntatt levende genbank,
skal samtlige hunnfisk obduseres etter stryking, og samtlige hannfisk obduseres
etter at de er benyttet siste gang. Regnbueørret kan strykes to sesonger, forutsatt
at et representativt utvalg obduseres og relevante undersøkelser gjennomføres
etter første sesongen.
Ved stryking eller annen form for reproduksjon av villfanget fisk skal relevante
undersøkelser gjennomføres avhengig av helsestatusen i området hvor villfisken er
fanget. Villfanget anadrom fisk som strykes skal minst testes for bakteriell nyresyke.
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§ 50a. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for matfisk
Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000
matfisk, skal ha minst fire helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med mer enn 50 000 matfisk og mindre enn
1 000 000 matfisk, skal ha minst seks helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for matfisk med 1 000 000 matfisk eller flere, skal ha minst
tolv helsekontroller per år.
Dersom det ikke er fisk i akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall
helsekontroller tilsvarende.
Minst 30 matfisk av laks, regnbueørret, ørret eller røye i ferskvann skal undersøkes
for Gyrodactylus salaris per år.
§ 51. Avl og reproduksjon
I avlsarbeidet skal det legges vekt på å få frem frisk og robust fisk. Det skal legges
vekt på domestisering av fisken.
Ingen fisk skal holdes i oppdrett med mindre fiskens genotype eller fenotype tilsier
at det er mulig å opprettholde god velferd og helse.
Naturlige eller kunstige befruktningsprosedyrer som forårsaker, eller som med
sannsynlighet vil forårsake, skade eller unødige påkjenninger skal ikke brukes.
Antall ganger den samme fisken håndteres i forbindelse med undersøkelse i forkant
av stryking og under stryking skal begrenses mest mulig for å unngå skade og
unødige påkjenninger. Dersom levende fisk skal strykes eller undersøkes i forkant
av stryking, skal bedøvelse eller beroligende midler brukes i den utstrekning det
er nødvendig for den arten det gjelder. I de tilfeller komprimert luft brukes for å
lette strykingen skal fisken være bedøvd.
Dersom gonadene skal fjernes fra fisk, skal fisken avlives før disse fjernes.
§ 52. Stryking av matfisk
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Laks, ørret og regnbueørret som har levd i sjøvann, kan ikke strykes uten at fisken
fra og med tidspunktet for sjøsetting har inngått i en tillatelse til akvakultur av
stamfisk.
§ 53. Kompetanse stamfisk
Innehaver av stamfisktillatelse skal til enhver tid ha avlsfaglig kompetanse.
§ 54. Slaktemerd
Fisk kan oppbevares maksimalt 6 døgn i slaktemerd. Syk og skadet fisk skal avlives
så raskt som mulig. Kravene i denne paragrafen gjelder i tillegg til forordning (EF)
nr. 1099/2009 artikkel 3 nr. 1 om at også fisk skal vernes mot unngåelig smerte,
lidelse og frykt ved avliving og aktiviteter i forbindelse med det.
Fisk skal ikke plasseres i slaktemerd med miljøforhold som er særlig belastende
for fisken, herunder temperaturer som overskrider fiskens toleransegrense.
Fisk fra ulike akvakulturanlegg skal ikke oppbevares i samme slaktemerd. Når en
slaktemerd er fylt opp med fisk, skal den tømmes før det fylles på med ny fisk fra det
samme eller et annet akvakulturanlegg. Det kan maksimalt være fisk fra tre ulike
akvakulturanlegg samtidig i slakteriets slaktemerder. Slaktemerder i ferskvann
kan bare brukes for fisk fra akvakulturanlegg innenfor det samme nedslagsfeltet.
Opplining av nøter skal i størst mulig grad begrenses i tid, og skal kun forekomme
når fisk pumpes eller håves inn på slakteriet. Oksygennivået i vannet skal overvåkes
både i opplinet not og under trenging i kar på land.
Fisk som er levert til slaktemerd, skal gå direkte til slakting ved tilhørende slakteri.

Kapittel 5. Ytterligere krav ved produksjon av settefisk og for kultiveringsfisk

§ 55. (Opphevet)
§ 56. Produksjonsbegrensning per smittemessig atskilt enhet
Dersom det produseres mer enn 1 000 000 settefisk pr år, skal ulike generasjoner av
settefisk holdes i smittemessig atskilte enheter. Antall settefisk per smittemessig
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atskilt enhet skal ikke overstige 2 500 000 stk. Antallsbegrensningene gjelder
ikke rogn og yngel.
§ 57. Journalføring
Driftsjournalen skal minst inneholde oppdaterte opplysninger om:
a)
mottak, levering og beholdning av fisk, plommesekklarver, yngel og
rogn: antall mottatt, opprinnelse, antall levert, mottaker og beholdning,
b)
rømmingstilfeller: rømmingsårsak, rømmingstidspunkt, antall rømte
individer, størrelse, helsestatus og at rømmingen er meldt
Fiskeridirektoratets regionkontor og tidspunktet for dette,
c)
kjemikalieforbruk: kjemikalietype, produktnavn, mengde og forbruksperiode,
d)
legemiddelforbruk: legemiddeltype, produktnavn, mengde og forbruksperiode,
e)
fiskens helse- og velferdsstatus: antall helsekontroller, antall obduserte
fisk, prøveuttak, undersøkelser, diagnoser, skader, herunder omfang av
vaksineskader, behandlinger, samt kjente eller sannsynlige årsaker til
skader og produksjonssykdommer,
f)
relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak, og
g)
behandling og levering av død fisk: behandlingsmåte, mengde,
leveringstidspunkt og mottaker.
Det skal daglig journalføres opplysninger om antall fisk, vekt, tilvekst, tetthet,
dødelighet samt fôrforbruk i kilo og fôrtype på produksjonsenhetsnivå.
§ 58. Rapportering og melding
Fra akvakulturanlegg med settefisk skal det månedlig rapporteres til Mattilsynet
om følgende opplysninger for hver produksjonsenhet som er i drift med startfôringsyngel eller eldre fisk: antall fisk, snittvekt og dødelighet.
Frist for innsendelse av kalendermånedlige opplysninger i henhold til første ledd
er den 7. i påfølgende måned.
Fra akvakulturanlegg med kultiveringsfisk skal det meldes fra til det lokale Mattilsynet når akvakulturanlegget tas i bruk, hvilken art som settes ut og når akvakulturanlegget er tømt for fisk.
Ved kontinuerlig drift skal beholdning i form av art, antall og årsklasse meldes
årlig. Frist for innsendelse er 7. januar.
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§ 59. Vanninntak, vannkilde og avløp
Vanninntak til settefisk og kultiveringsfisk skal være sikret mot inntak av villfisk.
Vanninntak fra ferskvann til settefisk og kultiveringsfisk skal behandles og kontrolleres i henhold til krav fastsatt i forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon
av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet dersom det
er oppgang av anadrom fisk i vannkilden, annen akvakulturrelatert virksomhet i
vannkilden, eller avløp fra slik virksomhet til vannkilden.
Avløp fra settefisk skal gå direkte til sjø. Mattilsynet kan tillate avløp til ferskvann
og sette nødvendige vilkår for slik tillatelse.
For akvakulturanlegg som ble etablert før 1. januar 2001 kan det gis dispensasjon
fra andre ledd.
§ 60. Bruk av sjøvann
Vanninntak fra sjø til settefisk og kultiveringsfisk, unntatt marin fisk, skal behandles
og kontrolleres i henhold til krav fastsatt i forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om
desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.
§ 61. Annen fisk i akvakulturanlegg for settefisk og kultiveringsfisk
Dersom stamfisk eller villfanget fisk tas inn i akvakulturanlegg for settefisk eller
kultiveringsfisk, skal fisk som tas inn holdes i avdeling smittemessig atskilt fra
settefisk eller kultiveringsfisk. Avdeling som skal benyttes til stamfisk eller villfanget
fisk, skal rengjøres og desinfiseres før fisken tas inn og før den igjen tas i bruk til
settefisk eller kultiveringsfisk.
§ 62. Helsekontroll med fisk i akvakulturanlegg for settefisk og kultiveringsfisk
Fisk i akvakulturanlegg for settefisk, skal ha minst tolv helsekontroller per år.
Fisk i akvakulturanlegg for kultiveringsfisk av anadrom fisk som er ment for utsett
i flere vassdrag, skal ha minst tolv helsekontroller per år. Fisk i akvakulturanlegg
for annen kultiveringsfisk, skal ha minst fire helsekontroller per år.
Dersom det ikke er fisk i akvakulturanlegget hele året, reduseres krav til antall
helsekontroller tilsvarende.
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Siste helsekontroll før levende settefisk og kultiveringsfisk tas ut av akvakulturanlegget skal gjennomføres tidligst tre uker før levering.
I akvakulturanlegg med laks, regnbueørret, ørret eller røye skal minst 30 fisk
undersøkes for Gyrodactylus salaris per år. Når settefisk og kultiveringsfisk av
laks, regnbueørret, ørret eller røye skal settes ut i akvakulturanlegg eller vann hvor
saliniteten på 0,5 meters dyp er under 25 promille på utsettingstidspunktet, skal
minst 30 fisk undersøkes for Gyrodactylus salaris i løpet av de tre siste månedene
før utsett.
§ 63. (Opphevet)
Kapittel 6. Særskilte krav ved produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

§ 64. Journalføring
Driftsjournalen skal til enhver tid minst inneholde opplysninger om:
a)
tidspunkt for når akvakulturanlegget tas i bruk og hvilken art som
settes ut,
b)
antall akvakulturdyr mottatt, opprinnelse, antall akvakulturdyr tatt
ut og hvor de er levert,
c)
tidspunkt for når akvakulturanlegget er tømt for akvakulturdyr,
d)
antall egne tilsyn med installasjonen og akvakulturdyrene pr. måned,
e)
helsestatus: antall gjennomførte helsekontroller, prøveuttak, foretatte
undersøkelser, diagnoser og gjennomførte behandlinger, og
f)
dødelighet per produksjonsenhet som er relevant for produksjonsformen.
§ 65. Rapportering og melding
Driftsdata skal årlig rapporteres til Fiskeridirektoratets regionkontor innen 1.
oktober. Rapporten skal inneholde tidspunkt for når akvakulturanlegget ble tatt i
bruk eller planlegges tatt i bruk, art, beholdning i form av antall eller biomasse,
årsklasse og planlagt tidspunkt for høsting. Avvik fra planlagt høstetidspunkt skal
meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor minst 14 dager før høsting gjennomføres eller den planlagte høsting skulle vært gjennomført. Høsting gjelder i denne
sammenheng også tømming av anlegget for akvakulturdyr.
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§ 66. Krav om sikkerhetsstillelse for blåskjelltillatelser
Ny innehaver av tillatelse til akvakultur av blåskjell tildelt etter 31. mars 2007 skal
umiddelbart etter overføring av en slik tillatelse, dokumentere at vedkommende har
a)
innbetalt et depositum på kr 2 500 per omsøkt dekar på en sperret
konto, eller
b)
en forsikring som gir tilsvarende dekning som i bokstav a, eller
c)
stilt annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning som i
bokstav a.
Dokumentasjonen skal foreligge i form av bekreftelse fra finansinstitusjon,
forsikringsinstitusjon eller annen relevant institusjon, og skal sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor tillatelsen er hjemmehørende.
Depositumet, forsikringen eller annen likeverdig sikkerhet skal være sikkerhet
for opprydding etter permanent opphør av drift på en lokalitet, jf. § 17 annet ledd
og akvakulturloven § 13 første ledd.
Finansinstitusjonen kan utbetale depositumet med frigjørende virkning dersom
Fiskeridirektoratets regionkontor samtykker til det. Det skal fremgå av samtykket
hvem utbetalingen skal skje til. Ved overføring av tillatelse gir Fiskeridirektoratets
regionkontor samtykke til utbetaling til tidligere innehaver når krav til sikkerhet
er innfridd av ny innehaver.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser
§ 67. Tilsyn og vedtak
Bestemmelsene gitt i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur, forvaltes
av Fiskeridirektoratet, som fører tilsyn og fatter vedtak etter disse i tråd med
akvakulturloven § 27, § 28, § 29, § 29a, § 30 og § 31a. Dette gjelder denne forskriftens
§ 1 til § 4, § 5 unntatt tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 unntatt andre ledd, § 8, § 10
første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 15, § 15a, § 15b, § 16 andre ledd, §
17, § 18, § 21 andre og tredje ledd, § 35 til og med § 39, § 40 unntatt tredje ledd, §
41 første ledd bokstav a–f, og h–j og andre ledd, § 42 første ledd bokstav a, b, c og
g og andre ledd, § 43, § 44, § 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b, § 49, § 52, § 53, § 57
første ledd bokstav a t.o.m. d, § 64 unntatt bokstav e, § 65 og § 66.
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Bestemmelsene gitt i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon
og mattrygghet mv. (matloven), forvaltes av Mattilsynet, som fører tilsyn og fatter
vedtak etter disse i tråd med matloven § 23, § 24, § 25 og § 26. Dette gjelder denne
forskriftens § 1 til § 4, § 5 tredje ledd, § 7 unntatt fjerde ledd, § 9, § 10, § 11, § 12
første ledd, § 13, § 14, § 16, § 19 første ledd bokstav e, § 37, § 40 med unntak av
fjerde ledd, § 41 første ledd bokstav a, b, e, f, g og h, § 42, § 43, § 44 unntatt siste
ledd, § 45, § 47 tredje ledd, § 50, § 50a, § 52, § 54 første, tredje og femte ledd, § 56,
§ 57 unntatt første ledd bokstav b, § 58 til § 65.
Bestemmelsene gitt i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, forvaltes
av Mattilsynet, som fører tilsyn og fatter vedtak etter disse i tråd med dyrevelferdsloven § 30, § 32, § 33, § 34 og § 35. Dette gjelder denne forskriftens § 1 til § 4,
§ 5 tredje ledd, § 6 unntatt første ledd, § 7 unntatt fjerde ledd, § 9, § 10, § 11 første
ledd første punktum, § 12 unntatt tredje ledd, § 13 første og andre ledd, § 14, § 19,
§ 20 til og med § 34, § 37, § 41 første ledd bokstav a, b, e, f, g og h, § 42, § 43, § 44
unntatt siste ledd, § 45, § 47 tredje ledd, § 50, § 50a, § 51, § 54 første til fjerde ledd,
§ 57 unntatt første ledd bokstav b, § 58 og § 62.
§ 68. Dispensasjon
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i §
67 første ledd, bortsett fra § 48 første og andre ledd.
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 67
andre og tredje ledd.
Det er en forutsetning for dispensasjon etter første eller andre ledd, at denne ikke
vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 69. Straff
Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff
og andre reaksjoner etter lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet mv., lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og lov 17. juni 2005 nr.
79 om akvakultur.
§ 70. Ikrafttredelse, oppheving av forskrift og overgangsbestemmelser
Denne forskriften trer i kraft 1. august 2008, samtidig oppheves forskrift 22. desember
2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg.
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Følgende bestemmelser trer i kraft fra 1. januar 2010:
a)
§ 40 tredje ledd om brakklegging av akvakulturanlegg i sjøvann med
fisk av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret,
b)
§ 44 første og andre ledd om rapportering fra akvakulturanlegg i
sjøvann med fisk av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.
§ 58 første og andre ledd om rapportering fra akvakulturanlegg med settefisk trer
i kraft 1. oktober 2010.
§ 6 fjerde ledd om dokumentasjon av kompetanse trer i kraft 1. januar 2011.
Begrensningen i § 47a gjelder ikke produksjonsenheter med fisk satt ut før ikrafttredelse.
For rensefisk trer krav om rapportering etter § 44 bokstav a, b, f, g og h i kraft 1.
juli 2018.
For rensefisk trer krav om rapportering etter § 58 i kraft 1. januar 2019.
For produksjonsenheter som per 19. april 2018 har produksjon av fisk, må ikke
maskestørrelsen tilpasses rensefisken før etter første brakklegging, jf. § 37 fjerde
ledd. Dette gjelder likevel ikke leppefisk.
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(FOR-2011-08-16-849)

NYTEK-forskriften

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg
gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.
§ 2. Forskriftens geografiske og personelle virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften gjelder for enhver som driver akvakultur av fisk i flytende akvakulturanlegg uavhengig av formålet med akvakulturproduksjonen.
Forskriften gjelder for vare- og tjenesteleverandører, herunder akkrediterte organ,
til akvakulturnæringen avgrenset til flytende akvakulturanlegg.
§ 3. Forskriftens saklige virkeområde
Forskriften gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle hovedkomponenter,
konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg.
Forskriften gjelder for flåte kun når det er en slik forbindelse eller nærhet mellom
flåten og det øvrige anlegget at teknisk svikt eller havari ved flåten kan føre til
rømming. Fortøyning til flåte er alltid omfattet av forskriften.
Forskriften gjelder ikke for anlegg for oppbevaring av villfanget fisk i restitusjonsog mellomlagringsmerd eller fangsbasert akvakultur.
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§ 4. Henvisninger fra forskriften til krav fastsatt i NS-9415:2009
Når det i denne forskriften henvises til NS-9415:2009 menes Norsk Standard
9415:2009 - Flytende oppdrettsanlegg - eller europeisk eller internasjonal standard
med tilsvarende sikkerhetsnivå som NS-9415:2009.
§ 5. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
a)
brukerhåndbok: dokument som beskriver korrekt identifikasjon av
deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av
og begrensninger til hovedkomponenter i akvakulturanlegget
b)
ekstrautstyr: teknisk utstyr, fastmontert eller flyttbart, som brukes til
å utføre operasjoner på et akvakulturanlegg, hvor svikt eller mangler
ved utstyret kan føre til rømming
c)
flytende akvakulturanlegg: flytende eller nedsenkbart anlegg for
akvakultur av fisk
d)
flytekrage: ramme som gir oppdrift og feste for en eller flere notposer
e)
flåte: flytende arbeids- eller oppbevaringsstasjon
f)
fortøyning: komplett system av liner og bunnfester for å holde
flytekrage eller flåte i ønsket posisjon
g)
hovedkomponent: flytekrage, flåte, not og fortøyning
h)
konfigurasjon: et flytende akvakulturanleggs sammensetning av
hovedkomponenter og ekstrautstyr
i)
konstruksjonsdel til fortøyning: kjetting, sjakkel, kause, tau, bøye,
koblingselement, bunnfeste med mer som kan inngå i fortøyning
j)
leverandør: enhver som selger, leier ut eller på annen måte leverer
komponenter, ekstrautstyr og tjenester til akvakulturnæringen
k)
miljølast: last på et flytende akvakulturanlegg fra vind, strøm, bølger,
havdønninger, springflo og is
l)
verifisering: undersøkelse med formål å bekrefte og
dokumenteresamsvar mot NS-9415:2009.

Kapittel 2. Krav om akkreditering av sertifiserings- og inspeksjonsorgan

§ 6. Krav til akkrediterte produktsertifiseringsorgan
Produktsertifiseringsorganer skal være akkreditert etter NS-EN-45011 Generelle
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krav til organer som har systemer for produktsertifisering - eller den til enhver
tid gjeldende internasjonale standard med samme formål.
§ 7. Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan
Inspeksjonsorganer som skal utføre lokalitetsundersøkelser, fortøyningsanalyse,
utstede hovedkomponentbevis eller utstede anleggssertifikat skal være akkreditert
etter NS-EN-ISO/IEC-17020 - Generelle krav til drift av ulike typer organer som
utfører inspeksjoner.
Akkrediterte inspeksjonsorganer må tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter
NS-EN ISO/IEC 17020. Akkrediterte inspeksjonsorganer som utfører fortøyningsanalyse må tilfredsstille krav til uavhengighetstype C etter NS-EN ISO/IEC 17020.
Akkrediterte organer skal ha relevant kompetanse i henhold til krav fastsatt i
NS-9415:2009 og de oppgaver organet skal utføre.
§ 8. Krav til akkreditering
Akkreditering som nevnt i § 6 og § 7 skal foretas av Norsk Akkreditering eller
annet akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler
for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.

Kapittel 3. Lokalitetsundersøkelse

§ 9. Krav til lokalitetsundersøkelse
Før et flytende akvakulturanlegg kan utplasseres på en lokalitet skal det gjennomføres en lokalitetsundersøkelse som oppfyller krav fastsatt i NS-9415:2009.
Ved arealutvidelser må eksisterende lokalitetsundersøkelse oppdateres slik at det
utvidede arealet omfattes av undersøkelsen.
For lokaliteter som er klarert for akvakultur før 1. januar 2012 skal det innhentes
en lokalitetsundersøkelse som tilfredsstiller kravene i NS-9415:2009 innen 1. juli
2013. Eksisterende lokalitetsklassifisering i henhold til NS-9415:2003 må oppdateres slik at den tilfredsstiller krav til lokalitetsundersøkelse etter NS-9415:2009.
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§ 10. Krav til organ som utfører lokalitetsundersøkelse
Lokalitetsundersøkelser og oppdateringer skal foretas av inspeksjonsorgan som
er akkreditert for å foreta lokalitetsundersøkelser, jf. § 7.
Grunnlagsdokumentasjon til lokalitetsundersøkelse innhentet av andre kan brukes,
dersom det akkrediterte inspeksjonsorganet har gjennomgått dokumentasjonen
og verifisert at den oppfyller krav fastsatt i NS-9415:2009.
§ 11. Lokalitetsrapport
Lokalitetsundersøkelse skal dokumenteres skriftlig i en lokalitetsrapport i samsvar
med krav fastsatt i NS-9415:2009. Lokalitetsrapporten skal være tilgjengelig på
akvakulturanlegget undersøkelsen gjelder for eller anleggets tilhørende landbase.
§ 12. Betingelse for bruk
Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr som faller inn
under NS-9415:2009, skal oppfylle krav fastsatt i standarden dersom de er anskaffet
fra leverandør etter 1. januar 2012. For not, flytekrage, flåte og konstruksjonsdeler
til fortøyning gjelder i tillegg krav om produktsertifisering, jf. § 13.
§ 13. Krav om produktsertifisering
Not, flytekrage, flåte skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan,
jf. § 6, og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009.
Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning og kan ha betydning for rømmingsfaren,
skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan jf. § 6 og i samsvar
med krav fastsatt i NS-9415:2009. Dette gjelder kun for konstruksjonsdeler som
leveres ny fra leverandør og tas i bruk etter 1. januar 2013.
Det er et vilkår for produktsertifisering at det foreligger brukerhåndbok som
samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009.
Hovedkomponenter som vanskelig lar seg sertifisere etter NS-9415:2009 skal
ha produktsertifikat med samme sikkerhetsnivå som NS-9415:2009 eller bedre.
§ 14. Krav om produktsertifiseringsbevis
Akkreditert produktsertifiseringsorgan skal i eget produktsertifiseringsbevis
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dokumentere at produktsertifiserte komponenter samsvarer med krav fastsatt i
NS-9415:2009. Produktsertifiseringsbevis skal utstedes til leverandøren.
Dokumentet skal inneholde følgende opplysninger:
a)
sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og
underskrift,
b)
produkttype og eventuelt produktnavn,
c)
et unikt nummer for produktsertifiseringsdokumentet,
d)
dato for produktsertifiseringen,
e)
omfanget av produktsertifiseringen,
f)
hvilken standard produktet er sertifisert etter,
g)
pålitelighetsklasse og kriterier for gyldighet av produktsertifiseringen,
h)
navn og adresse til leverandøren av det sertifiserte produktet og
i)
akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering eller annet anerkjent
akkrediteringsorgan.
§ 15. Unntak fra krav om produktsertifisering – Hovedkomponentbevis
Flytekrage som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og som ikke er
produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur
etter 1. juli 2013.
Flåte, produsert og levert før 1. oktober 2004, og som ikke har produktsertifikat,
skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.
Hovedkomponentbeviset skal skriftlig dokumentere at vilkårene i § 16 er oppfylt.
I tillegg skal hovedkomponentbeviset:
a)
gi en beskrivelse av hovedkomponenten beviset gjelder,
b)
vise inspeksjonsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer
og underskrift,
c)
ha et unikt nummer for hovedkomponentbeviset og
d)
vise dato for utstedelse og utløpsdato.
Hovedkomponentbevis er gyldig i tre år fra utstedelsesdato.
Hovedkomponentbeviset skal være tilgjengelig på det anlegget komponentene
brukes på, eller på anleggets tilhørende landbase.
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§ 16. Vilkår for hovedkomponentbevis
Hovedkomponentbevis skal utstedes av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede
hovedkomponentbevis, jf. § 7.
Hovedkomponentbeviset kan bare utstedes dersom:
a)
det foreligger en brukerhåndbok for hovedkomponenten som oppfyller
kravene fastsatt i NS-9415:2009,
b)
det verifiseres at hovedkomponenten er i forsvarlig teknisk stand,
c)
det er fastsatt hvilke miljølaster hovedkomponenten tåler og
d)
det gjennom analyser dokumenteres at hovedkomponenten
tilfredsstiller funksjonskravene i NS-9415:2009 ved relevante miljøforhold.

Kapittel 5. Krav til fortøyningsanalyse og utlegg av fortøyning

§ 17. Krav til fortøyningsanalyse
Før fortøyning legges ut, skal det foretas en fortøyningsanalyse i samsvar med
krav fastsatt i NS-9415:2009 av et inspeksjonsorgan akkreditert for å foreta fortøyningsanalyser, jf. § 7.
Fortøyningsanalyse kan ikke foretas før det foreligger en lokalitetsundersøkelse,
jf. § 9.
Fortøyningsanalysen skal:
a)
inneholde en vurdering som viser at fortøyningen samsvarer med krav
fastsatt i NS-9415:2009,
b)
bygge på resultatene fra lokalitetsundersøkelsen og
c)
ta hensyn til det flytende akvakulturanlegget som skal plasseres på
lokaliteten.
For fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004 skal fortøyningsanalyse foreligge
innen 1. juli 2013.
§ 18. Dokumentasjon av fortøyningsanalyse
Fortøyningsanalysen skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal inneholde
følgende opplysninger:
a)
hvilken lokalitet analysen gjelder,
b)
vurderinger i henhold til § 17, tredje ledd punkt a–c,

124

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

NYTEK-FORSKRIFTEN

c)
d)
e)
f)
g)

resultatet av analysen og de krav som oppstilles til fortøyningen,
en beskrivelse av hele fortøyningssystemet i henhold til NS-9415:2009,
en skisse eller et kart av hele fortøyningen hvor alle
hovedkomponenter i anlegget er tegnet inn,
gi en beskrivelse av hvilke type utstyr og konfigurasjon analysen
gjelder for og
pålitelighetsklasse.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget analysen gjelder
for, eller på anleggets tilhørende landbase.
§ 19. Krav til utlegg av fortøyning og fortøyningsinspeksjon
Fortøyning til flytende akvakulturanlegg skal legges ut, og til enhver tid være i
samsvar med, krav oppstilt i fortøyningsanalysen. Avvik fra fortøyningsanalysen
må dokumenteres og påføres fortøyningsrapporten. Ved vesentlige avvik må det
gjøres en ny fortøyningsanalyse.
Det må gjøres en ny fortøyningsanalyse ved endringer av anlegget som har betydning
for lastene som overføres fra anlegg til fortøyning.
Fortøyning som legges ut etter 1. januar 2013 skal senest to måneder etter utlegg
inspiseres ved hjelp av undervannskamera, fjernstyrt miniubåt eller tilsvarende
teknologi.
Tidspunkt for og resultater av inspeksjon skal dokumenteres skriftlig i en egen
rapport for fortøyningsinspeksjon. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på
akvakulturanlegget inspeksjonen gjelder for eller anleggets tilhørende landbase.

Kapittel 6. Krav til leverandør av hovedkomponenter mv.

§ 20. Krav til produktsertifikat
Leverandør av sertifiserte produkter etter kapittel 4 skal sammen med produktet
levere et produktsertifikat.
Følgende opplysninger skal fremgå av produktsertifikatet:
a)
produsentens navn, logo, adresse og underskrift,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

produktsertifiseringsbevisets unike nummer,
hvilket organ som har utstedt produktsertifiseringsbeviset til leverandør,
dato for utstedelse av produktsertifikatet og kriterier for gyldighet,
unikt produktnummer eller serienummer til produktet,
hvilke miljølaster produktet skal tåle,
pålitelighetsklasse etter NS-9415:2009 og
hvilke standard produktet er sertifisert i henhold til.

Produktsertifikatet skal være tilgjengelig akvakulturanlegget produktet er i bruk
på eller anleggets tilhørende landbase.
§ 21. Krav til brukerhåndbok
Leverandør av sertifiserte produkter etter kapittel 4, skal sammen med produktet
levere brukerhåndbok som tilfredsstiller krav fastsatt i NS-9415:2009.
Leverandør av ekstrautstyr skal sammen med produktet levere brukerhåndbok
som minimum inneholder beskrivelse av montering, drift og vedlikehold.
Brukerhåndboken skal være tilgjengelig på det akvakulturanlegget produktet eller
ekstrautstyret brukes på, eller på anleggets tilhørende landbase.
§ 22. Krav til sporbarhet
Leverandør av flytende akvakulturanlegg, samt hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr skal ha system for å sikre sporbarhet og avvikshåndtering,
slik at plikten etter § 23 kan ivaretas.
§ 23. Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv.
Dersom leverandør av produkter eller tjenester til akvakulturnæringen har, eller
burde ha, kjennskap til avvik ved egne produkter eller tjenester som kan føre til
rømming av fisk, plikter leverandøren uten ugrunnet opphold å iverksette egnede
tiltak for å lukke avvikene. Leverandøren skal straks melde fra om avviket til
Fiskeridirektoratet og til mottakere av produktet eller tjenesten.

126

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

NYTEK-FORSKRIFTEN

Kapittel 7. Anleggssertifikat

§ 24. Krav om anleggssertifikat
Alle flytende akvakulturanlegg skal innen 1. juli 2013 ha anleggssertifikat utstedt
av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede anleggssertifikat, jf. § 7. Anleggssertifikatet utstedes for ett flytende akvakulturanlegg på én lokalitet.
Flytende akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat kan ikke brukes til
akvakultur etter dette tidspunkt.
For flytende akvakulturanlegg som legges ut på lokalitet etter forskriftens ikrafttredelse, skal anleggssertifikat være utstedt før anlegget tas i bruk.
§ 25. Vilkår for å få anleggssertifikat
Før anleggssertifikat kan utstedes:
a)
må nødvendige produktsertifikat jf. § 20 og hovedkomponentbevis jf.
§ 15 foreligge,
b)
for flåte må det vurderes om det er en slik nærhet eller forbindelse
mellom flåte og det øvrige anlegg som nevnt i § 3, 2. ledd,
c)
lokalitetsrapport, fortøyningsanalyse og rapport etter
fortøyningsinspeksjon må foreligge før anleggssertifikat kan utstedes.
Anleggssertifikatet kan ikke utstedes før det er foretatt en fysisk
inspeksjon av det flytende akvakulturanlegget som sertifikatet gjelder for.
Ved gjennomgangen skal det verifiseres at:
a)
hovedkomponentene og ekstrautstyret er i forsvarlig teknisk stand,
b)
hovedkomponentene passer sammen, og er montert i henhold til
brukerhåndbøkene,
c)
ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med brukerhåndbøker,
d)
de aktuelle hovedkomponentene tåler miljølastene på lokaliteten.
Dette skal vurderes ut fra lokalitetsundersøkelsen og produktsertifikat eller
hovedkomponentbevis.
§ 26. Krav til anleggssertifikatet
Anleggssertifikatet skal dokumentere at vilkårene i § 25 er oppfylt. Følgende skal
også framgå av anleggssertifikatet:
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a)
b)
c)
d)

inspeksjonsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og
underskrift,
akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering eller tilsvarende
anerkjent akkrediteringsorgan,
dato for utstedelse av sertifikatet og utløpsdato,
unikt lokalitetsnummer for lokaliteten som akvakulturanlegget er
utplassert på.

§ 27. Dokumentasjon av anleggskonfigurasjon
Anleggssertifikatet skal også beskrive det flytende akvakulturanleggets nåværende
eller mulige fremtidige konfigurasjon. Opplysninger i anleggssertifikatet om anleggets
mulige fremtidige konfigurasjon er et vilkår for at det kan gjøres endringer på
akvakulturanlegget uten at nytt anleggssertifikat må utstedes. Anleggets konfigurasjon skal beskrives i henhold til kravene i bokstav a-e.
a)
For not; opplysinger om dimensjonsklasse, innfestingspunkt til
flytekrage, fysisk utforming, soliditet, utspilingssystem og styrke.
b)
For flytekrage; opplysinger om fysisk utforming, materiale, antall flyte
krager og plassering av flytekragene i anlegget.
c)
For flåte; opplysninger om plassering på lokalitet, avstand til
nærmeste flytekrage og om flåten har separat fortøyningssystem eller
er fortøyd sammen med det øvrige anlegget.
d)
For fortøyning; opplysinger om hele fortøyningssystemet dokumentert
ved en skisse eller kart hvor alle hovedkomponenter i anlegget er
tegnet inn.
e)
For ekstrautstyr; opplysninger om bruk og plassering.
Innehaver av akvakulturtillatelse plikter å føre journal over samtlige hovedkomponenter som byttes inn og ut på lokaliteten.
Anleggssertifikat og journal over hovedkomponenter skal være tilgjengelig på
akvakulturanlegget anleggssertifikatet gjelder for eller på anleggets tilhørende
landbase.
§ 28. Anleggssertifikatets gyldighet
Anleggssertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.
Ved endringer av akvakulturanlegget utover den beskrevne konfigurasjonen, kan
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den endrede delen av anlegget ikke kan tas i bruk før nytt anleggssertifikat er
innhentet etter § 24 og § 25.
§ 29. Rapportering
Inspeksjonsorgan, som utsteder anleggssertifikat i henhold til dette kapittelet, skal
senest to uker etter utstedelsen elektronisk sende inn kopi avanleggssertifikatet
og grunnlagsdata for utstedelse av sertifikatet til Fiskeridirektoratet på den måte
direktoratet bestemmer.

Kapittel 8. Bruk og vedlikehold

§ 30. Montering og tilpasning
Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr som inngår i det flytende akvakulturanlegget til enhver tid
er montert riktig sammen og tilpasset hverandre i samsvar med krav oppstilt i
NS-9415:2009, brukerhåndbøker og anleggssertifikat.
§ 31. Bruk, vedlikehold og varslingsplikt
Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at det flytende akvakulturanlegget til
enhver tid er i forsvarlig teknisk stand.
Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og andre
produktsertifiserte komponenter skal brukes og vedlikeholdes i samsvar med
krav oppstilt i brukerhåndbok og NS-9415:2009.
Dersom innehaver av akvakulturtillatelse har, eller burde ha, kjennskap til avvik
ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter vedkommende uten ugrunnet opphold å iverksette egnet tiltak for å hindre eller begrense
rømming. Innehaveren skal melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til
leverandøren av produktet eller tjenesten.
§ 32. Ettersyn og reparasjon av notposer
Ettersyn og reparasjon av not skal foretas av serviceverksted som er sertifisert
av et akkreditert produktsertifiseringsorgan i henhold til krav i NS-9415:2009.
Sertifiseringen skal dokumenteres i et eget sertifiseringsdokument for serviceverkstedet som inneholder:
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a)
b)
c)
d)
e)

verkstedets navn, adresse og organisasjonsnummer,
sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og
underskrift,
et unikt nummer for sertifiseringsdokumentet,
dato for sertifiseringen og
den standarden verkstedet er sertifisert etter.

Ettersyn og reparasjoner skal tilfredsstille krav oppstilt i NS-9415:2009 og brukerhåndbok. Reparasjoner skal dokumenteres i servicekort og inneholde:
a)
verkstedets navn, adresse og underskrift,
b)
sertifiseringsdokumentets nummer for serviceverkstedet,
c)
notposens identifikasjon,
d)
beskrivelse av skadens plassering og omfang og
e)
beskrivelse av reparasjonen.
Lokale og midlertidige utbedringer som er nødvendige for å hindre rømming av
fisk mens noten er i bruk, anses ikke som reparasjon etter bestemmelsen.

Kapittel 9. Sluttbestemmelser

§ 33. Dispensasjonsadgang
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.
§ 34. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse
Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff
og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.
§ 35. Ikrafttredelse og oppheving av forskrift
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift
11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner som
nyttes til akvakultur.
I forskrift 29. mars 2007 nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven
gjøres følgende endringer: - - -
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(FOR-20017-06-19-941)

Forskrift om krav til teknisk
standard for landbaserte
akvakulturanlegg for fisk
Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.
§ 2. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk på norsk landterritorium, uavhengig av formålet med akvakulturproduksjonen.
Forskriften gjelder for enhver som har eller plikter å ha akvakulturtillatelse for
landbaserte akvakulturanlegg for fisk etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur
(akvakulturloven), uavhengig av formålet med akvakulturproduksjonen.
Forskriftens kapitler 2, 3, 4, 5 og 6 gjelder også for vare- og tjenesteleverandøren
til næringen.
§ 3. Henvisninger fra forskriften til krav fastsatt i NS 9416:2013 og NS 3424:2012
Når det i denne forskriften henvises til NS 9416:2013 menes Norsk Standard
9416:2013; Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad.
Når det i denne forskriften henvises til NS 3424:2012 menes Norsk Standard NS
3424:2012; Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring.
Kravene i standardene kan også oppfylles ved å følge europeisk standard, nasjonal
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standard i EØS-området eller internasjonal standard med tilsvarende sikkerhetsnivå
som NS 9416:2013 og NS 3424:2012.
§ 4. Definisjoner
I denne forskrift menes med;
a)
Avdeling: del av landbasert akvakulturanlegg, bygget for å produsere
fisk, som på bakgrunn av for eksempel funksjon, vannstrøm, alder eller
tilstand skal forståes som en egen enhet i tilstandsanalyser etter denne
forskrift.
b)
Brukerhåndbok: dokument som beskriver korrekt identifikasjon av
deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av
og begrensninger til komponenter i akvakulturanlegget, i tillegg til
bruk og vedlikehold.
c)
Dimensjonerende brukstid: den forutsatte tidsperioden en
konstruksjon eller deler av denne, med et tiltenkt formål og med antatt
vedlikehold, skal kunne brukes uten at det skal være nødvendig med
omfattende reparasjon.
d)
Fellesfunksjon: en del av et landbasert akvakulturanlegg som skal
forstås som en egen enhet i tilstandsanalyser etter denne forskrift,
som enten er felles for flere avdelinger eller ikke naturlig inngår i en
avdeling, som for eksempel leveringssystem, vaksinasjonsbygg,
kaianlegg eller felles hovedavløpssperre.
e)
Komponent: del som er relevant for rømming av fisk, for eksempel kar,
sil, rør, slange, dødfisksystem, hovedavløpssperre, alarmsystem,
oversvømmingssperre og leverings- og fortøyningssystem.
f)
Kar: Separat beholder som benyttes til produksjon av fisk.
g)
Landbasert akvakulturanlegg: produksjonsanlegg for akvakultur med
fisk som er plassert på land.
h)
Leverandør av komponent: enhver som selger, leier ut eller på annen
måte leverer komponenter, enten enkeltvis eller som en helhet,
til akvakulturnæringen.
i)
Leveringssystem: slanger og rørsystemer fra et sikret område på det
landbaserte akvakulturanlegget for fisk frem til mottak i brønnbåt, bil
eller liknende.
j)
Produktsertifikat: sertifikat som angir at produktet er i samsvar med
nasjonal eller internasjonal standard eller annen teknisk spesifikasjon,
og at produksjonen er underlagt løpende kvalitetskontroll.
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k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)

r)

Prosjekterende foretak: bygningskyndig foretak som utformer,
dimensjonerer og planlegger (prosjekterer) landbaserte
akvakulturanlegg for fisk etter denne forskrift.
Prosjektering: utforming, dimensjonering og planlegging av utførelse.
Referansenivå: en beskrivelse av ønsket tilstand for et byggverk, en
bygningsdel eller et objekt. Dersom en tilstand er dårligere enn
referansenivået, regnes det som et avvik.
Rømmingsteknisk rapport: en sammenstilling av dokumenter som
angir et landbasert akvakulturanlegg for fisk sin rømmingstekniske tilstand.
Tilstandsgrad (TG): uttrykk for tilstanden et komponent har i forhold til
referansenivået.
Utførende foretak: bygningskyndig foretak som forestår oppføring,
tilbygg og/eller påbygg av landbaserte akvakulturanlegg for fisk.
Vedlikeholdsplan: et strukturert og dokumentert sett med oppgaver
som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og tidsforbruket
som kreves for å utføre vedlikehold.
Vedlikehold: kombinasjon av alle tekniske, administrative og
styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har
til hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den
kan oppfylle nødvendige funksjonskrav..

Kapittel 2. Krav til prosjektering, utførelse, kontroll og dokumentasjon

§ 5. Krav til kvalifikasjoner, utdanning og kompetanse for prosjekterende foretak
Den som prosjekterer akvakulturanlegget må kunne dokumentere at foretaket
har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset ansvarsområdet etter dette kapittelet, herunder at det benyttes personell med nødvendige og relevante faglige
kvalifikasjoner for å sørge for at krav i eller i medhold av akvakulturloven og NS
9416:2013 blir ivaretatt.
Den som prosjekterer må kunne dokumentere at det har personell med relevant
praksis fra prosjektering innen samme eller tilsvarende fagområde, og det skal
legges vekt på om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis
fremstår som relevante.
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§ 6. Krav til prosjektering, utførelse og kontroll
Et landbasert akvakulturanlegg for fisk skal prosjekteres og utføres i samsvar
med krav i NS 9416:2013, slik at akvakulturvirksomheten kan foregå uten at
oppdrettsfisk rømmer som følge av teknisk svikt.
Prosjekteringen skal inkludere alle deler av anlegget som kan ha relevans for
rømming. Det skal tas hensyn til helheten, inkludert påvirkningen komponentene
kan ha på hverandre. Det skal påvises at komponentene og anlegget tåler de lastene
det utsettes for i den dimensjonerende brukstiden. Dersom flere prosjekterende
utfører prosjektering på samme anlegg skal ett foretak stå ansvarlig for at de ulike
delene er prosjektert i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.
Utførelsen skal sikre at det landbaserte akvakulturanlegget og dets komponenter er
plassert og montert i henhold til prosjekteringen og i henhold til teknisk spesifikasjon.
Det prosjekterende foretaket har ansvar for å utarbeide dokumentasjon på at den
faktiske utførelsen er i samsvar med prosjekteringen. Ved meldt avvik etter denne
bestemmelsen har det prosjekterende foretaket ansvar for at endringen prosjekteres
og dokumenteres i samsvar med kravene i NS 9416:2013.
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig prosjekteringsgrunnlag for utførelsen er
det utførende foretaket ansvarlig for å melde dette til det prosjekterende foretaket
og innehaver av akvakulturtillatelse. Dersom utførelsen avviker fra prosjekteringen
skal det utførende foretaket melde tilbake til det prosjekterende foretaket.
Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon på at landbasert akvakulturanlegg
er prosjektert og utført i samsvar med krav i NS 9416:2013 kan Fiskeridirektoratet
pålegge uavhengig kontroll av hele eller deler av prosjekteringen og utførelsen i
samsvar med pålitelighetsklasse 3 i NS-EN 1990.
§ 7. Krav til dokumentasjon
Dokumentasjon av det prosjekterende foretaks systemer og kompetanse i henhold
til denne forskrifts § 5 og § 6 må foreligge.
Det prosjekterende og det utførende foretaket skal dokumentere at anlegget, avdeling
eller fellesfunksjoner er bygget i henhold til NS 9416:2013 og tilfredsstiller kravene
i kapittel 5 og 6 i denne forskriften før det tas i bruk til akvakultur, herunder at;
a)
det er gjennomført risikovurdering i samsvar med standarden,
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

fundamenteringen er i henhold til standarden,
det foreligger produktsertifikat for kar, rør og slanger,
akvakulturanlegget og dets komponenter er plassert og montert som
prosjektert, og i henhold til teknisk spesifikasjon. Eventuelle avvik i
plassering og montering skal beskrives,
alle komponentene er dimensjonert og i henhold til delelistene for
anlegget. Komponentene skal være merket og sporbare til produsent,
komponentene er uskadd etter montering,
brukerhåndbok foreligger og er tilgjengelig for videre daglig drift.

Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for innehaver av akvakulturtillatelsen.
Det prosjekterende og det utførende foretaket skal dokumentere overfor innehaveren av akvakulturtillatelsen at opplysningene i første og andre ledd er oppfylt,
at kontroll er foretatt i samsvar med NS 9416:2013 og at det ikke foreligger avvik
eller andre forhold som hindrer at akvakulturanlegget kan tas i bruk.

Kapittel 3. Generelle krav til komponenter

§ 8. Plikter
Produsent, dennes representant og eventuell leverandør av komponenter skal
sørge for at komponentene er produsert, merket og distribuert i samsvar med
bestemmelsene i denne forskrift.
Produsentens representant er den som innenfor EØS representerer en produsent
som er etablert utenfor EØS.
§ 9. Krav til komponenter
I nye landbaserte akvakulturanlegg skal komponenter være prosjektert, produsert
og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. For komponenter som ikke er
omtalt i NS 9416:2013, gjelder tilsvarende.
Komponenter som tas i bruk på landbasert akvakulturanlegg som allerede er i drift,
skal også etter denne forskriftens ikrafttredelse oppfylle kravene i NS 9416:2013.
For kar og slanger gjelder i tillegg krav om produktsertifisering jf. § 16. Rør skal
ha produktsertifikat utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan.
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§ 10. Krav til sporbarhet
Produsenten eller dennes representant, og eventuell leverandør av komponenter
skal ha et system for å sikre sporbarhet og avvikshåndtering, slik at plikten etter
§ 13 kan ivaretas.
§ 11. Krav til brukerhåndbok
Produsenten eller dennes representant, og eventuell leverandør av kar, dødfisksystem,
alarmsystem og hovedavløpssperre skal sørge for at det følger med komponenten
en brukerhåndbok som tilfredsstiller kravene i NS 9416:2013.
§ 12. Krav til produktdatablad
Produsent eller dennes representant, og eventuell leverandør av andre komponenter
enn nevnt i § 11 skal sørge for at det som minimum følger med komponenten et
produktdatablad som tilfredsstiller kravene i NS 9416:2013.
§ 13. Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv.
Dersom produsent, dennes representant eller leverandør av komponenter har eller
burde ha kjennskap til avvik ved egne produkter som kan føre til rømming av fisk,
plikter de uten ugrunnet opphold, å iverksette egnede tiltak for å lukke avvikene.
Det skal straks meldes fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til mottakere av
komponenten.

Kapittel 4. Krav om akkreditering

§ 14. Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan
Sertifiseringsorganer skal være akkreditert etter ISO/IEC 17065:2012 Krav til
sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester – eller den til enhver
tid gjeldende internasjonale standard med samme formål.
§ 15. Krav til akkreditering
Akkreditering som nevnt i § 14 skal foretas av Norsk Akkreditering eller annet
akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevant multilaterale avtaler for
gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.
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Kapittel 5. Krav til komponenter som skal produktsertifiseres av akkreditert
sertifiseringsorgan

§ 16. Krav om produktsertifisering
Kar og slanger skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan,
og i samsvar med krav fastsatt i NS 9416:2013 eller den til enhver tid gjeldende
internasjonale standard med samme formål. Produktsertifikatet gjelder for ett
bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dennes representant eller eventuell
leverandør. For kar med maksimalt volum mindre eller lik 1 m3 gjelder ikke kravet
om produktsertifisering.
§ 17. Krav til produktsertifisering
Akkreditert sertifiseringsorgan skal fastslå og attestere at et eksemplar av et produkt
som er representativt for den aktuelle produksjon samsvarer med kravene i NS
9416:2013. Produkteksemplaret skal stilles til rådighet av produsent eller dennes
representant, for akkreditert sertifiseringsorgan.
Produsent eller dennes representant, skal fremlegge teknisk dokumentasjon som
skal gjøre det mulig for akkreditert sertifiseringsorgan å vurdere om produktet
er i samsvar med kravene i NS 9416:2013 og andre relevante standarder som
måtte gjelde for produktet. Den tekniske dokumentasjonen skal, så langt som det
er nødvendig for vurderingen, omfatte produktets design, konstruksjonsstandard,
framstilling, installasjon og funksjon.
Akkreditert sertifiseringsorgan skal undersøke den tekniske dokumentasjonen
og kontrollere at eksemplaret er produsert i samsvar med denne. Det skal også
utføre eller få utført passende undersøkelser og den prøving som er nødvendig for
å kontrollere om kravene i NS 9416:2013 og andre standarder som måtte gjelde
produktet virkelig er anvendt.
Når akkreditert sertifiseringsorgan har fastslått at produktet tilfredsstiller kravene i
NS 9416:2013 og andre standarder som måtte gjelde, kan produktsertifikat utstedes.
§ 18. Krav til produktsertifikat
Produktsertifikat skal inneholde følgende opplysninger;
a)
sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer
og underskrift,

138

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

FORSKRIFT OM KRAV TIL TEKNISK STANDARD FOR LANDBASERTE AKVAKULTURANLEGG FOR FISK

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

akkrediteringsmerket til Norsk Akkreditering eller annet anerkjent
akkrediteringsorgan,
et unikt nummer,
produktnavn og produkttype,
hvilke standarder produktet samsvarer med,
produsentens navn og adresse,
navn og adresse til eventuell leverandør av det sertifiserte produktet,
dato for utstedelse av produktsertifikat,
nærmere beskrivelse av produktet, herunder dimensjonerende brukstid,
dato og gyldighetsperiode for sertifiseringen,
kriterier for gyldighet av sertifiseringen.

En liste over relevant teknisk dokumentasjon skal vedlegges sertifikatet. Akkreditert
sertifiseringsorgan skal oppbevare en kopi av denne.
§ 19. Oppfølging av produksjon
Produsent av komponenter som skal produktsertifiseres skal kunne fremlegge
dokumentasjon av sitt kvalitetssystem. Alle forhold, krav og bestemmelser som
produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og
ordnet måte i form av skriftlige tiltak, rutiner og instruksjoner. Dokumentasjonen
av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer,
-planer, -håndbøker og -registre.
Dokumentasjonen skal særlig omfatte en god beskrivelse av;
a)
kvalitetsmålene, organisasjonsplanen, ledernes ansvar og myndighet
hva produktkvalitet angår,
b)
produksjonsprosessene, metodene for kvalitetskontroll og
kvalitetssikring og de systematiske metoder og prosesser som vil
bli anvendt,
c)
undersøkelsene og prøvingen som vil bli utført før, under og etter
produksjonen, med angivelse av hvor ofte dette vil skje,
d)
kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter, kontrolldata og
kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells
kvalifikasjoner osv.,
e)
mulighetene for å kontrollere at den påkrevde produktkvalitet blir
oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
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Akkreditert sertifiseringsorgan skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om
det oppfyller kravene i denne bestemmelsen før produktsertifikat kan utstedes.
Akkreditert sertifiseringsorgan skal minst hvert andre år utføre revisjoner for å
forsikre seg om at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet. Dette
skal dokumenteres i en revisjonsrapport.

Kapittel 6. Dokumentasjon av rømmingsteknisk tilstand

§ 20. Oppstart av nye landbaserte akvakulturanlegg, avdelinger og fellesfunksjoner
Innehavere av akvakulturtillatelse for landbaserte akvakulturanlegg for fisk som
prosjekteres etter 1. januar 2018, skal dokumentere at anleggets komponenter som
har betydning for rømmingssikkerheten er prosjektert slik at vilkårene i § 6 og § 7
er oppfylt. Dokumentasjonen sendes Fiskeridirektoratet på fastsatt skjema. En ny
avdeling eller fellesfunksjon kan tas i bruk til akvakultur når Fiskeridirektoratet
har kvittert for mottak av dokumentasjonen.
Første ledd gjelder også for tiltakene som gjøres ved vesentlige endringer av
avdelinger eller fellesfunksjoner.
For nye landbaserte akvakulturanlegg skal det gjennomføres tilstandsanalyse av
avdelinger og fellesfunksjoner åtte år etter at anlegget er tatt i bruk til akvakultur.
Avdelinger og fellesfunksjoner som opprettes som en del av et anlegg som ble
prosjektert før 1. januar 2018, skal inngå i tilstandsanalysen åtte år etter at avdelingen
eller fellesfunksjonen er tatt i bruk til akvakultur.
Avdelinger og fellesfunksjoner som er vesentlig endret skal inngå i tilstandsanalysen åtte år etter at avdelingen eller fellesfunksjonen ble tatt i bruk til akvakultur
etter endringen,
§ 21. Krav om gyldig tilstandsgrad
Alle avdelinger og fellesfunksjoner som inngår i et landbasert akvakulturanlegg
for fisk skal ha gyldig tilstandsgrad innen 1. januar 2022. Tilstandsgrad fastsatt
før 1. januar 2022 gjelder fra 1. januar 2022.
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Landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal for alle avdelinger og fellesfunksjoner
til enhver tid ha en gyldig fastsatt tilstandsgrad. Tilstandsgraden skal fremkomme
gjennom en tilstandsanalyse, og dokumenteres i rømmingsteknisk rapport. Kravet
om gyldig tilstandsgrad gjelder likevel ikke for nye avdelinger eller fellesfunksjoner
før de har utført sin første tilstandsanalyse, jf. § 20 tredje og fjerde ledd.
Tilstandsgrad og konsekvensgrad til komponentene skal inngå i vurdering av
avdelingens eller fellesfunksjonens tilstandsgrad.
Avdeling eller fellesfunksjon med en eller flere komponenter som har fått tilstandsgrad
3 kan ikke settes høyere enn i tilstandsgrad 2.
Avdeling eller fellesfunksjon som har fått tilstandsgrad 3 kan ikke brukes til
akvakultur.
Ved tilstandsgrad 0 skal ny tilstandsanalyse gjennomføres innen åtte år. Ved
tilstandsgrad 1 skal ny tilstandsanalyse gjennomføres innen fire år. Ved tilstandsgrad
2 skal ny tilstandsanalyse gjennomføres innen to år. TGIU kan ikke gis for en
avdeling eller fellesfunksjon.
§ 22. Tilstandsanalyse
Tilstandsanalysen skal gjennomføres etter det beste faglige skjønn, og den skal være
etterprøvbar. Tilstandsanalysen skal utføres i tråd med kravene i NS 3424:2012.
Referansenivået for tilstandsanalysen skal være et anlegg som er i samsvar med
kravene i NS 9416:2013.
Tilstandsanalysen skal gjennomføres med et analysenivå som er tilpasset risikoen
til komponenten. Som minimum skal analysenivå 2 i henhold til NS 3424:2012
benyttes for leveringssystem og kar med tilhørende siler.
Fastsetting av konsekvensgrad som følge av tilstandsgraden skal gjøres på bakgrunn
av hvordan de ulike barrierene på anlegget samlet bidrar til å hindre rømming.
Når risikoen vurderes, skal usikkerheten tas i betraktning.
Tilstandsanalysen skal inneholde:
a)
hvilke kriterier som representerer rammeverket ved fastsetting av
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b)
c)

d)

tilstandsgrad for den enkelte komponent og komponentene samlet,
fastsetting av tilstandsgrad 0, 1, 2 eller 3 for den enkelte komponent og
komponentene samlet, herunder beskrivelse av avvik,
vurdering av årsak til registrerte avvik, fastsetting av konsekvensgrad
og risiko for komponenter i tilstandsgrad 2, 3 og tilstandsgrad ikke
undersøkt (TGIU),
vurdering, anbefaling og prioritering av tiltak for å sikre forsvarlig
teknisk standard for rømmingssikkerheten..

§ 23. Krav om rømmingsteknisk rapport
Innehaveren av akvakulturtillatelsen skal sørge for at det til enhver tid foreligger
en oppdatert rømmingsteknisk rapport for akvakulturanlegget. Rapporten skal
være tilgjengelig for tilsyn.
Den rømmingstekniske rapporten skal inneholde:
a)
en tilstandsanalyse av anlegget i samsvar med denne forskrifts § 22,
b)
en plantegning og prosessdiagram over avløpssystem og
leveringssystem i anlegget,
c)
en risikovurdering av drift og levering av fisk,
d)
informasjon om anleggets oppbygning og funksjon,
e)
en geoteknisk vurdering av grunnen i samsvar med kravene i
NS 9416:2013. For eksisterende anlegg hvor det ikke lar seg gjøre å
vurdere grunnen, skal grunnforholdene i området hvor anlegget er
plassert, dokumenteres,
f)
en vedlikeholdsplan for anlegget..
§ 24. Krav til kompetanse og uavhengighet for utarbeidelse av tilstandsanalyse
Den eller de som utarbeider tilstandsanalysen skal tilfredsstille kravene til
kompetanse som beskrevet i NS 3424:2012.
Foretaket som utfører tilstandsanalysen skal være en annen juridisk enhet enn
det foretaket som er innehaver av akvakulturtillatelsen.
Foretaket som utfører tilstandsanalysen kan ikke kontrollere arbeid som det selv
har prosjektert eller utført. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidsforholdet har
vært opphørt i mer enn 10 år.

142

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

FORSKRIFT OM KRAV TIL TEKNISK STANDARD FOR LANDBASERTE AKVAKULTURANLEGG FOR FISK

Foretaket som utfører tilstandsanalysen skal ikke ha personlig eller økonomisk
tilknytning til innehaver av akvakulturtillatelsen som kan påvirke evnen til
uavhengige vurderinger.
§ 25. Rapportering
Innehaveren av akvakulturtillatelsen skal sende tilstandsanalyser utført etter § 22
til Fiskeridirektoratet innen to uker etter at tilstandsgrad er fastsatt. Tilstandsanalyser med tilstandsgrad for anleggets avdelinger og fellesfunksjoner skal sendes
på den måten Fiskeridirektoratet bestemmer.
Innehaveren av akvakulturtillatelse for landbaserte akvakulturanlegg for fisk som
ble prosjektert før 1. januar 2018 skal i tillegg sende Fiskeridirektoratet;
a)
en plantegning og prosessdiagram av avløps- og leveringsrør,
b)
en geoteknisk vurdering av grunnen i samsvar med kravene i
NS 9416:2013. For eksisterende anlegg hvor det ikke lar seg gjøre å
vurdere grunnen, skal grunnforholdene i området hvor anlegget er
plassert, dokumenteres,
c)
overordnet informasjon om anleggets oppbygning og funksjon.
Informasjonen skal sendes innen 1. januar 2022.

Kapittel 7. (Opphevet)

§ 26. (Opphevet)
§ 27. (Opphevet)
Kapittel 8. Krav til drift, vedlikehold, ettersyn av og endringer på landbaserte
akvakulturanlegg for fisk

§ 28. Montering og tilpasning
Innehaver av akvakulturtillatelse skal påse at konstruksjonsdeler, komponenter
og ekstrautstyr til enhver tid er montert riktig sammen og tilpasset hverandre
i samsvar med krav oppstilt i NS 9416:2013, brukerhåndbøker, produktdatablad
og brukerveiledninger.
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§ 29. Bruk, vedlikehold og varslingsplikt
Innehaveren av akvakulturtillatelsen skal påse at det landbaserte akvakulturanlegget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand.
Innehaveren av akvakulturtillatelsen skal sørge for at drift, vedlikehold og ettersyn
av akvakulturanlegget tilfredsstiller krav i NS 9416:2013. Drift, vedlikehold og
ettersyn skal skje i samsvar med brukerhåndbok eller produktdatablad. For landbaserte akvakulturanlegg med komponenter uten brukerhåndbok eller produktdatablad etter kravene i NS 9416:2013 må vedlikehold og ettersyn være i samsvar
med vedlikeholdsplanen i den rømmingstekniske rapporten.
Det skal straks settes inn egnede tiltak for å hindre rømming av fisk dersom en
komponent blir gitt tilstandsgrad 3 etter tilstandsanalyse. Dersom en tilstandsanalyse
viser en komponent med tilstandsgrad 3, skal det ved innsending av tilstandsanalysen
til Fiskeridirektoratet følge med en plan for utbedring til akseptabel tilstandsgrad.
Det skal gjennomføres risikoreduserende tiltak for komponenter som ved
tilstandsanalyse vurderes til høy risiko.
Dersom innehaver av akvakulturtillatelse har eller burde ha kjennskap til avvik ved
komponenter eller kompatibiliteten til de komponentene som blir brukt sammen,
plikter vedkommende uten ugrunnet opphold å iverksette egnede tiltak for å hindre
eller begrense rømming. Innehaveren skal varsle fra om avviket til Fiskeridirektoratet og leverandøren av komponenten.
§ 30. Krav til dokumentasjon ved endringer og utskifting av utstyr
Ved utskifting av den enkelte komponent skal det dokumenteres at ny komponent
tilfredsstiller krav i NS 9416:2013.
Ved utskiftning av komponenter etter første ledd må det også dokumenteres at
utskiftningen ikke medfører en uønsket påvirkning på andre komponenter. Dersom
dokumentasjon viser en slik påvirkning må det iverksettes tiltak slik at den tekniske
tilstand bringes i overensstemmelse med krav i NS 9416:2013.
Det skal ikke gjøres endringer på eller i nær tilknytning til kar som kan medføre
rømming av fisk uten at endringene er godkjent av produsent og de nødvendige
vurderinger foreligger dokumentert. Dersom det ikke er mulig å få produsentens
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godkjenning skal det gjennomføres nødvendige analyser av karet som dokumenterer at og hvordan endringer kan gjøres.
Innehaver av akvakulturtillatelse er ansvarlig for at det foreligger nødvendig
grunnlagsdokumentasjon etter denne bestemmelsen.
§ 31. Krav til loggføring og oppbevaring
Innehaver av akvakulturtillatelse er ansvarlig for at alle endringer og utskiftninger
fortløpende loggføres i egen journal, og at dette oppbevares og gjøres tilgjengelig for kontroll på anlegget, til enhver tid. Journalen skal minimum inneholde
opplysninger om;
a)
utført handling, herunder type ettersyn, vedlikehold eller reparasjon,
med henvisning til plan og prosedyre,
b)
nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling,
c)
dato for utført handling,
d)
underskrift fra den som utførte handlingen.
Slik journal skal oppbevares på anlegget i minst 10 år.

Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

§32. Tilsyn og vedtak
Fiskeridirektoratet fører tilsyn med at denne forskriften blir fulgt og fatter enkeltvedtak jf. akvakulturloven § 27.
§ 33. Dispensasjonsadgang
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.
§ 34. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse
Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff
og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.
§ 35. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.
Forskriftens § 23 trer i kraft 1. januar 2022.
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(FOR-2004-03-19-537)

IK-Akvakulturforskriften

§ 1. Formål
Forskriften skal sikre at det gjennomføres et systematisk styrings- og forbedringsarbeid slik at krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen blir oppfylt.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:
a)
lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven),
b)
reglene om dyrehelse gitt i eller i medhold av lov 19. desember
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven),
begrenset til akvakulturanlegg, notvaskerier, slakteri- og tilvirknings
anlegg, transportør og andre tjenesteprodusenter som kan føre med
seg smitte til akvakulturdyr, eller
c)
lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, begrenset til
akvakulturanlegg, slakteri- og tilvirkningsanlegg, transportør og andre
tjenesteprodusenter som kan påvirke velferden hos akvakulturdyr
i akvakulturanlegg.
For akvakulturanlegg med akvariedyr gjelder forskriften kun akvakulturanlegg
som er omfattet av krav om godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om
etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 5.
Forskriften gjelder ikke for virksomhet som omfattes av forskrift om fangstbasert
akvakultur.
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§ 3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a)
Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller
installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr
oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner
der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes
midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med
akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak,
ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i
forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr.
b)
Akvakulturdyr: vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og
forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er
ment for akvakulturanlegg.
c)
Akvakulturlovgivningen: de lovene som er nevnt i § 2 og forskrifter
fastsatt med hjemmel i disse.
d)
Internkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar
med krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.
e)
Notvaskerier: virksomhet som transporterer eller rengjør nøter og
eventuelt annet utstyr fra akvakulturanlegg.
f)
Slakteri- og tilvirkningsanlegg: virksomhet hvor det foregår slakting
eller tilvirkning av akvatiske dyr fra akvakulturanlegg.
g)
Transportør: enhver fysisk eller juridisk person som transporterer
akvakulturdyr for egen eller tredjemanns regning.
§ 4. Plikt til internkontroll
Den som er ansvarlig for virksomheten, skal sørge for at det innføres og utøves
internkontroll i virksomheten.
§ 5. Internkontrollens innhold
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og
størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av
akvakulturlovgivningen.
Består virksomheten av flere driftsenheter, skal internkontrollen tilpasses hver
enkelt driftsenhet.
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Internkontroll er å
a)
sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som
gjelder for virksomheten, er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav
som gjelder for virksomheten,
b)
ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan
ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av
akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
c)
sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper
om og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
d)
sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og
erfaring utnyttes,
e)
fastsette overordnede mål med tilhørende konkrete og evaluerbare
delmål i internkontrollarbeidet, og utarbeide planer og tiltak for å
oppnå målene,
f)
kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
g)
iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav
fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
h)
foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for
å sikre at den fungerer som forutsatt.
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig
på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel
instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.
Krav som følger av annet og tredje ledd skal dokumenteres skriftlig.
§ 6. Tilsyn og vedtak
Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene
gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med akvakulturloven. Mattilsynet
fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold
av denne forskriften i samsvar med matloven og dyrevernloven.
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§ 7. Dispensasjon
Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan i særskilte tilfelle på sine respektive forvaltningsområder dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det
ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 8. Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i
medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28, dyrevelferdsloven
§ 37 og akvakulturloven § 31.
§ 9. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.
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(FOR-2012-12-05-1140)

Luseforskriften

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å redusere forekomsten av lakselus slik at skadevirkningene på fisk i akvakulturanlegg og i viltlevende bestander av laksefisk
minimaliseres, samt redusere og bekjempe resistensutvikling hos lakselus.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for akvakulturanlegg med laksefisk i sjø. For slaktemerder ved
slakteri gjelder kun § 5 og § 9 siste ledd.
Forskriften retter seg mot enhver som har eller plikter å ha godkjenning etter
forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg,
zoobutikker m.m.
§ 3. Definisjoner
I forskriften menes med:
a)
Behandling: Medikamentell avlusning ved bad eller gjennom fôret,
eller andre metoder som fjerner lakselus, herunder mekanisk fjerning.
Bruk av rensefisk regnes ikke som behandling.
b)
Bevegelige stadier: Voksne hannlus og halvvoksne (preadulte) stadier
av lakselus.
c)
Fastsittende stadier: Copepoditt- og chalimusstadier av lakselus.
d)
Lakselus: Hoppekreps av arten Lepeophtheirus salmonis.
e)
Resistens: Mangelfull behandlingseffekt som skyldes at deler av eller
hele den aktuelle lakselusepopulasjonen har arvbar nedsatt følsomhet
for det farmasøytiske virkestoff som benyttes, slik at deler av eller hele
populasjonen kan overleve en dose legemiddel som er dødelig for
majoriteten av individene i en normalt følsom populasjon.
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f)
g)

Rensefisk: Fisk som er ment for eller brukes til å redusere antall
parasitter på fisk i akvakulturanlegg.
Voksen hunnlus: Kjønnsmoden hunnlus med eller uten eggstrenger..

§ 4. Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus
Akvakulturanleggene skal ha en plan for effektiv kontroll og bekjempelse av lakselus.
Planen skal være samordnet med andre akvakulturanlegg innenfor et nærmere
bestemt geografisk område. Omfanget på det geografiske området skal bestemmes
ut fra hydrografiske forhold og plasseringen av akvakulturanlegg, slik at området
er egnet for å få til en effektiv kontroll og bekjempelse.
Planen skal beskrive samordnede tiltak som gjennomføres for å ivareta hensyn til
ville bestander, og skal spesielt omfatte tiltak som sikrer lavest mulig forekomst
av infektive stadier av lakselus i sjøen i perioder som er kritiske for ville bestander
av laks og sjøørret. Planen skal minst inneholde følgende:
a)
navn, lokalitetsnummer og kontaktdetaljer for akvakulturanlegg som
er omfattet av det geografiske området med samordnet plan,
b)
begrunnelse for valg av områdets omfang,
c)
tiltak som gjennomføres i akvakulturanlegg i området for å begrense
forekomsten av lakselus og utviklingen av resistens, herunder rutiner
for samordnet utsett i og brakklegging av akvakulturanlegg,
d)
rutiner for samordning av behandlinger gjennom året med tidsrom og
tiltaksgrense for disse behandlingene. Dette gjelder også samordnede
behandlinger om våren, jf. § 7,
e)
rutiner for utveksling av informasjon mellom akvakulturanlegg
innenfor området som er nødvendig for å gjennomføre samordnet
kontroll og bekjempelse. Informasjonsutvekslingen skal minst
inneholde opplysninger om gjennomførte behandlinger, resultater fra
følsomhetsundersøkelser og tellinger av lakselus.
Planen skal til enhver tid være oppdatert, og tiltak skal gjennomføres i samsvar
med planen. Planen skal være tilgjengelig på akvakulturanlegget og oversendes
årlig til Mattilsynet innen 1. oktober. Endringer av planen skal umiddelbart varsles
inn til Mattilsynet.
§ 5. Soner for kontroll og bekjempelse av lakselus
Dersom planen etter § 4 ikke anses tilstrekkelig til å oppfylle forskriftens formål,
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kan Mattilsynet fastsette forskrift om sone for å sikre gjennomføring av nødvendige
tiltak. Slik forskrift kan blant annet omfatte krav om:
a)
tidspunkt og grenseverdier for gjennomføring av samordnede behandlinger,
b)
egne grenser for lakselus,
c)
reduksjon av biomasse,
d)
bruk av slaktemerder,
e)
godkjenning av planer for forebygging og bekjempelse av lakselus, og
f)
ytterligere krav til telling av lakselus i akvakulturanlegg.
§ 6. Måling av sjøtemperatur og telling av lakselus
Sjøtemperaturen på tre meters dyp skal måles minst hver uke.
Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 °C,
og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 °C. Stamfisk er unntatt fra krav
om telling ved temperaturer under 4 °C. Telling av lakselus skal gjennomføres i
henhold til kravene i vedlegg 1.
Kravene til telling gjelder ikke dersom all fisken i akvakulturanlegget skal slaktes
ut innen 14 dager etter at telling skulle vært gjennomført.
§ 7. (Opphevet)
§ 8. Grenser for lakselus og tiltak
I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med
søndag i uke 21 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i
gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 22 til og
med søndag i uke 15 skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus
av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med
søndag i uke 26 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i
gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og
med søndag i uke 20 skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus
av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider
grensene i første og andre ledd, herunder om nødvendig utslakting av fisk.
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Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere grense for lakselus for stamfisk det siste
halve året den står i sjøen.
§ 9. Behandling, evaluering og følsomhetsundersøkelser
Ved bruk av legemiddel i behandling mot lakselus skal behandlingen gjennomføres med et legemiddel som forventes å ha god effekt basert på relevante følsomhetsundersøkelser. Behandlingen skal gjennomføres i alle produksjonsenhetene
i akvakulturanlegget, med mindre det kan dokumenteres at behandling av alle
produksjonsenhetene er åpenbart unødvendig.
Badebehandling skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet med mindre legemidlet
er godkjent for annen form for behandling. Oral behandling skal ikke gjennomføres
ved sviktende appetitt.
Behandlingseffekten skal evalueres etter hver gjennomført behandling med legemiddel.
Ved mangelfull effekt av gjennomført behandling skal årsaksforhold umiddelbart
utredes, og følsomhet for legemiddel skal undersøkes spesifikt. Slik evaluering,
utredning og undersøkelse skal gjennomføres av autorisert dyrehelsepersonell.
Det skal iverksettes tiltak for å bekjempe resistente lakseluspopulasjoner, herunder
om nødvendig utslakting av fisk og forlenget brakklegging.
§ 10. Rapportering
For hver uke skal følgende opplysninger rapporteres til Mattilsynet senest i løpet
av tirsdag i nærmeste påfølgende uke. Rapportering skjer i henhold til fastsatt
skjema og skal angi:
a)
sjøtemperatur,
b)
behandling mot lakselus,
c)
hvilke virkestoff og mengde virkestoff som er benyttet ved behandling
mot lakselus,
d)
resultater av følsomhetsundersøkelser,
e)
mistanke om resistens, og
f)
antallet lakselus av voksen hunnlus, bevegelige og fastsittende stadier..
§ 11. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak, jf. matloven § 19 og § 23,
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for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften.
Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.
§ 12. Tvangsmulkt
Dersom virksomhetene unnlater å etterkomme enkeltvedtak innen fastsatt frist,
kan Mattilsynet for hver påbegynte 10 000 fisk i akvakulturanlegget fastsette
løpende dagmulkt til folketrygdens grunnbeløp dividert med 36,5.
Tvangsmulkten kan fastsettes i forbindelse med pålegget. Tvangsmulkten løper
fra den dagen fristen løper ut og inntil det forhold som er i strid med forskriften
er rettet.
§ 13. Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i
medhold av forskriften er straffbart i henhold til matloven § 28.
§ 14. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder
EØS-avtalen.
§ 15. Ikrafttredelse og oppheving av forskrift
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves forskrift 18. august
2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg.
§ 16. Overgangsbestemmelse
Planer for gjennomføring av samordnede behandlinger våren 2013 i henhold til
§ 4 skal sendes inn til Mattilsynet innen 15. februar 2013.
Vedlegg 1. Krav til rutinemessig telling av lakselus

1.

2.
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Det skal telles lakselus i følgende tre stadiegrupper:
a. voksen hunnlus,
b. bevegelige stadier, og
c. fastsittende stadier.
I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 14 til
og med søndag i uke 21 telles lakselus på minst 20 tilfeldige fisk fra
alle merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. Fra og med
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3.

4.

5.

6.

7.
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mandag i uke 22 til og med søndag i uke 13 skal det telles lakselus på
minst 10 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved hver
telling. Snitt fra telling i alle merder legges til grunn ved
innrapportering av lus.
I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 19
til og med søndag i uke 26 telles lakselus på minst 20 tilfeldige fisk
fra alle merdene i akvakulturanlegget ved hver telling. Fra og med
mandag i uke 27 til og med søndag i uke 18 skal det telles lakselus
på minst 10 tilfeldige fisk fra alle merdene i akvakulturanlegget ved
hver telling. Snitt fra telling i alle merder legges til grunn ved
innrapportering av lus.
Fisken skal fanges inn med orkastnot eller annen metode som sikrer et
representativt utvalg av fisk. Fisken skal bedøves før telling. En og en
fisk tas opp og undersøkes nøye. Lus som detter av i bedøvelseskaret
skal også telles med.
For hver fisk skal antall lakselus i de forskjellige stadiegruppene føres
inn i skjema laget til formålet. For hver merd skal følgende
opplysninger også noteres på samme skjema: Merdnummer, merdens
størrelse (omkrets/side) og dybde (rette vegger), antall fisk og gjennom
snittsvekt av fisk.
For hver merd skal gjennomsnittet beregnes for hver stadiegruppe ved
å legge sammen alle lakselus i gruppen fra all fisk som er undersøkt
i merden, delt på antall undersøkte fisk. For akvakulturanlegget skal
gjennomsnittet for hver stadiegruppe beregnes ved å legge sammen
gjennomsnittene fra hver merd delt på antall merder.
Forut for behandling mot lakselus som kun omfatter enkelte
produksjonsenheter, skal det være gjennomført lakselustelling i alle
produksjonsenheter i akvakulturanlegget.
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(FOR-2009-06-22-961)

Forskrift om nasjonale
laksefjorder

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til at et utvalg av de viktigste laksebestandene gis en særlig
beskyttelse ved å stille særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved
nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.
§ 2. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder innenfor nasjonale laksefjorder og laksevassdrag beskrevet i
vedlegg 1 og 2, og i områdene inntil 5 km utenfor nasjonale laksevassdrag som
ikke er tilknyttet nasjonale laksefjorder.
Forskriften retter seg mot enhver som har eller skal ha tillatelse etter lov 17. juni
2005 nr. 79 om akvakultur § 4, eller godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr.
823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 5.
Forskriften retter seg også mot enhver som har eller skal ha godkjenning etter
forskrift 30. oktober 2006 nr. 1250 om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr § 4, samt ansvarlig for drift av notvaskerier.

Kapittel 2. Særskilte krav til etablering og drift innenfor nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag.

§ 3. Etablering og flytting av akvakulturanlegg m.m.
Det er ikke tillatt å etablerere nye akvakulturanlegg for:
1.
produksjon av matfisk og stamfisk av anadrom fisk, med unntak av
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2.
3.

kultiveringsanlegg eller genbank for vill anadrom laksefisk
virksomhet med forsøks-, forsknings- og undervisningsformål, eller
produksjon av ål i sjø.

Eksisterende virksomheter nevnt i første ledd 1. og 2. kan gis tillatelser til etablering
av nye akvakulturanlegg dersom dette er nødvendig for å gjennomføre fullstendig
årsklasseskille eller brakklegging. Slike akvakulturanlegg må etableres minst 30
km fra nasjonale laksevassdrag.
Det er ikke tillatt å flytte akvakulturanlegg nevnt i første ledd nærmere nasjonale
laksevassdrag.
Det er ikke tillatt å øke produksjonskapasiteten på allerede etablerte lokaliteter,
eller overføre kapasitet fra akvakulturtillatelser eller felles biomassetak utenfra
og inn i en nasjonal laksefjord.
§ 4. Etablering og flytting av slakterier og tilvirkningsanlegg m.m.
Det er ikke tillatt å etablere nye slakterier eller tilvirkingsanlegg for anadrom fisk.
Det er ikke tillatt å flytte allerede etablerte slakterier for anadrom fisk.
Mattilsynet kan fastsette tak for maksimalt tillatt slaktevolum for eksisterende anlegg.
§ 5. Nasjonale laksefjorder - flytteplikt fra særskilte områder m.m.
Etablerte akvakulturanlegg for produksjon av matfisk og stamfisk av anadrom
fisk, samt ål, skal innen 1. august 2011 flytte ut av følgende nasjonale laksefjorder:
Svennerbassenget: Sandøy-Strømtangen
Kysten Jæren-Dalane: Tungenes fyr-Åna-Sira
Sognefjorden: Ortmark-Nessane
Nordfjord: Stårheim-Hamnes, Finnvika-Åseneset
Sunndalsfjorden: Fjøseid-Merraberget
Romsdalsfjorden: Hamneneset-Okseneset
Halsafjorden: Aksnes-Flesa
Trondheimsfjorden: Agdenes Fyr - Brekstad
Namsfjorden: Kårbringeskjær-Knappholman, Husvika-Kaldklauv og Fosnes-Namsos
kommuner
Neidenfjorden/Bøkfjorden: Skoalaidvakki rundt Kjøøya til Geresgåppi og Bøkfjord
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fyr-Raigebakti
Kvænangen: smalt sund vest for Balderselva
Altafjorden: Altnesset-Isnestoften
Porsanger: Ytre Veidnes-Kjerringsvikneset
Tanafjorden: Russevik-Skarveneset.
Plan for flytting skal være fremlagt for Fiskeridirektoratets regionkontor innen
1. august 2010.
Det er ikke tillatt å etablere tilleggslokaliteter for anadrom fisk i nasjonale laksefjorder som nevnes i første ledd.
Første ledd gjelder ikke eksisterende forsøks-, forsknings- og undervisningsanlegg,
eller kultiveringsanlegg eller genbank for vill anadrom laksefisk.
§ 6. Nasjonale laksevassdrag - avstandskrav og flytteplikt
Akvakulturanlegg med produksjon av anadrom og marin fisk i sjø, samt nye slakterier
og tilvirkningsanlegg for marin fisk, skal lokaliseres minst 5 km fra nasjonalt
laksevassdrag. Tilsvarende gjelder anlegg med settefisk av marine arter i sjø og
landbaserte akvakulturanlegg for ål.
Akvakulturanlegg som nevnt i første ledd, som er nærmere enn 5 km fra nasjonalt
vassdrag, skal flyttes innen 1. august 2011. Plan for dette skal fremlegges Fiskeridirektoratets regionkontor innen 1. august 2010.
Første ledd gjelder ikke kultiveringsanlegg eller genbank for vill anadrom laksefisk.
§ 7. Notvaskerier
Brukte oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg skal transporteres i tett beholder, og
avrenningsvann fra noten skal samles opp på notvaskeriet og behandles. Nøter
fra akvakulturanlegg fra nasjonale laksefjorder skal holdes atskilt fra nøter med
opprinnelse fra akvakulturanlegg utenfor sonen.
Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.
Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra akvakulturanlegg med mistanke om,
eller påvist listeført sykdom, skal alt avløpsvann samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp.
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§ 8. Avløp
Mattilsynet kan for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer fastsette
krav til behandling av avløp fra:
1.
landbaserte matfisk og stamfiskanlegg for anadrom fisk, herunder
kultiveringsanlegg eller genbank for vill anadrom laksefisk
2.
landbaserte matfiskanlegg for marin fisk
3.
klekkerier og settefiskanlegg for anadrom og marin fisk
4.
anlegg med forsøks-, forsknings- og undervisningsformål
5.
slakteri, tilvirkingsanlegg og notvaskerier, samt
6.
anlegg for produksjon av ål.
Dersom eksisterende klekkerier og settefiskanlegg for laksefisk, samt landbaserte
matfisk- og settefiskanlegg for marine arter ikke kan oppfylle Mattilsynets krav,
skal avløpet plasseres med utslippspunkt minst 5 km fra nasjonalt laksevassdrag.
Nye klekkerier og settefiskanlegg for laksefisk, samt landbaserte matfisk- og settefiskanlegg for marine arter, skal ha avløp som er plassert med utslippspunktet
minst 5 km fra nasjonalt laksevassdrag.
§ 9. Klekkerier og settefisk av anadrome arter, samt kultiveringsfisk
Rogn som tas inn til produksjon av settefisk og kultiveringsfisk skal være desinfisert.
Det er ikke tillatt å ta inn fisk til akvakulturanlegg for produksjon av settefisk
eller kultiveringsfisk av anadrome arter uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.
§ 10. Forbud mot flytting av fisk
Det er ikke tillatt å flytte sjøsatt fisk ut av, inn til eller mellom akvakulturanlegg
innenfor nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.
§ 11. Transport av fisk til slakteri
Det er forbudt å ta inn levende fisk fra akvakulturanlegg utenfor nasjonale laksefjorder eller nasjonale laksevassdrag, som er underlagt restriksjoner som følge av
mistanke om eller påvisning av listeført sykdom, til slakterier innenfor nasjonale
laksefjorder og nasjonale vassdrag.
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§ 12. Slaktemerder
Det er ikke tillatt å slepe slaktemerder med fisk innenfor eller over grensene for
en nasjonal laksefjord.
Det er ikke tillatt med etablering av nye eller utvidelse av slaktemerder ved eksisterende slakterier innenfor en nasjonal laksefjord eller nasjonalt laksevassdrag.
§ 13. Kontroll av nøter
Nøter som skal brukes i akvakulturanlegg skal kontrolleres før de tas i bruk, og
regelmessig under driften.
Dersom maskebrudd påvises under drift skal dette utbedres snarest. Dersom
maskebruddene er så små at fisken likevel ikke kan rømme, skal maskebruddene
utbedres innen 30 dager.
Kontroll av not skal journalføres i driftsjournalen.
§ 14. Utvidet sykdomskontroll
I tillegg til de helsekontrollene som er påkrevet etter forskrift 17. juni 2008 nr.
822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 50 og § 62, skal
det på akvakulturanlegg med stamfisk, matfisk, settefisk eller kultiveringsfisk
gjennomføres ytterligere helsekontroller.
Akvakulturanlegg med stamfisk, matfisk, settefisk eller kultiveringsfisk, skal ha
minst 12 rutinemessige helsekontroller per år. Disse skal fordeles slik at det er
maksimum 8 uker mellom hver helsekontroll.
§ 15. Særskilte tiltak mot lakselus
Mattilsynet kan i nasjonale laksefjorder gjennomføre særskilte tiltak mot lakselus,
herunder:
1.
avlusing ved lavere tiltaksgrenser enn de som er nevnt i forskrift av 9.
juli 2008 nr. 797 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg § 5,
første ledd
2.
samordnet avlusning i et nærmere angitt tidsrom
3.
samordnet utsett og brakklegging som en del av tiltakene mot lakselus
4.
sette spesifikke krav hvilket middel mot lakselus som skal brukes
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5.
6.

sette krav til avlusningsmetodikk, herunder bruk av presenning eller brønnbåt
andre påbud, forbud og tiltak i tråd med forskriftens formål.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser.

§ 16. Søknadsbehandling, tilsyn og vedtak
Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i forskriftens § 3, § 5, § 6, § 10, § 12 og § 13.
Fiskeridirektoratet fører tilsyn med bestemmelser gitt i forskriftens § 3, § 5, § 6,
§ 10, § 12 og § 13.
Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i
denne forskriftens § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14 og § 15.
§ 17. Dispensasjon
Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra
bestemmelsene nevnt i § 16 første ledd, med unntak av § 3 første ledd, § 5 og § 6.
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 16 annet
ledd, med unntak av § 4 første ledd og § 6.
Departementet er klageinstans i saker om dispensasjon fra forbud mot flytting av
etablert virksomhet etter § 3 tredje ledd og § 4 annet ledd.
Det er en forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelse at tiltak som
tillates skal medføre redusert risiko for vill laks og at det ikke vil stride mot Norges
internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 18. Pålegg og tvangsmulkt mv.
Det organ som er gitt myndighet etter § 16 kan fatte vedtak for å gjennomføre
bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.
Det kan fattes vedtak etter:
a)
lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.
§ 23 om tilsyn og vedtak, § 24 - § 26 om særskilt smittesanering,
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b)

c)

stenging og virksomhetskarantene og tvangsmulkt
lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 9 om endring og
tilbaketrekking av tillatelse, § 27 om pålegg om tiltak, § 28 om
tvangsmulkt, § 29 om iverksetting av tiltak for den ansvarliges
regning og § 30 om overtredelsesgebyr
forskrift 29. mars 2007 nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av
akvakulturloven.

§ 19. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser som er hjemlet i lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet, eller vedtak gjort i
medhold av den, er straffbart i henhold til samme lovs § 28.
Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av bestemmelser som er hjemlet i lov
17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur, eller vedtak gitt i medhold av den, er straffbart
i henhold til samme lovs § 31.
§ 20. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. august 2009.
Bestemmelsene i § 10 trer i kraft 1. august 2010.
Vedlegg 1. Nasjonale laksefjorder

Svennerbassenget: Sandøy-Strømtangen

Vestfold og
Telemark

Lindesnes-Mannefjorden: (Lindesnes-Fugløya,
grense mot åpent hav følger grunnlinjen)

Vest-Agder

Kysten Jæren - Dalane: Tungenes fyr-Åna-Sira

Rogaland

Sandsfjorden: Austbø-Jelsa og Vardnes-Breidvik

Rogaland

Etnefjorden-Ølsfjorden: Rossaneset-Notaneset

Hordaland

Fjordene ved Osterøy: Molviki-Tysso og SkreanesetOlsnessnipa

Hordaland

165

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

FORSKRIFT OM NASJONALE LAKSEFJORDER

Sognefjorden: Ortmark-Nessane

Sogn og Fjordane

Dalsfjorden: (Holmedal-Strømsnes)

Sogn og Fjordane

Førdefjorden: Ålaneset-Engelneset

Sogn og Fjordane

Nordfjord: Stårheim-Hamnes, Finnvika-Åseneset

Sogn og Fjordane

Sunndalsfjorden: Fjøseid-Merraberget

Møre og Romsdal

Romsdalsfjorden: Hamneneset-Okseneset

Møre og Romsdal

Halsafjorden: Aksnes-Flesa

Møre og Romsdal

Ørstafjorden: Grønvikskjær-Pålskjær

Møre og Romsdal

Trondheimsfjorden: Agdenes Fyr-Brekstad

Sør- og NordTrøndelag

Namsfjorden: Kårbringeskjær-Knappholman,
Husvika-Kaldklauv og Fosnes-Namsos kommuner

Nord-Trøndelag

Åfjorden: Langhaugan-Hestneset

Sør-Trøndelag

Vefsnfjorden: Leinesodden-Sandnessjøen og
Hamnes-Bjørga

Nordland

Ranafjorden: Leirholmen-Velsvåg

Nordland

Beiarfjorden Kvarsnes-Hamnes og RøsnesNordsandnes

Nordland

Malangen: Tennskjer-Ansnes

Troms

Reisafjorden Maurnes-Meiland

Troms

Kvænangen: smalt sund vest for Balderselva

Troms
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Neidenfjorden/Bøkfjorden: Skoalaidvakki rundt
Kjøøya til Geresgåppi og Bøkfjord fyr-Raigebakti

Finnmark

Repparfjorden: Tappen-Klubbukt

Finnmark

Altafjorden: Altnesset-Isnestoften

Finnmark

Porsangen: Ytre Veidnes-Kjerringsvikneset

Finnmark

Tanafjorden: Russevik-Skarveneset

Finnmark

Kongsfjorden: Nålneset-Vesterneset, grense
mot åpent hav følger grunnlinjen

Finnmark

Vedlegg 2. Nasjonale laksevassdrag

Enningsdalselva

Østfold

Numedalslågen

Vestfold

Mandalselva

Vest-Agder

Bjerkreimselva

Rogaland

Suldalslågen

Rogaland

Ogna

Rogaland

Håelva

Rogaland

Figgjo

Rogaland

Etneelva

Hordaland
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Vosso

Hordaland

Nærøydalselva

Sogn og Fjordane

Lærdalselva

Sogn og Fjordane

Nausta

Sogn og Fjordane

Vikja

Sogn og Fjordane

Flåmselva

Sogn og Fjordane

Årøyelva

Sogn og Fjordane

Oldenelva

Sogn og Fjordane

Stryneelva

Sogn og Fjordane

Gaula

Sogn og Fjordane

Eidselva

Sogn og Fjordane

Rauma

Møre og Romsdal

Ørstaelva

Møre og Romsdal

Driva

Møre og Romsdal

Surna

Møre og Romsdal

Stordalselva-Norddalselva

Sør-Trøndelag

Gaula

Sør-Trøndelag

Orkla

Sør-Trøndelag

Nidelva

Sør-Trøndelag
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Stjørdalselva

Nord-Trøndelag

Figga

Nord-Trøndelag

Steinkjervassdraget

Nord-Trøndelag

Årgårdsvassdraget

Nord-Trøndelag

Verdalselva

Nord-Trøndelag

Namsen

Nord-Trøndelag

Roksdalsvassdraget

Nordland

Vefsna

Nordland

Ranaelva

Nordland

Beiarelva

Nordland

Reisaelva

Troms

Målselva

Troms

Kvænangselva

Troms

Altaelva

Finnmark

Repparfjordelv

Finnmark

Stabburselva

Finnmark

Lakselva

Finnmark

Børselva

Finnmark

Langfjordvassdraget

Finnmark
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Tana

Finnmark

Komagelva

Finnmark

Vestre Jakobselv

Finnmark

Neidenelva

Finnmark

Kongsfjordelva

Finnmark
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Omsetnings- og
sykdomsforskriften
Første del. Innledende bestemmelser
Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å fremme god helse hos akvatiske dyr.
§ 2. Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
§ 3. Saklig virkeområde
Forskriften omfatter forebygging, begrensning og bekjempelse av smittsomme
sykdommer hos akvatiske dyr. Forskriftens tredje del omfatter ikke lakselus.
Forskriften omfatter dyrehelsemessige vilkår for omsetning, import og transitt
av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr.
Forskriften omfatter akvariedyr med unntak av akvariedyr som er oppdrettet i
og flyttes mellom ikke-kommersielle akvarier. Kapittel 4, med unntak av § 10,
omfatter ikke akvariedyr som omsettes til akvakulturanlegg for akvariedyr der
avløpsvannet går via kommunal avløpsbehandling eller anlegget har systemer for
tilfredsstillende behandling av avløpsvann jf. forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om
desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 6.
Ytterligere krav til omsetning og import, krav til dyrehelsesertifikater ved omsetning
i EØS og import fra tredjestater, og liste over vektorarter følger av forskrift 18. januar
2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr
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og produkter av disse § 3, og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om fastsettelse
av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 3.
§ 4. Personelt virkeområde
Forskriftens annen del retter seg mot enhver med ansvar for produksjon, drift mv.
i et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, eller for omsetning,
import og transitt av akvatiske dyr og produkter som faller inn under forskriften.
Forskriftens kapittel 3 og forskriftens tredje del retter seg mot enhver som planlegger
drift eller driver et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, som
skal registrere eller søke om godkjenning av etablering, utvidelse eller annen
vesentlig endring av akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, unntatt
§ 27 og kapittel 11, 12 og 13 som retter seg mot enhver.
Med unntak av punkt I.1 til og med I.3. i del 1 og 2, punkt I.1 og II.1 i del 3 og
punkt I.1. i del 4 og 5 retter vedlegg 7 seg mot de laboratoriene som er utpekt
av Mattilsynet til å kunne utføre de særlige diagnostiske metodene og detaljerte
framgangsmåtene som skal benyttes i forbindelse med laboratorieundersøkelsene i
bekjempelses- og overvåkingsprogrammene omtalt i vedlegg 6, samt for å bekrefte
eller utelukke mistanke om forekomst av sykdommer på liste 2 i vedlegg 1.
§ 5. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a)
akvakulturdrift: hold, oppdrett eller dyrking av akvakulturdyr i et
akvakulturanlegg eller i et akvakulturområde for bløtdyr ved bruk av
teknikker for å øke produksjonen av organismene utover den naturlige
kapasiteten til miljøet og hvor organismene eies av en eller flere
fysiske eller juridiske personer under oppdretts- eller dyrkingsstadiene
frem til og med høsting
b)
brakklegging: når akvakulturanlegg (anlegg) som ledd i håndtering av
sykdom, tømmes for akvakulturdyr som er mottakelige for den
aktuelle sykdom, eller kjent for å kunne overføre smittestoffet, og
tømmes for smittebærende vann der hvor det er mulig. Anlegget
forblir tomt en viss periode
c)
epidemiologisk enhet: gruppe av akvatiske dyr innenfor et bestemt
geografisk område som har tilnærmet samme risiko for å bli eksponert
for et smittestoff. Risikoen kan skyldes at de deler felles akvatisk miljø
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d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
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eller at driftsrutiner gjør det sannsynlig at smittestoff i en gruppe dyr
raskt vil spre seg til en annen gruppe
forøket dødelighet: dødelighet som er signifikant høyere enn hva som
anses normalt for akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for
bløtdyr under rådende forhold. Hva som anses som forøket dødelighet
avgjøres i samarbeid mellom oppdretter og Mattilsynet
godkjent slakteri eller tilvirkningsanlegg: næringsmiddelvirksomhet
som er godkjent i medhold av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004
av 29. april 2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av
animalsk opprinnelse for foredling av akvakulturdyr til mat og i
medhold av § 4 i forskrift 30. oktober 2006 nr. 1250 om slakterier og
tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr
ikke-levedyktige dyr: bløtdyr og krepsdyr som ikke lenger er i stand til
å overleve hvis de gjenutsettes i naturlige vannområder, inkludert
produkter av slike dyr ment for direkte konsum eller for videre
tilvirkning før konsum
infeksjon: forekomst av et smittestoff som formerer seg, eller utvikler
seg på annen måte, eller er latent i eller på en vert
infisert sone eller segment: sone eller segment hvor forekomst av
infeksjonen er kjent
karantene: å holde en gruppe akvatiske dyr i isolat uten direkte eller
indirekte kontakt med andre akvatiske dyr slik at de for et bestemt
tidsrom kan gjennomgå observasjon og, hvis relevant, der det kan
gjennomføres testing og behandling inkludert hensiktsmessig
behandling av avløpsvannet
klinisk frisk: ikke viser kliniske tegn på smittsom sykdom
mottakelige arter: enhver art hvor infeksjon med et smittestoff er
påvist enten ved naturlig tilfelle eller ved smitteforsøk (eksperimentell
infeksjon) som etterligner naturlig smittevei
ny sykdom: en nylig identifisert alvorlig sykdom som har potensial til
å spre seg innen eller mellom populasjoner, for eksempel ved handel
med akvatiske dyr og eller produkter fra akvatiske dyr. Årsaken til
sykdommen trenger ikke å være avklart. Det menes også en listeført
sykdom som er identifisert hos en ny vertsart som ennå ikke er
listeført som en mottakelig art
omsette: salg, herunder utbud for salg eller enhver annen form for
overdragelse med eller uten vederlag, og enhver annen form for
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n)

o)

p)
q)

r)

s)

t)
u)

flytting av dyr og produkter som går inn under forskriften
segment (helsestatussegment): et eller flere akvakulturanlegg
under felles biosikkerhetssystem bestående av en populasjon av
akvatiske dyr med lik helsestatus med hensyn til spesifikke sykdommer
sone: et nærmere definert geografisk område med et homogent
hydrologisk system, som omfatter en del av et nedslagsfelt fra
vassdragenes kilder til en naturlig eller kunstig hindring som stanser
akvatiske dyrs vandring oppover fra de lavereliggende deler av
nedslagsfeltet, et helt nedslagsfelt fra vassdragenes kilder til utløp i
havet, eller flere nedslagsfelt inkludert deres utløp i havet idet
nedslagsfeltene er epidemiologisk forbundet med hverandre via utløpsområdet
sykdom: klinisk eller subklinisk infeksjon hos akvatiske dyr med ett
eller flere sykdomsforårsakende smittestoff
tilvirkning: tilvirkning av akvakulturdyr før konsum ved enhver type
tiltak eller teknikk som endrer anatomisk helhet, slik som bløgging,
sløying, hodekapping, kutting og filetering som genererer avfall eller
bi-produkter og som kan forårsake spredning av sykdom
utsett: å sette ut dyr for akvakulturdrift, i installasjon for fritidsfiske
eller i akvakulturanlegg for akvariedyr der avløpsvannet ikke går via
kommunal avløpsbehandling eller anlegget ikke har systemer for
tilfredsstillende behandling av avløpsvann jf. forskrift 20. februar 1997
nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra
akvakulturrelatert virksomhet § 6, og å sette ut akvakulturdyr i frie
vannmasser. Å sette ut dyr for akvakulturdrift inkluderer alt utsett av
akvakulturdyr fra et akvakulturanlegg til et annet akvakulturanlegg.
vedkommende myndighet: den sentrale myndighet i en stat som har
myndighet til å organisere offentlig kontroll, eller enhver annen
myndighet som denne myndigheten er delegert til
vektorart: art som ikke er mottakelig for en sykdom, men som sprer
infeksjon ved å overføre smittestoff fra en vert til en annen
ville akvatiske dyr: akvatiske dyr som ikke er akvakulturdyr.

I tillegg gjelder definisjoner av akvakulturanlegg, akvakulturdyr, akvakulturområde for bløtdyr, akvatiske dyr, akvariedyr, biosikkerhetssystem, installasjon
for fritidsfiske og vassdrag som gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering
og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.
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Kapittel 2. (Opphevet)
Kapittel 3. Kategorisering av helsestatus for sykdommer på liste 2

§ 8. Kategorier av helsestatus for ulike områder i forhold til sykdommer på liste 2
Et område, herunder EØS-stat, sone eller segment, kan ha en av følgende kategorier
helsestatus for ulike sykdommer på liste 2:
a)
Kategori I: sykdomsfri, jf. krav i § 9, vedlegg 3, 6 og 7
b)
Kategori II: med godkjent overvåkningsprogram, det vil si at det ikke
er kjent at staten, sonen eller segmentet er infisert, det er ikke erklært
sykdomsfritt, men det har fått godkjent overvåkningsprogram i
samsvar med gjeldende krav
c)
Kategori III: uavklart helsestatus, det vil si at det ikke er kjent at
staten, sonen eller segmentet er infisert, men det har ikke program for
å oppnå sykdomsfri status
d)
Kategori IV: kjent infisert, men med godkjent bekjempelsesprogram,
det vil si at staten, sonen eller segmentet har fått godkjent bekjempel
sesprogram i samsvar med gjeldende krav
e)
Kategori V: infisert.
Helsestatus for områder i Norge for sykdommer på liste 2 fremgår av vedlegg 2.
Det sentrale Mattilsynet kan endre vedlegg 2.
§ 9. Vilkår for å bli erklært sykdomsfri for sykdommer på liste 2
Et akvakulturanlegg, et akvakulturområde for bløtdyr eller en gruppe av akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, kan søke om status som kategori I
sykdomsfri for sykdommer på liste 2. Vilkår for å få erklært slik status er:
a)
at ingen arter som er mottakelige for sykdommen finnes i sonen eller
segmentet og eventuelt dets vannkilde, eller
b)
det er kjent at smittestoffet ikke kan overleve i sonen eller segmentet
og eventuelt dets vannkilder, eller
c)
sonen eller segmentet tilfredsstiller vilkårene i vedlegg 3 og 6, og
d)
sonen eller segmentet har vært erklært i kategori II med godkjent
overvåkingsprogram og tilfredsstilt vilkårene for område i kategori II
i minst to år dersom det er krav om målrettet overvåking for å oppnå
kategori I.
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Søknad om å få en sone eller et segment erklært i kategori II med godkjent overvåkingsprogram, og kategori I sykdomsfri, behandles av Mattilsynet. Søknaden skal
utformes i tråd med modeller gitt i henholdsvis vedlegg 8 og vedlegg 9. Mattilsynet
kan kreve ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for erklæringen.
Erklæringen er gyldig når området er ført opp på listen over områder i kategori
I eller II i vedlegg 2.
Akvakulturanlegg som utgjør et segment eller ligger i en sone som er i kategori
I eller II, eller i en buffersone, kan pålegges å gjennomføre tiltak som sikrer at
sonen eller segmentet beholder sin status, samt tiltak som bidrar til at sonen eller
segmentet, etter eventuell tilbakekalling, får tilbake sin status.

Annen del. Dyrehelsemessige vilkår for omsetning, import og transitt
Kapittel 4. Omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr
innen EØS

§ 10. Omsetning av akvariedyr til anlegg med avløpsbehandling
Akvariedyr som omsettes skal være klinisk friske.
Akvariedyr som omsettes til eller holdes i akvakulturanlegg for akvariedyr, hvor
avløpsvannet enten går via kommunalt avløpsnett eller hvor det er systemer for
tilfredsstillende behandling av avløpsvann, skal ikke utsettes. Mattilsynet kan tillate
slik utsetting under forutsetning av at utsett ikke innebærer fare for spredning
av sykdom. Smittereduserende tiltak skal iverksettes der det anses nødvendig.
Kravene i første og annet ledd gjelder både i forhold til listeførte og ikke listeførte
sykdommer.
§ 11. Generelle vilkår for omsetning av akvakulturdyr til utsett
Akvakulturdyr som omsettes til utsett skal være klinisk friske. Akvakulturdyrene
skal ikke komme fra et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr med
uavklart forøket dødelighet.
Etter en konkret vurdering av faren for å spre sykdom kan Mattilsynet tillate
omsetning til akvakulturdrift fra et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for
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bløtdyr med uavklart forøket dødelighet, så framt akvakulturdyrene kommer fra en
enhet som smittemessig er atskilt fra enheten der det har vært forøket dødelighet.
Kravene i første og annet ledd gjelder både i forhold til listeførte og ikke listeførte
sykdommer.
Akvakulturdyr som skal destrueres eller slaktes i forbindelse med sykdomsbegrensende tiltak, tillates uansett ikke omsatt til utsett.
§ 12. Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter for utsett i
områder som er erklært sykdomsfri
Akvakulturdyr av arter mottakelige for sykdommer på liste 1 og 2 som skal innføres
til et område som er erklært fri for en aktuell sykdom til utsett, skal komme fra en
EØS-stat, sone eller segment erklært fri for den aktuelle sykdommen.
§ 13. Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter for utsett i
områder med godkjente nasjonale tiltak
Akvakulturdyr som er mottakelige arter for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell
nyresyke (BKD), infeksiøs pankreas nekrose (IPN), pankreassykdom (SAV), infeksjon
med Gyrodactylus salaris, eller østers herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar), som skal
omsettes for utsett i områder med godkjente nasjonale tiltak for disse sykdommene,
skal oppfylle kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av
disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 8a og 8b.
Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris fremgår
av vedlegg 5. Det sentrale Mattilsynet kan endre vedlegg 5.
§ 14. Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av vektorarter for utsett i områder
som er erklært sykdomsfri
Akvakulturdyr av vektorarter for listeførte sykdommer og som skal innføres til
et område som er erklært fri for en aktuell sykdom til utsett, skal komme fra en
EØS-stat, sone eller segment erklært sykdomsfri for den aktuelle sykdommen,
eller holdes i karantene i vann fri for det aktuelle smittestoffet tilstrekkelig lenge
til å unngå overføring av sykdommen. Karantenetid fastsettes av Mattilsynet.
§ 15. Vilkår for akvakulturdyr og produkter som omsettes for videre tilvirkning før konsum
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Akvakulturdyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på
liste 2 og produkter av disse som omsettes for videre tilvirkning i et område som
er erklært sykdomsfri, skal ikke vise kliniske tegn på sykdom og skal enten:
a)
komme fra en EØS-stat, sone eller segment erklært fri for den aktuelle
sykdommen eller,
b)
tilvirkes i et godkjent slakteri eller tilvirkningsanlegg under forhold
som forhindrer sykdomssmitte eller,
c)
hva gjelder fisk: være slaktet og sløyd før avsending eller,
d)
hva gjelder bløtdyr og krepsdyr: være avsendt som ikke-levedyktige dyr.
Levende akvakulturdyr som nevnt i første ledd kan lagres midlertidig i slakteriet
eller tilvirkningsanlegget dersom de kommer fra en EØS-stat, sone eller segment
erklært sykdomsfri for den aktuelle sykdommen. Mattilsynet kan tillate midlertidig
lagring i virksomheten også for levende akvakulturdyr fra andre områder dersom
avløpsvannet fra virksomheten behandles i samsvar med forskrift 20. februar 1997
nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert
virksomhet.
§ 16. Vilkår for akvakulturdyr og produkter som omsettes direkte til konsum
Vilkårene i § 15 gjelder ikke for akvakulturdyr av arter som er mottakelige for en
eller flere av sykdommene på liste 1 eller 2 eller produkter av slike akvakulturdyr,
dersom de omsettes til konsum uten forutgående videre tilvirkning, er pakket i
emballasje for detaljsalg og emballasjen oppfyller kravene i bestemmelsene om
emballering og merking i forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
Levende bløtdyr og krepsdyr av arter som er mottakelige for en eller flere av
sykdommene på liste 1 eller 2 tillates kun midlertidig gjenutsatt, eller innført til
ekspedisjonssentral, rensesentral eller lignende virksomheter, dersom kravene i
§ 15 annet ledd er oppfylt.
§ 17. Utsetting av ville akvatiske dyr i områder som er erklært sykdomsfri
Ville akvatiske dyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på
liste 1 eller 2, som er fanget eller høstet i en EØS-stat, sone eller segment som ikke
er erklært sykdomsfri, skal, før de settes ut i et anlegg i et område som er erklært
sykdomsfri, settes i karantene under overvåkning av Mattilsynet. Karantene skal
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skje i egnede fasiliteter for en periode som er tilstrekkelig for å redusere risiko
for overføring av sykdommen til et akseptabelt nivå.
Mattilsynet kan gi tillatelse til tradisjonell ekstensiv akvakulturdrift i poller og
lignende uten at det fremmes krav om karantene, under forutsetning av en forutgående vurdering som tilsier at risikoen ikke er høyere enn om de akvatiske dyrene
settes i karantene.
§ 18. Stans i omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter og vektorarter
Dersom det er grunn til å tro at noen av vilkårene for å opprettholde sykdomsfri
status er brutt, herunder at det er mistanke om eller påvist sykdom på liste 1 og
2 som Norge, sonen eller segmentet er erklært fri for, kan Mattilsynet beslutte
umiddelbar midlertidig stans i omsetning av akvakulturdyr av arter mottakelig
for sykdommen og vektorarter for sykdommen til områder som har høyere helsestatus for den aktuelle sykdom.
§ 19. Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder som er underlagt godkjent
overvåkningsprogram - kategori II
§ 12, § 14, § 15, § 16 og § 17 gis tilsvarende anvendelse for akvakulturdyr og
produkter av akvakulturdyr som omsettes inn til et område som har godkjent
overvåkningsprogram for den aktuelle sykdom i samsvar med gjeldende krav.
§ 20. Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder med uavklart helsestatus
- kategori III
Akvakulturdyr av arter som er mottakelige for og vektorarter for sykdommer på
liste 2 som omsettes inn til et område med uavklart helsestatus for den aktuelle
sykdom for utsett, skal komme fra en EØS-stat, sone eller segment som for den
aktuelle sykdommen
a)
er erklært fri jf. kategori I,
b)
har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II, eller
c)
har uavklart helsestatus jf. kategori III.
Unntaket for akvakulturdyr som holdes i karantene som anvist i § 14 gjelder
tilsvarende.
Akvakulturdyr eller produkter av disse som innføres til et område med uavklart
helsestatus for den aktuelle sykdom for konsum skal være klinisk friske og komme
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fra områder som nevnt i første ledd eller tilfredsstille kravene i § 15 første ledd
b), c), d) eller § 16 første ledd. For levende akvakulturdyr som innføres for konsum
fra områder med lavere helsestatus enn nevnt i første ledd gjelder § 15 andre ledd
og § 16 andre ledd tilsvarende.
§ 21. Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder med bekjempelsesprogram
- kategori IV
§ 12, § 14, § 15, § 16 og § 17 gis tilsvarende anvendelse for akvakulturdyr og
produkter av akvakulturdyr som omsettes inn til et område som har godkjent
bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdom i samsvar med gjeldende krav.
§ 22. Krav om dyrehelsesertifikat
Akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr skal følges av dyrehelsesertifikat
dersom de innføres til et område som
a)
er erklært sykdomsfri jf. kategori I, eller
b)
har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II, eller
c)
har godkjent bekjempelsesprogram jf. kategori IV.
Dette gjelder når formålet med omsetningen er utsett eller videre tilvirkning før
konsum, med unntak av fisk som er slaktet og sløyd før avsending og bløtdyr og
krepsdyr som avsendes som ikke-levedyktige dyr.
Krav om dyrehelsesertifikat gjelder også for akvakulturdyr som tillates å forlate et
område der det er iverksatt offentlige tiltak i forbindelse med listeførte sykdommer.
§ 23. Krav om melding av forsendelsen i TRACES
Det skal gis melding til Mattilsynet ved omsetning av akvakulturdyr for utsett
til en annen EØS-stat. Melding skal også gis i de tilfeller akvakulturdyr omsettes
for andre formål til annen EØS-stat som er erklært sykdomsfri jf. kategori I eller
som har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II eller har iverksatt bekjempelsesplan jf. kategori IV.
Meldingen skal inneholde opplysninger som kreves for å fylle ut avsenders del
av notifisering via det elektroniske systemet TRACES.
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Kapittel 5. Import og transitt av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr
fra land utenfor EØS (tredjestater)

§ 24. Generelle vilkår ved import og transitt av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr
Akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr skal kun innføres fra godkjente
tredjestater eller godkjente områder i tredjestater i henhold til den til enhver tid
gjeldende liste over tredjestater og områder i tredjestater knyttet til de aktuelle
akvakulturdyrene eller produkter og deres anvendelsesområde.
§ 25. Helsesertifikat
Alle forsendelser med akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr fra tredjestater
skal følges av et sertifikat som er utstedt og attestert av vedkommende myndighet
i avsenderlandet. Helsesertifikatet skal bekrefte at forsendelsen tilfredsstiller krav
fastsatt i denne forskrift og eventuelle særskilte forskrifter om import og transitt
fra tredjestater.
Akvakulturdyr som importeres fra tredjestat for utsett skal oppfylle kravene som
er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport,
omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet
ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 10.
Akvariedyr som importeres fra tredjestat til akvakulturanlegg for akvariedyr der
avløpsvannet går via kommunal avløpsbehandling, eller anlegget har systemer for
tilfredsstillende behandling av avløpsvann, skal oppfylle kravene som er fastsatt
i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og
import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning
(EF) nr. 1251/2008 artikkel 11.
Akvakulturdyr og usløyd fisk som skal i transitt og midlertidig lagring skal oppfylle
kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til
transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første
og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 16.

Kapittel 6. Omsetning og import av levende akvatiske dyr til forskningsformål

§ 26. Særskilte vilkår ved omsetning og import av levende akvatiske dyr til forskningsformål
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Levende akvatiske dyr fra vitenskapelige institusjoner, som ikke tilfredsstiller
kravene i kapittel 4 og 5, kan etter tillatelse fra Mattilsynet omsettes og importeres
til vitenskapelige institusjoner i Norge til forskningsformål. Det forutsettes at
forsendelsen ikke medfører spredning av sykdom på liste 1, 2 eller 3. Mattilsynet
kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen.
Før omsetning fra EØS-land skal vedkommende myndighet på avsenderstedet
være varslet.

Tredje del. Regler om kontroll av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr
Kapittel 7. Akvakulturdyr - tiltak ved mistanke om listeført sykdom

§ 27. Varsling
Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av
sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal gjennomføres av veterinær eller fiskehelsebiolog.
Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved uavklart forøket dødelighet i akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, eller ved annen grunn til mistanke
om sykdom på liste 1, 2 eller 3 hos akvakulturdyr.
§ 28. Restriksjoner på å ta akvatiske dyr ut eller inn
Dersom det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, eller sykdom på liste 2 i
et område som er erklært fritt eller med uavklart status, skal akvatiske dyr ikke
tas ut av eller inn i akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr hvor
mistanken oppstod. Mattilsynet kan gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut fra eller
inn til området.
Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om sykdom på liste
2 i et område som er omfattet av et godkjent overvåknings- eller bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdommen.
Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om en sykdom på
liste 3.
Kravet gjelder inntil Mattilsynet har fått analysert prøver tatt i akvakulturanlegget
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eller akvakulturområdet for bløtdyr, og resultatene av analysene viser at sykdommen
ikke er påvist. Med mindre Mattilsynet vedtar noe annet, gjelder kravene i første,
andre og tredje ledd også når sykdom blir påvist.
§ 29. Restriksjoner på avl og reproduksjon
Akvakulturdyr i eller fra akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr
der det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, skal ikke brukes til
avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til avl og reproduksjon dersom
smitte ikke kan overføres vertikalt og dersom virksomheten har smittemessige
rutiner som sikrer mot krysskontaminering. Forbudet gjelder til det er avgjort at
sykdom på liste 1, 2 eller 3 ikke er påvist.
Akvakulturdyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal ikke brukes til
avl og reproduksjon.

Kapittel 8. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdom på liste 1

§ 30. Kontrollområde
Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr, kan Mattilsynet for å forhindre spredning av sykdommen fastsette
forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og
overvåkningssone.
Forskriften skal minst inneholde forbud mot å flytte levende akvatiske dyr inn i,
rundt inne i eller ut av kontrollområdet, og forbud mot utsetting av akvatiske dyr
i kontrollområdet, uten etter tillatelse fra Mattilsynet. I tillegg kan forskriften
inneholde andre påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller
bekjempe sykdommen, herunder:
a)
forbud mot å føre andre akvatiske organismer, herunder
smittebærende arter, inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)
forbud mot utsetting av andre akvatiske organismer,
c)
forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakul
turanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
d)
særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)
påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
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f)
g)

påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av
lokaliteter, og
adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å
la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.

Forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder for at
Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe på
tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr,
dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.
§ 31. Slakting
Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr, kan akvakulturdyr som har nådd full slaktestørrelse, og som ikke viser
kliniske tegn til sykdom, slaktes for konsum eller videre tilvirkning.
Høsting, introdusering på ekspedisjonssentraler eller rensesentraler, videre tilvirking
og en hvilken som helst annen aktivitet som er nødvendig for å forberede at
akvakulturdyrene skal inn i matkjeden, skal skje under forhold og på en måte som
hindrer spredning av det smittestoffet som forårsaker sykdommen.
Ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller liknende virksomheter skal være utstyrt
med renseanlegg for avløpsvann som inaktiverer det aktuelle smittestoffet, eller
renseanlegg for avløpsvann som på annen måte reduserer risikoen for smitte.
Videre tilvirking skal skje i godkjente slakterier eller tilvirkingsanlegg.
§ 32. Fjerning og destruksjon
Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg, skal døde fisk og krepsdyr,
samt levende fisk og krepsdyr som viser kliniske tegn til sykdom, så snart som
mulig fjernes fra akvakulturanlegget og destrueres.
Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr, skal akvakulturdyr innen en passende tidsramme fjernes fra akvakulturanlegget eller akvakulturområdet, og destrueres.
Akvakulturdyr som har nådd full slaktestørrelse, og som ikke viser kliniske tegn til
sykdom, kan likevel slaktes for konsum eller videre tilvirkning i samsvar med § 31.
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§ 33. Tillatelse fra Mattilsynet
Tiltakene i § 31 og § 32 skal ikke settes i verk før Mattilsynet har gitt tillatelse.
I tillatelsen kan det stilles krav til valg av transportrute, transportenhet, slakteri
eller annet som er nødvendig for å ivareta hensynet til å hindre spredning av
sykdommen.
§ 34. Brakklegging
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr hvor det har vært påvist
sykdom på liste 1, skal brakklegges i en periode, etter at anlegget eller området
er tømt, rengjort og desinfisert. Nøtene skal tas opp.
Brakklegging, rengjøring og desinfeksjon skal gjennomføres i henhold til plan
som er godkjent av Mattilsynet.

Kapittel 9. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdom på liste 2

§ 35. Tiltak ved sykdom på liste 2 i et område som er i kategori I, II eller IV
Dersom det er påvist sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr som ligger i et område som er i kategori I, II eller IV, gjelder
tiltakene i § 30 til og med § 34 tilsvarende hvis området skal gjenopprette statusen.
Dersom Mattilsynet bestemmer at statusen ikke skal gjenopprettes, gjelder § 36
til og med § 38 tilsvarende.
§ 36. Kontrollområde
Dersom det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr som ligger i et område som er i kategori III eller V, kan
Mattilsynet for å hindre spredning av sykdommen fastsette forskrift om opprettelse
av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone.
Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense
eller bekjempe sykdommen, herunder om:
a)
flytting av akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)
utsett av akvatiske dyr og organismer,
c)
forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakul
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d)
e)
f)
g)

turanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av
lokaliteter, og
adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å
la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.

Forskrifter som er fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder
for at Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe
på tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for
bløtdyr, dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen,
herunder pålegg om slakting, avliving eller destruksjon.
§ 37. Slakting
Når det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr som ligger i et område som ikke har fristatus eller ikke er omfattet
av et overvåknings- eller bekjempelsesprogram, kan akvakulturdyr som har nådd
slaktestørrelse og ikke viser kliniske tegn til sykdom, slaktes for konsum eller
videre tilvirkning.
§ 38. Fjerning og destruksjon
Når det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg som ligger i et
område som ikke har fristatus eller ikke er omfattet av et overvåknings- eller
bekjempelsesprogram, skal døde fisk og krepsdyr fjernes fra anlegget innen en
passende tidsramme, og destrueres. Hvilken tidsramme som er passende, fastsettes
av Mattilsynet som tar hensyn til hvor stor risiko slike døde akvakulturdyr utgjør
for å spre sykdommen.
§ 39. Tillatelse fra Mattilsynet
§ 33 gjelder tilsvarende for tiltakene i § 37 og § 38.
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Kapittel 10. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdommer på liste 3

§ 40. Kontrollområde
Når det er påvist sykdom på liste 3 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for
bløtdyr, kan Mattilsynet for å hindre spredning av sykdommen fastsette forskrift om
opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone.
Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense
eller bekjempe sykdommen, herunder om:
a)
flytting av akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)
utsett av akvatiske dyr og organismer,
c)
forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakul
turanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
d)
særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)
påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)
påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av
lokaliteter, og
g)
adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å
la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
Forskrifter som er fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder
for at Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe
på tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for
bløtdyr, dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.
§ 41. Fjerning, slakting, avliving og destruering
Når det er påvist en sykdom på liste 3 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde
for bløtdyr, skal døde akvakulturdyr fjernes fra anlegget fortløpende og destrueres.
Mattilsynet kan fatte vedtak om hvordan øvrige akvakulturdyr skal håndteres,
herunder om de skal slaktes, avlives eller destrueres, og innen hvilken tid. Håndtering
og tidsramme skal fastsettes etter en vurdering av hvilken fare for spredning av
sykdommen som foreligger. I vurderingen skal det tas hensyn til omkringliggende
akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr, drift av akvakulturanlegget
eller akvakulturområdet for bløtdyr, helsetilstanden til akvakulturdyrene, hvilket
livsstadium akvakulturdyrene er i og det omkringliggende miljø.
§ 33 gjelder tilsvarende.
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§ 42. Brakklegging
§ 34 gjelder tilsvarende ved påvisning av sykdom på liste 3.

Kapittel 11. Ville akvatiske dyr og bruk av fiskeutstyr med mer

§ 43. Varslingsplikt
Mattilsynet skal varsles ved grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3
hos ville akvatiske dyr.
§ 44. Restriksjoner på flytting mv.
Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske
dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.
Fanget kreps skal ikke lagres utenfor fangstplassen.
§ 45. Tørking og desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander
Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes
eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme
vassdrag. Brukt krepseredskap skal i tillegg tørkes og desinfiseres før ny sesong.
Mattilsynet kan forby slik flytting dersom hensynet til å hindre smittespredning
taler for det.
§ 46. Restriksjoner på avl og reproduksjon
Ville akvatiske dyr fra vassdrag der det er grunn til mistanke om listeført sykdom,
skal ikke brukes til avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til avl og
reproduksjon dersom smitte ikke kan overføres vertikalt og dersom virksomheten
har smittemessige rutiner som sikrer mot krysskontaminering. Forbudet gjelder
til det er avgjort at listeført sykdom ikke er påvist.
Ville akvatiske dyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal ikke brukes
til avl og reproduksjon.
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Kapittel 12. Ville akvatiske dyr - tiltak ved påvisning av listeført sykdom

§ 47. Kontrollområde - ville akvatiske dyr
Når det er påvist listeført sykdom i vassdrag eller sjø, kan Mattilsynet fastsette
forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og
overvåkningssone, for å hindre spredning av sykdommen.
Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense
eller bekjempe sykdommen, herunder:
a)
forbud mot å flytte akvatiske dyr eller akvatiske organismer, herunder
smittebærende arter, inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)
forbud mot utsetting av akvatiske dyr og andre akvatiske organismer,
c)
forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom vassdrag
eller deler av vassdraget,
d)
særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)
påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)
regler og påbud om ferdsel og aktiviteter inn i og ut av sonen.
§ 48. Behandling eller avliving mv.
Når en listeført sykdom er påvist hos ville akvatiske dyr, kan Mattilsynet bestemme
at akvatiske dyr i vassdrag eller sjø, skal behandles eller avlives dersom det er
grunn til å tro at slike tiltak vil ha vesentlig betydning for å begrense eller utrydde
sykdommen.
Eier av grunn i eller rundt vassdrag eller sjø skal gi Mattilsynet tilgang til vassdrag
eller sjø hvor det er påvist listeført sykdom, slik at nødvendig behandling eller
avliving kan gjennomføres.
Mattilsynet kan for øvrig gi pålegg om å iverksette tiltak som er nødvendige for å
hindre spredning av sykdommen. Herunder kan Mattilsynet for å forebygge spredning
av sykdommen, gi pålegg om ekstra sikkerhetstiltak i akvakulturanlegg som ligger
spesielt utsatt til eller som kan påvirke resultatet av en planlagt behandling av
vassdrag.
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Kapittel 13. Vaksinasjon av akvatiske dyr

§ 49. Forbud mot vaksinasjon
Det er forbudt å vaksinere akvatiske dyr mot følgende sykdommer:
1.
Sykdommer på liste 1.
2.
Sykdommer på liste 2 i områder som er i kategori I, II eller IV.
3.
Bakteriell nyresyke (BKD), infeksjon med Gyrodactylus salaris, Viral
nervøs nekrose (VNN)/Viral encephalo- og retinopati (VER) og
Krepsepest (Aphanomyces astasi).
Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at det kan gjennomføres vitenskapelig studier med formål å utvikle og teste vaksiner til akvatiske dyr under
kontrollerte forhold i institusjoner som har tillatelse til slik utprøving.
§ 50. Påbud om vaksinasjon
Uavhengig av bestemmelsene i § 49 kan Mattilsynet i særskilte tilfeller påby
vaksinasjon mot sykdommer som er omfattet av matloven.
§ 51. Tillatelse til vaksine
Vaksine som brukes til akvatiske dyr må ha markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak gitt av Statens legemiddelverk, og brukstillatelse gitt av Mattilsynet.
§ 52. Opplysningsplikt
For å overvåke bruken av vaksiner til akvatiske dyr skal virksomheter eller personer
som importerer, omsetter, rekvirerer eller bruker slike vaksiner til enhver tid
kunne gi de opplysninger som Mattilsynet har behov for for å gjennomføre slik
overvåkning.

Kapittel 14. Avsluttende bestemmelser

§ 53. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i
og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23.
§ 54. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
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forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder
EØS-avtalen.
§ 55. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og
vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
§ 56. Ikrafttredelse og oppheving eller endring i andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 1. august 2008. Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:
a)
forskrift 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensning og utrydding
av sykdommer hos akvatiske organismer,
b)
forskrift 1. januar 1995 nr. 99 om fortegnelse over sykdommer hos fisk
og andre akvatiske dyr som omfattes av matloven,
c)
forskrift 28. februar 1997 nr. 199 om forebygging, begrensning og
utrydding av Gyrodactylus salaris, og
d)
forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved
omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.
Forskrift 5. februar 1990 nr. 144 om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer) § 1 nytt siste ledd skal lyde: - - -
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Vedlegg 1. Listeføring av sykdommer

Liste 1 - Eksotiske sykdommer

Sykdom

Mottakelige arter

Fisk

Epizootisk hematopoietisk nekrose

Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
og Perca fluviatilis (Abbor)

Bløtdyr

Infeksjon med Bonamia
exitiosa

Ostrea angasi (Australsk
mudderøsters) og O. chilensis
(Chilensk flatøsters)

Infeksjon med
Perkinsus marinus

Crassostrea gigas (Stillehavsøsters)
og C. virginica (Amerikansk østers)

Infeksjon med
Microcytos mackini

Crassostrea gigas (Stillehavsøsters), C.
virginica (Amerikansk østers), Ostrea
conchaphila (Olympiaflatøsters) og O.
edulis (Europeisk flatøsters)

Taurasyndrom

Penaeus setiferus (Gulf white shrimp),
P. stylirostris (Pacific blue shrimp) og
P. vannamei (Pacific white shrimp)

Yellow head disease

Penaeus aztecus (Gulf brown shrimp),
P. duorarum (Gulf pink shrimp),
P. japonicus (Kuruma prawn),
P. monodon (Black tiger shrimp),
P. setiferus (Gulf white shrimp),
P. stylirostris (Pacific blue shrimp) og
P. vannamei (Pacific white shrimp)

Krepsdyr
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Liste 2 - Ikke-eksotiske sykdommer

Fisk

194

Sykdom

Mottakelige arter

Viral hemorrhagisk
septikemi (VHS)

Clupea spp. (Sild), Coregonus
sp. (Lagesild og Sik), Esoxlucius
(Gjedde), Gadus aeglefinus (Kolje),
G. macrocephalus (Stillehavstorsk),
G. morhua (Atlantisk torsk), Oncorhynchus spp. (Stillehavslaks), Salmo
salar (Atlantisk laks), O. mykiss
(Regnbueørret), Onos mustelus
(Femtrådet tangbrosme), Paralichthys
olivaceus (Japansk flyndre), Salmo
trutta (Brunørret), Scophthalmus
maximus (Piggvar), Sprattus sprattus
(Brisling) og Thymallus thymallus
(Harr)

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

Oncorhynchus keta (Ketalaks),
O. kisutch (Coho laks), O. masou
(Japansk laks), O. mykiss (Regnbueørret), O. nerka (Indian-laks),
O. rhodurus (Pukkellaks), O.
tshawytscha (Chinook) og Salmo
salar (Atlantisk laks)

Koi herpes virus
sykdom (KHV)

Cyprinus carpio (Vanlig karpe og
Koikarpe)

Infeksiøs lakseanemi
(ILA) - genotype
HPR-deleted av
ILA-virus

Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret), Salmo salar (Atlantisk laks), S.
trutta (Brunørret og Sjøørret)
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Bløtdyr

Krepsdyr
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Sykdom

Mottakelige arter

Infeksjon med
Marteilia refringens

Ostrea angasi (Australsk
mudderøsters), O. chilensis
(Chilensk flatøsters), O. edulis
(Europeisk flatøsters), O. puelchana
(Argentinsk østers), Mytilus edulis
(Blåskjell) og M. galloprovincialis
(Middelhavsblåskjell)

Infeksjon med Bonamia
ostreae

Ostrea angasi (Australsk
mudderøsters), O. chilensis
(Chilensk flatøsters), O. conchaphila (Olympia flatøsters), O.
denselammellosa (Asiatisk østers),
O. edulis (Europeisk flatøsters), O.
puelchana (Argentinsk østers)

Hvitflekksykdom

Decapoda (Tifotkreps)
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Liste 3 - Nasjonale sykdommer

Fisk

Sykdom

Mottakelige arter

Bakteriell nyresyke
(BKD, Renibacterium
salmoninarum)

Fastsettes i henhold til
egne handlingsplaner/
bekjempelsesplaner.

Infeksjon med Gyrodactylus
salaris
Viral nervøs nekrose
(VNN)/Viral encephalo- og
retinopati (VER) Nodavirus
Furunkulose (Aeromonas
salmonicida subsp.
salmonicida)
Pankreassykdom (PD,
Norwegian salmon
alpha-virus)
Systemisk infeksjon med
Flavobacterium psychrophilum hos regnbueørret
(Oncorhynchus mykiss)
Francisellose (Francisella sp.)
Infeksjon med Lepeophtheirus salmonis (Lakselus)
Krepsdyr
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Krepsepest (Aphanomyces
astaci)
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Vedlegg 2. Liste over helsestatus for områder i Norge for sykdommer
på liste 2

1.

Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for
sykdommen viral hemorhagisk septikemi (VHS)
Norge er i kategori I for VHS, med unntak av:
a. De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og
Pasvikvassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det
tilhørende kystområdet utenfor.
b. Områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i
vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av VHS.
c. Områder som midlertidig suspenderes.

2.

Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for
sykdommen infeksiøs hematopoietisknekrose (IHN)
Norge er i kategori I for IHN, med unntak av:
a. De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvi
vassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det tilhørende
kystområdet utenfor.
b. Områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i
vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av IHN.
c. Områder som midlertidig suspenderes.

3.

Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for VHS
og IHN
De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvik
vassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det tilhørende
kystområdet utenfor, er i kategori III for VHS og IHN.
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4.

Områder i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for
sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA)
Med unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det
fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av ILA,
eller blir midlertidig suspendert, er følgende områder i kategori I for ILA:

4.1.

En sone i Fusa kommune, Hordaland som er omfattet av Regine enhet
053.7Z, og omfatter lokalitet nr. 12112 Femangervågen.

4.2.

Et segment i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bestående av Hall
2 hos Nofima, avdeling Akvaforsk Fiskeriforskning på Sunndalsøra,
lokalitet nr. 12917 Sjølseng.

4.3.

Et segment i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bestående av
Veksthall 1 og 2 i Hall 6 hos Nofima, avdeling Akvaforsk
Fiskeriforskning på Sunndalsøra, lokalitet nr. 12917 Sjølseng.

4.4.

Et segment i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, som omfatter
lokalitet nr. 18000 Rimstad.

5.

Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for ILA
Norge er i kategori III for ILA, med unntak av:
a. Segmenter som beskrevet under punkt 4, og
b. Områder som midlertidig mister sin kategori III status når det
fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av ILA.

6.

Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for Koi
herpes virus sykdom (KHV)
Hele Norge er i kategori III for KHV, med unntak av områder som
midlertidig mister sin kategori III status når det fastsettes i vedtak om
forebygging, begrensning og utrydding av KHV.
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7.

Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for Bonamia
ostreae
Hele Norges kystområde er i kategori I for Bonamia ostreae, med
unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det
fastsettes vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av
Bonamia ostreae eller midlertidig suspensjon.

8.

Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for Marteilia
refringens
Hele Norges kystområde er i kategori I for Marteilia refringens, med
unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det
fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av
Marteilia refringens eller midlertidig suspensjon.
Områder som er midlertidig suspendert, jf. § 18, er publisert på
mattilsynet.no.

0 Endret ved forskrifter 17 juni 2009 nr. 813, 29 mars 2010 nr. 503, 30 april 2013
nr. 430, 14 jan 2014 nr. 24, 18 mars 2014 nr. 297, 26 nov 2014 nr. 1475, 22 feb
2016 nr. 191, 14 juni 2017 nr. 843, 25 aug 2017 nr. 1291, 15 juli 2019 nr. 1013,
26 mars 2020 nr. 448.
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Vedlegg 3. Vilkår for å erklære akvakulturanlegg, et akvakulturområde
forbløtdyr eller en gruppe av akvakulturanlegg eller akvakulturområder for
bløtdyr som sykdomsfritt segment etter § 9 første ledd bokstav c.

1.

Vilkår når helsestatus for segment er avhengig av status for
vedkommende sykdom i de omkringliggende naturlige vannmasser

1.1

Et segment kan omfatte ett eller flere akvakulturanlegg, en gruppe
eller samling av akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for
bløtdyr som kan ses på som en epidemiologisk enhet på grunn av
geografisk beliggenhet og avstand til andre grupper akvakulturanlegg
eller akvakulturområder for bløtdyr, forutsatt at alle lokaliteter som
inngår i segmentet har et felles biosikkerhetssystem. Segmentets
geografiske grenser skal merkes tydelig på et kart.

1.2

Segment som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakul
turområder for bløtdyr der helsestatus med hensyn til en spesifikk
sykdom er avhengig av status for sykdommen i de omkringliggende
naturlige vannmasser, kan det bli erklært som sykdomsfritt:

1.2.1

På historisk grunnlag, når segmentet inneholder mottakelige arter,
men der forekomst av sykdommen ikke har blitt konstatert de siste 10
årene til tross for at forholdene har vært slik at klinisk utbrudd kan
forekomme, dersom:
a. grunnleggende forutsetninger for biosikkerhetstiltak har vært til
stede uavbrutt gjennom minimum de siste 10 år før etablering av
sykdomsfri status,
b. det ikke finnes kjente infeksjoner i ville bestander, og
c. vilkår for omsetning og import med det formål å hindre
introduksjon av sykdommen er effektivt gjennomført.
Frist for å kunne erklæres fri på historisk grunnlag er 1. november 2008.
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1.2.2

Med målrettet overvåkning, for segment der det siste kjente kliniske
utbrudd av sykdommen har forekommet i løpet av de siste 10 årene,
eller der infeksjonsstatus i segmentet eller vannmassene omkring
segmentet før den målrettete overvåkingen var ukjent, for eksempel
på grunn av at forholdene ikke har vært slik at de kliniske tegnene til
sykdommen har kunnet komme til uttrykk, kan bli erklært sykdomsfri
dersom det tilfredsstiller:
a. grunnleggende forutsetninger for biosikkerhetstiltak, og
b. har vært underlagt målrettet overvåking i samsvar med godkjente
metoder i minst 2 år, og smittestoffet ikke har vært påvist i
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
oppdretter noen av de mottakelige artene.
Dersom det i er et begrenset antall akvakulturanlegg eller
akvakulturområder for bløtdyr er slik at målrettet overvåking i denne
del ikke gir tilstrekkelige epidemiologiske opplysninger, vil eventuelle
ville populasjoner av en eller flere av de mottakelige artene omfattes
av den målrettete overvåkingen.

1.3

Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr i et
segment kan pålegges ytterligere tiltak når dette vurderes som
nødvendig for å hindre at sykdommer innføres i segmentet. Tiltakene
kan omfatte etablering av en buffersone rundt det segment der et
overvåkingsprogram gjennomføres, samt etablering av ekstra
beskyttelse mot inntrenging av mulige smittebærere.

2.

Vilkår når helsestatus for segmentet ikke er avhengig av helsestatus
for vedkommende sykdom i omkringliggende naturlige vannmasser

2.1

Et segment kan bestå av følgende:
a. ett enkelt akvakulturanlegg som kan betraktes som en
epidemiologisk enhet med bakgrunn i at det ikke påvirkes
av dyrehelsestatus i de omkringliggende vannmasser, eller

201

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

b. flere enn ett akvakulturanlegg der hvert av anleggene i segmentet
oppfyller kriteriene i punkt 2a, 2.2 til 2.6, men som på grunn av
omfattende flytting av dyr mellom anleggene, skal ses på som en
epidemiologisk enhet, forutsatt at alle anleggene er underlagt et
felles biosikkerhetssystem.
2.2

Når segmentet består av et eller flere akvakulturanlegg der helsestatus
med hensyn på en spesifikk sykdom ikke er avhengig av helsestatus for
vedkommende sykdom i omkringliggende naturlige vannmasser, er
vilkår for å bli erklært som sykdomsfritt segment at, vanntilførselen til
segmentet skjer:
a. gjennom et desinfeksjonsanlegg som inaktiverer relevante
smittestoff slik at risiko for å introdusere sykdommen reduseres til
et akseptabelt nivå, eller
b. direkte fra en brønn, et borehull med grunnvann eller fra en naturlig
kilde. Dersom vannkilden befinner seg utenfor lokaliteten, skal vannet
ledes direkte til anlegget via en tett vannledning.

2.3

Det skal finnes naturlige eller kunstige barrierer som hindrer akvatiske
dyr fra å komme inn fra omkringliggende vassdrag til de enkelte
akvakulturanleggene i et segment.

2.4

Segmentet skal i relevante tilfeller være beskyttet mot oversvømmelse
og vann som trenger inn fra omkringliggende vassdrag.

2.5

Segmentet skal oppfylle vilkåret om målrettet overvåkning, jf. 1.2.2.

2.6

Segmentet kan pålegges ytterligere tiltak når dette vurderes som
nødvendig for å hindre at sykdommer innføres i segmentet.
Tiltakene kan omfatte etablering av ekstra beskyttelsestiltak mot
inntrenging av mulige smittebærere.

3.

Særskilte bestemmelser for akvakulturanlegg som starter opp eller
gjenopptar virksomheten
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3.1

Et nytt akvakulturanlegg, som oppfyller vilkårene i punkt 2.1 a og
punktene 2.2 til 2.6, og som starter opp sin virksomhet med
akvakulturdyr fra et segment som er erklært fritt for sykdom, kan
erklæres fritt for sykdom uten å gjennomføre den prøvetaking, som
normalt kreves for å oppnå sykdomsfri status.

3.2

Et akvakulturanlegg som gjenopptar sin virksomhet etter et opphold,
med akvakulturdyr fra et segment som er erklært fritt for sykdom, og
som oppfyller kravene i punkt 2.1 a og punktene 2.2 til 2.6, kan
erklæres fritt for sykdom uten å gjennomføre den prøvetaking som
normalt kreves for å få fristatus, under følgende forutsetninger:
a. Mattilsynet er kjent med akvakulturanleggets helsestatus gjennom
dets fire siste drifts år. Dersom anlegget har vært i drift kortere enn
fire år, skal den faktiske virksomhetstiden tas i betraktning.
b. Akvakulturanlegget har ikke vært gjenstand for sanering med hensyn
på sykdommer på liste 1 og 2, og ingen av disse sykdommene har
tidligere forekommet på akvakulturanlegget.
c. Før akvakulturdyr, egg eller gameter tas inn på akvakulturanlegget
skal dette rengjøres og desinfiseres, og om nødvendig brakklegges en
periode.

Vedlegg 4. (Opphevet)
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Vedlegg 5. Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak for
Gyrodactylus salaris

1.

Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak som sykdomsfri sone
for Gyrodactylus salaris
Alle vassdrag i Norge, fra vassdragenes kilder til utløpet i havet,
inkludert akvakulturanlegg på land, er sykdomsfri sone for
Gyrodactylus salaris, med unntak av følgende områder:
a. Følgende vassdrag:

Fylke

Kommune

Buskerud

Lier

Lierelva

Buskerud

Drammen

Drammenselva

Vestfold

Sande

Sandeelva

Sogn og Fjordane

Lærdal

Lærdalselva

Møre og Romsdal

Rauma

Innfjordelva

Møre og Romsdal

Rauma

Breidvikelva

Møre og Romsdal

Rauma

Henselvassdraget (med
Isa og Glutra)

Møre og Romsdal

Rauma

Måna (Måndalselva)

Møre og Romsdal

Rauma

Skorga

Møre og Romsdal

Rauma

Rauma (med Istra)
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Møre og Romsdal

Gjemmes

Batnfjordselva

Møre og Romsdal

Sunndal

Usma (Øksendalselva)

Møre og Romsdal

Sunndal

Litledalselva

Møre og Romsdal

Sunndal

Driva

Nordland

Vefsn

Hestdalselva

Nordland

Vefsn

Halsanelva

Nordland

Vefsn

Hundåla

Nordland

Vefsn

Vefsna

Nordland

Vefsn

Drevja

Nordland

Vefsn

Fusta

Nordland

Leirfjord

Dagsvikelva

Nordland

Leirfjord

Leirelva

Nordland

Leirfjord

Nylandselva

Nordland

Leirfjord

Ranelva

Nordland

Rana

Ranaelva

Troms

Storfjord

Kitdalselva

Troms

Storfjord

Signaldalselva

Troms

Storfjord

Skibotnelva

b) En buffesone mot Sverige som omfatter vassdraget Enningdalselva.
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Vedlegg 6. Overvåking- og bekjempelsesmetoder for sykdommer på liste 2
I. Innledning

I dette vedlegget fastsettes
a)

minstekrav til bekjempelses- og overvåkingsprogrammer for
sykdommer på liste 2 og prøvetakingsmetoder og diagnostiske
metoder som skal benyttes for å erklære status som sykdomsfri for
EØS-stater eller for soner eller segmenter i EØS-stater, som fastsatt
i kapittel 3,

b) 		 prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder som et minimum skal
		 benyttes ved laboratorieundersøkelser ved mistanke om og for å
		 bekrefte forekomst av de ikke-eksotiske sykdommene som er oppført
		 på liste 2 i vedlegg 1, jf. § 28 fjerde ledd,
c) 		minstetiltak mot spredning av sykdom som skal treffes ved bekreftet
		forekomst av en listeført sykdom, jf. kapittel 9 og tiltak som skal treffes
			 for å oppnå helsestatus i kategori III for en EØS-stat, en sone eller
		et segment med helsestatus i kategori V.
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Kravene fastsatt i dette vedlegget omfatter følgende listeførte sykdommer på liste 2:

1. Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Del 1

2. Hemoragisk virusseptikemi (VHS)

Del 2

3. Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

Del 2

4. Koi herpesvirussykdom (KHVD)

Del 3

5. Infeksjon med Marteilia refringens

Del 4

6. Infeksjon med Bonamia ostreae

Del 5

7. Hvitflekksykdom (WSD)

Del 6

II. Definisjoner

I dette vedlegget menes med:
a) 		
		

«fastlandssegment»: ett eller flere akvakulturanlegg beliggende i
fastlandsområdet til én eller flere EØS-stater som tilhører et felles
biosikkerhetssystem, og som har en bestand av akvatiske dyr med
en særlig helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom,

b) 		

«fastlandsanlegg»: et akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr,
beliggende i fastlandsområdet til en EØS-stat,

c)

«akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert»: et
akvakulturanlegg der det holdes akvatiske dyr, der én eller flere av de
listeførte sykdommene er blitt bekreftet av Mattilsynet,

		
		

d)
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«kontaktanlegg» et akvakulturanlegg der det holdes akvatiske dyr, og
der det på en eller annen måte er påvist eller er sterk mistanke om
kontaminering med infisert materiale fra et akvakulturanlegg som
offisielt er erklært som infisert.

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

DEL 1
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV INFEKSIØS
LAKSEANEMI (ILA)
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til ILA, samt for å
hindre spredning av infeksjon med HPR-deletert ILAV

I.1.

Generelle krav

Dersom det ved krav om målrettet overvåking kreves at det utføres
helsekontroller og prøvetaking av akvakulturanlegg mer enn én gang i
året, skal det gå så lang tid som mulig mellom helsekontrollene eller
mellom hver prøvetaking.
Dersom det ved krav om målrettet overvåking kreves overvåking av
viltlevende bestander, skal antallet og den geografiske spredningen av
prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en rimelig dekning
av EØS-staten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også
være representative for de forskjellige økosystemene der de
viltlevende mottakelige bestandene finnes.
Helsekontrollene skal utføres i alle produksjonsenheter, f.eks. dammer,
tanker og notposer, med henblikk på forekomst av død fisk, svimere
eller fisk med unormal atferd. Det skal legges særlig vekt på vannut
strømmingsområdet, der svimere har en tendens til å samle seg på
grunn av vannstrømmen.
Fisken som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte:
a. Bare døende eller nylig død fisk, men som ikke har gått i
oppløsning, skal velges, og særlig fisk som viser tegn på anemi, blødninger
eller andre kliniske tegn som tyder på sirkulasjonsforstyrrelser, skal prioriteres.
b. Dersom atlantisk laks er blant de mottakelige artene på stedet, skal
prøver fra atlantisk laks prioriteres. Dersom det ikke er atlantisk laks
på anlegget, skal det tas prøver av andre mottakelige arter.
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c. Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal
fisk fra alle vannkilder inngå i prøven.
d. Fisken som velges, skal omfatte fisk som er tatt ut på en slik måte at
alle produksjonsenheter, f.eks. notposer, tanker og dammer, på
anlegget samt alle årsklasser er proporsjonalt representert i prøven.
I.2.

Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til ILA

I.2.1

Overvåkingsprogrammer

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III
med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i kategori I for denne
listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i EØS-staten,
sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i vedlegg 3,
og alle disse akvakulturanleggene og eventuelle prøvetakingspunkter i
viltlevende bestander har vært omfattet av følgende overvåkingsprogram:
a. Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene har vært omfattetva
helsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende år, som fastsatt i
tabell 1.A i avsnitt II.
b. I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative resultater for
HPR-deletert ILAV, og enhver mistanke om ILA må ha blitt utelukket
i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3.
c. Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet
bekreftes forekomst av ILA på et akvakulturanlegg som omfattes av
nevnte overvåkingsprogram, og akvakulturanleggets helsestatus i
kategori II derfor er blitt trukket tilbake, skal det ha vært gjennomført
et bekjempelsesprogram i samsvar med nr. I.2.2.
I.2.2.

209

Bekjempelsesprogrammer

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

I.2.2.1. Generelle krav

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V
med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i kategori I for denne
listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i EØS-staten,
sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, har vært omfattet av et bekjempelsesprogram som oppfyller
kravene i bokstav a) - e) nedenfor.
a. Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i § 35 skal være gjennomført
på en effektiv måte, og det skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i § 30, som omfatter en bekjempelsessone og
en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene som offisielt
er erklært som infisert med HPR- deletert ILAV eller bekreftet ILA.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn
til faktorer som påvirker risikoen for spredning av ILA til oppdrettseller villfisk, f.eks. antall, andel og fordeling av døde fisk på det akvakulturanlegget som er infisert med HPR- deletert ILAV eller bekreftet
ILA, avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg, nærhet
til slakterier, kontaktanlegg, arter som forekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes på de berørte og nærliggende
akvakulturanleggene, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av
epidemiologisk betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelses- og overvåkingssoner skal
følgende minstekrav gjelde med hensyn til sonenes geografiske
avgrensning:
i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av
et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med ILA,
som skal tilsvare følgende:
1. I kystområder: et område innenfor en sirkel med en radius på
minst én tidevannsbevegelse eller minst 5 km, alt etter hva som
er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt
er erklært som infisert med ILA, eller et tilsvarende område
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fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
2. I områder inne i landet: hele nedbørfeltet for det akvakulturanlegget
som offisielt er erklært som infisert med ILA. Mattilsynet kan
begrense sonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt
at dette ikke svekker tiltakene for å hindre spredning av ILA.
ii. Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor bekjempelsesonen
som skal tilsvare følgende:
1. I kystområder: et område rundt bekjempelsessonen der sonene
for tidevannsbevegelsen overlapper bekjempelsessonen, eller
et område rundt bekjempelsessonen innenfor en sirkel med en
radius på minst 10 km fra sentrum av bekjempelsessonen, eller
et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
2. I områder inne i landet: et utvidet område utenfor den opprettede
bekjempelsessonen.
b. På alle akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, og som ikke offisielt er erklært
som infisert med ILA, skal det foretas en offisiell undersøkelse som
skal omfatte minst følgende elementer:
i. Innsamling av prøver til testing av minst ti døende fisk dersom det
observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige
med ILA, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres kliniske
tegn eller tegn post mortem.
ii. Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet
i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsekontrollene fortsette
én gang i måneden fram til bekjempelsessonen oppheves i samsvar
med nr. I.2.2.1 bokstav c).
c. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med HPR-deletert
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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.
d. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA, og alle andre akvakulturanlegg som er
blitt brakklagt innenfor de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene, skal settes ut med fisk fra EØS- stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I med hensyn til ILA.
Utsett av fisk skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som
offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og
brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
e. På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, i EØS- staten, sonen eller segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende
bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med
nr. I.1, deretter omfattes av overvåkingsprogrammet omhandlet i nr. I.2.1.
I.2.2.2. Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter
som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som tidligere har hatt
helsestatus i kategori I

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med
helsestatus i kategori I med hensyn til ILA, hvis helsestatus er
uavhengig av de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar
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med vedlegg 3 nr. 2, og hvis helsestatus i kategori I er blitt trukket
tilbake, kan få tilbake sin helsestatus i kategori I umiddelbart etter at
Mattilsynet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt:
a. Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen
skal vare i minst seks uker.
b. Det er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I med hensyn til ILA.
I.3.

Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri med
hensyn til ILA

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i
kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige
arter oppført i vedlegg 1, i den EØS-staten, sonen eller det segmentet som
er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell
1.B(1) i avsnitt II i denne del, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets
risiko for å bli infisert med ILA.
Ved fastsettelse av hyppigheten av helsekontroller for segmenter
beliggende i fastlandsområder med helsestatus i kategori I med
hensyn til ILA, hvis helsestatus for ILA er avhengig av helsestatusen
til omkringliggende naturlige vannmasser som huser atlantisk laks
(Salmo salar), skal risikoen for å bli infisert med ILA anses som høy.
Status som sykdomsfri med hensyn til ILA kan bare opprettholdes så
lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som
er beskrevet i nr. II.2, har gitt negative resultater for HPR-deletert
ILAV, og enhver mistanke om ILA er blitt utelukket i samsvar med
de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3.
(1) Skal ikke gjelde for akvakulturanlegg der det bare oppdrettes regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
eller brunørret (Salmo trutta) eller begge, og der vannforsyningen utelukkende er basert på ferskvann
skilder som ikke huser atlantisk laks (Salmo salar).
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I.4.

Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori III med hensyn til
HPR-deletert ILAV i EØS-stater, soner eller segmenter som tidligere
har hatt helsestatus i kategori V

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V
med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i kategori III, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom
brakklegging ikke er teknisk mulig, skal akvakulturanleggene omfattes
av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at ILAV er
utryddet i akvakulturanleggets omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre
akvakulturanlegg som er blitt brakklagt, eller som har vært omfattet
av alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene, er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater,
soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med
hensyn ILA,
c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert
og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a),
d. det ikke har vært bekreftet forekomst av HPR-deletert ILAV i den
toårsperioden som følger etter gjennomføring av tiltakene omhandlet
i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket
i samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3.
II.

Diagnostiske metoder og offisielle undersøkelser

II.1.

Prøver

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være
a. histologi: fornyre, lever, hjerte, bukspyttkjertel, tarm, milt og gjeller,
b. immunhistokjemi: midtnyre og hjerte, herunder klaffer og bulbus arteriosus,
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c. RT-qPCR-analyse: midtnyre og hjerte,
d. viruskultur: midtnyre, hjerte, lever og milt.
Organdeler fra høyst fem fisk kan utgjøre en samleprøve.
II.2.

Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til ILA

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprett
holde status som sykdomsfri med hensyn til ILA i samsvar med nr. I.2
og I.3, skal være RT-qPCR etterfulgt av sekvensering av positive prøver
i samsvar med de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er
beskrevet i del 1 i vedlegg 7.
Dersom RT-qPCR gir positivt resultat gir dette grunnlag for
båndlegging på mistanke. Ytterligere prøver skal analyseres før de
øvrige innledende bekjempelsestiltakene fastsatt i § 28 iverksettes.
Prøvene skal analyseres som følger, i samsvar med de detaljerte
metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 1 i vedlegg 7:
a. screening av prøvene med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet
for å bekrefte HPR-delesjon,
og
b. undersøkelse i vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot
ILAV (dvs. IHK på fikserte snitt eller IFAT på vevsavtrykk), eller
c. isolering og identifisering av ILAV i cellekultur fra minst én prøve
fra en hvilken som helst fisk på akvakulturanlegget.
II.3.

Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke eller
bekrefte forekomst av ILA

Dersom det kreves at en mistanke om ILA skal bekreftes eller
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utelukkes i samsvar med § 28 fjerde ledd, skal følgende
framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes:
a. Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og
én prøvetaking av ti døende fisk dersom det observeres kliniske tegn
eller tegn post mortem som er forenlige med ILA. Dersom det ikke
observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med
ILA, skal helsekontrollen følges av en målrettet prøvetaking av minst
30 døende fisk eller nylig død fisk med normal konstitusjon i samsvar
med nr. I.1. Prøvene skal analyseres i samsvar med de diagnostiske
metodene beskrevet i bokstav b).
b. Dersom RT-qPCR gir positivt resultat med hensyn til HPR-deletert ILAV,
skal ytterligere prøver analyseres. En mistanke om infeksjon med ILA skal
bekreftes i samsvar med følgende kriterier og ved bruk av de detaljerte
metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 1 i vedlegg 7:
i. påvisning av ILAV med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet
for å bekrefte HPR-delesjon, og påvisning av ILAV i vevspreparater
ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILAV (dvs. IHK på fikserte
snitt eller IFAT på vevsavtrykk)
eller
ii. påvisning av ILAV med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet
for å bekrefte HPR-delesjon, og isolering og identifisering av ILAV
i cellekultur fra minst én prøve fra en hvilken som helst fisk fra
akvakulturanlegget.
c. Dersom det observeres kliniske forandringer, betydelige patologiske
forandringer eller gjøres histopatologiske funn som er forenlige med
ILA, må funnene bekreftes ved viruspåvisning ved hjelp av to diagnostiske metoder med uavhengige påvisningsprinsipper, f.eks. RT-qPCR
og IHK, i samsvar med del 1 i vedlegg 7.
En mistanke om ILA kan utelukkes dersom tester og kontroller i en
periode på tolv måneder fra datoen for mistanken ikke viser ytterligere
tegn på forekomst av ILA.
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Tabell 1.A

Overvåkingsprogram for soner og segmenter for toårsperioden forut for oppnåelse
av status som sykdomsfri med hensyn til ILA, som omhandlet i nr. I.2.1

Antall helsekontroller per år

Antall laboratorieundersøkelser

Antall fisk det skal tas prøver

(2 år)

per år (2 år)

fra per år

År 1

6

2(1)

2 X 75(2)

År 2

6

2 (1)

2 X 75 (2)

Overvåkingsår

(1) Prøver skal tas og oppbevares og undersøkes i løpet av to årlige testperioder med en varighet på én måned (dvs. vår og
høst), eller når det er hensiktsmessig ut fra praktiske forhold.
(2) Høyeste antall fisk per samleprøve: 5.

Tabell 1.B

Overvåkingsprogram for soner og segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri
med hensyn til ILA, som omhandlet i nr. I.3(2)

Risikonivå

Antall helsekontroller

Antall laboratorieundersøkelser

Antall fisk det skal tas prøver

per år

per år

fra per år

Høyt

2

2(1)

2 X 30

Middels

1

1(1)

30

Lavt

1 hvert 2. år

1 hvert 2. år

30 hvert 2. år

(1) Prøverskaltasogoppbevaresogundersøkesiløpetavtoårligetestperiodermedenvarighetpåénmåned(dvs.våroghøst),ellernår
det er hensiktsmessig ut fra praktiske forhold.
(2) Skalikkegjeldeforakvakulturanleggderdetbareoppdrettesregnbueørret(Oncorhynchusmykiss)ellerbrunørret(Salmotrutta)
eller begge, og der vannforsyningen utelukkende er basert på ferskvannskilder som ikke huser atlantisk laks (Salmo salar).
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DEL 2
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV HEMORAGISK VIRUSSEPTIKEMI (VHS) OG INFEKSIØS HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til VHS og IHN,
samt tiltak mot spredning av disse listeførte sykdommene

I.1.

Generelle krav til helsekontroller og prøvetaking med hensyn til VHS
og IHN:

a. Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres
på den tiden av året da vanntemperaturen er lavere enn 14 °C, eller
når som helst på året det er sannsynlig at vanntemperaturen vil være
lavest.
b. Dersom det ved krav om målrettet overvåking kreves overvåking av
viltlevende bestander, skal antallet og den geografiske spredningen av
prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en rimelig dekning av
EØS-staten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal være
representative for de forskjellige økosystemene der viltlevende bestander
av mottakelige arter finnes.
c. Dersom det skal foretas helsekontroller eller prøvetaking av akvakul
turanlegg eller viltlevende bestander mer enn én gang i året, skal det
gå så lang tid som mulig mellom helsekontrollene og mellom hver
prøvetaking, men minst fire måneder, idet det tas hensyn til
temperaturkravene omhandlet i bokstav a).
d. Det skal foretas helsekontroller av alle produksjonsenheter, f.eks. dammer,
tanker og notposer, med tanke på forekomst av død fisk, svimere eller
fisk med unormal atferd. Det skal legges særlig vekt på 		
vannutstrømmingsområdet, der svimere har en tendens til å samle seg
på grunn av vannstrømmen.
e. Fisk av mottakelige arter som skal omfattes av prøvetakingen, skal
velges på følgende måte:
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i. Dersom det er regnbueørret på stedet, skal bare fisk av denne arten
velges for prøvetaking, unntatt dersom det forekommer andre
mottakelige arter som viser typiske tegn på VHS eller IHN. Dersom
det ikke er regnbueørret på stedet, må prøven være representativ
for alle andre mottakelige arter på stedet.
ii. Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller
fisk som nylig er død, men som ikke har gått i oppløsning, skal
slik fisk velges. Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til
fiskeproduksjon, skal fisk fra alle vannkilder inngå i prøven.
iii. Fisken som velges, skal omfatte fisk som er tatt ut på en slik
måte at alle deler av akvakulturanlegget samt alle årsklasser er
proporsjonalt representert i prøven.
I.2.

Særlige krav for å oppnå helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med
hensyn til VHS og IHN

I.2.1.

Overvåkingsprogrammer:

a. En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III
med hensyn til VHS eller IHN eller begge, kan oppnå helsestatus i kategori
I for disse listeførte sykdommene dersom alle akvakulturanlegg i nevnte
EØS-stat, sone eller segment der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, oppfyller kravene fastsatt i vedlegg 3, og alle disse akvakulturanleggene og eventuelle prøvetakingspunkter i viltlevende bestander
har vært omfattet av ett av følgende overvåkingsprogrammer:
i. ModellA–toårigovervåkingsprogram
Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært
omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst to
påfølgende år, som fastsatt i tabell 2.A i avsnitt II.
I denne toårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de
diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt
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negative resultater for enten VHS eller IHN eller begge, og
enhver mistanke om enten VHS eller IHN eller begge må ha blitt
utelukket i samsvar med prøvetakingsmetodene og de diagnostiske
metodene som er beskrevet i nr. II.3.
ii. Modell B – fireårig overvåkingsprogram med redusert prøveantall
Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært
omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst fire påfølgende
år, som fastsatt i tabell 2.B i avsnitt II.
I denne fireårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av
de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative
resultater for enten VHS eller IHN eller begge, og
enhver mistanke om enten VHS eller IHN eller begge må ha blitt
utelukket i samsvar med prøvetakingsmetodene og de diagnostiske
metodene som er beskrevet i nr. II.3.
b. Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av
overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) bekreftes infeksjon med
enten VHS eller IHN eller begge på et akvakulturanlegg som omfattes
av nevnte overvåkingsprogram, og akvakulturanleggets helsestatus i
kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan akvakulturanlegget få
tilbake sin helsestatus i kategori II umiddelbart og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å oppnå status som sykdomsfri
uten å gjennomføre et bekjempelsesprogram, som omhandlet i nr. I.2.2,
forutsatt at akvakulturanlegget oppfyller følgende vilkår:
i. Det er et fastlandsanlegg hvis helsestatus for enten VHS eller
IHN eller begge,er uavhengig av helsestatusen til bestandene av
akvatiske dyr i de omkringliggende naturlige vannmassene med
hensyn til disse listeførte sykdommene i samsvar med
vedlegg 3.
ii. Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt.
Brakkleggingen skal vare i minst seks uker.
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iii. Det er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I med hensyn til enten VHS eller IHN
eller begge.
I.2.2.

Bekjempelsesprogrammer:

I.2.2.1. Generelle krav

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V
med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge kan oppnå helsestatus
i kategori I for disse listeførte sykdommene, forutsatt at alle akvakul
turanlegg i nevnte EØS-stat, sone eller segment der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært omfattet av et
bekjempelsesprogram som oppfyller kravene i bokstav a)–e):
a. Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i §35 skal være gjennomført
på en effektiv måte, og det skal være opprettet et kontroll		
område, som omhandlet i § 30, som omfatter en bekjempelsessone og
en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/- anleggene som
offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN, eller begge
disse listeførte sykdommene.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas
hensyn til faktorer som påvirker risikoen for spredning av den
listeførte sykdommen til oppdretts- og villfisk, f.eks. antall, andel og
fordeling av døde fisk på det akvakulturanlegget som er infisert med
enten VHS eller IHN eller begge, avstand til og tetthet av nærliggende
akvakulturanlegg, nærhet til slakterier, kontaktanlegg, arter som f
orekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes
på de berørte akvakulturanleggene og på akvakulturanleggene i
nærheten av de infiserte akvakulturanleggene, hydrodynamiske
forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelses- og overvåkingssoner skal følgende
minstekrav gjelde med hensyn til sonenes geografiske avgrensning:
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i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av et
akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med enten
VHS eller IHN, eller begge disse listeførte sykdommene, som
skal tilsvare følgende:
1. I kystområder: et område innenfor en sirkel med en radius
på minst én tidevannsbevegelse eller minst 5 km, alt etter hva
som er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt
er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge,
eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
2. I områder inne i landet: hele nedbørfeltet for det akvakul
turanlegget som offisielt er erklært som infisert med VHS eller
IHN eller begge. Mattilsynet kan begrense sonens 		
utstrekning til deler av nedbørfeltet, eller akvakulturanleggets
areal, forutsatt at dette ikke svekker tiltakene for å hindre spredning
av enten VHS eller IHN eller begge.
ii. Mattilsynet skal opprette en overvåkingssone utenfor
bekjempelsessonen som skal tilsvare følgende:
1. I kystområder: et område rundt bekjempelsessonen der sonene
for tidevannsbevegelsen overlapper bekjempelsessonen, eller
et område rundt bekjempelsessonen innenfor en sirkel med en
radius på minst 10 km fra sentrum av bekjempelsessonen, eller
et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
2. I områder inne i landet: et utvidet område utenfor den
opprettede bekjempelsessonen.
b. På alle akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1 og som ikke offisielt er erklærtsom
infisert med enten VHS eller IHN eller begge, skal det foretas en offisiell
undersøkelse som skal omfatte minst følgende elementer:
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i. Innsamling av prøver til testing av ti fisk dersom det obser
veres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige
med infeksjon med enten VHS eller IHN eller begge, eller minst
30 fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post
mortem.
ii. Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene
omhandlet i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsekontrollene fortsette én gang i måneden på den tiden av 		
året da vanntemperaturen er lavere enn 14 °C, bortsett fra når
fiskedammer eller notposer er dekket av is, fram til bekjempel
sessonen oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
c. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med enten
VHS eller IHN eller begge, skal tømmes, rengjøres, desinfiseres og
brakklegges. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert innenfor samme
bekjempelsessone, er tømt, skal de være brakklagt i minst tre uker
samtidig. Dette ledd får også anvendelse på nye akvakulturanlegg som
offisielt erklæres som infisert i forbindelse med gjennomføringen av
bekjempelsesprogrammet.
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 akvakulturan
leggene skal være brakklagt, skal fastsettes av Mattilsynet etter en
risikovurdering av hvert enkelt tilfelle.
d. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med enten
VHS eller IHN eller begge disse listeførte sykdommene, og alle andre
akvakulturanlegg som er blitt brakklagt innenfor de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene omhandlet i bokstav c), skal settes ut
med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter med helsestatus som
sykdomsfri (kategori I) med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge.
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Gjenutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som
offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og
brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
e. På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i EØS-staten, sonen
eller segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, og dersom
det kreves overvåking av viltlevende bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med nr. I.1, deretter omfattes av
overvåkingsprogrammet fastsatt i nr. I.2.1.
I.2.2.2. Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter
som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som tidligere er blitt
erklært som fritt for enten IHN eller VHS eller begge

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som
tidligere er blitt erklært som fritt for enten VHS eller IHN eller begge
disse listeførte sykdommene, hvis helsestatus for disse listeførte
sykdommene er uavhengig av de omkringliggende naturlige
vannmassene i samsvar med vedlegg 3 nr. 2, og hvis helsestatus i
kategori I er blitt trukket tilbake, kan få tilbake sin helsestatus i
kategori I umiddelbart etter at Mattilsynet har bekreftet at følgende
vilkår er oppfylt:
a. Det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med enten
VHS eller IHN eller begge, må ha blitt tømt, rengjort, desinfisert og
brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker.
b. Det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med enten
VHS eller IHN eller begge, er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner
eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til enten VHS
eller IHN eller begge.
I.3.
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Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus
i kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, i den EØS-staten, sonen eller det
segmentet som er berørt, utføres helsekontroller og prøvetaking av fisk
i samsvar med tabell 2.C i avsnitt II i denne del, idet det tas hensyn til
akvakulturanleggets risiko for å bli infisert med enten VHS eller IHN
eller begge disse listeførte sykdommene.
Ved fastsettelse av hyppigheten av helsekontroller for segmenter
beliggende i fastlandsområder med helsestatus i kategori I med hensyn
til enten VHS eller IHN eller begge, og hvis helsestatus for VHS eller
IHN avhenger av helsestatusen til bestander av akvatiske dyr i
omkringliggende naturlige vannmasser i samsvar med vedlegg 3 nr. 1,
skal risikoen for å bli infisert med enten VHS eller IHN eller begge
anses som høy.
Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver
analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr.
II.2, gir negative resultater for enten VHS eller IHN eller begge disse
listeførte sykdommene, og enhver mistanke om enten VHS eller IHN
eller begge er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene
som er beskrevet i nr. II.3.
I.4.

Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i kapittel
9, dvs. endring av helsestatus fra kategori V til kategori III

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V
med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge kan oppnå helsestatus
i kategori III for disse listeførte sykdommene, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom
brakklegging ikke er teknisk mulig, skal de berørte akvakulturanleggene
omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at
enten IHNV eller VHSV eller begge er utryddet i akvakulturanleggets
omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre
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akvakulturanlegg som er blitt brakklagt / omfattet av alternative tiltak i
samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene, er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til enten VHS eller
IHN eller begge,
c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert
og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a).
II.

Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder

II.1.

Organer det skal tas prøver fra

Vevsmaterialet som skal undersøkes, er milt, fornyre og enten hjerte
eller hjerne. Dersom det tas prøver av stamfisk, kan rogn- eller sperm
væske også undersøkes
.
Dersom det er snakk om småyngel, kan hel fisk med en lengde på
under 4 cm findeles med en steril saks eller skalpell etter at den delen
av kroppen som er plassert bak gattåpningen, er fjernet. Dersom en
prøve består av hel fisk med en kroppslengde på 4–6 cm, skal indre
organer, herunder nyre, inngå i prøven.
Organdeler fra høyst ti fisk kan utgjøre en samleprøve.
II.2.

Diagnostiske metoder for å oppnå og opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge

Den diagnostiske metoden, i samsvar med de godkjente diagnostiske
metodene og framgangsmåtene beskrevet i del 2 nr. I i vedlegg 7, som
skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri
med hensyn til VHS eller IHN eller begge, skal være enten
a. virusisolering i cellekulturer etterfulgt av identifisering ved bruk av
enzymmerket antistoffprøve (ELISA), indirekte fluorescens-antistoffteknikk (IFAT),
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virusnøytralisasjonstest eller revers
transkriptasepolymerasekjedereaksjon i sanntid (RT-qPCR) eller
b. RT-qPCR.
II.3.

Prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder for å utelukke eller
bekrefte forekomst av VHS eller IHN

Dersom det kreves at en mistanke om enten VHS eller IHN eller begge
skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med § 28 fjerde ledd, skal følgende
framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes:
a. På akvakulturanlegget der mistanke forekommer, skal det foretas minst
én helsekontroll og én prøvetaking av ti fisk dersom det observeres
kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med infeksjon
med enten VHS eller IHN eller begge, eller minst 30 fisk dersom det
ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. Prøvene skal
analyseres ved hjelp av én eller flere at de diagnostiske metodene som
er beskrevet i punkt i) og ii), i samsvar med de detaljerte diagnostiske
metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 2 avsnitt II i
vedlegg 7:
i. Konvensjonell virusisolering i cellekulturer med etterfølgende
immunkjemisk eller molekylær virusidentifisering.
ii. Viruspåvisning med RT-qPCR.
iii. Andre diagnostiske metoder med dokumentert tilsvarende effektivitet, f.eks. indirekte fluorescens-antistoffteknikk (IFAT), enzymmerket antistoffprøve (ELISA), RT-PCR og immunhistokjemi (IHK).
b. Forekomst av VHS skal anses som bekreftet dersom én eller flere av
disse diagnostiske metodene gir positivt resultat for VHSV. Forekomst
av IHN skal anses som bekreftet dersom én eller flere av disse diagnostiske metodene gir positivt resultat for IHNV. Bekreftelse av det første

227

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

tilfellet av VHS eller IHN i EØS-stater, soner eller segmenter som ikke
tidligere har vært infisert, skal baseres på konvensjonell virusisolering
i cellekultur eller RT-qPCR.
c. Mistanke om enten VHSV eller IHNV eller begge kan utelukkes dersom
resultatene av celledyrking eller RTqPCR ikke viser ytterligere tegn
på forekomst av enten VHSV eller IHNV eller begge.
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Tabell 2.A

Overvåkingsprogram for soner og segmenter for toårsperioden omhandlet i nr.
I.2.1 bokstav a) i) forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn til
VHS eller IHN

Type akvakulturanlegg

a) Akvakulturanlegg

Antall

Antall

helsekontroller

prøvetakinger

per år (2 år)

per år (2 år)

Antall fisk i vekst

2

2

50 (første kontroll)

30 (første eller

75 (andre kontroll)

andre kontroll)

med stamfisk

Antall fisk i prøven(1)

Antall stamfisk(2)

0 (første eller
andre kontroll)

b) Akvakulturanlegg

2

1

0

med bare stamfisk

c) Akvakulturanlegg

75 (første eller
andre kontroll)

2

2

uten stamfisk

75(3) (første og

0

andre kontroll)

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking.
(3) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom
antatt prevalens er 5 %.
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Tabell 2.B

Overvåkingsprogram med redusert prøveantall for fireårsperioden omhandlet i
nr. I.2.1 bokstav a) ii) forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn
til VHS eller IHN
Type akvakulturanlegg

Antall

Antall

helsekontroller

prøvetakinger

per år (2 år)

per år (2 år)

Antall fisk i prøven(1)

Antall fisk i vekst

Antall stamfisk(2)

De første to årene i overvåkingsperioden

a) Akvakulturanlegg

2

1

med stamfisk

b) Akvakulturanlegg

2

0 (første kontroll)

0 (første kontroll)

30 (andre kontroll)

0 (andre kontroll)

0

andre kontroll)

30(3) (første eller

0

1

30 (første eller

med bare stamfisk

c) Akvakulturanlegg

2

1

uten stamfisk

andre kontroll)

De siste to årene i overvåkingsperioden

a) Akvakulturanlegg

2

2

med stamfisk

b) Akvakulturanlegg

2

30 (første kontroll)

0 (første kontroll)

0 (andre kontroll)

30 (andre kontroll)

2

30 (første og

med bare stamfisk

c) Akvakulturanlegg

andre kontroll)

2

2

uten stamfisk

30(3) (første og
andre kontroll)

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking.
(3) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom
antatt prevalens er 10 %.
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Tabell 2.C
Overvåkingsprogram for soner eller segmenter for å opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til VHS eller IHN, som omhandlet i nr. I.3
Risikonivå

Antall helsekontroller

Antall fisk i prøven(3)

Høyt

2 per år

30(1)(2)

Middels

1 per år

30(1)

Lavt

1 hvert 2. år

30(1)

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
(2) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom
antatt prevalens er 10 %.
(3) Det skal være minst én prøve for hver helsekontroll.
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DEL 3
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV KOI HERPESVIRUS
SYKDOM (KHVD)
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til KHVD, samt for å
hindre spredning av infeksjon med koi herpesvirus (KHV)

I.1.

Generelle krav

Dersom det ved krav om målrettet overvåking kreves overvåking
av viltlevende bestander, skal antallet og den geografiske spredningen
av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det oppnås en rimelig dekning
av EØS-staten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også
være representative for de forskjellige økosystemene der de
viltlevende mottakelige bestandene finnes, dvs. elvesystemer og innsjøer.
Den målrettede overvåkingen skal være basert på regelmessig
overvåking av steder der det holdes mottakelige arter. Stedene skal
overvåkes når vanntemperaturen er tilstrekkelig høy til at sykdommen
kan utvikles (> 15 °C), og tidligst to uker etter at denne temperaturen
er nådd. Det skal tas prøver til analysering av all syk fisk eller fisk som
viser unormal atferd, og som finnes på stedet.
Når det er mulig, skal det tas prøver av fisk som i en lengre periode er
blitt holdt ved en temperatur der viruset kan utvikle seg, dvs. 2–3 uker
ved 15–26 °C. Følgende metoder kan imidlertid godtas:
a. Uttak av en delbestand ved overføring fra vinter- til sommerdammer
og å holde fisken i samme vannmasse som sommerdammen til minstetemperaturen som kreves, er nådd.
b. Prøvetaking ved innhøsting eller i forbindelse med annen håndtering
av fisken som et ledd i vanlige driftsrutiner. Dersom det er mulig, skal
prøvene tas 24–72 timer etter nevnte driftsrutiner for å øke sjansen
for å påvise KHV.
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Dersom det skal utføres helsekontroller eller prøvetaking av
akvakulturanlegg eller viltlevende bestander mer enn én gang i året,
skal det gå så lang tid som mulig mellom helsekontrollene eller
mellom hver prøvetaking i den årstiden da det er sannsynlig at
vanntemperaturen vil være høyest, men uten at grensen på 28 °C overskrides
.
Det skal foretas helsekontroller av alle produksjonsenheter, f.eks.
dammer og tanker, med tanke på forekomst av død fisk, svimere eller
fisk med unormal atferd.
Dersom Cyprinus carpio og hybrider av denne, f.eks. Cyprinus carpio ×
Carassius auratus, forekommer på akvakulturanlegget, skal det tas
prøver av disse.
Fisken som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte:
a. Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som
nylig er død, men som ikke har gått i oppløsning, skal slik fisk velges.
b. Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal
fisk fra alle vannkilder inngå i prøvetakingen.
c. Fisken som velges, må omfatte fisk som er tatt ut på en slik måte at
alle deler av akvakulturanlegget samt alle årsklasser er proporsjonalt
representert i prøven.
I.2.

Særlige krav for å oppnå helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med
hensyn til KHVD

I.2.1.

Overvåkingsprogrammer:

a. En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori
III med hensyn til KHVD kan oppnå helsestatus i kategori I dersom
alle akvakulturanlegg i nevnte EØS-stat, sone eller segment der det
holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, oppfyller kravene for å
oppnå status som sykdomsfri som fastsatt i vedlegg 3, og alle disse
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akvakulturanleggene og eventuelle prøvetakingspunkter i viltlevende
bestander utvalgt i samsvar med nevnte del har vært omfattet av et av
følgende overvåkingsprogrammer:
i. ModellA–toårigovervåkingsprogram
Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært
omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende
år, som fastsatt i tabell 3.A i avsnitt III.
I denne toårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de
diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative
resultater for KHV, og enhver mistanke om KHVD må ha blitt utelukket
i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. III.2.
ii. Modell B – fireårig overvåkingsprogram med redusert prøveantall
Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært
omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst fire påfølgende
år, som fastsatt i tabell 3.B i avsnitt III.
I denne fireårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de
diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative
resultater for KHV, og enhver mistanke om KHVD må ha blitt utelukket
i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. III.2.
b. Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av det fireårige overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) bekreftes infeksjon med KHV
på et akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkingsprogram,
og anleggets helsestatus i kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan
akvakulturanlegget få tilbake sin helsestatus i kategori II umiddelbart
og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å oppnå
status som sykdomsfri uten å gjennomføre et bekjempelsesprogram,
som beskrevet i nr. I.2.2, forutsatt at akvakulturanlegget oppfyller
følgende vilkår:
i. Det er et fast landsanlegg hvis helsestatus for KHVD er
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uavhengig av helsestatusen til bestandene av akvatiske dyr i de
omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne
listeførte sykdommen i samsvar med vedlegg 3 nr. 2.
ii. Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker.
iii. Det er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD.
I.2.2.

Bekjempelsesprogrammer:

I.2.2.1. Generelle krav

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V
med hensyn til KHVD kan oppnå helsestatus i kategori I for denne
listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i nevnte
EØS-stat, sone eller segment der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, har vært omfattet av minst følgende bekjempelsesprogram:
a. Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i § 35 skal være gjennomført
på en effektiv måte, og det skal være opprettet et kontrollområde, som
omhandlet i § 30, som omfatter en bekjempelsessone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/- anleggene som offisielt er erklært
som infisert med KHV.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn
til faktorer som påvirker risikoen for spredning av KHVD til oppdrettsog villfisk, f.eks. antall, andel og fordeling av døde fisk på det akvakulturanlegget som er infisert med KHV, avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg, nærhet til slakterier, kontaktanlegg, arter som
forekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes
på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene, hydrodynamiske
forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelse- og overvåkingssoner skal følgende
minstekrav gjelde med hensyn til sonenes geografiske avgrensning:
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i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av et
akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med KHV,
som skal tilsvare hele nedbørfeltet til det akvakulturanlegget som
offisielt er erklært som infisert med KHV. Mattilsynet kan begrense
sonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt at dette ikke
svekker tiltakene for å hindre spredning av KHVD.
ii. Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor bekjempelsessonen som skal tilsvare et utvidet område rundt den opprettede
bekjempelsessonen.
b. På alle akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, og som ikke offisielt er erklært
som infisert med KHV, skal det foretas en offisiell undersøkelse som
skal omfatte minst følgende elementer:
i. Innsamling av prøver til testing av ti fisk dersom det observeres kliniske
tegn eller tegn post mortem som er forenlige med KHVD, eller 30
fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem.
ii. Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet
i nr. III.2 har gitt negative resultater, skal helsekontrollene fortsette
én gang i måneden på den tiden av året da det er sannsynlig at
vanntemperaturen vil være > 15 °C, fram til bekjempelsessonen
oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
c. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med KHV,
skal tømmes, rengjøres, desinfiseres og brakklegges. Brakkleggingen
skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg innenfor samme
bekjempelsessone som offisielt er erklært som infisert, er tømt, skal de
være brakklagt i minst tre uker samtidig. Dette ledd får også anvendelse
på nye akvakulturanlegg som offisielt erklæres som infisert i forbindelse
med gjennomføringen av bekjempelsesprogrammet.
Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, har vært
brakklagt, skal bekjempelsessonene omgjøres til overvåkingssoner.

236

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

Mattilsynet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering
og brakklegging av andre akvakulturanlegg innenfor de opprettede
bekjempelses- og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal
fastsettes av Mattilsynet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle.
d. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med KHV,
og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt i de opprettede
bekjempelses- og overvåkingssonene, skal gjenutsettes
i. med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter med helsestatus i
kategori I med hensyn til KHVD, eller
ii. i en overgangsperiode fram til 31. desember 2020, med fisk fra
EØS-stater, soner eller segmenter med et godkjent program for
overvåking av KHVD.
Utsetting av fisk skal bare finne sted når alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert med KHV, er tømt, rengjort,
desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
e. På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1 i EØS- staten, sonen eller segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende
bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med
nr. I.1, deretter ha vært omfattet av minst overvåkingsprogrammet
fastsatt i nr. I.2.1.
I.2.2.2. Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter
som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som tidligere er blitt
erklært fritt for KHVD

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med
helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD, hvis helsestatus for KHVD
er uavhengig av de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar
med vedlegg 3 nr. 2, og hvis status i kategori I er blitt trukket tilbake,
kan få tilbake sin helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD
umiddelbart etter at Mattilsynet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt
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a. Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen
skal vare i minst seks uker.
b. Det er blitt satt ut med fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter med
helsestatus i kategori I eller fra segmenter med et godkjent program
for overvåking av KHVD (helsestatus i kategori II).
I.3.

Særlige krav for å opprettholde helsestatus i kategori I med hensyn
til KHVD

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i
kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige
arter oppført i vedlegg 1, i den EØS-staten, sonen eller det segmentet som
er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell
3.B i avsnitt III i denne del, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets
risiko for å bli infisert med KHV.
For segmenter beliggende i fastlandsområder med status i kategori I
med hensyn til KHVD, og som omfatter ett eller flere akvakulturanlegg
hvis helsestatus for KHVD avhenger av helsestatusen for denne listeførte
sykdommen i de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar
med vedlegg 3 nr. 1, skal hyppigheten av helsekontrollene tilsvare det
antallet som er fastsatt for risikonivået Høyt i tabell 3.C.
I EØS-stater, soner eller segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset
og målrettet overvåking av disse anleggene ikke frambringer tilstrekkelige
epidemiologiske data, skal overvåkingsprogrammet med henblikk på å
opprettholde status som sykdomsfri omfatte de prøvetakingspunktene
som er utvalgt i samsvar med kravene fastsatt i nr. I.1.
Nevnte prøvetakingspunkter skal omfattes av kontroller og prøvetaking
i henhold til en rotasjonsordning (50 % av prøvetakingspunktene hvert
år). Prøvetakingen skal utføres i samsvar med tabell 3.C i avsnitt III.
Prøvene skal velges ut, tillages og undersøkes som beskrevet i avsnitt
II, og laboratorieundersøkelsene skal gi negative resultater med hensyn
til forekomst av KHVD-agens.
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Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver
analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr.
II.2, gir negative resultater for KHVD, og enhver mistanke om KHVD er
blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet
i nr. III.2.
I.4.

Særlige krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt
i kapittel 9 for å oppnå helsestatus i kategori III med hensyn til KHVD i
EØS-stater, segmenter eller soner med helsestatus i kategori V

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til KHVD kan oppnå helsestatus i kategori III for denne listeførte
sykdommen, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal de berørte akvakulturanleggene
omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at
KHV er utryddet i akvakulturanleggets omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre
akvakulturanlegg som er blitt brakklagt / omfattet av alternative tiltak i
samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene, er blitt satt ut fisk fra EØS-stater, soner eller segmenter med
helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til KHVD,
c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert
og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a).
II.

Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder til overvåking for å
oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til KHVD

II.1.

Prøver

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være deler av gjeller og nyre.
Organdeler fra høyst to fisk kan utgjøre en samleprøve.
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II.2.

Diagnostiske metoder til overvåking for å oppnå og opprettholde
status som sykdomsfri med hensyn til KHVD

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde
status som sykdomsfri med hensyn til KHVD, skal være sanntids-PCR
(qPCR) i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i del 3 nr. II i vedlegg 7.
III.

Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder til offisielle
undersøkelser med henblikk på å bekrefte eller utelukke mistanke
om KHVD

III.1.

Prøver

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være deler av gjeller og nyre.
Organdeler fra høyst to fisk kan utgjøre en samleprøve.
III.2.

Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke og
bekrefte forekomst av infeksjon med KHV

Dersom det kreves at en mistanke om KHVD skal bekreftes eller utelukkes
i samsvar med § 28 fjerde ledd, skal følgende framgangsmåter for kontroll,
prøvetaking og testing benyttes:
a. Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og én
prøvetaking av ti fisk dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post
mortem som er forenlige med infeksjon med KHV, eller 30 fisk dersom
det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. Prøvene skal
analyseres ved bruk av den diagnostiske metoden som er beskrevet
i bokstav b), i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og
framgangsmåtene beskrevet i del 3 nr. II i vedlegg 7.
b. Forekomst av infeksjon med KHV skal anses som bekreftet dersom
KHV påvises med PCR.
Mistanke om KHVD kan utelukkes dersom denne testen ikke viser
ytterligere tegn på forekomst av KHV.
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Tabell 3.A

Overvåkingsprogram for soner og segmenter for toårsperioden forut for oppnåelse
av status som sykdomsfri med hensyn til KHVD, som omhandlet i nr. I.2.1

Akvakulturanlegg/

De første to årene

prøvetakingssteder

i overvåkingsperioden

Antall kliniske

Antall kliniske

Antall fisk

kontroller per år

kontroller per år

i prøven

(2 år)

(2 år)

2

2

75(1)

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2

(1) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av KHV med en konfidens på 95 % dersom antatt prevalens er 5 %.

Tabell 3.B

Overvåkingsprogram for soner og segmenter for fireårsperioden forut for oppnåelse
av status som sykdomsfri med hensyn til KHVD, som omhandlet i nr. I.2.1
Antall kliniske

Antall laboratorie-

Antall fisk

kontroller per år

undersøkelser per år

i prøven

1

1

30

2

2

30

(2 år)

Akvakulturanlegg/

De første to årene

prøvetakingssteder

i overvåkingsperioden

Akvakulturanlegg/

De siste to årene

prøvetakingssteder

i overvåkingsperioden

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2

241

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

Tabell 3.C

Overvåkingsprogram for soner eller segmenter for å opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til KHVD, som omhandlet i nr. I.3

Risikonivå

Antall helsekontroller

Antall fisk i prøven

Høyt

2 per år

30

Middels

1 per år

30

Lavt

1 hvert 2. år

30

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2

Tabell 3.D

Overvåkingsprogram for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til
KHVD i EØS-stater, soner eller segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset,
og der målrettet overvåking av disse akvakulturanleggene ikke frambringer
tilstrekkelige epidemiologiske data, som omhandlet i nr. I.3

Prøvetakingspunkter

Antall kliniske

Antall

kontroller per år

laboratorieundersøkelser per år

1 hvert 2. år

1 hvert 2. år

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2
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DEL 4
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV MARTEILIA
REFRINGENS
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelseprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med
Marteilia refringens

I.1.

Generelle krav

Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking med henblikk
på laboratorieundersøkelse skal utføres på den tiden av året da prevalensen av parasitten er kjent for å være høyest i EØS-staten, sonen eller
segmentet. Dersom slike opplysninger ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen utføres rett etter at vanntemperaturen har steget til over 17 °C.
Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene omhandlet
i del 4, skal følgende kriterier gjelde:
a. Dersom Ostrea spp. og Mytilus spp. forekommer i produksjonsenhetene
eller i produksjonsområdet, skal disse to slektene være likt representert
i prøvene. Dersom bare én av disse slektene forekommer, skal det tas
prøve av den. Dersom verken slekten Ostrea eller Mytilus forekommer,
skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet.
b. Dersom det i produksjonsenhetene forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med
åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i oppløsning, skal
slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom slike bløtdyr ikke forekommer,
skal de bløtdyrene som velges, omfatte de eldste friske bløtdyrene.
c. Ved prøvetaking på akvakulturanlegg for bløtdyr der det benyttes mer
enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle
deler av akvakulturanlegget er proporsjonalt representert i prøven.
d. Ved prøvetaking i akvakulturområder for bløtdyr skal prøven bestå
av bløtdyr fra et tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter på en slik
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måte at alle deler av akvakulturområdet for bløtdyr er proporsjonalt
representert i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg
av nevnte prøvetakingspunkter er tidligere prøvetakingspunkter der
det har vært påvist Marteilia refringens, dyretetthet, vannstrømmer,
forekomst av mottakelige arter, forekomst av smittebærende arter,
batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster skal inngå i prøvetakingen. I.2. Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med
hensyn til Marteilia refringens
I.2.1.

Overvåkingsprogrammer:

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med
hensyn til infeksjon med Marteilia refringens kan oppnå helsestatus i
kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg
eller akvakulturområder for bløtdyr i EØS-staten, sonen eller segmentet
der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært omfattet
av minst følgende overvåkingsprogram som omfatter helsekontroller
og prøvetaking.
Toårig overvåkingsprogram:
a. Akvakulturanleggene eller akvakulturområdene for bløtdyr har vært
omfattet avhelsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende år,
som fastsatt i tabell 4.A i avsnitt II.
b. I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative resultater
for Marteilia refringens, og enhver mistanke om Marteilia refringens
må ha blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som
er beskrevet i nr. II.3.
c. Dersom Ostrea edulis, Mytilus edulis eller Mytilus galloprovincialis
fra en EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori I
skal inngå i prøven, skal de være innført på akvakulturanlegget eller i
akvakulturområdet for bløtdyr senest våren rett forut for perioden for
gjennomføring av overvåkingsprogrammet.
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I.2.2.

Bekjempelsesprogrammer:

I de fleste tilfeller anses det som umulig å utrydde Marteilia refringens,
men dersom EØS-staten vurderer dette som mulig, skal følgende modell
for et bekjempelsesprogram benyttes.
En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til infeksjon med Marteilia refringens kan oppnå helsestatus i
kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg
eller akvakulturområder for bløtdyr i nevnte EØS-stat, sone eller segment
der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært omfattet
av minst følgende bekjempelsesprogram:
a. Tiltakene fastsatt i § 35 skal være gjennomført på en effektiv måte, og
det skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i §
30, som omfatter en bekjempelsessone og en overvåkingssone, rundt
akvakulturanlegget/-anleggene eller akvakulturområdet/-områdene for
bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Marteilia refringens.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn
til faktorer som påvirker risikoen for spredning av Marteilia refringens,
f.eks. antall, alder, andel og fordeling av døde bløtdyr på akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr som er infisert med Marteilia
refringens, herunder viltlevende bløtdyr, avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, herunder
viltlevende bløtdyr, nærhet til foredlingsvirksomheter, kontaktanlegg
eller akvakulturområder for bløtdyr, arter, særlig mottakelige arter og
smittebærende arter, som forekommer på akvakulturanleggene eller i
akvakulturområdene for bløtdyr, oppdrettsmetoder som benyttes på de
berørte og nærliggende akvakulturanleggene og akvakulturområdene
for bløtdyr, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk
betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelses- og overvåkingssoner skal følgende
minstekrav gjelde:
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i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av
et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr som
offisielt er erklært som infisert med Marteilia refringens, som skal
tilsvare et område som fastsettes i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
ii. Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor bekjempelsessonen
som skal tilsvare et område rundt bekjempelsessonen, som fastsettes
i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
b. På alle akvakulturanlegg og i alle akvakulturområder for bløtdyr innenfor
bekjempelsessonen der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1,
og som ikke offisielt er erklært som infisert med Marteilia refringens, skal
det foretas en offisiell undersøkelse som skal omfatte minst innsamling
av prøver til testing av 150 bløtdyr etter at overføringsperioden for
Marteilia refringens har startet. Dersom overføringsperioden ikke er
kjent, skal prøvetakingen starte i perioden etter at vanntemperaturen
har steget til over 17 °C.
c. Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert med Marteilia refringens, skal tømmes, brakklegges og om mulig rengjøres og desinfiseres.
Brakkleggingen skal vare i minst
i. to måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr
med begrenset kontakt med de omkringliggende vannmassene,
f.eks. klekkerier og yngelanlegg,
ii. to måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr
med ubegrenset kontakt med de omkringliggende vannmassene,
forutsatt at de infiserte bløtdyrene av mottakelige arter og bløtdyrene
av mottakelige arter med epidemiologisk tilknytning til det infiserte
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr er blitt
høstet eller fjernet før den tiden på året når prevalensen av Marteilia
refringens er kjent for å være høyest, eller dersom nevnte periode
ikke er kjent, før vanntemperaturen overstiger 17 °C,
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iii. 14 måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr
med ubegrenset kontakt med de omkringliggende vannmassene,
forutsatt at de infiserte bløtdyrene av mottakelige arter og bløtdyrene
av mottakelige arter med epidemiologisk tilknytning til det infiserte
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr ikke er
blitt høstet eller fjernet før den tiden på året når prevalensen av
Marteilia refringens er kjent for å være høyest, eller dersom slike
data ikke er kjent, dersom bløtdyr av mottakelige arter ikke er
blitt høstet eller fjernet før vanntemperaturen overstiger 17 °C.
Når alle akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert, er tømt, skal de være brakklagt i minst fire
uker samtidig.
Mattilsynet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og
brakklegging av andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for
bløtdyr, alt etter hva som er relevant, innenfor de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes
av Mattilsynet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle.
d. Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt innenfor de opprettede
bekjempelses- og overvåkingssonene, skal settes ut med bløtdyr fra
EØS-stater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med
hensyn til infeksjon med Marteilia refringens.
Utsetting av bløtdyr skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert
og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2 bokstav c).
e. Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr der det
holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, i EØS-staten, sonen eller
segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, skal deretter
omfattes av overvåkingsprogrammet omhandlet i nr. I.2.1 i denne del.
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I.3.

Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri
(kategori I) med hensyn til infeksjon med Marteilia refringens

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i
kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg eller i alle akvakulturområder
for bløtdyr der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, i den
EØS-staten, sonen eller det segmentet som er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell 4.B i avsnitt II, idet det tas
hensyn til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets risiko for å bli
infisert med Marteilia refringens.
Status som sykdomsfri kan bare opprettholdes så lenge alle prøver
analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr.
II.2, gir negative resultater for Marteilia refringens, og enhver mistanke
om Marteilia refringens er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske
metodene som er beskrevet i nr. II.3.
I.4

Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i
kapittel 9 (endring av helsestatus fra kategori V til kategori III) med
hensyn til infeksjon med Marteilia refringens

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til infeksjon med Marteilia refringens kan oppnå helsestatus i
kategori III for denne listeførte sykdommen, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal akvakulturanleggene omfattes av
et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at Marteilia
refringens er utryddet i akvakulturanleggets omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt / omfattet av alternative
tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelse- og overvåkingssonene, er blitt satt ut med bløtdyr fra EØS- stater, soner eller
segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til
infeksjon med Marteilia refringens,
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c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
eller alle akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som
infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt eller omfattet
av alternative tiltak i samsvar med bokstav a),
d. det ikke har vært bekreftet forekomst av infeksjon med Marteilia refringens
i den toårsperioden som følger etter gjennomføring av tiltakene omhandlet
i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket
i samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3.
II.

Diagnostiske metoder og offisielle undersøkelser

II.1.

Prøver

Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske
testene som er beskrevet i nr. II.2 og II.3.
II.2.

Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Marteilia refringens

De diagnostiske metodene som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde
status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Marteilia refringens
i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene
som er beskrevet i del 4 i vedlegg 7, skal være histopatologi, vevsavtrykk
eller PCR.
II.3.

Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å bekrefte 		
forekomst av eller utelukke mistanke om infeksjon med
Marteilia refringens

Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Marteilia refringens
skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med § 28 fjerde ledd, skal følgende
framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes:
a. Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30
bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken bygger på en dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfellet, av 150 bløtdyr av mottakelige
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arter etter at overføringsperioden for Marteilia refringens har startet.
Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte i
perioden etter at vanntemperaturen har steget til over 17 °C.
b. Prøvene skal analyseres ved bruk av de diagnostiske metodene som er
beskrevet i punkt i), i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene
og framgangsmåtene som er beskrevet i del 4 avsnitt I i vedlegg 7.
i. Forekomst av Marteilia refringens skal anses som bekreftet dersom
et positivt resultat oppnådd ved hjelp av histopatologi, vevsavtrykk
eller in situ- hybridisering kombineres med et positivt resultat
oppnådd med PCR etterfulgt av sekvensering.
ii. En mistanke om infeksjon med Marteilia refringens kan utelukkes
dersom testene omhandlet i punkt i) ikke viser ytterligere tegn
på forekomst av Marteilia refringens.
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Tabell 4.A

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner eller segment for kontrollperioden
forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn til Marteilia refringens,
som omhandlet i nr. I.2.1

Antall helsekontroller

Antall laboratorieundersø-

per år

kelser per år

1

1

Antall bløtdyr i prøven

Akvakulturanlegg /
akvakulturområder for

150

bløtdyr

Tabell 4.B

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner eller segment for å opprettholde status
som sykdomsfri med hensyn til Marteilia refringens, som omhandlet i nr. I.3

Antall helsekontroller

Antall laboratorieundersøkelser

Antall bløtdyr i prøven

1 per år

1 hvert 2. år

150

Middels

1 hvert 2. år

1 hvert 2. år

150

Lavt

1 hvert 2. år

1 hvert 4. år

150

Risikonivå

Høyt
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DEL 5
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV BONAMIA OSTREAE
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med
Bonamia ostreae

I.1.

Generelle krav

Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking av produksjonsenheter skal
utføres på den tiden av året da prevalensen av Bonamia ostreae er kjent for å være
høyest i EØS-staten, sonen eller segmentet. Dersom slike opplysninger ikke er
tilgjengelige, skal prøvetakingen foretas om vinteren eller i begynnelsen av våren.
Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene omhandlet i del 5,
skal følgende kriterier gjelde:
a. Dersom Ostrea edulis forekommer, er det bare østers av denne arten som
skal velges for prøvetaking. Dersom Ostrea edulis ikke forekommer, skal
prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet.
b. Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller
nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i oppløsning, skal slike
bløtdyr velges i første rekke. Dersom slike bløtdyr ikke forekommer,
skal de bløtdyrene som velges, omfatte de eldste friske bløtdyrene.
c. Ved prøvetaking på akvakulturanlegg der det benyttes mer enn én
vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal bløtdyr som representerer
alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler
av akvakulturanlegget er proporsjonalt representert i prøven.
d. Ved prøvetaking i akvakulturområder for bløtdyr skal bløtdyr fra et
tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter inngå i prøven. De viktigste
faktorene å ta hensyn til ved valg av nevnte prøvetakingspunkter er
tidligere prøvetakingspunkter der det har vært påvist Bonamia ostreae,
dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av mottakelige arter, forekomst av
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smittebærende arter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster
i eller tilstøtende til akvakulturområdene skal inngå i prøvetakingen
.
I.2.

Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til
Bonamia ostreae

I.2.1.

Overvåkingsprogrammer:

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med
hensyn til Bonamia ostreae kan oppnå helsestatus i kategori I igjen for
denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i EØS-staten,
sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg
1, har vært omfattet av minst følgende overvåkingsprogram som omfatter
helsekontroller og prøvetaking.
Toårig overvåkingsprogram:
a. Akvakulturanleggene eller akvakulturområdene for bløtdyr der det
holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært omfattet av
helsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende år, som fastsatt
i tabell 5.A i denne del.
b. I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative resultater
for Bonamia ostreae, og enhver mistanke om Bonamia ostreae må
ha blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er
beskrevet i nr. II.3.
c. Dersom Ostrea edulis fra en EØS-stat, en sone eller et segment med
helsestatus i kategori I skal inngå i prøven, skal dette være innført på
akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr senest høsten
rett forut for perioden for gjennomføring av overvåkingsprogrammet.
I.2.2.
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I de fleste tilfeller anses det som umulig å utrydde Bonamia ostreae, men
dersom EØS-staten vurderer dette som mulig, skal følgende modell for
et bekjempelsesprogram benyttes:
En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til Bonamia ostreae kan oppnå helsestatus i kategori I igjen for
denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr i EØS- staten, sonen eller segmentet der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært omfattet av minst følgende
bekjempelsesprogram:
a. Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i § 35 skal være gjennomført
på en effektiv måte, og det skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i § 30, som omfatter en bekjempelsessone
og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/- anleggene eller
akvakulturområdet/-områdene for bløtdyr som offisielt er erklært som
infisert med Bonamia ostreae.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn
til faktorer som påvirker risikoen for spredning av nevnte listeførte
sykdom, f.eks. antall, andel, alder og fordeling av døde bløtdyr på
akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr infisert med
Bonamia ostreae, herunder viltlevende bløtdyr, avstand til og tetthet
av nærliggende akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
herunder viltlevende bløtdyr, nærhet til foredlingsvirksomheter, kontaktanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, arter som forekommer på
akvakulturanleggene eller i akvakulturområdene for bløtdyr, særlig
mottakelige arter og smittebærende arter, oppdrettsmetoder som
benyttes på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene eller i
akvakulturområdene for bløtdyr, hydrodynamiske forhold og andre
faktorer av epidemiologisk betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelses- og overvåkingssoner skal følgende
minstekrav gjelde:
i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av
et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr som
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offisielt er erklært som infisert med Bonamia ostreae, som skal
tilsvare et område som fastsettes i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
ii. Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor bekjempelsessonen
som skal tilsvare et område rundt bekjempelsessonen, som fastsettes
i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
b. På alle akvakulturanlegg og i alle akvakulturområder for bløtdyr
innenfor bekjempelsessonen der det holdes mottakelige arter oppført
i vedlegg 1, og som ikke offisielt er erklært som infisert med Bonamia
ostreae, skal det foretas en offisiell undersøkelse som skal omfatte
minst innsamling av prøver til testing av 150 bløtdyr av mottakelige
arter, etter at overføringsperioden for Bonamia ostreae har startet.
Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte
om vinteren eller i begynnelsen av våren.
c. Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr som
offisielt er erklært som infisert med Bonamia ostreae, skal tømmes,
brakklegges og om mulig rengjøres og desinfiseres. Brakkleggingen
skal vare i minst seks måneder.
Når alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
offisielt er erklært som infisert, er tømt, skal de være brakklagt i minst
fire uker samtidig.
Mattilsynet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og
brakklegging av andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for
bløtdyr, alt etter hva som er relevant, innenfor de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes
av Mattilsynet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle.
d. Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt innenfor de opprettede
bekjempelses- og overvåkingssonene, skal settes ut med bløtdyr fra
EØS-stater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med
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hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae. Utsetting av bløtdyr skal
først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært
som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar
med nr. I.2.2 bokstav c)
.
e. Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr der det
holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, i EØS-staten, sonen eller
segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, skal deretter
omfattes av overvåkingsprogrammet fastsatt i nr. I.2.
I.3.

Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri
(kategori I) med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i
kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg eller i alle akvakulturområder
for bløtdyr der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, i den
EØS-staten, sonen eller det segmentet som er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell 5.B i avsnitt II i denne del,
idet det tas hensyn til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets
risiko for å bli infisert med Bonamia ostreae.
Status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae kan
bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, har gitt negative resultater
for Bonamia ostreae, og enhver mistanke om Bonamia ostreae er blitt
utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i
nr. II.3.
1.4

Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i
kapittel 9 (endring av helsestatus fra kategori V til kategori III) med
hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae kan oppnå helsestatus i kategori
III for nevnte sykdom, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom brakklegging
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ikke er teknisk mulig, skal akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at Bonamia ostreae er
utryddet i akvakulturanleggets omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt
er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt / omfattet av alternative
tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelses- og overvåkingssonene, er blitt satt ut med bløtdyr fra EØS- stater, soner eller
segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til
infeksjon med Bonamia ostreae,
c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
eller alle akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som
infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av
alternative tiltak i samsvar med bokstav a),
d. det ikke har vært bekreftet forekomst av infeksjon med Bonamia ostreae i
den toårsperioden som følger etter gjennomføring av tiltakene omhandlet
i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket
i samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3.
II.

Diagnostiske metoder og kriterier

II.1.

Prøver

Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske
testene som er beskrevet i nr. II.2 og II.3.
II.2.

Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae

De diagnostiske metodene som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde
status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae,
skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. Når nevnte diagnostiske
metoder benyttes, skal de detaljerte metodene og framgangsmåtene
beskrevet i del 5 i vedlegg 7 følges.
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II.3.

Diagnostiske kriterier for å bekrefte forekomst av eller utelukke
mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae

Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae
skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 28 fjerde ledd, skal
følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes:
Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30
bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken bygger på en dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfellet, av 150 bløtdyr av mottakelige
arter etter at overføringsperioden for Bonamia ostreae har startet. Dersom
overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte om vinteren
eller i begynnelsen av våren. Prøvene skal analyseres ved bruk av de
diagnostiske metodene som er beskrevet i punkt i), i samsvar med de
detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet
i del 5 avsnitt I i vedlegg 7.
a. Forekomst av Bonamia ostreae skal anses som bekreftet dersom et
positivt resultat oppnådd ved hjelp av histopatologi, vevsavtrykk eller
in situ-hybridisering kombineres med et positivt resultat oppnådd med
PCR etterfulgt av sekvensering, i samsvar med de godkjente metodene
og framgangsmåtene som er beskrevet i del 5 i vedlegg II.
b. En mistanke om forekomst av infeksjon med Bonamia ostreae skal
anses som utelukket dersom nevnte tester ikke viser ytterligere tegn
på forekomst av Bonamia ostreae.
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Tabell 5.A

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner eller segment for kontrollperioden
forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn til Bonamia ostreae,
som omhandlet i nr. I.2.1
Antall helsekontroller

Antall laboratorieun-

per år

dersøkelser per år

1

1

Antall bløtdyr i prøven

Akvakulturanlegg /
akvakulturområder

150

for bløtdyr

Tabell 5.B

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner eller segment for å opprettholde status
som sykdomsfri med hensyn til Bonamia ostreae, som omhandlet i nr. I.3

Antall helsekontroller

Antall laboratorieundersøkelser

Antall bløtdyr i prøven

1 per år

1 hvert 2. år

150

Middels

1 hvert 2. år

1 hvert 2. år

150

Lavt

1 hvert 2. år

1 hvert 4. år

150

Risikonivå

Høyt
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DEL 6
OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV HVITFLEKKSYKDOM
(WSD)
I.

Krav til overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for å oppnå og
opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til WSD, samt for å
hindre spredning av infeksjon med WSSV

I.1.

Generelle krav til kontroller og prøvetaking

Det skal tas prøver av krepsdyr med henblikk på laboratorieundersøkelse
på den tiden av året da vanntemperaturen forventes å være høyest. Nevnte
krav til vanntemperatur skal også gjelde for helsekontroller dersom disse
er mulige å gjennomføre og relevante.
Dersom det skal tas prøver av oppdrettskrepsdyr i samsvar med kravene
fastsatt i denne del, skal følgende kriterier gjelde:
a. Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr i produksjonsenhetene, skal slike krepsdyr velges i første rekke. Dersom det ikke
forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene stamme fra
forskjellige størrelseskohorter, dvs. yngel og voksne individer, av de
utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt representert
i prøven.
b. Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til krepsdyrproduksjon,
skal mottakelige krepsdyr fra alle vannkilder inngå i prøvetakingen.
Dersom det ved krav om målrettet overvåking kreves overvåking av
viltlevende bestander, skal antallet og den geografiske spredningen av
prøvetakingspunkter fastsettes slik at det oppnås en rimelig dekning
av EØS-staten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også
være representative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende
bestandene av mottakelige arter finnes, dvs. hav-, elvemunnings-, elveog innsjøsystemer.
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Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander, skal
krepsdyrene som omfattes av prøvetakingen, velges på følgende måte:
a. I områder med hav- og elvemunningssystemer skal én eller flere av
følgende arter velges: Carcinus maenas, Cancer pagurus, Eriocheir
sinensis, Liocarcinus depurator, Liocarcinus puber, Crangon crangon,
Homarus gammarus, Palaemon adspersus eller reker i Penaeidae-familien,
dvs. Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus semisulcatus.
Dersom nevnte arter ikke forekommer, skal prøven være representativ
for andre mottakelige arter i Decapoda-ordenen på stedet. Med tanke
på det store antallet mottakelige vertsarter kan verter velges fra slekter
eller familier i Decapoda-ordenen dersom mottakelighet er blitt påvist
ved forsøk eller naturlig.
b. I elve- og innsjøsystemer skal én eller flere av følgende arter velges:
Pacifastacus leniusculus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius
pallipes eller Orconectes limosus. Dersom nevnte arter ikke forekommer,
skal prøven være representativ for andre mottakelige arter i Decapoda-ordenen på stedet. Med tanke på det store antallet mottakelige vertsarter
kan verter velges fra slekter eller familier i Decapoda-ordenen dersom
mottakelighet er blitt påvist ved forsøk eller naturlig.
c. Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr, skal slike krepsdyr
velges i første rekke. Dersom det ikke forekommer slike krepsdyr, skal
de utvalgte krepsdyrene stamme fra forskjellige størrelseskohorter,
dvs. yngel og voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som
skal være proporsjonalt representert i prøven.
I.2.

Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til WSD

I.2.1.

Overvåkingsprogrammer:

a. En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III
med hensyn til WSD kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i EØS-staten, sonen
eller segmentet der det holdes mottakelig arter oppført i vedlegg 1,
oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i vedlegg 3, og alle disse
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akvakulturanleggene og eventuelle prøvetakingspunkter i viltlevende
bestander har vært omfattet av følgende toårige overvåkingsprogram
som omfatter helsekontroller og prøvetaking:
Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene har vært omfattet av
helsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende år, som fastsatt
i tabell 6.A i avsnitt II.
I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, ha gitt negative resultater for
infeksjon med WSD, og enhver mistanke om WSD må ha blitt utelukket
i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3.
b. Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) bekreftes infeksjon med WSSV på et
akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkingsprogram, og
anleggets helsestatus i kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan
akvakulturanlegget få tilbake sin helsestatus i kategori II umiddelbart
og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å oppnå
status som sykdomsfri uten å gjennomføre et bekjempelsesprogram,
som omhandlet i nr. I.2.2, forutsatt at
i. det er et fastlandsanlegg hvis helsestatus for WSD er uavhengig
av helsestatusen med hensyn til denne listeførte sykdommen i de
omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med vedlegg
3 nr. 2,
ii. anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt; brakkleggingen skal vare i minst seks uker,
iii. det er blitt satt ut med krepsdyr fra EØS-stater, soner eller segmenter
med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD.
I.2.2.

Bekjempelsesprogrammer:

I.2.2.1. Generelle krav
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En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til WSD kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte
sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i nevnte EØS-stat, sone eller
segment der det holdes mottakelige arter oppført i vedlegg 1, har vært
omfattet av minst følgende bekjempelsesprogram:
a. Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i § 35 skal være gjennomført
på en effektiv måte, og det skal være opprettet et kontrollområde, som
omhandlet i § 30, som omfatter en bekjempelsessone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/- anleggene som offisielt er erklært
som infisert med WSD.
Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn
til faktorer som påvirker risikoen for spredning av WSD til oppdrettskrepsdyr og viltlevende krepsdyr, f.eks. antall, andel og fordeling av døde
krepsdyr på det akvakulturanlegget som er infisert med WSD, avstand til
og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg, kontaktanlegg, arter som
forekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes
på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene, hydrodynamiske
forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som påvises.
Ved opprettelse av bekjempelses- og overvåkingssoner skal følgende
minstekrav gjelde:
i. Det skal opprettes en bekjempelsessone i umiddelbar nærhet av et
akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med WSD,
som skal tilsvare følgende:
1. I hav- og elvemunningsområder: et område innenfor en sirkel
med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 5 km,
alt etter hva som er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med WSD, eller et
tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske
eller epidemiologiske data.
2. I ferskvann: hele nedbørfeltet for det akvakulturanlegget som
offisielt er erklært som infisert med WSD. Mattilsynet kan begrense
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bekjempelsessonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt
at dette ikke svekker tiltakene for å hindre spredning av WSD.
ii. Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor bekjempelsessonen
som skal tilsvare følgende:
1. I havområder: et område rundt bekjempelsessonen der sonene
for tidevannsbevegelsen overlapper bekjempelsessonen, eller
et område rundt bekjempelsessonen innenfor en sirkel med en
radius på minst 10 km fra sentrum av bekjempelsessonen, eller
et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data.
2. I ferskvann: et utvidet område utenfor den opprettede
bekjempelsessonen.
b. På alle akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen der det holdes
mottakelige arter oppført i vedlegg 1, og som ikke offisielt er erklært
som infisert med WSD, skal det foretas en offisiell undersøkelse som
skal omfatte minst følgende elementer:
i. Innsamling av prøver til testing av ti krepsdyr dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med
WSD, eller 150 krepsdyr dersom det ikke observeres kliniske tegn
eller tegn post mortem.
ii. Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet
i punkt i) har gitt negative resultater, skal helsekontrollene fortsette
én gang i måneden på den tiden av året da det er sannsynlig at
vanntemperaturen vil være høyest, fram til bekjempelsessonen
oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
c. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med WSD,
skal tømmes, rengjøres, desinfiseres og brakklegges. Brakkleggingen
skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg som offisielt er
erklært som infisert, er tømt, skal de være brakklagt i minst tre uker
samtidig. Dette ledd får også anvendelse på nye akvakulturanlegg som
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offisielt erklæres som infisert i forbindelse med gjennomføringen av
bekjempelsesprogrammet.
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. Brakkleggingens varighet skal
fastsettes av Mattilsynet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle.
d. Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre
akvakulturanlegg som er blitt brakklagt i de opprettede bekjempelsesog overvåkingssonene, skal gjenutsettes
i. med krepsdyr fra EØS-stater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD, eller
ii. i en overgangsperiode fram til 31. desember 2020, med krepsdyr
fra EØS-stater, soner eller segmenter med et godkjent program
for overvåking av WSD.
Gjenutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert med WSD, er blitt tømt, rengjort,
desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).
e. På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i
vedlegg 1, i EØS- staten, sonen eller segmentet som omfattes av bekjempelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking av viltlevende
bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt omfattes av
minst det programmet som er fastsatt i nr. I.2.1.
I.2.2.2. Krav for å få tilbake status som sykdomsfri med hensyn til WSD for
fastlandssegmenter som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som
tidligere er blitt erklært fritt for WSD
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Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med
helsestatus i kategori I med hensyn til WSD, hvis helsestatus for denne
listeførte sykdommen er uavhengig av de omkringliggende naturlige
vannmassene i samsvar med vedlegg 3 nr. 2, og hvis status i kategori I er
blitt trukket tilbake, kan få tilbake sin helsestatus i kategori I umiddelbart
etter at Mattilsynet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt:
a. Akvakulturanlegget med WSD er blitt tømt, rengjort, desinfisert og
brakklagt. Brakkleggingen skal ha vart i minst seks uker.
b. Akvakulturanlegget med WSD er blitt satt ut med krepsdyr fra EØS-stater,
soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD.
I.3.

Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri
(kategori I) med hensyn til WSD

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i
kategori I, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige
arter oppført i vedlegg 1, i den EØS-staten, sonen eller det segmentet
som er berørt, foretas en helsekontroll og prøvetaking i samsvar med
tabell 6 B i avsnitt II, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets risiko
for å bli infisert med WSD.
I EØS-stater, soner eller segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset
og målrettet overvåking av disse anleggene ikke frambringer tilstrekkelige
epidemiologiske data, skal overvåkingsprogrammene for å opprettholde
status som sykdomsfri omfatte de prøvetakingspunktene som er utvalgt
i samsvar med kravene fastsatt i nr. I.1.
Nevnte prøvetakingspunkter skal omfattes av kontroller og prøvetaking i
henhold til en rotasjonsordning (50 % av prøvetakingspunktene hvert år).
Prøvetakingen skal utføres i samsvar med tabell 6 B i avsnitt II. Prøvene
skal velges ut, tillages og undersøkes i samsvar med de diagnostiske
metodene og prøvetakingsmetodene som er beskrevet i avsnitt II, og
laboratorieundersøkelsene må ha gitt negative resultater med hensyn
til WSD-agens.
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Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert
ved bruk av de diagnostiske metodene og prøvetakingsmetodene som er
beskrevet i nr. II.2, gir negative resultater for WSD, og enhver mistanke
om WSD er blitt utelukket i samsvar med den offisielle undersøkelsen
og de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3.
I.4.

Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i
kapittel 9 (endring av helsestatus fra kategori V til kategori III) med
hensyn til WSD

En EØS-stat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med
hensyn til WSD kan oppnå helsestatus i kategori III for denne listeførte
sykdommen, forutsatt at
a. kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom
brakklegging ikke er teknisk mulig, skal akvakulturanleggene omfattes
av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at WSSV er
utryddet i akvakulturanleggets omgivelser,
b. alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med WSD,
og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt / omfattet av
alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede bekjempelsesog overvåkingssonene, er blitt satt ut med krepsdyr fra EØS-stater,
soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med
hensyn til WSD,
c. gjenutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg
som offisielt er erklært som infisert med WSD, er blitt tømt, rengjort,
desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med
bokstav a),
d. det ikke har vært påvist WSD i den toårsperioden som følger etter
gjennomføring av tiltakene omhandlet i bokstav og b), og mistankene
i denne perioden er blitt utelukket i samsvar med framgangsmåtene
beskrevet i nr. II.3.
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II.

Diagnostiske metoder og kriterier

II.1.

Prøver

Prøver av epidermis (integument), enten dissekert eller i det undersøkte
dyrets gangbein, pleopoder, munndeler eller gjeller, skal fikseres i 95 %
etanol før tillaging av prøvene med henblikk på totrinns PCR.
Andre prøver, som fikseres med henblikk på histologi og transmisjonselektronmikroskopi, kan tas for å støtte de diagnostiske dataene som
oppnås med PCR.
II.2.

Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som
sykdomsfri med hensyn til WSD

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde
status som sykdomsfri med hensyn til WSD i samsvar med de detaljerte
diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 6 i
vedlegg 7, skal være totrinns PCR.
Dersom totrinns PCR gir positivt resultat, gir dette grunnlag for båndlegging
på mistanke. Resultatet skal bekreftes ved sekvensering av amplikonet
før de øvrige innledende bekjempelsestiltakene fastsatt i § 28 gjennomføres, dersom det er praktisk mulig, ved påvisning av patognomoniske
tegn på WSD i de utvalgte mottakelige vertene ved hjelp av histologi og
transmisjonselektronmikroskopi.
II.3.

Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke
mistanke om eller bekrefte forekomst av infeksjon med WSD

Dersom det kreves at infeksjon med WSD skal bekreftes eller at en mistanke
om denne infeksjonen skal utelukkes i samsvar med § 28 fjerde ledd, skal
følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes:
a. Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og
én prøvetaking av ti krepsdyr dersom det observeres kliniske tegn
eller tegn post mortem som er forenlige med infeksjon med WSD,
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eller 150 krepsdyr dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn
post mortem. Prøvene skal analyseres ved hjelp av den diagnostiske
metoden som er beskrevet i nr. II.2 (totrinns PCR).
b. Forekomst av WSD skal anses som bekreftet når totrinns PCR etterfulgt
av sekvensering i samsvar med de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 6 i vedlegg 7, viser positivt resultat
for WSSV, og når det forekommer patognomoniske tegn på WSD i de
utvalgte vertene.
En mistanke om WSD kan utelukkes dersom nevnte tester ikke viser
ytterligere tegn på forekomst av WSD.
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Tabell 6.A

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner og segmenter for toårsperioden forut for
oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn til WSD, som omhandlet i nr. I.2.1

Antall helsekontroller

Antall laboratorieun-

per år

dersøkelser per år

1

1

Antall bløtdyr i prøven

Akvakulturanlegg/
prøvetakingssteder

150

Tabell 6.B

Overvåkingsprogram for EØS-stater, soner og segmenter for å opprettholde status
som sykdomsfri med hensyn til WSD, som omhandlet i nr. I.3.

Risikonivå

Antall helsekontroller

Antall laboratorieun-

Antall bløtdyr i prøven

dersøkelser

1 per år

1 hvert 2. år

150

Middels

1 hvert 2. år

1 hvert 2. år

150

Lavt

1 hvert 2. år

1 hvert 4. år

150

Høyt
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Vedlegg 7. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for
sykdommer på liste 2
I.

Innledning

I dette vedlegg fastsettes detaljerte framgangsmåter for de diagnostiske
metodene som skal benyttes i forbindelse med laboratorieundersøkelsene
i bekjempelses- og overvåkingsprogrammene omhandlet i vedlegg 6,
samt for å bekrefte eller utelukke mistanke om forekomst av følgende
ikke-eksotiske sykdommer oppført på liste 2 i vedlegg 1:

1

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Del 1

2

Hemoragisk virusseptikemi (VHS)

Del 2

3

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

Del 2

4

Koi herpesvirussykdom (KHVD)

Del 3

5

Infeksjon med Marteilia refringens

Del 4

6

Infeksjon med Bonamia ostreae

Del 5

7

Hvitflekksykdom (WSD)

Del 6

II.

Definisjoner

I dette vedlegg menes med «transportmedium» et cellekulturmedium med 10 %
kalveserum og med 200 IE penicillin, 200 μg streptomycin og 200 μg kanamycin
per milliliter, eller med andre antibiotika med dokumentert virkning.
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DEL 1
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA)
I

Framgangsmåter for prøvetaking med henblikk på overvåking og
bekjempelse av ILA

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse med henblikk
på overvåkings- eller bekjempelsesprogrammene omhandlet i del 1 i
vedlegg 6 eller for å bekrefte eller utelukke forekomst av ILA, skal de
detaljerte metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr. I.1, I.2 og I.3 i
dette avsnitt benyttes.
I.1.

Tillaging av fiskeprøver

Ved laboratorieundersøkelser som skal påvise forekomst av ILA, skal det
når det er mulig, ikke lages samleprøver av fiskeprøvene. I forbindelse
med overvåking av ILA kan 2–5 fisk imidlertid utgjøre en samleprøve.
Prøver til analysering med revers transkriptasepolymerasekjedereaksjon
(RT-PCR) skal tas fra all fisk som omfattes av prøvetakingen. En del
av midtnyren fjernes fra fisken med et sterilt instrument og overføres
til et mikrosentrifugerør med 1 ml RNA- konserverende løsning med
dokumentert virkning. Vev fra opptil fem fisk kan samles i et rør med
transportløsning og utgjør én samleprøve. Vekten av vevet i én prøve
skal være 0,5 g. Dersom fisken er for liten til at det er mulig å oppnå en
prøve med denne vekten, kan det tas ut deler av nyre, hjerte, milt, lever
eller pylorusblindsekker, i denne rekkefølgen, til prøven utgjør 0,5 g.
Vev til histologisk undersøkelse skal bare tas ut fra nylig avlivet fisk med
normal konstitusjon som viser kliniske tegn eller funn post mortem som
er forenlige med forekomst av ILA. Eventuelle ytre eller indre skader
skal tas med i prøven, og i alle tilfeller tas det prøver av midtnyre, hjerte,
lever, bukspyttkjertel, tarm, gjeller og milt som fjernes fra hvert individ
med skalpell og overføres til 8–10 % (vol/vol) formalinbufret saltløsning.
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Forholdet mellom fikseringsmiddel og vev skal være minst 20:1 for å
sikre tilfredsstillende konservering av vevet. Med henblikk på immunhistokjemi (IHK) skal det tas prøver fra midtnyre og hjerte.
Vev til virologisk undersøkelse i cellekultur skal tas ut fra all fisk som
omfattes av prøvetakingen. Deler av lever, fornyre eller midtnyre, hjerte
og milt skal fjernes fra fisken med et sterilt instrument og overføres til
plastrør med 9 ml transportmedium. Vev fra opptil fem fisk kan samles
i et rør med transportløsning og utgjør én samleprøve. Vekten av vevet
i én prøve skal være 1,0 ± 0,5 g.
I.2.

Forsendelse av fiskeprøver

Hel fisk kan transporteres til laboratoriet dersom kravene til temperatur
under transport, som beskrevet i tredje ledd i dette nummer, kan oppfylles.
Hel fisk skal pakkes i absorberende papir og sendes i en plastpose som
kjøles som beskrevet i nevnte ledd.
Levende fisk kan også sendes, men bare under tilsyn av det nasjonale
referanselaboratoriet for fiskesykdommer, og idet det tas hensyn til de
andre reglene for desinfisering og biosikkerhet som gjelder ved transport
av levende fisk.
Blodprøver og rør med fiskevev til virologisk undersøkelse eller RT-PCRanalyse skal plasseres i isolerte beholdere, f.eks. tykkveggede bokser av
polystyren, sammen med en tilstrekkelig mengde is eller fryseblokker for
å sikre at prøvene holdes kjølig under transport til laboratoriet. Innfrysing
skal unngås, og ved mottak av forsendelsen må det fremdeles være is i
transportboksen, eller én eller flere av fryseblokkene må fremdeles være
helt eller delvis fryst. I unntakstilfeller kan RT-PCR-prøver og prøver til
virologisk undersøkelse hurtiginnfryses og transporteres til laboratoriet
ved –20 °C eller lavere.
Med henblikk på RT-PCR-analyse av vev som er konservert i RNAlater,
skal RNA- ekstraksjonen utføres innenfor følgende tidsrammer, avhengig
av den temperaturen som prøvene oppbevares ved:
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Prøver oppbevart ved 37 °C: 1 dag.
Prøver oppbevart ved 25 °C: 1 uke.
Prøver oppbevart ved 4 °C: 1 måned.
Prøver oppbevart ved –20 °C: på ubestemt tid.
Dersom fiskevev transporteres i fikseringsmiddel med henblikk på histologisk undersøkelse, skal det sendes i lekkasjesikre rør i støtbestandige
beholdere. Innfrysing av prøvene må unngås.
Den virologiske undersøkelsen i cellekultur skal starte så raskt som mulig
og senest 48 timer etter prøvetakingen. I unntakstilfeller kan den virologiske undersøkelsen starte senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt
at materialet som skal undersøkes, er beskyttet av et transportmedium
og at kravene til temperatur under transport kan oppfylles.
I.3.

Innsamling av supplerende diagnostisk materiale

Forutsatt at diagnoselaboratoriet godkjenner det, kan annet fiskevev enn
vevet omhandlet i nr. I.1 tas ut og tillages med henblikk på supplerende
undersøkelse.
II.

Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking
og for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om ILA

Når det foretas laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde
en viss helsestatus med hensyn til ILA, som omhandlet i del 1 avsnitt
I i vedlegg 6, eller for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke
om ILA ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i del 1
avsnitt II i vedlegg 6, skal de detaljerte metodene og framgangsmåtene
beskrevet i følgende nr. II.1–II.5 benyttes.
II.1.

Undersøkelse av prøver med RT-PCR

Den diagnostiske metoden som skal benyttes til påvisning av ILAV, skal
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være RT- qPCR. Ettersom RT-qPCRresultatene kan variere ut fra forholdene
analysen utføres under, skal det benyttes egnede positive og negative
kontroller og amplikoner for å unngå enhver tvil.
II.1.1.

Ekstraksjon av totalt RNA

Alt arbeid med RNA skal utføres på is og med hansker.
Totalt RNA ekstraheres ved bruk av fenol/kloroform-metoden eller med
spinnkolonner med affinitet for RNA i henhold til produsentens anvisninger.
Renset RNA resuspenderes i destillert RNAse-fritt vann (dvs. vann behandlet
med 0,1 % dietylpyrokarbonat).
Det ekstraherte RNAets konsentrasjon og renhet beregnes ved å måle den
optiske tettheten ved 260 nm og 280 nm. En alternativ metode kan være å
benytte interne kontroller rettet mot virusgenomet, som omhandlet i nr. II.1.3.
II.1.2.

Påvisning av ILAV med RT-PCR

En rekke RT-PCR-metoder kan benyttes til amplifisering av ILAV-genomet.
Det kan utføres totrinns RT-PCR, der RT- og PCR-reaksjonstrinnene gjennomføres i to separate rør. Det kan også utføres en ett-trinnsreaksjon, der to
reaksjoner gjennomføres i ett rør. Ett-trinnsmetoden skal benyttes når
det er mulig, ettersom risikoen for krysskontaminering minimeres når
innholdet ikke trenger å bli overført, og denne metoden anses for å være
like følsom som totrinnsmetoden.
Primerne og analysen som beskrives i dette nummer, dvs. primerparet
ILA1 eller ILA2 som er rettet mot segment 8, og som er funnet å være
egnet til å påvise ILAV i utbrudd og i smittebærende fisk, skal benyttes.
Reversprimeren ILA2 er ikke egnet for isolater fra Nord-Amerika, og i
slike tilfeller skal et alternativt primersett benyttes.
Foroverprimer (ILA1): 5'-GGCTATCTACCATGAACGAATC-3'.
Reversprimer (ILA2): 5'-GCCAAGTGTAAGTAGCACTCC-3'.
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Sykluser: 1 syklus ved 50 °C i 30 minutter, 1 syklus ved 94 °C i 15
minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 30 sekunder, 55 °C i 30 sekunder, 72 °C
i 60 sekunder, 1 syklus ved 72 °C i 5 minutter. Produktstørrelse: 155 bp.
PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under,
dvs. det kan være behov for å optimalisere de termiske protokollene
avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme
falskt positive resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller
kontaminering på laboratoriet. I hver kjøring skal det inngå negative
templatkontroller og positive kontroller. Andre RT- PCR-versjoner med
dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
II.1.3.

Påvisning av ILAV med RT-qPCR

Bruk av RT-qPCR kan øke spesifisiteten og trolig også følsomheten. Metoden
kan utføres raskere fordi det ikke kreves gelelektroforese, samtidig som
risikoen for krysskontaminering reduseres fordi det er mulig å beregne
mengden genomisk virus- RNA i prøverøret. En ulempe ved RT-qPCR-analysen er at det ofte ikke er mulig å sekvensere amplifiserte produkter.
Dersom det er tvil om det amplifiserte produktets spesifisitet, må det
utføres en annen ILAV-spesifikk analyse for å kontrollere resultatet.
Analysen beskrevet i dette nummer, som er en analyse rettet mot segment
8, skal benyttes. Denne analysen skal omfatte isolater fra Den europeiske
union, Det europeiske frihandelsforbund og Nord-Amerika. Når det er
mulig, skal ett- trinnsmetoden benyttes, ettersom en analyse der det
benyttes ett rør minimerer risikoen for krysskontaminering.
Foroverprimer: 5'- CTACACAGCAGGATGCAGATGT -3'.
Reversprimer: 5'- CAGGATGCCGGAAGTCGAT -3'.
Probe: 5'-FAM-CATCGTCGCTGCAGTTC – MGBNFQ-3'.
I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive
kontroller. Sykluser: 1 syklus ved 50 °C i 30 minutter, 1 syklus ved 95 °C i 15

276

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 15 sekunder, 60 °C i 60 sekunder (justeres
ved behov). Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert
tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
II.1.4.

Sekvensering av amplifiserte PCR-produkter

Foroverprimer (ILAs6-3F): 5'-ATGAGGGAGGTAGCATTGCA -3'.
Reversprimer (ILAs6-2R): 5'-CATGCTTTCCAACCTGCTAGGA -3'.
I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller.
Sykluser (ett-trinns RT-PCR): 1 syklus ved 50 °C i 30 minutter, 1 syklus
ved 94 °C i 15 minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 30 sekunder, 55 °C i 30
sekunder, 72 °C i 60 sekunder, 1 syklus ved 72 °C i 5 minutter (justeres
ved behov). Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert
tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
Alternativt kan følgende metode for sekvensering av HPR i segment 6
benyttes:
Foroverprimer: 5'-GAC-CAG-ACA-AGC-TTA-GGT-AAC-ACA-GA-3'.
Reversprimer: 5'-GAT-GGT-GGA-ATT-CTA-CCT-CTA-GAC-TTG-TA-3'.
Produktstørrelse: 304 nt dersom HPR0.
RT-PCR-analyser med tilsvarende følsomhet og spesifisitet som analysene
beskrevet i dette nummer, kan også benyttes.
Det amplifiserte RT-PCR-produktets renhet skal kontrolleres med gelelektroforese før sekvensering. Dersom det bare forekommer ett rent fragment,
skal det renses direkte fra PCR-reaksjonen. Dersom det forekommer flere
amplifiserte fragmenter, skal fragmentet av interesse renses ved hjelp
av gelelektroforese. PCR-fragmentene skal renses for løsninger eller
agarosegeler ved bruk av spinnkolonner med affinitet for PCR-fragmenter
i henhold til produsentens anvisninger.
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Sekvensering skal utføres ved bruk av amplifiseringsprimere hos eksterne
foretak spesialisert på sekvensering. Resultatene skal analyseres med
søkeverktøyet BLAST, og sekvensene skal sammenlignes med andre kjente
sekvenser i NCBIs (National Centre for Biotechnical Information i USA)
database over nukleotider.
Sekvenseringen må fjerne enhver tvil om et amplifisert RT-PCR-produkts
spesifisitet.
II.2.

Isolering av ILAV i cellekulturer

II.2.1.

Tillaging av prøver

Vevet kan oppbevares ved –80 °C. Vevet må bare fryses og tines én gang
før det undersøkes. Med henblikk på overvåking og bekjempelse skal
undersøkelsen utføres så raskt som mulig.
Hver prøve (samleprøve med vev i transportløsning) homogeniseres
fullstendig ved hjelp av en validert homogenisator, sentrifugeres ved 2
000–4 000 × g i 15 minutter ved 0–6 °C, og supernatanten filtreres (0,45 μm)
og inkuberes med et like stort volum av en passende fortynnet blanding
av antisera mot de stedegne serotypene av IPNV. Antiserumtiteren skal
være minst 1:2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonstest. Blandingen
inkuberes i én time ved 15 °C. Dette utgjør inokulatet.
Hensikten med å behandle alle inokulater med antiserum mot IPN-virus
(et virus som i noen deler av Europa forekommer i 50 % av alle fiskeprøver), er å hindre at det utvikles en sykdomsframkallende effekt (CPE)
forårsaket av IPN-virus i inokulerte cellekulturer. En slik behandling
kan utføres for å redusere de virologiske undersøkelsenes varighet og
antall tilfeller der forekomst av CPE vil kunne oppfattes som et mulig
tegn på ILAV. Når prøvene stammer fra produksjonsenheter som anses
for å være frie for IPN, kan behandling av inokulater med antiserum mot
IPN-virus utelates.
II.2.2.
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Nyreceller fra atlantisk laks (ASK-celler) skal benyttes til primær isolering
av ILAV. Andre cellelinjer med dokumentert effektivitet og følsomhet
med tanke på isolering av ILAV kan benyttes, idet det tas hensyn til
stammevariasjoner og forskjellige stammers evne til replikasjon i forskjellige
cellelinjer. ASK-cellene synes å støtte isolering og vekst av hittil kjente
virusisolater, så lenge det benyttes et lavt passasjenivå. Det kan oppstå
en tydeligere sykdomsframkallende effekt i ASK-celler enn i andre mottakelige cellelinjer, f.eks. SHK-1 (Salmon head kidney-1)
.
ASK-celler (passasje 65 eller lavere) dyrkes i et L-15-medium som inneholder
10 % føtalt bovint serum, 2 % (vol/vol) 200 mM L-glutamin og 0,08 % (vol/
vol) 50 mM 2- merkaptoetanol i flerbrønnsplater. Antiserumbehandlet
organsuspensjon inokuleres i unge, aktivt voksende cellekulturer slik
at sluttfortynningen av vevsmaterialet i kulturmediet blir 1:1 000. For
hvert organ tilsettes en suspensjon av 40 μl inokulat i en brønn med 2 ml
kulturmedium. For å redusere risikoen for krysskontaminering mest
mulig skal det benyttes separate 12- eller 24-brønnsplater for prøver fra
forskjellige oppdrettsanlegg.
Én plate skal fungere som negativ kontroll og skal ikke inokuleres. En
separat plate skal benyttes som positiv kontroll og inokuleres med et
referanseisolat av ILAV på følgende måte: 100 μl av et stampreparat av
ILAV (minimumstiter 107 TCID50 ml–1 (50 % Tissue Culture Infective
Dose) inokuleres i den første brønnen og blandes. Et volum av dette
materialet overføres fra den første brønnen til den andre, slik at det
oppnås en fortynning på 1:10, og blandes. Dette gjentas over hele platen
slik at det oppnås seks tifoldige fortynninger. Stampreparater av ILAV kan
oppbevares ved –80 °C i minst to år, men må benyttes innen tre dager etter
tining. Krysskontaminering av testplatene med positivt kontrollmateriale
må unngås. For å unngå denne risikoen må positive kontroller settes opp
og håndteres atskilt fra testplatene. En følsomhetstest av ASK-celler mot
ILAV-isolater hver sjette måned kan erstatte bruken av en positiv kontroll
ved hver inokulering.
Prøvene inkuberes ved 15 ± 2 °C i opptil 15 dager. Cellekulturene undersøkes med mikroskop med tanke på CPE to ganger, dvs. 5–7 og 12–14
dager etter inokulering. Dersom en samleprøve viser CPE, igangsettes
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framgangsmåtene for virusidentifisering umiddelbart i samsvar med nr.
II.2.4. Dersom ingen CPE observeres innen dag 14, skal IFAT, hemadsorpsjon
eller RT-PCR utføres.
II.2.3.

Subkultivering

Subkultivering utføres mellom dag 13 og 15. Cellekulturens supernatant
tilsettes i brønner med friske, aktivt voksende celler i en egnet fortynning
(1:10) i flerbrønnsplater, og inkuberes ved 14 ± 2 °C i opptil 18 dager. Cellekulturene skal undersøkes med mikroskop med tanke på CPE to ganger,
dvs. 5–7 og 14–18 dager etter inokulering. Dersom en samleprøve viser
CPE, igangsettes framgangsmåtene for virusidentifisering umiddelbart
i samsvar med nr. II.2.4. Dersom ingen CPE observeres innen dag 14–18,
utføres det en hemadsorpsjonstest eller RT-PCR.
Dersom det oppstår cytotoksisitet i løpet av de første sju dagene av inkubasjonen, utføres subkultivering på dette stadiet, og cellene inkuberes i 14–18
dager og subkultiveres på nytt med ytterligere 14–18 dagers inkubasjon.
Dersom det oppstår cytotoksisitet etter sju dager, utføres subkultivering
én gang, og cellene inkuberes slik at den samlede inkubasjonstiden fra
primærinokuleringen er på 28–36 dager.
Dersom det oppstår bakteriell forurensning i primærkulturen, utføres
testen på nytt med det vevshomogenatet som er oppbevart ved –80 °C.
Før inokulering sentrifugeres vevshomogenatet ved 4 000 × g i 15–30
minutter ved 0–6 °C, og supernatanten filtreres ved 0,22 μm. Dersom det
oppstår bakteriell forurensning under subkultivering, filtreres supernatanten ved 0,22 μm, inokuleres på friske celler og inkuberes i ytterligere
14–18 dager.
II.2.4.

Virusidentifiseringstester

Dersom det i noen av stadiene observeres CPE, eller dersom en hemadsorpsjonstest er positiv, utføres virusidentifisering. De foretrukne metodene for
identifisering av ILAV skal være RT-PCR i samsvar med nr. II.1 og immunfluorescens (IF) i samsvar med nr. II.2.6. Dersom det antas at andre virus
kan forekomme, utføres supplerende virusidentifiseringstester. Dersom
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nevnte tester ikke har ført til en sikker identifisering av viruset innen
en uke, sendes supernatanten med tanke på umiddelbar identifisering til
a. Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for ILA eller
b. et nasjonalt referanselaboratorium eller EU-referanselaboratoriet for
fiskesykdommer.
II.2.5.

Hemadsorpsjon

Ettersom replikasjon av ILAV i cellekulturer ikke alltid fører til CPE,
skal det for hver brønn utføres en RT-PCR- eller en hemadsorpsjonstest
i samsvar med dette nummer, eller en IF-test i samsvar med nr. II.2.6.
Cellekulturmediet fjernes fra hver brønn, herunder fra brønnene for
positive og
negative kontroller, og plasseres i merkede sterile rør. 500 μl av en 0,2
% (vol/vol)
suspensjon av vaskede røde blodlegemer fra kanin eller hest, eller en 0,05
% (vol/vol) suspensjon av vaskede røde blodlegemer fra regnbueørret eller
atlantisk laks tilsettes i hver brønn og inkuberes ved romtemperatur i 45
minutter. De røde blodlegemene fjernes, og hver brønn vaskes to ganger
med L15-medium. Hver brønn undersøkes med mikroskop.
Klynger av røde blodlegemer festet til ASK-cellenes overflate er en indikasjon
på en mulig infeksjon med et ortomyksovirus. Dersom en hemadsorpsjonstest er positiv, utføres det umiddelbart en virusidentifiseringstest
i samsvar med nr. II.2.4.
II.2.6.

Immunfluorescens (IF)

ASK-celler (passasje 65 eller lavere) dyrkes i et L-15-medium som inneholder
10 % føtalt bovint serum, 2 % (vol/vol) 200 mM L-glutamin og 0,08
% (vol/vol) 50 mM 2- merkaptoetanol i flerbrønnsplater, og benyttes
ved en sammenflyt på over 50 %. Andre cellelinjer eller vekstmedier
med dokumentert effektivitet kan også benyttes. 225 μl supernatant fra
kulturen infisert med det antatte viruset tilsettes i hver av de to brønnene
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og blandes, deretter overføres 225 μl til ytterligere to brønner, dvs. en
fortynning på 1:5. Ytterligere to brønner skal fungere som kontroller og
skal ikke inokuleres. Prøver fra hvert sted på et oppdrettsanlegg behandles
på separate plater, det samme skal viruskontrollen. Som viruskontroll
skal det benyttes et referanseisolat av ILAV.
Platene inkuberes ved 14 ± 2 °C og undersøkes med mikroskop i opptil
sju dager. Dersom en tidlig CPE observeres, eller dersom ingen CPE
observeres i løpet av sju dager, er neste trinn fiksering. Brønnene vaskes
med fosfatbufret saltløsning (PBS) og fikseres ved inkubasjon med 80
% aceton i 20 minutter ved romtemperatur. Platene lufttørkes og farges
umiddelbart eller oppbevares ved 0–6 °C i høyst 24 timer før farging.
Replikatbrønner farges med en blanding av de monoklonale antistoffene
(MAb) 3H6F8 og 1OC9F5 mot ILAV, eller andre monoklonale antistoffer
med dokumentert effektivitet og spesifisitet, fortynnes i PBS og inkuberes
ved 37 ± 4 °C i 30 minutter. MAb fjernes, og platene vaskes tre ganger
med 0,05 % Tween 20 i PBS. Anti-mus- IgG konjugert med fluoresceinisotiocyanat (FITC) fortynnet i PBS tilsettes i hver brønn og inkuberes ved
37 ± 4 °C i 30 minutter. Fortynningene av de forskjellige partiene av MAb
og FITC-konjugat skal optimaliseres på hvert laboratorium. Antistoffene
fjernes, og platene vaskes tre ganger med 0,05 % Tween 20 i PBS.
Brønnene undersøkes umiddelbart med et invertert mikroskop konfigurert for fluorescensmikroskopi med et egnet filter for eksitasjon av
FITC. Dersom det observeres fluorescerende celler, skal en test anses
som positiv. For at en test skal
være gyldig skal de positive kontrollene gi positivt resultat, og de negative
kontrollene skal gi negativt resultat.
II.3.

Undersøkelse av annet vev

Metoden omhandlet i nr. II.2.6 kan benyttes på annet fiskevev, f.eks. lever,
milt og hjerte, forutsatt at en rimelig mengde endotelceller, leukocytter
eller lymfocytter kan plasseres på objektglasset. Fargemetoden skal
være den samme for alt vev, selv om det for enkelte typer vev kan være
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å foretrekke å utelate farging med propidiumjodid og isteden benytte
fasekontrastbelysning for å identifisere celletypene i avtrykket.
II.4.

Histologi

Parafininnstøpte snitt skjæres i 5 μm tynne skiver og farges med hematoksylin og eosin.
Histologiske forandringer hos klinisk syk atlantisk laks varierer, men
kan omfatte følgende:
a. Tallrike erytrocytter i sentralvenøs sinus og gjellenes lamellære kapillærer,
der det også kan dannes tromber av erytrocytter.
b. Multifokaletilsammenflytendepetekkierellernekroseavhepatocytterellerbegge i en viss avstand fra de større blodkarene i leveren, multifokal
akkumulering av erytrocytter i dilaterte leversinusoider.
c. Akkumulering av erytrocytter i blodkar i tarmens lamina propria som
etter hvert kan føre til blødning i lamina propria.
d. Miltens stroma utspilt på grunn av akkumulering av erytrocytter.
e. Svakt multifokal til omfattende diffus interstitiell blødning med tubulær
nekrose i de blødende områdene, akkumulering av erytrocytter i renale
glomeruli.
f. Erytrofagocytose i milt og sekundærblødning i lever og nyre.
II.5.

Immunhistokjemi (IHK)

Polyklonale antistoffer mot ILAV-nukleoprotein skal benyttes på parafinsnitt
fra formalinfiksert vev. Organene som skal undersøkes, skal være midtnyre
og hjerte (overgangsområde, herunder alle tre kamre og klaffer). Mistanke
basert på patologiske tegn kontrolleres med en positiv IHK. Histologiske
snitt tillages i samsvar med standardmetoder.
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1. Tillagingavvevssnitt
Vevet fikseres i nøytral fosfatbufret 10 % formalin i minst én dag,
dehydreres i stigende konsentrasjoner av etanol, klares i xylen og
innstøpes i parafin i henhold til standardprotokoller. Cirka 5 μm tykke
snitt (for IHK plassert på poly-L- lysinbelagte objektglass) varmes opp
ved 56–58 °C (høyst 60 °C) i 20 minutter, avvokses i xylen, rehydreres
i fallende konsentrasjoner av etanol og farges med hematoksylin og
eosin med henblikk på patomorfologi og IHK i samsvar med nr. 2.
2. FargingsmetodeforIHK
All inkubasjon utføres ved romtemperatur i et risteapparat, med mindre
annet er fastsatt i denne beslutning.
a. Antigengjenfinning foretas ved å koke snittene i 0,1 M sitratbuffer (pH
6,0) i 2 × 6 minutter etterfulgt av blokkering med 5 % fettfri tørrmelk
og 2 % geiteserum i 50 mM TBS (TBS, Tris/HCl 50 mM, NaCl 150 mM,
pH 7,6) i 20 minutter.
b. Deretter inkuberes snittene over natten med primærantistoff (monospesifikt kaninantistoff mot ILAVnukleoprotein) fortynnet i TBS med 1 %
fettfri tørrmelk og vaskes deretter tre ganger i TBS med 0,1 % Tween 20.
c. Til påvisning av bundne antistoffer inkuberes snittene med alkalisk
fosfatase- konjugerte antistoffer mot kanin-IgG i 60 minutter. Etter en
siste vasking tilsettes Fast Red (1 mg ml–1) og naftol-AS-MX-fosfat (0,2
mg ml–1) med 1 mM levamisol i 0,1 M TBS (pH 8,2). La stå i 20 minutter.
Deretter vaskes snittene i springvann før motfarging med Harris-hematoksylin og monteres i vandig monteringsmedium. ILAV-positive
og ILAVnegative vevssnitt skal inngå som kontroller i hvert oppsett.
3. TolkingavIHK-resultater
IHK-resultatene tolkes som angitt i bokstav a) og b) som følger:
a. Kontrollsnittene anses som positive når det observeres en klart synlig
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rødfarging av cytoplasma og intranukleært i endotelcellene i endokardiets blodkar. Et testsnitt anses bare som positivt dersom endotelcellene
har en slik tydelig, intranukleær rødfarging.
b. Kontrollsnittene anses som negative dersom det ikke forekommer noen
betydelige fargereaksjoner.
Ettersom den intranukleære plasseringen er spesifikk for ortomyksovirusets nukleoprotein i en fase av virusreplikasjonen, men den samtidige
cytoplasmiske fargingen ofte er dominerende, skal cytoplasmiske mønstre
og andre fargingsmønstre uten intranukleær plassering anses som
ikke-spesifikke eller usikre.
De sterkeste positive fargingsreaksjonene oppnås normalt i endotelceller fra hjerte og nyre. I svært omfattende hemoragiske lesjoner kan
endotelfargingsreaksjonene være svake eller fraværende, trolig på
grunn av lysis av infiserte endotelceller.
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DEL 2
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV IHN OG VHS
I.

Diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking av
VHS og IHN

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller
opprettholde helsestatus som sykdomsfri med hensyn til IHN eller VHS,
som omhandlet i del 2 avsnitt I i vedlegg 6, ved bruk av de diagnostiske
metodene beskrevet i del 1 nr. II.1 og II.2 i nevnte vedlegg, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i følgende
nr. I.1–I.6 benyttes.
I.1.

Tillaging og forsendelse av fiskeprøver

I.1.1.

Vev til virologisk undersøkelse i cellekultur

Før forsendelse eller overføring til laboratoriet skal deler av de organene
som skal undersøkes, fjernes fra fisken med sterile disseksjonsinstrumenter
og overføres til sterile plastrør med transportmedium.
Mengden fiskemateriale som er egnet til virologisk undersøkelse i cellekultur og RT- qPCR, avhenger av fiskens størrelse. Vevet det skal tas prøver
av, er derfor hel yngel (lengde < 4 cm), indre organer, herunder nyre (4
cm < lengde < 6 cm), eller, for større fisk, nyre, milt, hjerte og/eller hjerne
samt rognvæske fra stamfisk på gytetidspunktet.
Rogn- eller spermvæske eller organdeler fra høyst ti fisk kan samles i
et sterilt rør som inneholder minst 4 ml transportmedium, og utgjør én
samleprøve. Vevet i hver prøve skal veie minst 0,5 gram (g).
Den virologiske undersøkelsen i cellekultur skal starte så raskt som mulig
og senest 48 timer etter prøvetakingen. I unntakstilfeller kan den virologiske undersøkelsen starte senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt
at materialet som skal undersøkes, er beskyttet av et transportmedium
og at kravene til temperatur under transport kan oppfylles.
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I.1.2.

Prøver til analysering med revers
transkriptasepolymerasekjedereaksjon (RT- PCR eller RT-qPCR)

Fiskeprøvene skal tas ved hjelp av et sterilt instrument og overføres til
et sterilt plastrør med transportmedium i samsvar med framgangsmåten
beskrevet i nr. I.1.1. Vev fra ti fisk kan samles i et rør og utgjør én samleprøve.
Dersom mengden inokulat er liten, kan vev fra opptil fem fisk benyttes.
Alternativt kan prøver samles i RNAstabiliserende reagenser, f.eks. 0,2
g vev/ml reagens i henhold til produsentens anbefalinger, selv om hver
fisk skal behandles separat og ikke skal samles med andre i prøvene på
grunn av den lille mengden materiale som skal benyttes til ekstraksjon.
Hel fisk kan også sendes til laboratoriet.
I.2.

Forsendelse av fiskeprøver

Rør med fiskevev i transportmedium til celledyrking eller til RT-PCR-/
RT-qPCR- analyse plasseres i isolerte beholdere, f.eks. tykkveggede bokser
av polystyren, sammen med en tilstrekkelig mengde is eller et alternativt
kjølemiddel med samme kjøleeffekt for å sikre at prøvene oppbevares
kjølig under transport til laboratoriet. Innfrysing av prøvene må imidlertid
unngås. Prøvens temperatur under transport må aldri overstige 10 °C,
og ved mottak må det fremdeles være is i transportboksen, eller én eller
flere fryseblokker må fremdeles være helt eller delvis fryst.
Hel fisk kan sendes til laboratoriet dersom kravene til temperatur under
transport omhandlet i første ledd, kan oppfylles. Hel fisk pakkes i absorberende papir og sendes deretter i en plastpose. Levende fisk kan også sendes.
I.3.

Innsamling av supplerende diagnostisk materiale

Dersom diagnoselaboratoriet har godkjent det, kan det tas prøver av
annet fiskevev som tillages med henblikk på supplerende undersøkelser.
I.4.

Tillaging av prøver til undersøkelse i cellekultur og med RT-qPCR

I.4.1.

Innfrysing i unntakstilfeller
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Dersom det oppstår praktiske vansker som gjør det umulig å behandle
fiskevevsprøvene innen 48 timer etter at de er tatt, kan vevsprøvene fryses
i transportmedium ved høyst –20 °C og den virologiske undersøkelsen
utføres innen 14 dager. Fiskevev må imidlertid bare fryses og tines én
gang før undersøkelsen. Årsaken til innfrysing av fiskevevsprøvene skal
registreres hver gang.
I.4.2.

Homogenisering av organer

På laboratoriet homogeniseres fiskevevet i rørene fullstendig, enten ved
hjelp av en stomacher, blander eller morter og pistill med steril sand,
deretter suspenderes vevet i det opprinnelige transportmediet.
Dersom en prøve består av en hel fisk som er kortere enn 4 cm, findeles
den med en steril saks eller skalpell etter at den delen av kroppen som
er plassert bak gattåpningen, er fjernet. Dersom en prøve består av en
hel fisk med en kroppslengde på 4–6 cm, tas det prøver av indre organer,
herunder nyre. Dersom en prøve består av en hel fisk som er over 6 cm
lang, tas vevsprøvene som beskrevet i nr. I.1. Vevsprøvene findeles med
en steril saks eller skalpell og homogeniseres som beskrevet i første ledd
i dette nummer, og suspenderes i transportmedium.
Det endelige forholdet mellom vevsmateriale og transportmedium skal
justeres på laboratoriet til 1:10.
I.4.3.

Sentrifugering av homogenat

Homogenatet sentrifugeres i en kjølesentrifuge ved 2–5 °C og 2 000–4
000 × g i 15 minutter, hvorpå supernatanten samles opp og kan behandles
med antibiotika i enten fire timer ved 15 °C eller over natten ved 4–8
°C. Dersom prøven er sendt i et transportmedium, kan behandling av
supernatanten med antibiotika utelates
Dersom det oppstår praktiske vansker, f.eks. at inkubatoren går i stykker
eller det oppstår problemer med cellekulturer, som gjør det umulig å
inokulere celler innen 48 timer etter at fiskevevsprøvene er tatt, kan
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supernatanten fryses ved –80 °C og den virologiske undersøkelsen utføres
innen 14 dager.
Dersom den oppsamlede supernatanten oppbevares ved –80 °C innen 48
timer etter prøvetaking, kan den bare gjenbrukes én gang til virologisk
undersøkelse.
Før inokulering av cellene blandes supernatanten med like deler av en
passende fortynnet blanding av antisera mot de stedegne serotypene av
infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN-virus) og inkuberes med dette i
minst én time ved 15 °C eller høyst 18 timer ved 4 °C. Antiserumets titer
skal være minst 1/2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonstest.
Hensikten med å behandle alle inokulater med antiserum mot IPN-virus
er å hindre at det utvikles en sykdomsframkallende effekt (CPE) som følge
av IPN-virus i inokulerte cellekulturer. Dette vil redusere de virologiske
undersøkelsenes varighet og antall tilfeller der forekomst av CPE vil
måtte oppfattes som et mulig tegn på VHS- eller IHN-virus.
Når prøver stammer fra produksjonsenheter som anses for å være frie for
IPN, kan behandling av inokulater med antiserum mot IPN-virus utelates.
I.4.4.

Tillaging av prøver til RT-PCR- og RT-qPCR-baserte 			
overvåkingsprogrammer

Dersom prøvene er plassert i transportmedium, benyttes framgangsmåten
beskrevet i nr. I.4.2 og I.4.3. Etter sentrifugering samles supernatanten
opp og RNA ekstraheres. Dersom det ikke skal foretas ytterligere undersøkelser rett etter sentrifugering, fryses prøvene omgående ved –20 °C
eller lavere.
Ved analysering av fiskevev som er konservert i RNA-stabiliserende
reagens, utføres det etterfølgende arbeidet innenfor følgende tidsfrister
for prøver oppbevart ved forskjellige temperaturer:
prøver oppbevart ved 37 °C: 1 dag,
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prøver oppbevart ved 25 °C: 1 uke,
prøver oppbevart ved 4 °C: 1 måned,
prøver oppbevart ved –20 °C: på ubestemt tid.
Samleprøver i RNA-stabiliserende reagens skal behandles som enkeltprøver
i RNA- stabiliserende reagens. For prøver som samles i RNA-stabiliserende
reagens, skal prøvemengden ikke overskride den som anbefales av produsenten for ekstraksjon med RNA-sett, f.eks. RNeasy Minikit (Qiagen) eller
lignende. Dersom det lages større samleprøver, må ekstraksjonssettene
eller -metodene gjenspeile dette.
Prøver som er tatt i RNA-stabiliserende reagenser, skal ikke benyttes
til celledyrking
.
I.4.5.

Samleprøver til RT-qPCR

Ettersom RT-qPCR-protokollene har lik eller høyere følsomhet enn celledyrkingsmetodene, kan det ved PCR være akseptabelt å benytte supernatant
fra homogenisert fiskevevsmateriale bestående av organer fra opptil ti
fisk samlet i cellekulturmedium. Ettersom det benyttes en mye mindre
mengde inokulat ved PCR enn ved celledyrking, skal alt fiskevev være
nøye homogenisert før materialet samles med henblikk på ekstraksjon.
Samme prinsipp skal også benyttes dersom prøvene er tatt i RNA-stabiliserende reagenser. I dette tilfellet er det imidlertid ofte vanskelig å
innhente et representativt materiale fra opptil ti fisk i ett rør, og antall
fisk per samleprøve skal derfor reduseres til 2–5.
I.5.

Virologisk undersøkelse i cellekultur

I.5.1.

Cellekulturer og medier

Celler fra cellelinjen Bluegill fry (BF-2) eller cellelinjen Rainbow trout
gonad (RTG- 2) og enten Epithelioma papulosum cyprini (EPC) eller
Fathead minnow (FHM) dyrkes ved 20–30 °C i et egnet medium, dvs.
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Eagle's Minimum Essential Medium (MEM), eller modifikasjoner av dette,
tilsatt 10 % føtalt bovint serum og antibiotika i standardkonsentrasjoner.
Når cellene dyrkes i lukkede glass, bufres mediet med hydrogenkarbonat.
Mediet som benyttes til dyrking av celler i åpne enheter, kan bufres med
tris(hydroksymetyl)aminometan-HCl (Tris-HCl) (23 mM) og natriumhydrogenkarbonat (6 mM). pH-verdien skal være 7,6 ± 0,2.
Cellekulturene som skal benyttes til inokulering med fiskevevsmateriale,
skal når det er mulig, være unge, normalt én dag gamle monolag-cellekulturer. Cellekulturer som er 4–48 timer gamle, kan imidlertid aksepteres.
Cellene skal være aktivt voksende ved inokuleringen.
I.5.2.

Inokulering av cellekulturer

For å hindre homolog interferens skal antibiotikabehandlede organsuspensjoner inokuleres i cellekulturer i to fortynninger, dvs. primærfortynningen
pluss en fortynning på 1:10 av denne, noe som fører til sluttfortynninger
av vevsmateriale i cellekulturmedium på henholdsvis 1:100 og 1:1 000.
Minst to cellelinjer skal inokuleres i samsvar med nr. I.5.1. Forholdet
mellom mengden inokulat og volumet av cellekulturmedium skal være
omtrent 1:10.
For hver fortynning og hver cellelinje skal det benyttes et celleareal på
over 2 cm2 , noe som tilsvarer én brønn i en cellekulturplate med 24
brønner. Cellekulturplater skal benyttes når det er mulig.
I.5.3.

Inkubasjon av cellekulturer

De inokulerte cellekulturene inkuberes ved 15 °C i 7–10 dager. Dersom
cellekulturmediet endrer farge fra rød til gul, noe som tyder på forsuring
av mediet, justeres pH-verdien med steril hydrogenkarbonatløsning eller
tilsvarende for å sikre cellenes mottakelighet for virusinfeksjon.
Minst hver sjette måned eller ved mistanke om at cellenes mottakelighet
er redusert skal fryste lagre av VHSV og IHNV titreres for å kontrollere
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cellekulturenes mottakelighet for infeksjon. Dersom det er mulig, skal
framgangsmåten beskrevet i avsnitt III benyttes.
I.5.4.

Mikroskopi

Inokulerte cellekulturer skal undersøkes jevnlig, minst tre ganger i uken,
ved 40–150 × forstørrelse med tanke på forekomst av CPE. Dersom det
observeres en tydelig CPE, startes framgangsmåtene for virusidentifisering i samsvar med nr. I.6 umiddelbart.
I.5.5.

Subkultivering

Dersom ingen CPE er utviklet etter primærinkubasjonen i 7–10 dager,
skal det foretas subkultivering med friske cellekulturer på et celleareal
av samme størrelse som primærkulturens.
Delmengder av medium (supernatant) fra alle kulturer eller brønner
som utgjør primærkulturen, samles i henhold til cellelinje 7–10 dager
etter inokulering, og inokuleres deretter i homologe cellekulturer som er
ufortynnet og fortynnet 1:10 (som gir sluttfortynninger på henholdsvis
1:10 og 1:100 av supernatanten), som beskrevet i nr. I.5.2. Alternativt
inokuleres delmengder av 10 % av det mediet som utgjør primærkulturen, direkte i en brønn med frisk cellekultur (dvs. subkultivering fra
brønn til brønn). Før inokuleringen kan det foretas preinkubasjon av
fortynningene med antiserum mot IPN-virus i en passende fortynning
som beskrevet i nr. I.4.3.
De inokulerte kulturene inkuberes deretter i 7–10 dager ved 15 °C og
undersøkes i samsvar med nr. I.5.4.
Dersom det oppstår en giftig CPE i løpet av de første tre inkubasjonsdagene, foretas subkultivering på dette stadiet, men cellene skal deretter
inkuberes i sju dager og subkultiveres igjen med ytterligere sju dagers
inkubasjon. Dersom det utvikles en giftig CPE etter tre dager, skal cellene
subkultiveres én gang og inkuberes slik at det går i alt 14 dager fra
primærinokuleringen. Det må ikke være tegn på giftighet i de siste sju
dagene av inkubasjonen.
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Dersom det oppstår bakteriell forurensning til tross for behandling med
antibiotika, skal supernatanten før subkultivering sentrifugeres ved 2
000–4 000 × g i 15–30 minutter ved 2–5 °C eller filtreres gjennom et
0,45 μm filter (membran med svak proteinbinding) eller begge deler.
Framgangsmåtene for subkultivering er de samme som dem som er
beskrevet for giftig CPE i fjerde ledd i dette nummer.
Dersom ingen CPE forekommer, kan testen erklæres som negativ.
I.6.

Virusidentifisering

Dersom det observeres tegn på CPE i en cellekultur, samles mediet (supernatanten) opp og undersøkes med én eller flere av følgende metoder:
enzymmerket antistoffprøve (ELISA), immunfluorescens (IF), nøytralisasjon, RT-PCR eller RT- qPCR. Dersom disse testene ikke fører til en sikker
identifisering av viruset i løpet av én uke, skal supernatanten sendes til
det nasjonale referanselaboratoriet eller til EU- referanselaboratoriet for
fiskesykdommer, med henblikk på umiddelbar identifisering.
I.6.1.

ELISA

Det skal utføres en antigen-ELISA med doble antistoffer for å identifisere virusisolatet. Mikrotiterplater belegges med 50 μl/brønn (0,9 pg)
protein A-rensede immunglobuliner (Ig) av dokumentert kvalitet fra
kaninantiserum mot IHNV eller VSHV fortynnet i karbonatbuffer (pH
9,6) som inneholder 15 mM natriumazid, og inkuberes fra 18 timer til
to uker ved 4 °C.
På en fortynningsplate fortynnes hver prøve som inneholder 1 % Triton
X-100, og de positive kontrollene fortynnes med bufferløsning (dvs.
fosfatbufret saltløsning (PBS)- T-BSA, 1 % BSA) i en firfoldig fortynning:
ufortynnet, 1:4, 1:16, 1:64. ELISA- platene vaskes i PBS som inneholder
0,05 % Tween-20 (PBS-T), og 50 μl av hver fortynning overføres fra
fortynningsplaten til den vaskede og belagte ELISA-platen
I neste trinn inkuberes ELISA-platene i 30 minutter ved 37 °C. Deretter
vaskes platene og inkuberes i 30 minutter ved 37 °C med spesifikke
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monoklonale antistoffer (dvs. MAb IP5B11 til identifisering av VHSV og
Hyb 136-3 til identifisering av IHNV). 50 μl kaninantistoffer mot mus
konjugert med pepperrotperoksidase (HRP) fortynnet 1:1 000 i PBS-T-BSA
overføres til ELISA-platen.
Etter en ny vasking startes reaksjonene ved å tilsette 50 μl/brønn ortofenylendiamin (OPD). ELISA-platene inkuberes mørkt i 20 minutter ved
romtemperatur, og reaksjonen stoppes ved å tilsette 100 μl/brønn 0,5
M H2SO4.
Absorbans måles ved en bølgelengde på 492 og 620 nm i en ELISAleser. Prøvene erklæres som positive eller negative når testresultatene
er sammenlignet med absorbansverdiene for de positive og negative
kontrollene. Generelt anses prøver med kombinert absorbans (A) < 0,5
for ufortynnet materiale som negative, prøver med A- verdier mellom
0,5 og 1,0 anses som mistenkelige, og prøver med A-verdier > 1,0 anses
som positive.
Andre ELISA-versjoner med dokumentert lignende effektivitet kan benyttes
istedenfor dem som omhandles i dette nummer.
I.6.2.

Immunfluorescens (IF)

De listeførte sykdomsframkallende virusene VHSV og IHNV identifiseres ved å infisere celler i 96-brønners «Black»plater, konvensjonelle
24-brønnsplater eller på dekkglass i 24-brønnsplater. Når IHNV eller
VHSV eller begge identifiseres ved å infisere celler på dekkglass, skal
følgende protokoll benyttes:
a. På dekkglass utstrykes det celler med en tetthet som gir 60–90 %
sammenflyt etter 24 timers dyrking. Når det er mulig, skal det til dette
formålet benyttes EPC-celler, ettersom de adhererer svært godt til glassoverflater, men andre cellelinjer, f.eks. BF-2, RTG-2 eller FHM, kan også
benyttes. 150 μl cellekultursupernatant i to forskjellige fortynninger
(1:10 og 1:1 000) inokuleres i duplikat på én dag gamle monolag og
inkuberes ved 15 °C i 24 timer.
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b. Deretter fjernes cellekulturmediet, og de infiserte cellemonolagene
fikseres med 0,5 ml iskald, vandig acetonløsning (80 % vol/vol). Fikseringen utføres i avtrekkshette i 15 minutter ved romtemperatur, deretter
fjernes acetonløsningen og dekkglassene lufttørkes i minst 30 minutter.
På dette stadiet skal platene enten behandles umiddelbart eller oppbevares ved –20 °C til senere bruk.
c. Spesifikke monoklonale antistoffer (dvs. MAb IP5B11 til identifisering
av VHSV og Hyb 136-3 til identifisering av IHNV) fortynnes i 0,01 M
PBST (pH 7,2) i den fortynningen som anbefales av leverandøren av
de monoklonale antistoffene; 50– 100 μl/brønn tilsettes i det fikserte
monolaget, og platene inkuberes i én time ved 37 °C i et fuktkammer.
d. Dekkglassene vaskes forsiktig tre ganger med PBS som inneholder
0,05 % Tween- 20 (PBS-T), og bufferen fjernes helt etter siste skylling.
Cellene inkuberes deretter i én time ved 37 °C med antistoff mot
mus-immunglobulin konjugert med fluoresceinisotiocyanat (FITC)
eller tetrametylrhodamin-5-(og-6-)-isotiocyanat (TRITC) brukt som
primærantistoff og fortynnet i henhold til leverandørens anvisninger,
deretter vaskes cellene i PBS-T og tørkes. Fargede kulturer monteres
på objektglass ved hjelp av glyserol-saltløsning og undersøkes under
innfallende ultrafiolett (UV) lys. 10 × eller 12 × okularer og et × 25 eller
× 40 objektiv med blender på henholdsvis > 0,7 og > 1,3 skal benyttes.
Andre IF-teknikker (med hensyn til cellekulturer, fiksering og antistoffer av
referansekvalitet) med dokumentert tilsvarende effektivitet kan benyttes.
I.6.3.

Nøytralisasjon

Celler fra den oppsamlede supernatanten fjernes ved sentrifugering (2
000–4 000 × g) eller membranfiltrering (0,45 μm) med en membran med
svak proteinbinding, og supernatanten fortynnes 1:100 og 1:10 000 i
cellekulturmedium.
Delmengder av minst to supernatantfortynninger blandes og inkuberes
separat i 60 minutter ved 15 °C med like deler av følgende reagenser:
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a. Serum som inneholder gruppespesifikke antistoffer mot VHSV fortynnet
i forholdet 1:50 (vol/vol).
b. Serum som inneholder gruppespesifikke antistoffer mot IHNV fortynnet
i forholdet 1:50 (vol/vol).
c. En blanding av antisera mot de stedegne serotypene av IPNV fortynnet
i forholdet 1:50 (vol/vol).
d. Medium alene (positiv kontroll).
Minst to cellekulturer inokuleres ved hjelp av 50 μl av supernatant-serum-blandingen for hvert virus og inkuberes deretter ved 15 °C. Utviklingen av CPE kontrolleres som beskrevet i nr. I.5.4.
VHSV-stammer og -isolater som ikke reagerer i nøytralisasjonstester,
skal identifiseres med IF eller ELISA.
Andre nøytralisasjonstester med dokumentert tilsvarende effektivitet
kan også benyttes.
I.6.4.

RT-PCR/RT-qPCR

I.6.4.1. Tillaging av viralt RNA

Alt arbeid med RNA skal utføres på is og med hansker.
RNA skal ekstraheres ved bruk av fenol/kloroform-metoden eller med
spinnkolonner med affinitet for RNA i henhold til produsentens anvisninger. Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige RNA-ekstraksjonssett
som vil gi RNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med
RT-PCR-protokollene beskrevet i numrene nedenfor.

RNA resuspenderes i destillert RNAse-fritt vann (dvs. vann behandlet
med 0,1 % dietylpyrokarbonat) eller en egnet elueringsbuffer.
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I.6.4.2. RT-PCR

Følgende primere skal benyttes til påvisning av IHNV:
Foroverprimer 5'-AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3'.
Reversprimer 5'-GGT-GGT-GTT-GTT-TCC-GTG-CAA-3'.
Følgende sykluser skal benyttes (ett-trinns RT-PCR): 1 syklus: 50 °C i 30
minutter, 1 syklus: 95 °C i 2 minutter, 30 sykluser: 95 °C i 30 sekunder,
50 °C i 30 sekunder, 72 °C i 60 sekunder, 1 syklus: 72 °C i 7 minutter og
bløtlegging ved 4 °C.
Følgende primere skal benyttes til påvisning av VHSV:
VN For 5'-ATG-GAA-GGA-GGA-ATT-CGT-GAA-GCG-3'.
VN Rev 5'-GCG-GTG-AAG-TGC-TGC-AGT-TCC-C-3'.
Følgende sykluser skal benyttes (ett-trinns RT-PCR): 50 °C i 30 minutter,
95 °C i 15 minutter, 35 sykluser ved 94 °C i 30 sekunder, 55 °C i 30
sekunder og 68 °C i 60 sekunder. Deretter skal reaksjonen holdes ved
68 °C i 7 minutter.
RT-PCR-reaksjonenes kvantitet og spesifisitet skal vurderes ved hjelp av
gelelektroforese i 1,5 % agarosegel med etidiumbromid og observeres ved
hjelp av UV-gjennomlysning. Et PCR-amplikon på 693 bp kan observeres
for IHNV. For VHSV skal størrelsen være 505 bp.
PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs.
det kan være behov for å optimalisere de termiske protokollene avhengig
av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt
positive resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet. For å unngå enhver tvil skal det derfor benyttes
egnede positive og negative kontroller og sekvenserte amplikoner. Når
det gjelder VHSV-primere, må det utvises særlig forsiktighet ved bruk av
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BF-2-celler, ettersom primerne kan reagere med cellelinjens DNA/RNA
og gi falskt positive resultater av lignende størrelse. Når supernatant
fra BF-2-celler testes, skal alle amplifiserte PCRfragmenter sekvenseres.
I.6.4.3. RT-qPCR for VHSV

Når det gjelder VHSV, utføres amplifisering med følgende primere og probe:
Foroverprimer: 5'-AAA-CTC-GCA-GGA-TGT-GTG-CGT-CC-3'.
Reversprimer: 5'-TCT-GCG-ATC-TCA-GTC-AGG-ATG-AA-3'.
Probe: 5'-FAM-TAG-AGG-GCC-TTG-GTG-ATC-TTC-TG-BHQ1.
Ett-trinns RT-qPCR:
I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive
kontroller. Sykluser: 50 °C i 30 minutter, 95 °C i 15 minutter, 40 sykluser
ved 94 °C i 15 sekunder, 60 °C i 40 sekunder, 72 °C i 20 sekunder (justeres
ved behov). Andre RT- PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert
tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
I.6.4.4. RT-qPCR for IHNV

Når det gjelder IHNV, skal amplifisering utføres ved bruk av følgende
primere og probe:
Foroverprimer: 5'- AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3'.
Reversprimer: 5'- TTCTTTGCGGCTTGGTTGA - 3'.
Probe: 5' 6FAM-TGAGACTGAGCGGGACA-NFQ/MGB.
Totrinns RT-qPCR:
Ettersom følgende analyse bygger på en amplifisering i to trinn, må det
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for å unngå kontaminering utvises særlig stor forsiktighet ved håndtering
av rørene mellom første og andre reaksjon.
Sykluser (etter RT-trinnet): 50 °C i 2 minutter, 95 °C i 10 minutter, deretter
40 sykluser ved 95 °C i 15 sekunder og 60 °C i 1 minutt (justeres ved behov).
Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert tilsvarende
effektivitet kan også benyttes.
II.

Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for å bekrefte
forekomst av eller utelukke mistanke om VHS eller IHN eller begge
ved mistanke om utbrudd

Dersom det kreves at det utføres en laboratorieundersøkelse for å bekrefte
eller utelukke forekomst av IHN eller VHS eller begge ved bruk av de
diagnostiske metodene som er beskrevet i del 2 nr. II.3 i vedlegg 6, skal
følgende diagnostiske metoder og framgangsmåter benyttes:
a. Konvensjonell virusisolering med etterfølgende serumnøytralisasjon,
immunkjemisk eller molekylær virusidentifisering.
b. Viruspåvisning med RT-PCR eller RT-qPCR.
c. Andre diagnostiske metoder, f.eks. IFAT, ELISA, RT-PCR, IHK.
II.1.

Konvensjonell virusisolering med etterfølgende virusidentifisering

II.1.1.

Utvelging av prøver

Minst ti fisk med typiske tegn på IHN eller VHS skal velges for undersøkelse.
II.1.2.

Tillaging og forsendelse av fiskeprøver

Ved tillaging og forsendelse med henblikk på konvensjonell virusisolering
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.2 benyttes.
II.1.3.
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Ved innsamling av supplerende materiale med henblikk på konvensjonell
virusisolering skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.3 benyttes.
II.1.4.

Tillaging av prøver til cellekulturundersøkelse

Ved tillaging av prøver til cellekulturundersøkelse med henblikk på
konvensjonell virusisolering skal metodene og framgangsmåtene fastsatt
i nr. I.4 benyttes.
II.1.5.

Virologisk undersøkelse i cellekultur

Ved virologisk undersøkelse med henblikk på konvensjonell virusisolering
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.5 benyttes.
II.1.6.

Virusidentifisering

Ved virusidentifisering med henblikk på konvensjonell virusisolering
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.6 benyttes.
II.2.

Viruspåvisning med RT-qPCR

II.2.1.

Utvelging av prøver

Ved utvelging av prøver med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.1.2 benyttes.
II.2.2.

Tillaging og forsendelse av fiskeprøver

Ved tillaging og forsendelse med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.2 benyttes.
II.2.3.

Innsamling av supplerende diagnostisk materiale

Ved innsamling av supplerende diagnostisk materiale med henblikk på
viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene fastsatt
i nr. I.3 benyttes.
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II.2.4.

Tillaging av prøver til RT-qPCR

Ved tillaging av prøver med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR
skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.6.4.1 benyttes.
II.2.5.

RT-qPCR

Ved viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene
fastsatt i nr. I.6.4.1, I.6.4.3 og I.6.4.4 benyttes.
II.3.

Andre diagnostiske metoder

Supernatant, tillaget som beskrevet i nr. I.4.3, kan analyseres med ELISA,
indirekte fluorescens-antistoffteknikk (IFAT) eller RT-PCR i samsvar med
henholdsvis nr. I.6.1, I.6.2 eller I.6.4. Vevsmaterialet kan analyseres med
andre diagnostiske metoder, f.eks. med IFAT på frysesnitt eller immunhistokjemi på formalinfiksert vevsmateriale. Disse raske metodene skal
suppleres med en virologisk undersøkelse i samsvar med enten nr. II
bokstav a) eller nr. II bokstav b) innen 48 timer etter prøvetaking dersom
a. resultatet er negativt, eller
b. resultatet er positivt med materiale fra det første tilfellet av IHN eller
VHS.
III.

Framgangsmåte for titrering for å kontrollere cellekulturenes
mottakelighet for infeksjon

Ved titrering for å kontrollere cellekulturenes mottakelighet for infeksjon,
som omhandlet i nr. I.5.3, skal følgende framgangsmåter i dette nummer
benyttes.
Det skal benyttes minst to VHSV-isolater og ett IHNV-isolat. Isolatene
skal representere hovedgruppen av virus i Den europeiske union, dvs.
for VHSV ett sykdomsframkallende isolat fra regnbueørret i ferskvann
og ett marint isolat som er sykdomsframkallende for piggvar, og for

301

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

IHNV en EU-stamme som er sykdomsframkallende for regnbueørret.
Det skal benyttes veldefinerte isolater fra medlemsstatene. Viruspartier
i cellekulturer med lavt passasjetall dyrkes i cellekulturflasker på BF-2eller RTG-2-celler for VHSV og på EPC- eller FHM-celler for IHNV. Det
skal benyttes cellekulturmedium med minst 10 % serum. Til inokulering
benyttes en lav MOI (< 1).
Ved full CPE høstes viruset ved sentrifugering av cellekultursupernatanten ved 2 000 × g i 15 minutter, filtersteriliseres gjennom et 0,45 μm
membranfilter og fordeles i merkede kryorør. Viruset skal oppbevares
ved –80 °C.
En uke etter innfrysing tines tre glass med hvert virus i kaldt vann og
titreres på sine respektive cellelinjer. Minst hver sjette måned, eller ved
mistanke om at en cellelinjes mottakelighet er redusert, tines og titreres
hvert virusisolat.
Framgangsmåtene for titrering skal beskrives detaljert, og samme
framgangsmåte skal benyttes hver gang.
Titrering til fortynningsendepunktet skal gjentas minst seks ganger for
hvert fortynningstrinn. Titerne skal sammenlignes med tidligere titere.
Dersom titeren for et av de tre virusisolatene faller med en faktor på
minst to logaritmer sammenlignet med den opprinnelige titeren, skal
cellelinjen ikke lenger benyttes til overvåkingsformål.
Dersom det oppbevares forskjellige cellelinjer på laboratoriet, skal hver
rekke undersøkes separat.
Dokumentasjonen skal oppbevares i minst ti år.
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DEL 3
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV KOI HERPESVIRUSSYKDOM (KHVD)
I.

Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for å bekrefte
forekomst av eller utelukke mistanke om KHVD

Dersom det kreves at det utføres en laboratorieundersøkelse for å bekrefte
forekomst av eller utelukke mistanke om KHVD ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet i del 3 avsnitt III i vedlegg 6, skal de detaljerte
diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr. I.1–I.2 i denne
del benyttes.
I.1.

Tillaging av fiskeprøver

Til diagnostiske formål kan fisken (sendt levende eller avlivet og pakket
separat i forseglede aseptiske beholdere), eller alternativt fryste organer
eller organdeler konservert i 80 % til absolutt etanol eller virustransportmedium (må behandles innen 48 timer etter prøvetaking), benyttes til
testing med konvensjonelle PCR- eller qPCR- baserte metoder.
Med henblikk på påvisning av KHV skal det tas prøver av gjeller og nyre,
i tillegg kan milt, hjerne og tarm inngå i en ytterligere separat prøve. I
akutte tilfeller kan vevsmateriale fra opptil fem fisk utgjøre en samleprøve.
Videre kan prøver som tas uten at dyret avlives, f.eks. blodprøver, svaberprøver fra gjeller, biopsi av gjeller og skrapeprøver fra slimhinner, i
visse tilfeller benyttes (det vil si at svært verdifull fisk kan benyttes ved
mistanke om forekomst av KHV).
I.1.1.

DNA-ekstraksjon

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter.
Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som
gir DNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med PCR-protokollene beskrevet i nr. I.2.
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I.2.

Påvisning og identifisering av agens med metoder basert på
polymerasekjedereaksjon (PCR)

I.2.1.

Påvisning av KHV med qPCR

Til påvisning av KHV med qPCR skal følgende qPCR-analyse benyttes:
Foroverprimer (KHV-86f): 5'- GACGCCGGAGACCTTGTG -3'.
Reversprimer (KHV-163r): 5'- CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3'.
Probe (KHV-109p): 5'-FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3'.
Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 15 minutter, deretter 40 sykluser ved 94
°C i 15 sekunder og 60 °C i 60 sekunder. I hver kjøring skal det inngå
negative templatkontroller og positive kontroller. Andre qPCR-versjoner
med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
I.2.2.

Påvisning av KHV med konvensjonell PCR

Analysen beskrevet i dette nummer, som er rettet mot tymidinkinase-genet (TK) i KHV, skal benyttes. Andre PCRanalyser med dokumentert
tilsvarende følsomhet og spesifisitet som den analysen som beskrives,
kan også benyttes.
Foroverprimer (KHV-TKf): 5'-GGGTTACCTGTAC GAG-3'.
Reversprimer (KHV-TKr): 5'-CACCCAGTAGATTA TGC-3'.
Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 5 minutter, deretter 35 sykluser ved 95 °C
i 30 sekunder, 52 °C i 30 sekunder, 72 °C i 1 minutt og 1 syklus ved 72
°C i 10 minutter. Produktstørrelsen bør være 409 bp.
PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under,
dvs. det kan være behov for å optimalisere de termiske protokollene
avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme
falskt positive resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller
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kontaminering. I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller
og positive kontroller. Andre PCR-versjoner med dokumentert tilsvarende
effektivitet kan også benyttes.
Den første påvisningen i et område skal bekreftes ved sekvensering eller
sendes til et nasjonalt referanselaboratorium eller til EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer med henblikk på umiddelbar identifisering.
II.

Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking
av KHVD

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller
opprettholde visse helsestatuser med hensyn til KHVD, som omhandlet i
del 3 avsnitt I i vedlegg 6, ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet
i del 3 avsnitt II eller III i nevnte vedlegg, skal de detaljerte diagnostiske
metodene og framgangsmåtene beskrevet i følgende nr. II.1 og II.2 i
denne del benyttes.
II.1.

Tillaging av fiskeprøver

Dersom det er mulig, skal det tas prøver av fisk som i en lengre periode
er blitt holdt ved en temperatur der viruset kan utvikle seg (dvs. 2–3 uker
ved 15–26 °C). Dersom det er mulig, skal prøvene tas 24 timer, og senest
72 timer, etter driftsrutiner som kan reaktivere viruset i fisk med status
som virusbærer, f.eks. håving eller transport, for å øke muligheten for
påvisning av KHV.
Med henblikk på overvåking av KHVD kan fisken (sendt levende eller
avlivet og pakket separat i forseglede aseptiske beholdere), eller alternativt fryste organer eller organdeler konservert i 80–100 % alkohol eller
virustransportmedium (må behandles innen 48 timer etter prøvetaking),
benyttes til testing med PCR-baserte metoder. Med henblikk på overvåking
av KHVD skal det tas prøver av gjelle- og nyrevev.
Med henblikk på overvåking av KHVD skal samleprøver unngås når det
er mulig. Dersom det er nødvendig å lage samleprøver, kan vevsmateriale
fra høyst to fisk utgjøre en samleprøve. Større prøver skal homogeniseres
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med en morter og pistill eller i en stomacher, og delprøver skal tas ut
til DNA-ekstraksjon før klaring. Alternativt kan det tas ut delprøver fra
hvert vev i prøven som plasseres i lyseringsrør.
II.1.1.

DNA-ekstraksjon

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter. Det kan
benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som gir DNA
av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med PCR-protokollene
beskrevet i nr. II.2.
Det akseptable forholdet mellom vev og medium er 1:9 w/v. I testene
skal det inngå 20–25 mg vevsmateriale.
II.2.

Overvåking av KHVD med PCR-baserte metoder

Til overvåking av KHV skal qPCR benyttes. Dersom det forekommer
positive prøver i et område som tidligere ikke er bekreftet som positivt,
skal testresultatene bekreftes enten
a. ved sekvensering av et PCR-produkt eller et flettet («nested») PCR-produkt
fra prøvene.
Det skal være et samsvar på minst 98 % mellom den oppnådde rene
konsensussekvensen og disse referansesekvensene,
b. eller alternativt ved å sende prøvene til et nasjonalt referanselaboratorium for å få bekreftet resultatene.
II.2.1.

Påvisning av KHV med qPCR

Følgende qPCR-protokoll skal benyttes:
Foroverprimer (KHV-86f): 5'- GACGCCGGAGACCTTGTG -3'.
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Reversprimer (KHV-163r): 5'- CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3'.
Probe (KHV-109p): 5'-FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3'.
Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 15 minutter, deretter 50 sykluser ved 94
°C i 15 sekunder og 60 °C i 60 sekunder.
qPCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under,
dvs. det kan være behov for å optimalisere de termiske protokollene
avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme
falskt positive resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller
kontaminering på laboratoriet. I hver kjøring skal det inngå negative
templatkontroller og positive kontroller. Andre qPCR- versjoner med
dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
II.2.2.

Konvensjonell PCR for å bekrefte påvisning av KHV

For å bekrefte forekomst av infeksjon med KHV benyttes den generiske
protokollen for flettet PCR beskrevet i tabell 2.1, etterfulgt av sekvensering
av det amplifiserte produktet.
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Tabell 2.1

Primere og vilkår for analyse med flettet («nested») PCR rettet mot alle cyprinidherpesvirus (CyHV-1, CyHV2 and CyHV-3)
Sekvens

Primernavn

Sykluser

Produktstørrelse

Første PCR-runde
CyHVpol-forover

5'-CCAGCAACATGTGCGACGG-3'

1 syklus:
95 °C i 2 minutter
40 sykluser:
95 °C i 30 sekunder
55 °C i 30 sekunder

CyHVpol-revers

5'-CCGTARTGAGAGTTGGCGCA-3'

72 °C i 45 sekunder
1 syklus:

362 bp

72 °C i 10 minutter
Andre PCR-runde
1 syklus:
95 °C i 2 minutter
CyHVpol-intern forover

5'-CGACGGVGGYATCAGCCC-3'

40 sykluser:
95 °C i 30 sekunder
55 °C i 30 sekunder

339 bp

72 °C i 45 sekunder
CyHVpol-intern revers

5'-GAGTTGGCGCAYACYTTCATC-3'

1 syklus:
72 °C i 10 minutter

PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det
kan være behov for å optimalisere de termiske protokollene avhengig av hvilken
termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive resultater
på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet.
I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller.
PCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes.
Sekvenseringen kan utføres av laboratoriet eller hos eksterne foretak spesialisert
på sekvensering. Sekvenseringsresultatene skal analyseres ved å sammenligne
sekvensene med kjente referansesekvenser for KHV (GenBanknummer AP008984,
DQ657948 og DQ177346). Det skal være et samsvar på minst 98 % mellom den
oppnådde rene konsensussekvensen og disse referansesekvensene.
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DEL 4
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV INFEKSJON MED MARTEILIA
REFRINGENS
I.

Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for
diagnostisering av infeksjon med Marteilia refringens

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller
opprettholde en helsestatus med hensyn til infeksjon med Marteilia
refringens, som omhandlet i del4 avsnitt I i vedlegg 6, eller for å bekrefte
eller utelukke forekomst av denne listeførte sykdommen ved bruk av de
diagnostiske metodene beskrevet i del 4 avsnitt II i vedlegg 6, skal de
detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr.
I.1, I.2 og I.3 i denne del benyttes.
I.1.

Framgangsmåte for prøvetaking

For å øke sjansene for å finne infiserte dyr, skal det prioriteres å ta prøver
av individuelle bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr.
Etter prøvetaking oppbevares østers eller blåskjell ved 4 °C eller kjølt på
is i høyst 24 timer dersom prøvene omfatter bløtdyr med åpne skall, og i
høyst 72 timer dersom dette ikke er tilfellet, i en plastpose påført en etikett
med opplysninger om østersenes eller blåskjellenes art og opprinnelse.
Bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr skal oppbevares atskilt
fra andre bløtdyr.
Et 3–5 mm tykt vevssnitt, herunder vev fra gjeller og hjerte, skal benyttes
til histologisk diagnostisering av Marteilia refringens. En bit av fordøyelseskjertelen skal benyttes i enkelte tester, herunder avtrykk og polymerasekjedereaksjon (PCR).
I.2.

Mikroskopiteknikker

I.2.1.

Cytologi (avtrykkscytologi)
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Etter at vev fra fordøyelseskjertelen er tørket på absorberende papir, lages
det en rekke avtrykk på et objektglass. Objektglassene lufttørkes, fikseres
i metanol eller i absolutt etanol og farges ved hjelp av et kommersielt
tilgjengelig blodfargingssett, f.eks. Diff- Quik®/Hemacolor®, i samsvar
med produsentens anvisninger. Etter skylling i springvann og tørking
monteres objektglassene med dekkglass ved hjelp av en egnet syntetisk
harpiks. Objektglassene observeres først ved × 200 forstørrelse og deretter
med immersjonsolje ved × 1 000 forstørrelse.
Et positivt resultat skal være observasjon av celler i størrelser på opptil 30–40
μm. Cytoplasmaet farges basofilt, mens cellekjernen farges eosinofilt. Det
observeres lyse haloer rundt store, sterkt fargede (lysbrytende) granulater
og celler intracellulært i større celler.
Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter.
I.2.2.

Histologi

Vevssnitt som omfatter gjeller, fordøyelseskjertel, kappe og gonade,
fikseres i minst 24 timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt av
normal behandling med henblikk på histologi med parafin og farging,
f.eks. med hematoksylin og eosin. Observasjonene foretas ved stigende
forstørrelse opp til × 1 000.
Et positivt resultat skal være observasjon av celler med størrelser fra 4 til
40 μm. Tidlige stadier består av multinukleære celler som er sfæriske til
avlange. Disse forekommer hovedsakelig i epitel fra spiserør og magesekk
og noen ganger fra leppepalpene. Sporulering omfatter celledelinger inne
i celler og finner sted i fordøyelseskjertelens tubuli og ducti. Lysbrytende
granulater observeres under sporulering, men ikke i tidlige stadier. I sene
faser av en infeksjon observeres det frie sporangier i mage-tarmkanalens
lumen. Cytoplasmaet farges basofilt, mens cellekjernen farges eosinofilt.
Granulatene kan ha mørk oransje til mørk rød farge.
Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter.
I.3.
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I.3.1.

DNA-ekstraksjon

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter.
Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som
vanligvis gir DNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med
PCR-protokollene, som beskrevet i nr. I.3.2.
I.3.2.

Polymerasekjedereaksjon (PCR)

Det er utarbeidet og publisert en rekke PCR-protokoller.
Det skal benyttes PCR-primere rettet mot regionen ITS1 (internt transkribert spacer), ettersom de er i stand til bare å amplifisere M. refringens.
PCR skal utføres i et volum på 50 μl. PCR-blandinger skal inneholde buffer
(500 mM KCl, 100 mM Tris/HCl [pH 9,0 ved 25 °C] og 1 % Triton® X-100),
2,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP-blanding, 1 μM forover- og reversprimere,
0,02 enheter μl–1 Taq DNA-polymerase og 10–100 ng ekstrahert DNA.
Etter denaturering av DNA ved 94 °C i 5 minutter skal det kjøres 30
sykluser som følger: denaturering ved 94 °C i 1 minutt, hybridisering ved
55 °C i 1 minutt og elongering ved 72 °C i 1 minutt per kilobasepar. Det
utføres en siste elongering i 10 minutter ved 72 °C. Til påvisning av M.
refringens utføres det PCR med primere rettet mot regionen ITS1 (5'-CCGCAC- ACG-TTCTTC-ACT-CC-3' og 5'-CTC-GCG-AGT-TTC-GAC-AGA-CG-3').
Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert
eller plasmid-DNA, herunder målregionen.
Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter
og PCR- reagenser uten mål-DNA.
Et positivt resultat er positiv PCR-amplifisering ved den forventede
størrelsen (412 bp), idet alle negative kontroller skal være negative og
alle positive kontroller skal være positive.
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I.3.3.

In situ-hybridisering (ISH)

Det er utarbeidet og publisert en rekke ISH-protokoller.
Proben rettet mot rRNA-genkompleksets SSU skal benyttes, ettersom
den er blitt validert med tanke på histologi.
Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24
timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt av normal behandling med
henblikk på histologi med parafin. Snitt på 5 μm skjæres og plasseres
på aminoalkylsilanbelagte objektglass, som deretter varmes i ovn over
natten ved 40 °C. Snittene avvokses i xylenbad i 10 minutter. Dette trinnet
gjentas én gang, deretter fjernes løsemidlet i to etterfølgende bad med
absolutt etanol, hvert med 10 minutters varighet. Deretter dehydreres
snittene ved nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner. Snittene
behandles med proteinase K (100 μg ml–1) i TE-buffer (Tris [50 mM],
EDTA [10 mM]) ved 37 °C i 30 minutter. Objektglassene dehydreres ved
nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner og lufttørkes. Snittene
inkuberes med 100 μl hybridiseringsbuffer (4 × SSC [Standard Saline
Citrate], 50 % formamid, 1 × Denhardts løsning, 250 μg ml–1 gjær-tRNA,
10 % dekstransulfat) inneholdende 10 ng (1 μl av PCR-reaktantene tillaget
som beskrevet i nr. I.3.2 ved bruk av primerne CCG-GTG-CCA-GGT-ATATCT-CG og TTC-GGG- TGG-TCT-TGA-AAG-GC) av den digoksi-geninmerkede
proben. Snittene dekkes med in situ-dekkglass av plast og plasseres på
en varmeblokk ved 95 °C i 5 minutter. Deretter avkjøles objektglassene
på is i 1 minutt før hybridisering over natten ved 42 °C i et fuktkammer.
Snittene vaskes to ganger i 5 minutter i 2 × SSC ved romtemperatur, og
én gang i 10 minutter i 0,4 × SSC ved 42 °C. Påvisningstrinnene utføres
i henhold til produsentens anvisninger. Deretter skylles objektglassene
i sterilt destillert vann (dH2O). Snittene motfarges med Bismarck Brown
Yellow, skylles i dH2O og dekkglass monteres ved hjelp av et vandig
monteringsmedium.
Positive og negative kontroller skal være snitt fra henholdsvis kjente
infiserte og kjente ikke-infiserte verter.
Et positive resultat vises ved lilla-svart merking av M. refringens-celler
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i kjente målvev, idet alle negative kontroller skal være negative og alle
positive kontroller positive.
I.3.4.

Sekvensering

Sekvensering utføres som et av de siste trinnene for å bekrefte diagnosen.
Målregioner er SSU rDNA og ITS1.
II. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking
og bekreftelse av infeksjon med Marteilia refringens
Med hensyn til overvåkingsprogrammer og for å bekrefte forekomst
av en infeksjon med Marteilia refringens eller for å utelukke mistanke
om denne listeførte sykdommen, i samsvar med kravene fastsatt i del
4 avsnitt II i vedlegg 6, skal de diagnostiske metodene og tilhørende
framgangsmåter som skal benyttes, være i samsvar med retningslinjene
fastsatt i tabell 4.1 som følger:
Tabell 4.1

Retningslinjer for bruk av diagnostiske metoder for overvåkingsprogrammer og
for å bekrefte eller utelukke infeksjon med Marteilia refringens
Målrettet overvåking

Sannsynlig diagnose

Bekreftende diagnose

Avtrykk av fordøyelseskjertel

X

X

X eller

Histopatologi

X

Metode

X eller

In situ-hybridisering

PCR

X og

X

Sekvensering
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DEL 5
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV INFEKSJON MED BONAMIA OSTREAE
I.

Framgangsmåter for diagnostisering av infeksjon med
Bonamia ostreae

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller
opprettholde en viss helsestatus med hensyn til Bonamia ostreae, som
omhandlet i del 5 avsnitt I i vedlegg 6, eller for å bekrefte eller utelukke
forekomst av denne listeførte sykdommen ved bruk av de diagnostiske
metodene beskrevet i del 5 avsnitt II i vedlegg 6, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i følgende nr. I.1, I.2 og
I.3 benyttes.
I.1.

Prøvetakingsprosess

For å øke sjansene for å finne infiserte dyr, skal det prioriteres å ta prøver
av individuelle bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr.
Etter prøvetaking oppbevares østersene ved 4 °C eller kjølt på is i høyst
24 timer dersom prøvene omfatter bløtdyr med åpne skall, og i 72 timer
dersom dette ikke er tilfellet, i en plastpose påført en etikett med opplysninger om østersenes art og opprinnelse. Bløtdyr med åpne skall eller
nylig døde bløtdyr skal oppbevares atskilt fra andre bløtdyr.
Et 3–5 mm tykt vevssnitt, herunder vev fra gjeller og hjerte, skal benyttes
til histologisk diagnostisering av Bonamia ostreae. En bit av fordøyelseskjertelen skal benyttes i enkelte tester, herunder avtrykk og polymerasekjedereaksjon (PCR)
.
I.2.

Mikroskopiteknikker

I.2.1.

Cytologi (avtrykkscytologi)

Etter at vev fra gjeller eller hjerte er tørket på absorberende papir, lages
det en rekke avtrykk på et objektglass. Objektglassene lufttørkes, fikseres
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i metanol eller i absolutt etanol og farges ved hjelp av et kommersielt
tilgjengelig blodfargingssett, f.eks. Diff- Quik®/Hemacolor®, i samsvar
med produsentens anvisninger. Etter skylling i springvann og tørking
monteres objektglassene med dekkglass ved hjelp av en egnet syntetisk
harpiks. Objektglassene observeres først ved × 200 forstørrelse og deretter
med immersjonsolje ved × 1 000 forstørrelse.
Et positivt resultat er forekomst av små sfæriske eller eggformede
organismer (2–5 μm brede) i hemocytter. Parasitten kan imidlertid også
forekomme ekstracellulært. Disse organismene har basofilt cytoplasma
og eosinofil cellekjerne (fargene kan variere avhengig av hvilken farge
som er benyttet), og ettersom de strykes ut på objektglasset, kan de virke
bredere på avtrykk enn ved en histologisk undersøkelse. Multinukleære
celler kan observeres. Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter.
I.2.2.

Histologi

Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24
timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt av normal behandling med
henblikk på histologi med parafin og farging, f.eks. med hematoksylin og
eosin. Observasjonene foretas ved stigende forstørrelse opp til × 1 000.
Et positivt resultat skal være forekomst av parasitter som svært små celler
med en bredde på 2–5 μm i hemocyttene, eller frie i bindevev eller sinus
i gjelle-, tarm- og kappeepitel, noe som ofte er forbundet med en kraftig
betennelsesreaksjon. For å unngå enhver tvil skal parasitten observeres
inne i hemocytten med henblikk på en positiv diagnose. Teknikken er
ikke artsspesifikk for parasitter.
I.3.

Molekylære teknikker

I.3.1.

DNA-ekstraksjon

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter.
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Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som
vanligvis gir DNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med
PCR-protokollene som beskrevet nedenfor.
I.3.2.

Polymerasekjedereaksjon (PCR)

Det er utarbeidet og publisert en rekke PCR-protokoller.
To PCR-protokoller rettet mot SSU rDNA kan benyttes:
a. Den første er konvensjonell PCR som amplifiserer flere medlemmer
av Haplosporidia, herunder Bonamia spp. Primerne, som betegnes
Bo og Boas, er henholdsvis 5'-CAT-TTA-ATT-GGT-CGG-GCC-GC-3' og
5'-CTG-ATCGTC- TTC-GAT-CCC-CC-3' og amplifiserer et produkt på
300 bp. PCR-blandinger inneholder buffer (500 mM KCl, 100 mM Tris/
HCl [pH 9,0 ved 25 °C] og 1 % Triton® X-100), 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM
dNTP-blanding, 1 μM forover- og reversprimere, 0,02 enheter μl–1 Taq
DNA-polymerase og 0,2 ng μl–1 av DNA- templatet i et samlet volum
på 50 μl. Prøvene denatureres i en termosykler i 5 minutter ved 94 °C
etterfulgt av 30 sykluser (94 °C i 1 minutt, 55 °C i 1 minutt, 72 °C i 1
minutt), deretter foretas en siste elongering i 10 minutter ved 72 °C.
Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert
eller plasmid-DNA, herunder målregionen.
Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter
og PCR- reagenser uten mål-DNA.
Et positivt resultat er positiv PCR-amplifisering ved den forventede
størrelsen (dvs. 300 bp), idet alle negative kontroller skal være negative
og alle positive kontroller skal være positive.
b. Den andre PCR-protokollen er en sanntids-PCR-analyse med SYBR®
Green. Den muliggjør spesifikk påvisning av B. ostreae (som beskrevet
nedenfor), og kan kombineres med en sanntids-PCR-analyse med SYBR®
Green som muliggjør spesifikk påvisning av B. exitiosa (Ramilo et al.
2013).
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Primerne BOSTRE-F (5'- TTACGTCCCTGCCCTTTGTA-3') og BOSTRE-R
(5'- TCGCGGTTGAATTT-TATCGT-3') amplifiserer et produkt på 208 bp.
PCR- blandinger inneholder SYBR® Green Master Mix (1X), 0,3 μM foroverog reversprimere og 200 ng ekstrahert DNA. Prøvene skal denatureres
i et sanntidspåvisningssystem i 10 minutter ved 95 °C etterfulgt av 35
sykluser (95 °C i 30 sekunder, 55 °C i 45 sekunder og 72 °C i 1 minutt).
Smeltekurven analyseres ved å øke temperaturen fra 55 °C til 95 °C i trinn
på 0,5 °C/s og ved å registrere fluorescens ved hver temperaturendring.
Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert
eller plasmid-DNA, herunder målregionen.
Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter
og PCR- reagenser uten mål-DNA.
Et positivt resultat skal være positiv PCR-amplifisering med en unik
maksimal smeltetemperatur (78,25 ± 0,25 °C under forholdene publisert
av Ramilo et al. 2013), idet alle negative kontroller skal være negative
og alle positive kontroller skal være positive.
I.3.3.

In situ-hybridisering (ISH)

Det er utarbeidet og publisert en rekke ISH-protokoller.
Det skal benyttes en probe rettet mot rDNA-genkompleksets SSU, selv
om det er vist at den kan kryssreagere med enkelte andre medlemmer
av familien Haplosporidia.
Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24
timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt av normal behandling med
henblikk på histologi med parafin. Snitt på 5 μm skjæres og plasseres på
aminoalkylsilanbelagte objektglass, som deretter varmes i ovn over natten
ved 40 °C. Snittene avvokses i xylenbad i 10 minutter. Dette trinnet gjentas
én gang, deretter fjernes løsemidlet i to etterfølgende bad med absolutt
etanol, hvert med 10 minutters varighet. Deretter dehydreres snittene ved
nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner. Snittene behandles med
proteinase K (100 μg ml–1) i TE-buffer (Tris [50 mM], EDTA [10 mM]) ved
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37 °C i 30 minutter. Objektglassene dehydreres ved nedsenking i etanol
i stigende konsentrasjoner og lufttørkes. Snittene inkuberes med 100 μl
hybridiseringsbuffer (4 × SSC [Standard Saline Citrate], 50 % formamid,
1 × Denhardts løsning, 250 μg ml–1 gjær-tRNA, 10 % dekstransulfat)
inneholdende 20 ng (2 μl av PCR-reaksjonen tillaget som beskrevet i
nr. I.3.2 ved bruk av primerne Bo og Boas) av den digoksigeninmerkede
proben. Snittene dekkes med in situ-dekkglass av plast og plasseres på
en varmeblokk ved 95 °C i 5 minutter. Deretter avkjøles objektglassene
på is i 1 minutt før hybridisering over natten ved 42 °C i et fuktkammer.
Snittene vaskes to ganger i 5 minutter i 2 × SSC ved romtemperatur, og én
gang i 10 minutter i 0,4 × SSC ved 42 °C. Påvisningstrinnene skal utføres
i henhold til produsentens anvisninger. Deretter skylles objektglassene i
sterilt destillert vann (dH2O). Snittene motfarges med Bismarck Brown
Yellow, skylles i dH2O og dekkglass monteres ved hjelp av et vandig
monteringsmedium.
Positive og negative kontroller skal være snitt fra henholdsvis kjente
infiserte og kjente ikke-infiserte verter.
Et positivt resultat skal svare til de merkede parasittene inne i hemocyttene,
idet alle negative kontroller skal være negative og alle positive kontroller
skal være positive.
I.3.4.

Sekvensering

Sekvensering utføres som et av de siste trinnene for å bekrefte diagnosen.
Målregioner er SSU rDNA og ITS1.
II.

Framgangsmåter for overvåking og bekreftelse av infeksjon med
Bonamia ostreae

Med henblikk på overvåking og for å bekrefte forekomst av eller utelukke
mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae i samsvar med kravene
fastsatt i del 5 avsnitt II i vedlegg 6 skal de diagnostiske metodene
og tilhørende framgangsmåter som skal benyttes, være i samsvar med
retningslinjene fastsatt i tabell 5.1 som følger
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Tabell 5.1

Retningslinjer for bruk av diagnostiske metoder for overvåkingsprogrammer og
for å bekrefte eller utelukke infeksjon med Bonamia ostreae
Målrettet overvåking

Sannsynlig diagnose

Bekreftende diagnose

Avtrykk av hjerte eller gjeller

X

X

X eller

Histopatologi

X

Metode

X eller

In situ-hybridisering

PCR

X og

X

Sekvensering
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DEL 6
DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR
OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV HVITFLEKKSYKDOM (WSD)
1.

Diagnostiske framgangsmåter for påvisning av
hvitflekksyndromvirus (WSSV)

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse med henblikk på
overvåkings- og bekjempelsesprogrammene omhandlet i del 6 avsnitt I
i vedlegg 6, og for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om
infeksjon med WSSV ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet i
del 6 avsnitt II i vedlegg 6, skal de detaljerte diagnostiske metodene og
framgangsmåtene beskrevet i nr. 2–7 i denne del benyttes.
Metodene og framgangsmåtene beskrevet i denne delen er tilpasset etter
den ISO 17025-akkrediterte testen som benyttes på Den europeiske unions
referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer. Alternative metoder, der
det benyttes tilsvarende sett produsert av andre produsenter og tilsvarende
forhold, som gir tilsvarende følsomhet og spesifisitet som dem som er
beskrevet i denne del, kan benyttes. Det PCR-amplifiserte produktet skal
under alle omstendigheter sekvenseres for å bekrefte WSSV.
2.

Prøvetakingsprosess

Vev (pleopoder og gjeller) som inneholder WSSV fra krepsdyr, kan oppbevares i etanol, RNAlater eller hurtiginnfryses ved –80 °C. Følgende trinn
skal utføres for å identifisere WSSV fra vevsprøver: homogenisering av
vevet, ekstraksjon av DNA, spesifikk amplifisering av DNA fra WSSV
ved bruk av PCR, visualisering av det amplifiserte produktet på en gel,
rensing av DNA og sekvensering for å bekrefte det sykdomsframkallende
virusets identitet.
3.

Vevshomogenisering

Oppkutting av vevet og tillaging av et homogenat i en egnet buffer skal
utføres ved bruk av FastPrep homogenisator og Lysing Matrix A-rør (MP
Biomedicals). Vevet veies, plasseres i Lysing Matrix A-rør, fortynnes 1:10
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w/v eller i henhold til produsentens anvisninger i en egnet buffer (G2
og 10 μl proteinase K til bruk med DNA Tissue kit [Qiagen]) og homogeniseres med FastPrep-24 homogenisator i 2 minutter. Homogeniserte
prøver inkuberes ved 56 °C i minst 4 timer eller over natten. Prøvene
vortekseres, sentrifugeres ved 9 000 rpm i 2 minutter, og 50 μl supernatant eller et volum tilsvarende 5 mg vev (vevsvekten som er optimal
for ekstraksjonssettet), tilsettes i et prøverør for DNA-ekstraksjon og
fylles med G2-buffer opp til 200 μl.
4.

DNA-ekstraksjon

Totalt DNA skal ekstraheres ved hjelp av et DNA-ekstraksjonssett for
vev og EZ1 Advanced XL Biorobot (Qiagen) i henhold til produsentens
anvisninger. En ekstraksjonskontroll (DNA fra kalvebrissel) og en negativ
kontroll (G2buffer) skal kjøres med hvert parti med prøver. DNA elueres
i et volum på 50 μl. For å sikre en vellykket ekstraksjon bestemmes
DNA-konsentrasjonen for alle prøver og kontroller ved hjelp av en Nano
Drop-maskin. Ekstrahert DNA fryses ved –20 °C dersom det ikke skal
benyttes med det samme.
5.

Polymerasekjedereaksjon (PCR) for WSSV

Metoden som skal benyttes til å påvise WSSV, skal være protokollen for
påvisning av WSSV ved hjelp av flettet PCR som beskrives i følgende
ledd, og som amplifiserer 18s rRNA-genets 1 447 bp- og 848 bp-amplikon
i henholdsvis første og andre PCR- runde.
Den første PCR-reaksjonsrunden utføres i et volum på 50 μl som inneholder
sluttkonsentrasjoner på 1 × GoTaq Buffer (Promega), 5 mM MgCl2, 1
pmol/μl WSSV 146 F1-primer, 1 pmol/μl WSSV 146 R1-primer (tabell
1), 0,25 mM dNTPs, 1,25U Taq-polymerase og 2,5 μl DNA. Hver prøve
kjøres i duplikat sammen med en negativ ekstraksjonskontroll, en negativ
PCR-kontroll (tilsatt 2,5 μl H2O istedenfor DNA) og en positiv kontroll. Den
positive kontrollen skal være fortynnet WSSV-plasmid som er framstilt
og validert for intern bruk (fås fra EURL).
Den andre PCR-reaksjonsrunden skal utføres på samme måte som første
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runde, men ved bruk av primersettet WSSV 146 F2/R2 og med ytterligere
en positiv kontroll for å kontrollere at dette trinnet i PCR har fungert.

Primer

Sekvens

WSSV 146 F1

ACTACTAACTTCAGCCTATCTAG

WSSV 146 R1

TAATGCGGGTGTAATGTTCTTACGA

WSSV 146 F2

GTAACTGCCCCTTCCATCTCCA

WSSV 146 R2

TACGGCAGCTGCTGCACCTTGT

Både første og andre PCR-runde skal utføres ved hjelp av følgende sykluser
på en DNA Engine Tetrad 2 Peltier termosykler (eller tilsvarende): En første
denaturering ved 94 °C i 2 minutter etterfulgt av 94 °C i 30 sekunder, 62
°C i 30 sekunder, 72 °C i 30 sekunder gjentatt i 30 sykluser, et elongeringstrinn ved 72 °C i 2 minutter, deretter holdes reaksjonen ved 4 °C.
6.

Gelelektroforese

Amplifiserte PCR-produkter fra både første og andre PCR-runde visualiseres
på 2 % agarosegel med TAE-buffer. 15 μl av hver prøve kjøres ved 120 V
i cirka 20 minutter og undersøkes under UV-lys. Positive prøver vil gi et
bånd på 1 447 bp i første PCR- runde og 848 bp i andre PCR-runde. Prøver
av denne størrelsen skjæres ut og plasseres i et 1,5 ml mikrosentrifugerør.
DNA i gelbitene renses med Promega Wizard® SV Gel og PCR Clean-Up
System i henhold til produsentens anvisninger. DNA- konsentrasjonen
anslås ved hjelp av en Nano Drop-maskin. Renset DNA fryses ved – 20
°C dersom det ikke skal benyttes med det samme.
7.

Sekvensering av PCR-produkter

DNA sekvenseres med Big Dye Terminator Kit v3,1 (Applied Biosystems). Det
samlede volumet i hver reaksjon er 20 μl, idet sluttkonsentrasjonene er

322

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

1 × Big Dye Terminator, 1 × sekvenseringsbuffer, 10 pmol/μl forovereller reversprimer og 10 μl renset DNA (fortynnet til cirka 10 ng/μl) som
kjøres ved bruk av følgende sykluser på en DNA Engine Tetrad 2 Peltier
termosykler (eller tilsvarende): 94 °C i 30 sekunder etterfulgt av 96 °C i
10 sekunder, 50 °C i 10 sekunder og 60 °C i 4 minutter, idet de siste tre
trinnene gjentas 30 ganger.
PCR-produktene utfelles ved hjelp av en natriumacetatmetode der 20
μl DNA tilsettes i 10 μl NaAc, 70 μl H2O og 250 μl etanol, vortekseres
og sentrifugeres ved 13 000 rpm i 20 minutter, supernatanten fjernes
og pelleten vaskes med 200 μl absolutt etanol og sentrifugeres ved
13 000 rpm i 5 minutter. Pelleten tørkes i 5 minutter ved 37 °C. 25 μl
Hi-Di-formamid tilsettes i pelletene, varmes opp til 95 °C i 2 minutter og
vortekseres grundig. Prøvene skal sekvenseres ved hjelp av ABI3130xl
Avant Genetic Analyzer i henhold til produsentens anvisninger. Sekvenseringsresultatene skal analyseres med programvaren Sequencher, og
sekvensene skal sammenlignes med sekvensene i NCBIs database ved
hjelp av BLAST-funksjonen.
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Vedlegg 8. Modell for søknad om å få et område erklært i kategori II med
godkjent overvåkingsprogram for sykdommer på liste 2

Krav/opplysninger som skal framlegges

1.

Identifisering av programmet

1.1. Innberettende medlemsstat
1.2. Vedkommende myndighet
(adresse, faks, epost)
1.3. Dokumentets 		
referansenummer
1.4. Dato for oversending
til Kommisjonen
2.

Type underretning

2.1 . □ Erklæring om 		
overvåkingsprogram
2.2. □ Søknad for 			
overvåkingsprogram
3.
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4.

5.

Sykdommer

4.1. Fisk

□ VHS
□ IHN
□ ISA
□ KHV

4.2. Bløtdyr

□ Marteilia refringens
□ Bonamia ostreae

4.3. Krepsdyr

□ Hvitflekksykdom

Generelle opplysninger om 		
programmene

5.1. Vedkommende myndighet(2)
5.2.Organisering av og tilsyn med 		
alle deltakere i programmet(3)
5.3. En oversikt over
akvakulturnæringens struktur
på det berørte området, herunder
produksjonstyper og oppdrettede arter
5.4. Fra hvilken dato har det vært
obligatorisk å underrette
vedkommende myndighet om 		
mistanke om og bekreftet forekomst
av sykdommen(e)?
5.5.Fra hvilken dato har det vært et s
ystem for tidlig påvisning i hele 		
medlemsstaten, som gjør det mulig 		
for vedkommende myndighet å
utføre undersøkelser og rapportere 		
om sykdommer på en effektiv måte?(4)
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Krav/opplysninger som skal
framlegges
5.6. Opprinnelse til akvakulturdyr
av arter som er mottakelige for den
aktuelle sykdommen, og som føres
inn i medlemsstaten, sonen eller
segmentet for oppdrett
5.7. Retningslinjer for god
hygienepraksis(5)
5.8. Sykdommens epidemiologiske
situasjon i minst de siste fire år før 		
programmet ble satt i gang(6)
5.9.Beskrivelse av det framlagte 		
programmet(7)
5.10.Programmets varighet
6.

Område som omfattes(8)

6.1. □ Medlemsstat
6.2. □ Sone (hele nedbørfeltet)(9)
6.3. □ Sone (del av nedbørfeltet) (10)
Identifiser og beskriv den kunstige 		
eller naturlige barrieren som
avgrenser sonen, og begrunn dens
evne til å hindre vanndyrs vandring
oppstrøms fra lavereliggende
områder av nedbørfeltet
6.4. □ Sone (mer enn ett nedbørfelt) (11)

326

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

Opplysninger / nærmere
forklaring og begrunnelse

OMSETNINGS-OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

6.5. □ Segment som er uavhengig av helsestatusen i de
omkringliggende områdene (12)
Identifiser og beskriv vannforsyningen
for hvert oppdretts anlegg(13)
□ Brønn, borehull eller kilde
□ Renseanlegg som inaktiverer det
relevante sykdoms framkallende
stoffet(14)
Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller kunstige barrierer
og begrunn dets evne til å hindre
at vanndyr fra de omkringliggende
vassdragene kommer inn på hvert
oppdrettsanlegg i et segment
Identifiser og beskriv for hvert
oppdrettsanlegg vernet mot oversvømmelse og vanninntrenging fra de
omkringliggende vassdragene
6.6. □ Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende
områdene (15)
□ Én epidemiologisk enhet på grunn
av sin geografiske beliggenhet og
avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(16)
□ Alle akvakulturanlegg som inngår
i segmentet, hører inn under et felles
biosikkerhetssystem(17)
□ Eventuelle tilleggskrav(18)
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6.7.Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som omfattes av
programmet (registreringsnumre og
geografisk beliggenhet)
Krav/opplysninger som skal framlegges

Opplysninger / nærmere
forklaring og begrunnelse

7. Tiltak fastsatt i det framlagte programmet

7.1. Oversikt over tiltakene fastsatt i programmet
Første år
□ Undersøkelser
□ Innhøsting for konsum eller
videreforedling
□ Umiddelbart
□ Senere
□ Fjerning og disponering
□ Umiddelbart
□ Senere
□ Andre tiltak (angi nærmere)

Siste
□
□ Undersøkelser
Innhøsting for konsum
eller videreforedling
□ Umiddelbart
□ Senere
Fjerning og disponering
□ Umiddelbart
□ Senere
Andre tiltak (angi nærmere)

7.2. Beskrivelse av tiltakene fastsatt i programmet(19)
Målbestander/-arter
Anvendte undersøkelser og prøvetakingsmetoder. Laboratorier som deltar i
programmet(20)
Regler for forflytning av dyr
Tiltak i tilfelle positivt resultat(21)
Kontroll og overvåking av programmets
gjennomføring og rapportering
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(1)

Gjeldende nasjonal lovgivning for overvåkingsprogrammet.

(2)

Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og
fullmakter.

(3)

Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av
programmet og de forskjellige driftsansvarlige som er involvert.

(4)

Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av kliniske tegn som underbygger
mistanken om en sykdom, en ny sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i
akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning om hendelsen til vedkommende
myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a. Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr,
skal det være gode kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller
spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.
b. Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige
sykdomstilfeller.
c. Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte
og nye sykdommer.

(5)

Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.

(6)

Det skal gis opplysninger ved hjelp av tabellen i del A i vedlegg III.
Gjelder bare for overvåkingsprogrammer som skal godkjennes av Kommisjonen.

(7)

En kortfattet beskrivelse av programmet skal gis sammen med hovedmålene, de viktigste tiltakene, målbestanden,
gjennomføringsområdene samt definisjonen av et positivt tilfelle.

(8)

Området som omfattes, skal være klart avgrenset og beskrives i et kart som må være vedlagt søknaden.

(9)

Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.

(10)

En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer
oppstrøms fra lavereliggende områder av nedbørfeltet.

(11)

Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den
epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom elvemunningen.

(12)

Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der
helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende
naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.

(13)

Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann
a. gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen
for å innføre sykdom til et akseptabelt nivå, eller
b. direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor
akvakulturanlegget, skal vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.

(14)
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for å redusere risikoen for å innføre sykdom til et akseptabelt nivå.
(15)

Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der
helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende
naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.

(16)

Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder som gjør det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.

(17)

Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.

(18)

Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus
for de omkringliggende vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende
myndighet, når det anses som nødvendig for å hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte
opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et overvåkingsprogram, og opprettelse
av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller smittebærere.

(19)

Det skal gis en omfattende beskrivelse med mindre det kan vises til Fellesskapets regelverk. Det skal vises
til den nasjonale lovgivningen der det er fastsatt tiltak.

(20)

Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder,
vises det til dem. Dersom de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i
programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte laboratorier).

(21)

Det skal gis en beskrivelse av tiltakene med hensyn til positive dyr (omgående eller senere innhøsting for
konsum, omgående eller senere fjerning og disponering, tiltak for å unngå spredning av det
sykdomsframkallende stoffet ved innhøstingen, videreforedlingen eller fjerningen og disponeringen, en
framgangsmåte for desinfisering av de infiserte akvakulturanleggene eller akvakulturområdene
for bløtdyr, en framgangsmåte for kultivering med friske dyr på akvakulturanlegg eller
akvakulturområder der dyrene er blitt avlivet,og opprettelse av en overvåkingssone rundt det infiserte
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet osv.).
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Vedlegg 9. Modell for søknad om å få et område erklært i kategori I
sykdomsfri for sykdommer på liste 2

Krav / nødvendige opplysninger

1.

Identifisering av programmet

1.1. Innberettende medlemsstat
1.2. Vedkommende myndighet
(adresse, faks, e-post)
1.3.

Dokumentets referansenummer

1.4.

Dato for oversending til 		
Kommisjonen
2 . Type underretning

2.1 . □ Erklæring om
sykdomsfri status
2.2 . □ Innlevering av søknad
om sykdomsfri status
3.

Nasjonal lovgivning ( 1 )

4.

Sykdommer
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5.

4.1. Fisk

□ VHS
□ IHN
□ ISA
□ KHV

4.2. Bløtdyr

□ Infeksjon med Marteilia refringens
□ Infeksjon med Bonamia ostreae

4.3. Krepsdyr

□ Hvitflekksykdom

Begrunnelse for status som sykdomsfri

5.1. □ Ingen mottakelige arter(2)
5.2. □ Sykdomsframkallende stoff ikke levedyktig(3)
5.3. □ Historisk status som sykdomsfri(4)
5.4. □ Målrettet overvåking(⁵)
6.

Generelle opplysninger

6.1. Vedkommende myndighet(6)
6.2. Organisering av og tilsyn med alle deltakere i programmet for å
oppnå sykdomsfri status(7)
6.3. En oversikt over akvakulturnæringens struktur på det berørte området
(sykdomsfri medlemsstat, sone eller segment), herunder
produksjonstyper og oppdrettede arter
6.4. Fra hvilken dato har det vært obligatorisk å underrette
vedkommende myndighet om mistanke om og bekreftet forekomst av
sykdommen(e)?
6.5.Fra hvilken dato har det vært et system for tidlig påvisning i hele
medlemsstaten, som gjør det mulig for vedkommende myndighet å utføre
undersøkelser og rapportere om sykdommer på en effektiv måte?(⁸)
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6.6. Opprinnelse til akvakulturdyr av arter som er mottakelige for den
aktuelle sykdommen, og som føres inn i medlemsstaten, sonen eller
segmentet for oppdrett
6.7. Retningslinjer for god hygienepraksis(9)
7.

Område som omfattes

7.1. □ Medlemsstat
7.2. □ Sone (hele nedbørfeltet)(10)
7.3. □ Sone (del av nedbørfeltet) (11)
Identifiser og beskriv den kunstige eller naturlige barrieren som avgrenser
sonen, og begrunn dens evne til å hindre vanndyrs vandring
oppstrøms fra lavereliggende områder av nedbørfeltet
7.4. □ Sone (mer enn ett nedbørfelt)(12)
7.5. □ Segment som er uavhengig av helsestatusen i de
omkringliggende områdene (13)		
Identifiser og beskriv
vannforsyningen for hvert
oppdretts anlegg(14)

□ Brønn, borehull eller kilde
□ Renseanlegg som
inaktiverer det relevante
sykdoms framkallende stoffet(15)

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller
kunstige barrierer og begrunn dets evne til å hindre at vanndyr
fra de omkringliggende vassdragene kommer inn på hvert
akvakulturanlegg i et segment
Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg vernet mot
oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende
vassdragene
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7.6. □ Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende
områdene (16)
□ Én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske
beliggenhet og avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(17)
□ Alle akvakulturanlegg som inngår i segmentet, hører inn under
et felles biosikkerhetssystem(18)
□ Eventuelle tilleggskrav(19)
8.

Geografisk avgrensning (20)

8.1. Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes av programmet (registreringsnumre og geografisk
beliggenhet)
8.2. □ Ikke-sykdomsfri
buffersone(21)

Geografisk avgrensning(19)
Akvakulturanlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr som omfattes
(registreringsnumre,
geografisk beliggenhet og
helsestatus)(22)
Type helseovervåking

8.3. □ Ikke-sykdomsfrie soner
eller segmenter(23)

Geografisk avgrensning(19)
Akvakulturanlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr som omfattes
(registreringsnumre,
geografisk beliggenhet og
helsestatus)(15)
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9.

8.4. □ Utvidelse av sykdomsfri
sone til andre medlemsstater(24)

Geografisk avgrensning(19)

8.5. □

Geografisk avgrensning(19)

Eksisterende
sykdomsfrie soner/
segmenter i nærheten

Akvakulturanlegg eller
akvakulturområder for
bløtdyr somomfattes (registreringsnumre og geografisk
beliggenhet)

Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
påbegynner eller gjenopptar sin virksomhet (25)
9.1. □ Nytt akvakulturanlegg
9.2. □ Akvakultur anlegg
som gjenopptar sin virksomhet

□ Vedkommende myndighet
kjenner til akvakulturanleggets helsebakgrunn
□ Ikke omfattet av dyrehelsetiltak med hensyn til
oppførte sykdommer
□ Akvakulturanlegget er
blitt rengjort,desinfisert og
om nødvendig brakklagt
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(1)

Gjeldende nasjonal lovgivning for erklæring og søknad om sykdomsfri status.

(2)

Gjelder dersom ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle sykdommene, finnes i
medlemsstaten, sonen eller segmentet, eller dersom det er relevant, i vannkilden.

(3)

Gjelder dersom man vet at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve i medlemsstaten, sonen eller
segmentet, eller dersom det er relevant, i vannkilden. Det skal gis vitenskapelige opplysninger som
dokumenterer at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve i medlemsstaten, sonen eller segmentet.

(4)

Gjelder dersom det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen i
et tidsrom på minst ti år før datoen for erklæring eller søknad om sykdomsfri status, til tross for at f
orholdene ligger til rette for de kliniske tegnene på sykdommen, og dersom den tilsvarende oppfyller
kravene i del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF. Det skal innleveres erklæring eller søknad om
anvendelse av denne begrunnelsen for sykdomsfri status innen 1. november 2008. Det skal gis nærmere
opplysninger om hvordan del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF er oppfylt.

(5)

Gjelder dersom målrettet overvåking som oppfyller fellesskapskrav, har
vært på plass i minst et tidsrom på to år uten at det er påvist sykdomsframkallende stoffer i akvakulturanlegg
eller i akvakulturområder for bløtdyr som oppdretter noen av de mottakelige artene.Dersom det finnes
deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet der antallet akvakulturanlegg eller akvakulturområder for
bløtdyr er begrenset, men der det finnes viltlevende bestander av noen av de mottakelige artene, skal det gis
opplysninger om den målrettede overvåkingen av disse viltlevende bestandene. Diagnostiske metoder og
prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder, vises det til dem. Dersom
de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte laboratorier).

(6)

Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og
fullmakter.

(7)

Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av
programmet og de forskjellige driftsansvarlige som er involvert.

(8)

Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av
kliniske tegn som underbygger mistanken om en sykdom, en ny sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a. Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, skal det være gode kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer
eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.
b. Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige
sykdomstilfeller.
c. Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte
og nye sykdommer.
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(9)

Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.

(10)

Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.

(11)

En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere

(12)

Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den

(13)

Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller

som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende områder av nedbørfeltet.

epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom elvemunningen.

akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus
for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.
(14)

Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann
a. gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen
for å innføre sykdom til et akseptabelt nivå,eller
b. direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor
akvakulturanlegget, skal vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.

(15)

Det skal gis tekniske opplysninger som viser at de relevante sykdomsframkallende stoffene inaktiveres for
å redusere risikoen for å innføre sykdom til et akseptabelt nivå.

(16)

Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der
helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende
naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.

(17)

Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder som gjør det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.

(18)

Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.

(19)

Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus for
de omkringliggende vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende
myndighet, når det anses som nødvendig for å hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte
opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et overvåkingsprogram, og opprettelse
av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller smittebærere.
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(FOR-2006-10-30-1250)

Slakteriforskriften

Kapittel 1. Formål, virkeområder og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å fremme god helse hos akvakulturdyr og
ivareta god velferd hos fisk.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften gjelder virksomheter hvor det foregår slakting eller tilvirkning av
akvakulturdyr, inkludert ekspedisjonssentraler for bløtdyr som er akvakulturdyr.
Forskriften gjelder ikke for:
a)
tilvirking hos detaljist for salg direkte til forbruker, herunder storhus
holdning, kantine, serveringssted og lignende,
b)
slakting og tilvirking av sjøpattedyr,
c)
slaktemerder, og
d)
fangsbasert akvakultur.
Kapittel 4 gjelder i tillegg til artikkel 3 nummer 1 i forordning (EF) nr. 1099/2009
som er gjennomført i forskrift 13. januar 2013 nr. 60 om avliving av dyr.
§ 3. Definisjoner
I denne forskrift mener en med:
a)
Akvakulturdyr: alle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og
hvilestadier, av alle akvatiske dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg eller
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b)

c)
d)
e)

et akvakulturområde for bløtdyr, inkludert alle akvatiske dyr som har
vært viltlevende og som er ment for et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr.
Akvatiske dyr:
1. kjeveløse fisk (urfisk) som tilhører overklassen Agnatha,
bruskfisk og beinfisk som tilhører klassene Chondrichthyes
og Osteichthyes
2. bløtdyr som tilhører rekken Mollusca
3. skalldyr som tilhører underrekken Crustacea.
Avløpsvann: væske fra slakte- og tilvirkingsprosessen - herunder
vaskevann fra produksjonslokalene.
Slakting: bedøving og avliving av fisk.
Tilvirkning: tilvirkning av akvakulturdyr før konsum ved enhver type
tiltak eller teknikk som endrer den anatomiske helheten, slik som
bløgging, sløying, hodekapping, kutting, filetering, rensing og tining
som genererer avfall eller biprodukter og som kan forårsake spredning
av sykdom.

Kapittel 2. Krav til søknad og godkjenning

§ 4. Krav til godkjenning
Etablering, drift, utvidelse, flytting og endring av drift ved slakteri og tilvirkningsanlegg skal godkjennes av Mattilsynet.
§ 5. Krav til søknad om godkjenning
Søknad om godkjenning skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å
vurdere om godkjenning kan gis og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles.
Søknad om godkjenning skal minst inneholde opplysninger om følgende:
a)
Navn på slakteri- eller tilvirkningsanlegg, driftsansvarlig, adresse,
telefonnummer, telefaksnummer, eventuelt mobiltelefonnummer og
e-postadresse.
b)
Kart og koordinatangivelse som beskriver plassering av virksomheten
og plantegning av slakteri- eller tilvirkningsanlegget.
c)
System for behandling av avløpsvann.
d)
Arter av akvakulturdyr som skal slaktes eller tilvirkes ved slakteriet e
ller tilvirkningsanlegget, produksjon og driftsomfang.
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e)

f)

Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk
og velferdsmessig forsvarlig drift, inkludert krav til journalføring,
kan etterleves.
Hvilke metoder og innretninger som er valgt for sedering, bedøving og
avliving av fiskene og dokumentasjon på at disse er utprøvd og
funnet egnede.

Det kan kreves ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere
om godkjenning kan gis.
§ 6. Forhold som vurderes ved godkjenning
Slakteri og tilvirkingsanlegg skal:
a)
lokaliseres slik at nødvendige smitteforebyggende hensyn til
nærliggende akvakulturanlegg og viltlevende bestander av akvatiske
dyr blir ivaretatt,
b)
bygges slik at krav til behandling av avløpsvann og biprodukter kan
oppfylles,
c)
ha drenering av avløpsvann til eget avløpssystem, om nødvendig skal
drenering også omfatte avløpsvann fra losseplass og andre arealer som
eksponeres for biprodukter,
d)
ha lager for biprodukter som er plassert atskilt fra
produksjonslokalene, og med nødvendig kapasitet for mellomlagring,
e)
ha tekniske innretninger og utstyr som er egnet ut fra hensynet til
fiskevelferd, og
f)
ha et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygi
enisk og fiskevelferdsmessig forsvarlig drift, inkludert krav til journal
føring, kan etterleves.
Det kan stilles vilkår til godkjenningen.
Bestemmelsen i første og andre ledd er ikke til hinder for at flytende mobile
slakterier kan godkjennes på særskilte vilkår.
§ 7. Endring og tilbaketrekking av godkjenning
Godkjenning etter § 4 kan endres eller trekkes tilbake dersom det foreligger vesentlige
brudd på vilkår i godkjenningen eller bestemmelser gitt i eller i medhold av
matloven eller dyrevernloven.
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Kapittel 3. Smittehygieniske krav til drift av slakterier og tilvirkningsanlegg

§ 8. Generelle smittehygieniske krav
Driften skal være smittehygienisk forsvarlig. Det skal sikres at personell, arbeidstøy,
utstyr, gjenstander, brukt emballasje med videre ikke sprer smitte.
Det skal opprettholdes et skille mellom biprodukter og avløpsvann.
Alt avløpsvann skal behandles i henhold til krav fastsatt i forskrift 20. februar 1997
nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert
virksomhet.
Akvakulturdyr skal ikke føres levende ut igjen fra slakteri og tilvirkningsanlegg,
med mindre de er beregnet for direkte konsum.
§ 9. Journalføring og varsling
Mottak av akvakulturdyr eller akvakulturdyrprodukter inn til, og uttak av akvakulturdyrprodukter ut fra slakteri- eller tilvirkningsanlegg skal journalføres.
Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:
a)
grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av l
akselus, eller
b)
teknisk svikt eller andre forhold som har medført vesentlige velferds
messige konsekvenser for fisken.

Kapittel 4. Nasjonale tilleggsbestemmelser om fiskevelferd

§ 10. Generelle velferdskrav
Kravene i dette kapitlet gjelder i tillegg til forordning (EF) nr. 1099/2009 artikkel
3 nr. 1 om at også fisk skal vernes mot unngåelig smerte, lidelse og frykt ved
avliving og aktiviteter i forbindelse med det.
Fisken skal avlives så raskt som mulig etter at den har ankommet slakteriet.
Det skal ikke avlives flere fisk per tidsenhet enn det som er forsvarlig ut fra hensynet
til fiskevelferd. Tilsynsmyndigheten kan fastsette øvre grense for slaktehastigheten.
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§ 11. Kompetanse
Ansvarlig for slakteriet skal ha nødvendig kunnskap om fiskevelferd og skal sikre
at det er tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse til å ivareta fiskenes
velferd til enhver tid.
Nødvendig kompetanse skal sikres gjennom et teoretisk og praktisk opplæringsprogram og skal kunne dokumenteres. Ansvarlig for slakteriet har ansvar for at
det etableres slike opplæringsprogram for det aktuelle personell.
§ 12. Metoder og tekniske innretninger
Metoder, tekniske innretninger og utstyr som brukes til fisk, skal være egnet ut
fra hensynet til fiskevelferd.
Nye metoder og tekniske løsninger skal være utprøvd og funnet forsvarlige før
de tas i bruk.
Feil og mangler ved installasjoner, tekniske innretninger og utstyr skal straks
utbedres.
Dersom driften er avhengig av strøm for å ivareta fiskevelferden, skal det være
tilgang på nok strøm, sikkerhet i strømforsyningen og/eller tilgang på nærliggende
aggregat eller nødoksygen med nødvendig kapasitet.
§ 13. Håndtering og sedering
Fisk skal håndteres på en skånsom måte og føres gjennom anlegget frem til avliving
uten unødig opphold.
Sedering skal utføres på forsvarlig måte, og fisken skal sikres forsvarlig vannkvalitet under trenging og sedering.
Levende kjøling skal utføres uten for raske temperaturendringer eller for lav temperatur. CO₂ kan tilsettes under forutsetting av at god fiskevelferd kan dokumenteres
gjennom hele prosessen.
§ 14. Bedøving
Fisk skal bedøves før eller samtidig med avliving og være bedøvd til døden inntrer.
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Bedøving skal skje ved egnet metode som ikke påfører fisken vesentlig stress
eller smerte. Om nødvendig skal fisken sederes eller immobiliseres på forsvarlig
måte før bedøving.
Det er forbudt å bedøve fisk ved hjelp av gass, herunder CO₂ , eller annet som blokkerer
oksygenopptaket, samt salt, salmiakk eller andre kjemikaler med lignende virkning.
§ 15. Avliving
Fisk skal avlives umiddelbart etter bedøving, og det skal sikres at den er død
før videre behandling. Fisken skal dø som følge av blodtap fra hjernen. Annen
avlivingsmetode kan brukes dersom det kan dokumenteres at den er forsvarlig.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser og straff

§ 16. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.
§ 17. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder
EØS-avtalen.
§ 18. Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.
§ 19. Ikrafttredelse og overgangsordninger
Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.
Slakterier og tilvirkingsanlegg etablert før 30. august 2002 er unntatt fra kravet
i § 6 bokstav a. Dette gjelder likevel ikke hvis slakteriet eller tilvirkingsanlegget
vil utvide, flytte eller endre drift.
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§ 11 annet ledd om dokumentasjon av kompetanse trer i kraft 1. januar 2008. §
14 annet ledd om forbud mot bruk av CO₂ som bedøvningsmetode, trer i kraft 1.
juli 2012.
§ 20. Endringer i andre forskrifter
1.
Forskrift 30. august 2002 nr. 941 om slakterier og tilvirkingsanlegg for
akvatiske dyr fra akvakulturanlegg og havbeite oppheves.
2.
I kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer gjøres f
ølgende endringer: ---
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(FOR-2017-08-29-1318)

Nasjonal PD-forskrift

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å redusere konsekvensen av pankreassykdom
(PD) i en PD-sone, å hindre at PD etablerer seg i en overvåkningssone og å begrense
utbredelse av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV).
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for akvakulturanlegg for fiskearter som inngår i definisjonen
av fisk i § 3.
Forskriften gjelder for akkrediterte laboratorier som mottar og tester prøver for
forekomst av SAV.
Forskriften gjelder for servicefartøy, servicepersonell og notvaskerier som opererer
i PD-sonen.
Forskriften gjelder i en PD-sone som strekker seg fra Jærens rev ved Søre Revtangen
til Skjemta, Flatanger.
Forskriften gjelder i to overvåkingssoner. Overvåkingssonen i sør strekker seg fra
Jærens rev ved Søre Revtangen til grensen mellom Norge og Sverige. Overvåkingssonen i nord strekker seg fra fylkesgrensen ved Skjemta, Flatanger til grensen
mellom Norge og Russland.
Kapittel I, II og V gjelder hele landet. Kapittel III gjelder i PD-sonen. Kapittel IV
gjelder i overvåkingssonene.
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§ 3. Definisjoner
I denne forskrift forstås med:
a)
Akkreditert laboratorium: Et laboratorium som er akkreditert i
samsvar med europeisk standard EN ISO/IEC 17025 «generelle krav
til prøvetakings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse» for testing
for SAV.
b)
Fisk: Laks, ørret, regnbueørret, røye og rensefisk.
c)
Mistanke om PD: Påvisning av SAV med PCR eller dyrking, kliniske
eller patologiske forandringer forenlig med PD, eller påvisning av
antistoff mot PD (serologi).
d)
PD: Infeksjon med Salmonid alphavirus (SAV).
e)
Påvist PD: Påvisning av SAV med to uavhengige laboratoriemetoder
som RT-PCR, serologi, dyrkning i cellekultur eller histopatologi.
f)
Rensefisk: Fisk som er ment for eller brukes til å redusere antall
parasitter på fisk i akvakulturanlegg.
g)
SAV: Salmonid alphavirus.
h)
Servicefartøy: Båter og installasjoner som benyttes ved driftsmessige
oppgaver i et akvakulturanlegg, inkludert ensilasjebåter som anløper
flåte eller landbase, men unntatt fôrbåter.
i)
Servicepersonell: Dykkere og andre som utfører arbeid i et akvakulturanlegg.
j)
Ubehandlet sjøvann: Sjøvann som ikke er behandlet i henhold til krav
fastsatt i forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av
inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet,
§ 10 pkt. 1.
k)
Åpen slaktemerd: Slaktemerd som slipper ut ubehandlet sjøvann

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4. Krav til rutinemessig prøvetaking og testing
Laks, ørret, regnbueørret og røye i akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann der
SAV ikke er påvist, skal undersøkes for SAV minst en gang i måneden. I løpet av en
kalendermåned skal det tas ut prøver av spongiøst vev fra hjertets ventrikkel fra
minst 20 fisk. De siste ni månedene før stamfisk skal strykes kan det tas ut færre
prøver dersom det tas prøver av alle døde stamfisk som er egnet for prøveuttak,
inntil 20 stamfisk per kalendermåned.
Laks, ørret, regnbueørret og røye som skal flyttes fra akvakulturanlegg med ubehandlet
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sjøvann til andre akvakulturanlegg, unntatt til slaktemerder, skal undersøkes for
SAV i løpet av de tre siste ukene før fisken flyttes. Dette gjelder også når fisken skal
flyttes fra akvakulturanlegg med behandlet sjøvann innenfor PD-sonen til anlegg
utenfor PD-sonen. Det skal tas ut prøver av spongiøst vev fra hjertets ventrikkel
fra minst 60 fisk. Kravet gjelder ikke for stamfisk som er utsortert og skal flyttes
for stryking. Det gjelder heller ikke for fisk som skal flyttes til anlegg som er
godkjent for smitteforsøk. Fisk skal ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.
Prøveuttak som pålagt i første og andre ledd skal tas fra fisk som gir størst sannsynlighet for å avdekke eventuell forekomst av SAV. Prøvene skal tas ut av veterinær
eller fiskehelsebiolog. Medhjelper kan benyttes i tråd med bestemmelsene i dyrehelsepersonelloven § 15. Prøvene skal sendes til akkreditert laboratorium for individuell analyse med PCR for SAV innen to virkedager etter at tilstrekkelig antall
prøver er tatt ut. Opplysninger om fisken er vaksinert mot PD, og med hvilken
vaksine, skal følge prøvene.
§ 5. Krav til akkrediterte laboratorier
Akkrediterte laboratorier skal gjennomføre individuelle analyser av prøver som er
tatt ut i henhold til § 4, § 6 og § 13 første ledd. Prøvene skal undersøkes med PCR
for SAV, og eventuelle påvisninger av SAV skal subtypes. Resultatet skal foreligge
senest syv dager etter at prøvene har ankommet laboratoriet.
Prøvene skal sendes videre til Nasjonalt referanselaboratorium dersom analyseresultatet er uklart og det er nødvendig for å avklare smittestatusen.
Akkrediterte laboratorier skal sende månedlige oppsummeringer av analyseresultater til Nasjonalt referanselaboratorium etter nærmere anvisning fra Mattilsynet.
§ 6. Krav til prøvetaking og innsendelse av prøver ved mistanke om PD
Ved mistanke om PD i et akvakulturanlegg der sykdommen ikke er påvist, skal
det umiddelbart tas ut organprøver som legges på formalin fra minst 10 fisk,
samt spongiøst vev fra hjertets ventrikkel og midtnyre som legges på RNAlater.
I overvåkingssonene skal det også tas ut vev på virustransportmedium fra de
samme 10 fiskene. Prøvene skal umiddelbart sendes til Nasjonalt referanselaboratorium. Opplysninger om fisken er vaksinert mot PD, og med hvilken vaksine,
skal følge prøvene.
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Dersom det oppstår mistanke om PD som ikke blir bekreftet gjennom analyser av
prøver etter første ledd, skal det søkes å bekrefte eller avkrefte mistanken gjennom
følgende prøvetakingsopplegg:
a)
Det skal tas ut prøver av spongiøst vev fra hjertets ventrikkel fra minst 60
fisk i løpet av hver kalendermåned i fire måneder etter siste positive prøve.
b)
Prøvene skal sendes til akkreditert laboratorium for individuell
analyse med PCR for SAV innen to virkedager etter at tilstrekkelig
antall prøver er tatt ut i henhold til bokstav a.
c)
Ved nye positive prøver, skal det umiddelbart sendes inn organprøver
på formalin, samt spongiøst vev fra hjertets ventrikkel og midtnyre på
RNAlater fra minst 10 fisk til Nasjonalt referanselaboratorium.
I overvåkingssonene skal det i tillegg tas ut vev på
virustransportmedium fra de samme 10 fiskene.
Såfremt det gjennom undersøkelsene etter annet ledd ikke avdekkes noen nye
positive prøver, anses mistanken som avkreftet.
Prøveuttak som pålagt i første og andre ledd skal tas fra fisk som gir størst sannsynlighet for å avdekke eventuell forekomst av PD. Prøvene skal tas fra fisk som er
mottakelig for PD.
Prøvene etter første ledd og andre ledd bokstav c, skal tas ut av veterinær eller
fiskehelsebiolog. For prøver tatt ut etter andre ledd bokstav a kan medhjelper
benyttes i tråd med bestemmelsene i dyrehelsepersonelloven § 15.
§ 7. Vaksinering mot PD
Laks og regnbueørret som settes ut i matfisk og stamfiskanlegg i området som
strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør, til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord,
skal være vaksinert mot PD.
Mattilsynet kan pålegge vaksinasjon mot PD i andre områder dersom dette er nødvendig.
Trer i kraft fra den tid departementet bestemmer, jf. § 17.
§ 8. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av PD
Det er forbudt å flytte fisk inn til eller ut av et akvakulturanlegg med mistanke
om eller påvist PD uten tillatelse fra Mattilsynet.
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Mattilsynet kan forby flytting av fisk inn til eller ut av et akvakulturanlegg som
har hatt smittekontakt med et akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist
PD, dersom dette er nødvendig for å kontrollere et utbrudd.
Unntatt fra forbudet i første ledd er flytting av rensefisk inn i et akvakulturanlegg.
Valg av slakteri for slakting av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller
påvist PD skal godkjennes av Mattilsynet.
Fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD skal ikke settes ut i
åpen slaktemerd ved slakteri. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom
smitterisikoen er lav eller det er nødvendig for å kontrollere utbruddet. Frem til 1.
januar 2021 kan Mattilsynet i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette kravet, dersom
det dokumenteres at det ikke er tilgjengelig kapasitet på lukket transport og slakting.
Etter at akvakulturanlegget er tømt for fisk, skal fartøy, fôrflåter, flyteringer og
annet utstyr rengjøres og desinfiseres før utstyret flyttes eller tas i bruk igjen.
Mattilsynet kan opprette kontrollområde for bekjempelse av PD i samsvar med
omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr § 40.

Kapittel III. Tiltak i PD-sonen

§ 9. Flytting av sjøsatt fisk
Det er forbudt å flytte fisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann til andre
akvakulturanlegg, med mindre flyttingen er en del av en godkjent driftsplan.
Det er forbudt å flytte rensefisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann ut
av PD-sonen. Det samme gjelder flytting fra område der aktuell subtype av SAV
forekommer til område fri for den aktuelle subtypen av SAV.
§ 10. Krav til servicefartøy, servicepersonell og utstyr
Servicefartøy og utstyr skal ikke forlate PD-sonen før de er forsvarlig rengjort og
desinfisert. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert
av veterinær eller fiskehelsebiolog.
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Servicefartøy som har vært brukt i oppdrag med håndtering av levende fisk i
akvakulturanlegg, skal i tillegg gjennomgå en karantenetid for å hindre spredning
av smitte. Karantenetiden skal være på minst 48 timer fra rengjøringen er attestert.
Båtfører på servicefartøy og servicepersonell skal føre logg over sin aktivitet i PD-sonen.
Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon av båt og
utstyr, og hvilke akvakulturanlegg som er besøkt, herunder tidspunkt og type oppdrag.
§ 11. Tiltak ved påvisning av PD
Mattilsynet kan etter en vurdering av smittesituasjonen pålegge at fisk i akvakulturanlegg nord for Hustadvika med påvist PD med subtype SAV3, skal slaktes
eller destrueres. Mattilsynet kan også tillate at fisken flyttes til PD-sonen sør
for Hustavika for videre vekst før slakting dersom smitterisikoen er lav. Valg av
transportrute skal godkjennes av Mattilsynet.
Mattilsynet kan fatte vedtak om å tømme akvakulturanlegg med påvisning av PD
av alle subtyper av SAV, dersom hensynet til å begrense smittespredning tilsier det.
§ 12. Krav til transport og håndtering av oppdrettsnøter
Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i sonen skal transporteres i tett beholder, og
alt avrenningsvann fra beholderen skal samles opp på notvaskeriet og desinfiseres.
Ved rengjøring av nøter fra sonen skal avløpsvannet samles opp, filtreres og desinfiseres
før utslipp eller gjenbruk. Filtratet skal håndteres på en smittehygienisk forsvarlig måte.

Kapittel IV. Tiltak i overvåkingssonene

§ 13. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av PD
Når SAV er påvist i et akvakulturanlegg i overvåkingssonen, skal akvakulturanlegg
med laks, ørret, regnbueørret og røye innenfor en radius på 30 km fra det berørte
akvakulturanlegget, eller akvakulturanlegg utenfor dette området som har hatt
kontakt som medfører smitterisiko, undersøkes innen syv dager for å dokumentere
smittestatus. Det skal tas ut prøver av spongiøst vev fra hjertets ventrikkel fra minst
20 fisk. Undersøkelsene skal gjennomføres i henhold til kravene i § 4 tredje ledd
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Mattilsynet kan etter en vurdering av smittesituasjonen pålegge at fisk i akvakulturanlegg der PD påvises, skal slaktes ut eller destrueres. Mattilsynet kan også
tillate at fisken flyttes til PD-sonen for videre vekst før slakting dersom smitterisikoen er lav. Valg av transportrute skal godkjennes av Mattilsynet.
Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD skal transporteres i tett beholder, og alt avrenningsvann fra beholderen skal samles opp på
notvaskeriet og desinfiseres.
Ved rengjøring av nøter fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD
skal avløpsvannet samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp eller gjenbruk.
Filtratet skal håndteres på en smittehygienisk forsvarlig måte..

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 14. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskriften i samsvar med matloven.
§ 15. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 16. Straffebestemmelser
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og
vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
§ 17. Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter
Denne forskrift trer i kraft straks.
§ 7 trer i kraft fra den 1. juli 2020.
Fra samme dato oppheves forskrift 20. november 2007 nr. 1315 om sone for å hindre
smitte og bekjempe pankreassjukdom hos akvakulturdyr, og forskrift 6. november
2012 nr. 1056 om sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassjukdom
forårsaket av SAV2 hos akvakulturdyr.
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(FOR-2008-06-17-820)

Transportforskriften

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å fremme god helse hos akvatiske dyr, ivareta
god velferd hos fisk under transport samt ivareta miljøhensyn.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.
Forskriften omfatter transport av levende akvakulturdyr. Kravene til velferd i
kapitlene 2, 3 og 4 omfatter kun fisk. Transport av akvariedyr til zoobutikker,
hagesenter, hagedammer, kommersielle akvarier og grossister omfattes av § 10
unntatt bokstav c) i andre ledd og kapittel 5. Transport av bløtdyr og krepsdyr
omfattes av § 9 unntatt bokstav d)–g) i første ledd, § 10 unntatt bokstav c) i andre
ledd, § 19, § 20 første ledd bokstav b) og e) og andre ledd, § 21, § 22 tredje ledd, §
23 og § 24. Transport av fisk til og fra fangstbasert akvakultur, samt transport til
og fra restitusjons- og mellomlagringsmerder, er unntatt forskriftens virkeområde.
Transport av villfanget rensefisk foretatt av fisker til midlertidig oppbevaring eller
direkte levering til akvakulturanlegg, er unntatt denne forskriftens virkeområde.
Bestemmelsene i § 20 første ledd bokstav f, § 20a og § 22a omfatter også andre
aktiviteter enn transport av levende akvakulturdyr.
Forskriften retter seg mot juridiske og fysiske personer som er ansvarlig for, eller
er involvert i transport av levende akvakulturdyr.
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Forskriften gjelder i tillegg til forordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under
transport og andre tilknyttede aktiviteter som er vedtatt som norsk forskrift i
forskrift om næringsmessig transport av dyr.
Ytterligere krav til transport ved import av akvakulturdyr fra tredjestater til Norge
følger av forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav ved omsetning
og import av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, med sertifikater og
liste over vektorarter.
§ 3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a)
Akvakulturanlegg: Enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller
installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr
oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner
der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes
midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med
akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak,
ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i
forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr.
b)
Akvakulturdyr: Alle livsstadier inklusive kjønnsprodukter og
hvilestadier, av alle akvatiske dyr oppdrettet i et akvakulturanlegg eller
et akvakulturområde for bløtdyr, inkludert alle akvatiske dyr som har
vært viltlevende og som er ment for et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr.
c)
Akvariedyr: Alle akvatiske dyr som holdes, oppdrettes eller omsettes
utelukkende for prydformål.
d)
Akvatiske dyr:
1. kjeveløse fisk (urfisk) som tilhører overklassen Agnatha, bruskfisk
og beinfisk som tilhører klassene Chondrichthyes og Osteichthyes
2. bløtdyr som tilhører rekken Mollusca
3. krepsdyr som tilhører underrekken Crustacea.
e)
Lang reise: En reise som varer i mer enn 8 timer og som begynner når
det første akvakulturdyret i lasten flyttes.
f)
Matfisk: Fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som
ikke kommer inn under definisjonene av settefisk eller stamfisk.
g)
PD-sonen: PD-sonen slik definert i forskrift 29. august 2017 nr. 1318
om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom
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h)

i)
j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)

hos akvakulturdyr.
Settefisk: Rogn, yngel, parr, smolt eller tilsvarende livsstadier som
produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen
type produksjon.
Stamfisk: Fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
Transport: Enhver flytting av akvakulturdyr som foretas ved hjelp av
ett eller flere transportmidler, og tilknyttede aktiviteter, herunder
lasting, avlessing, omlasting og hvile, inntil avlessingen av
akvakulturdyrene på bestemmelsesstedet er fullført.
Transportenhet: Transportutstyr og transportmiddel.
Transportforordningen: Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22.
desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttede
aktiviteter og om endring av direktiv 64/432/EØF og direktiv
93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.
Transportmiddel: Båt, bil/vogntog, fly og helikopter og lignende som
nyttes til transport av levende akvakulturdyr.
Transportutstyr: Det rom der levende akvakulturdyr og transportvann
oppbevares under transport så som kar, tank, brønn etc., samt spann/
sylinder til transport av levende rogn av akvakulturdyr og beholder til
transport av levende kreps- eller skalldyr. Til transportutstyr hører
også alt teknisk utstyr knyttet til transportrommet, så som sirkulasjons
anlegg for vannpumper, oksygenanlegg, vannfiltreringsanlegg,
vakuumpumpesystem for lasting og lossing av levende fisk, ventiler,
ventildeksler, slanger, rør etc.
Transportør: Enhver fysisk eller juridisk person som transporterer
akvakulturdyr for egen eller annens regning.
Vannkvalitet: Vannmiljøets egnethet ut fra fiskens behov, herunder
vannets kjemiske, fysikalske og hygieniske kvalitet.

Kapittel 2. Godkjenning av transportenhet for fisk

§ 4. Krav om godkjenning av transportenhet
Transportenhet som benyttes til transport av levende akvakulturdyr, unntatt
akvariedyr, krepsdyr, bløtdyr og rogn og melke av akvakulturdyr, skal være godkjent
av Mattilsynet. Plastposer som benyttes til transport av mindre mengder fisk
er ikke omfattet av krav om godkjenning. Godkjenning er gyldig i høyst fem år
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fra utstedelsesdatoen og blir ugyldig så snart transportmiddelet endres eller får
montert nytt utstyr som påvirker akvakulturdyrenes velferd.
§ 5. Krav til søknad om godkjenning av transportenheter
Søknaden om godkjenning skal inneholde de opplysninger som er nødvendige
for å vurdere om godkjenning kan gis, og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles.
Søknad om godkjenning av transportenhet skal minst inneholde følgende:
a)
Personalia som navn på transportenheten, ansvarlig for
transportenheten, eierform, adresse, telefonnummer og mobilnummer.
b)
Opplysninger om type transportoppdrag transportenheten søkes
godkjent for og hvorvidt transportenheten tidligere har vært godkjent.
c)
Tegninger som viser transportenhetens konstruksjon, vann-, brønn- og/
eller rørsystemer.
d)
Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk
og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder om kompetanse, rutiner
for rengjøring og desinfeksjon, dødfiskhåndtering, vannutskifting,
overvåking av vannkvalitet, uttak av vannkvalitetsprøver og
journalføring, kan etterleves.
e)
Dokumentasjon på innretninger og utstyrets egnethet i forhold til fiskevelferd.
Søknad om godkjenning av brønnbåt skal i tillegg inneholde følgende:
a)
Dokumentasjon på at posisjonsrapporteringsutstyr tilfredsstiller
kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og
installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.
b)
Opplysninger om utstyr for automatisk registrering av tidspunkt for
åpning og lukking av bunnventiler.
c)
Søknad om godkjenning av brønnbåt med utstyr for behandling av
transportvann må også inneholde dokumentasjon utarbeidet av en
uhildet faginstans på at det tekniske utstyret for behandling av
transportvannet oppfyller krav til desinfeksjonseffekt fastsatt i denne
forskrift. Utstyrets kapasitet for behandling av transportvann, uttrykt
som mengde vann behandlet per tidsenhet, skal oppgis.
§ 6. Forhold som vurderes ved godkjenning
For at godkjenning skal kunne gis må transportenheten tilfredsstille krav som er
fastsatt i denne forskriften, samt krav i forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr, jf. forordning (EF) nr. 1/2005 vedlegg I, kapittel II med
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hensyn til utforming, konstruksjon og vedlikehold. Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig
forsvarlig drift, herunder om kompetanse, rutiner for rengjøring og desinfeksjon,
dødfiskhåndtering, overvåking av vannkvalitet, uttak av vannkvalitetsprøver og
journalføring, kan etterleves.
Brønnbåter som ikke har utstyr for behandling av transportvann i henhold til § 22
annet ledd, kan bare godkjennes for lukket transport av settefisk og stamfisk. Med
lukket transport menes her at transportvannet tas inn fra akvakulturanlegget som
fisken kommer fra, og at det ikke tas inn eller slippes ut vann under transporten.
§ 7. Tilbaketrekking av godkjenning
Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenning som nevnt i § 4 dersom:
a)
Det foreligger vesentlige brudd på vilkår i godkjenningen eller
bestemmelser gitt i, eller i medhold av, matloven eller dyrevelferdsloven.
b)
Det viser seg at kunnskap om sykdomsmessige eller
fiskevelferdmessige forhold er vesentlig endret i forhold til da
godkjenningen ble gitt.

Kapittel 3. Generelle smittehygieniske og fiskevelferdsmessige krav
til transport

§ 8. Krav til konstruksjon
Overflatene i transportenheten skal være glatte, lette å rengjøre og desinfisere.
Transportutstyret skal være uten lommer, sprekker, skarpe vinkler m.m. som i
vesentlig grad vanskeliggjør effektiv rengjøring og desinfeksjon. Volum på tank,
kar, brønn (resirkuleringssystem) skal være kjent.
Tørroppstilte pumper, muffer og skjøter skal konstrueres slik at de er tette og
ikke suger inn luft som kan generere et totalgassproblem i transportvannet ved
kjøring på lukket system (resirkulering). Transportutstyret skal ikke avgi stoffer
som er helseskadelige for fisk eller som på annen måte påfører fisken skade eller
unødige påkjenninger.
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Alle områder på transportenheten skal være mulig å inspisere på en tilfredsstillende måte. Ristplater, deksler, hengsler og lignende skal være lett demonterbare
slik at inspeksjon lar seg gjennomføre.
§ 9. Journalføring
For hvert transportoppdrag skal følgende opplysninger journalføres:
a)
mengde akvakulturdyr transportert (antall, art og størrelse eller vekt),
b)
sykdom, skader på akvakulturdyr og dødelighet. Ved kjent eller
sannsynlig årsak skal denne angis,
c)
reiserute, inkludert akvakulturanlegg og slakterier som besøkes,
d)
tid og sted for eventuelt vannskifte og lukking og åpning av ventiler,
e)
eventuelt forbruk av oksygen,
f)
vanntemperatur og andre vannkvalitetsparametere som overvåkes jf. §
16 og § 17, og
g)
tidspunkt, mengde rengjørings- og desinfeksjonsmiddel og metode for
gjennomført rengjøring og desinfeksjon av transportenheten.
Journalen skal være tilgjengelig for lastens leverandør og mottaker samt for tilsynsmyndighet. Journal for tidligere turer skal oppbevares tilgjengelig for tilsynsmyndighetene i fem år etter at den er utskrevet.
På brønnbåt kan dekksdagbok benyttes som journal så fremt den inneholder de
samme registreringer som kreves journalført.
§ 9a. Brønnbåter, automatisk registrering og rapportering av posisjon
Brønnbåter som transporterer levende fisk til eller fra akvakulturanlegg, skal ha
posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars
2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr
kapittel II, III og IV og § 9.
Brønnbåter som nevnt i første ledd skal en gang hver halvtime automatisk sende
melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Meldingen om posisjon skal
inneholde følgende opplysninger:
a)
Entydig identifikasjon av fartøyet.
b)
Fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en
posisjonsfeil på under 500 meter med konfidensintervall på 99 %.
c)
Dato og tidspunkt for fartøyets posisjon.
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d)
e)

Fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.
Identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

Når en brønnbåt har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til annet
ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang
hver tolvte time frem til båten igjen endrer posisjon.
Dersom det oppstår tekniske feil i de elektroniske rapporteringssystemene, skal
posisjonsrapportene føres manuelt og sendes via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet minst en gang hver fjerde time. Posisjonsrapportene skal også lagres i
rapporteringssystemet og sendes når kommunikasjonslinjene eller de elektroniske
rapporteringssystemene fungerer.
Åpning og lukking av bunnventiler skal registreres automatisk. Registreringer
av bunnventilenes stilling skal kobles opp mot brønnbåtens posisjon, og skal på
anmodning kunne sendes elektronisk til Mattilsynet. Registreringer av bunnventilenes stilling skal oppbevares tilgjengelig for tilsynsmyndighetene i minst fem år.
§ 10. Varslingsplikt
Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av
sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal gjennomføres av veterinær eller fiskehelsebiolog.
Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:
a)
uavklart forøket dødelighet,
b)
grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av
lakselus, eller
c)
andre forhold som har medført vesentlige velferdsmessige
konsekvenser for fisken, herunder sykdom, skade eller svikt.
§ 11. Forsvarlig drift, beredskapsplan og vurdering av risikofaktorer
Driften skal være smittehygienisk og fiskevelferdsmessig forsvarlig. Det skal
foreligge en beredskapsplan for å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal gi oversikt over smittehygieniske og fiskevelferdsmessige
tiltak som er aktuelle å iverksette for å forhindre og eventuelt håndtere akutte
hendelser og massedød, herunder håndtering av døde akvakulturdyr, avliving av
akvakulturdyr og varsling av hendelser til mottaker og Mattilsynet.
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Før transport skal risikofaktorer som kan påvirke fiskevelferden og helsen til
akvakulturdyr som transporteres, samt helsen til akvatiske dyr langs transportruten og på bestemmelsesstedet, vurderes.

Kapittel 4. Særskilte velferdsmessige krav til transport mv. av fisk

§ 12. Kompetanse
Transportør, sjåfør/skipper og annen med ansvar for akvakulturdyrene skal ha
nødvendig kunnskap om transportformen og om akvakulturdyrenes atferdsmessige
og fysiologiske behov.
Det skal sikres at det er tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse til å
ivareta fiskens velferd til enhver tid.
Nødvendig kompetanse i henhold til første og andre ledd skal dokumenteres gjennom
praktisk og teoretisk opplæring i regi av næringen. Opplæringen skal inneholde
følgende elementer og skal gjentas hvert femte år:
a)
aktuelle krav som er nedfelt i transportforordningen og denne forskriften
b)
artens fysiologi, naturlige behov og atferd og en forståelse av stress
og sykdom og hvordan fisken reagerer på stresspåvirkninger eller i
forbindelse med sykdom
c)
forhold som er av betydning ved håndtering av fisk og som påvirker
deres velferd
d)
vannkvalitet, herunder vannkvalitetsparametere, overvåking av disse
og tiltak for å opprettholde en god vannkvalitet (både i åpent og
lukket system)
e)
betydningen av kjøremønster (både sjø og land) for velferden til fiskene.
§ 13. Ansvarsforhold og informasjonsplikt
Avsender plikter å sikre at fiskene som skal transporteres er skikket til å gjennomføre
hele transporten. Avsender plikter å sørge for at mottaksanlegget i god tid får
melding om hvilket transportmiddel som nyttes, tiden for transportens avgang
og beregnet ankomsttid.
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Transportør eller sjåfør/skipper skal kreve at avsenderanlegget oppgir all informasjon om fisken som kan være av betydning for gjennomføring av transporten
og for fiskens velferd.
Ved forsinkelse eller endring i transporttid eller -måte, plikter sjåfør/skipper å underrette mottaksanlegget så denne kan sikre at fiskene blir mottatt på forsvarlig måte.
Mottaksanlegget plikter å holde seg underrettet om ankomsttid, og å klargjøre
for og ta imot fisken på forsvarlig måte.
§ 14. Generelle velferdsmessige krav til transporten
Transporten skal gjennomføres på en skånsom måte som er tilpasset fiskens art,
alder, utviklingsstadium, kondisjon, sultetid og vanntemperatur.
Transporten skal gjennomføres uten unødige forsinkelser. Transporttiden og
tetthet skal være tilpasset forhold som kan ha betydning for fiskens velferd. Ved
lengre transporter skal det legges særlig vekt på vannkvalitet, vanntemperatur
og tetthet. Ved transport i lukket system må forsvarlige nivåer av CO₂ og O₂ vies
spesiell oppmerksomhet.
Fisk som i utgangspunktet ikke er skikket for transport, kan likevel transporteres
dersom dette totalt sett ansees som mest forsvarlig ut fra hensynet til fiskehelse
og fiskevelferd.
§ 15. Transportmiddelet
Vannbehandlingssystemer og transportmetoder som transport i plastposer mv.,
skal være egnet ut fra fiskevelferd.
Nye transportmetoder, innretninger og utstyr skal være utprøvd, og dokumentert
velferdsmessig forsvarlige, før de frembys eller tas i bruk.
Det skal foreligge nødvendig informasjon om hvordan utstyret skal brukes for å
ivareta velferden. For pumper og tilhørende utstyr skal det foreligge en angivelse
for hvilke fiskestørrelser det er tilpasset for, og antall fisk som kan transporteres
gjennom systemet per tidsenhet.
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Ved strømbrudd, teknisk svikt eller annen feil, skal bruker, uten unødig opphold,
sikre fiskens velferd, ved alternative løsninger inntil utbedring er foretatt.
Villfisk skal best mulig forhindres fra å komme inn i transportmiddelet underveis.
§ 16. Vannkvalitet og vannvolum
Fisk skal sikres god vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde tilpasset art, alder,
utviklingstrinn, kondisjon m.m.
Vannkvaliteten skal overvåkes. Innholdet av karbondioksid og totalammonium
nitrogen i transportvannet skal holdes lavt. Ved transporter som varer i mer enn
2 timer skal det foretas systematisk måling av O₂ , pH, salinitet og temperatur og
utarbeides prosedyrer for tiltak ved fare for uheldige nivåer. Måling av pH kan
erstattes med måling av CO₂ . Transport av mindre mengder fisk i plastposer er
unntatt fra kravet om systematiske målinger. I nærmere definerte tilfeller skal det
tas ut vannprøver for analysering med hensyn på CO₂ og totalammonium nitrogen.
Egnede flasker for prøvetaking skal forefinnes på transportmiddelet.
Transportmidlet skal ha egnet utstyr for oksygentilsetting ved behov. Brønnbåter
skal ha regulerbare ventiler for å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømning.
Eventuell totalgassovermetning generert av luft i rør og pumper og fra fylling av
brønn, skal fjernes ved aktiv lufting før fisk overføres til transportmiddelet.
§ 17. Særlig om vannkvalitet og vannvolum i lukket system
Transport i brønnbåt med lukkete ventiler, i bil og kar, herunder også de transporter
som kun tidvis skjer lukket, må planlegges slik at god vannkvalitet opprettholdes.
Dette innebærer også at det må tas hensyn til hyppighet av vannskifte og mulige
steder for hvor dette kan gjennomføres.
Transportenheten skal ha egnet utstyr og tilpasninger av transportsystem for å
opprettholde forsvarlig vannkvalitet når vannet resirkuleres.
Ved lasting av fisk på lukket system skal det være mulig å fraskille brukt oppdrettsvann
og fisk.

364

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

TRANSPORT FORSKRIFTEN

Ved transport av fisk med lukket system skal manøvrer som medfører plutselig
hevning av pH i et transportvann med høye akkumulerte nivå av totalammonium
nitrogen unngås.
§ 18. Håndtering, tilsyn og stell
Fiskens velferdsforhold skal kontrolleres regelmessig og vedlikeholdes på en egnet
måte. Ved transport i brønnbåt skal tilsyn med fisken også skje ved bruk av kamera.
Håndtering, herunder trenging, pumping eller trykksetting, skal skje på en skånsom
måte og med et forsvarlig tempo. Lasting og lossing skal skje mest mulig uten
opphold. Pumpeavstanden skal være så kort som mulig. Ved pumping av fisk skal
det sørges for at pumpehøyde, trykk og fallhøyde er slik regulert at skade unngås.
Fisk skal ikke håndteres unødig, og trenging skal gjennomføres uten skade eller
unødig påkjenning på fisken og begrenses i omfang og tid. Fisken skal under
håndtering ha forsvarlig vannkvalitet ut fra artens behov. Under trenging skal
oksygennivået kontrolleres ved bruk av egnet måleutstyr.
Dersom fisken viser atferdsendringer utover det normale under håndtering, skal
det straks iverksettes nødvendige tiltak for å sikre fiskens velferd.

Kapittel 5. Særskilte smittehygieniske krav til transport mv. av akvakulturdyr

§ 19. Generelle smittehygieniske krav til transport
Akvakulturdyr skal transporteres så raskt som mulig til bestemmelsesstedet.
Transporten skal gjennomføres på en måte som sikrer helsen til:
a)
akvakulturdyrene som transporteres,
b)
akvakulturdyrene på bestemmelsesstedet, og
c)
akvatiske dyr som passeres under transporten.
Fisk, unntatt akvariefisk, fra ulike akvakulturanlegg skal ikke transporteres samtidig
i samme transportenhet.
§ 20. Rengjøring og desinfeksjon av transportenhet som gjenbrukes
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Dersom det ikke benyttes engangsemballasje skal transportenhet rengjøres og
desinfiseres i følgende tilfeller:
a)
Før hver enkelt transport av akvakulturdyr til akvakulturanlegg,
havbeite eller annet utsett. Desinfeksjon kan unnlates når:
1. gjentatte transporter av smolt eller settefisk fra ett settefiskanlegg til
samme mottaksanlegg anses som en operasjon (kippkjøring),
2. avstanden mellom settefiskanlegget og matfiskanlegget er kort, og
3. det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre spredning av smitte
under lasting fra båt, utstyr, mv. til settefiskanlegget.
b)
Etter at transporter er gjennomført fra ett akvakulturanlegg eller
akvakulturområde for bløtdyr til slakteri eller tilvirkningsanlegg, og
før man begynner på tilsvarende transporter fra et annet
akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr.
c)
Etter at slaktefisk er losset ved slakteri hvor det oppbevares fisk i
ventemerd fra andre akvakulturanlegg.
d)
Etter at slaktefisk er losset ved slakteri hvor det samtidig losses fisk fra
andre akvakulturanlegg.
e)
Etter gjennomført transport av akvakulturdyr fra akvakulturanlegg
eller akvakulturområde for bløtdyr, som er pålagt restriksjoner som
følge av listeført smittsom sykdom.
f)
Etter at transportenheten har vært brukt til andre oppdrag i akvakul
turanlegg med håndtering av levende fisk uten at fisken er transportert.
Transportutstyret skal være tømt for akvakulturdyr før rengjøring og desinfeksjon
gjennomføres. Rengjøringen skal sikre at belegg og organisk materiale fjernes før
desinfeksjon gjennomføres.
§ 20a. Ytterligere krav til rengjøring og desinfeksjon av brønnbåt
Når en brønnbåt har vært brukt til andre oppdrag enn transport av settefisk og skal
gå over til transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, skal båten
være forsvarlig rengjort og desinfisert, og gjennomgå en karantenetid for å hindre
at smitte overføres til settefisk. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være
inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Karantenetiden skal være
på minst 48 timer fra rengjøringen er attestert.
Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåt som forlater PD-sonen etter at
transport eller annet oppdrag med håndtering av laks, ørret, regnbueørret og
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røye er utført innenfor PD-sonen. Når brønnbåten har transportert settefisk til et
akvakulturanlegg i PD-sonen hvor det ikke er mer enn 10 dager siden anlegget
var brakklagt, og brønnbåten går direkte ut av sonen etter leveringen, gjelder
likevel ikke de skjerpede kravene til smittehygiene som følger av første ledd. Med
brakklagt menes her brakklegging i tråd med akvakulturdriftsforskriften § 40.
Dersom smitterisikoen er lav, kan Mattilsynet gi unntak fra kravet om karantenetid
for transporter av fisk utenfra og inn til PD-sonen når brønnbåten går direkte ut
av sonen etter levering av fisken.
§ 21. Landtransport
Ved landtransporter av akvakulturdyr skal transportmiddelet være konstruert på
en slik måte at det ikke skjer vannlekkasjer under transporten. Vannskifting ved
landtransport skal skje på en vannskiftestasjon som er godkjent av Mattilsynet.
For å bli godkjent må følgende vilkår være oppfylt:
a)
Vannet som brukes til utskifting, må ikke påvirke helsestatusen til de
akvakulturdyrene som transporteres.
b)
Vannskiftestasjonen skal være innrettet slik at ikke miljøet blir
forurenset, enten ved at vannet blir desinfisert, eller ved å unngå at
vann slippes direkte ut i havet eller åpne vassdrag.
§ 22. Sjøtransport og behandling av transportvann
Ved brønnbåttransport av fisk til et akvakulturanlegg, unntatt slaktemerd, skal
transportvannet behandles før det tas inn i brønnen. Dette gjelder ikke vann som
tas inn fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra. Ved brønnbåttransport av
fisk til et slakteri, inkludert slaktemerd ved slakteri, skal transportvannet behandles
før det slippes ut fra brønnbåten.
Behandling av transportvann etter første ledd skal skje ved bruk av godkjent metode
for desinfeksjon som tilfredsstiller krav til effekt i henhold til forskrift 20. februar
1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 10 nr. 1. Organisk slam som produseres ved behandling av
transportvann som slippes ut fra brønnbåten, skal samles opp og behandles som
animalsk biprodukt.
Ved transport av akvakulturdyr fra segment med lavere helsekategori med hensyn
til sykdom på liste 2 skal transportvann ikke skiftes ut når transporten passerer
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gjennom segment med høyere helsekategori og går nærmere enn 4 nautiske mil
fra grunnlinjen, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse til det.
Ved transport av akvakulturdyr til segment med høyere helsekategori med hensyn
til sykdom på liste 2 skal transportvann ikke skiftes ut når transporten passerer
gjennom segment med lavere helsekategori og går nærmere enn 4 nautiske mil
fra grunnlinjen, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse til det.
Uavhengig av bestemmelsene i foregående ledd er det forbudt å:
a)
transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye, unntatt
settefisk, ut av PD-sonen,
b)
transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye til slakt over
Hustadvika,
c)
transportere fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist
PD til åpen slaktemerd ved slakteri, med mindre Mattilsynet har gitt
tillatelse,
d)
transportere rensefisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann,
ut av PD-sonen. Det samme gjelder ved transport fra område der
aktuell subtype av SAV forekommer, til område fri for den aktuelle
subtypen av SAV. Med ubehandlet sjøvann menes sjøvann som ikke er
behandlet i samsvar med kravene i forskrift 20. februar 1997 nr. 192
om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra
akvakulturrelatert virksomhet..
§ 22a. Tømming av vann som er tilsatt legemidler mot lakselus
Vann som er tilsatt legemidler for behandling av fisk mot lakselus, kan ikke tømmes
til sjø nærmere enn 500 meter fra rekefelt eller gytefelt jf. de felt som til enhver
tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy.
Når tømming av badebehandlingsvann skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget, skal vannet tømmes ut mens fartøyet er i fart.
§ 23. Transport til karantene
Transport av akvatiske dyr til karantene skal foregå lukket og alt transportvann
skal desinfiseres før det slippes ut. Ved sjøtransport kan vannskifte skje når transporten går mer enn 4 nautiske mil fra grunnlinjen.
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§ 24. Håndtering av døde akvakulturdyr
Døde akvakulturdyr skal ikke lagres på transportenheten mellom ulike transportoppdrag.
Akvakulturdyr som har dødd under transport til akvakulturanlegget, unntatt ved
massedød under transport, skal leveres til mottakeranlegget.
Ved massedød skal døde akvakulturdyr leveres direkte til godkjent anlegg for
mottak og behandling av animalske biprodukter.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 25. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt
i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.
Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene
nevnt i § 22a i samsvar med akvakulturloven § 10.
§ 26. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
unntatt § 22a.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra § 22a.
Dispensasjon etter første og andre ledd kan ikke stride mot Norges internasjonale
forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 27. Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i
medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven
§ 37. Overtredelse av § 22a eller enkeltvedtak fattet i medhold av denne, kan
medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur
(akvakulturloven).
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§ 28. Ikrafttredelse
Denne forskriften, med unntak av § 12 tredje ledd, trer i kraft 1. august 2008. Samtidig
oppheves forskrift 20. februar 1997 nr. 193 om transport av akvatiske organismer.
§ 12 tredje ledd om dokumentasjon av kompetanse trer i kraft 1. januar 2010.
§ 5 annet ledd bokstav a og b og § 9a trer i kraft 1. januar 2016.
§ 5 annet ledd bokstav c og § 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.
§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.
§ 29. Overgangsbestemmelser
§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021. Sjøtransport og behandling av
transportvann kan foregå i tråd med bestemmelsene i § 22 første og annet ledd i
overgangsperioden. Ellers gjelder følgende regler for sjøtransport og behandling
av transportvann frem til 1. januar 2021:
a)
Transport av yngel til settefiskanlegg skal foregå uten vannutskifting.
b)
Transport av fisk til matfisk- og stamfiskanlegg og transport av
slaktefisk kan foregå med kontinuerlig vannutskifting. Transporten
skal likevel foregå uten vannutskifting når transporten passerer så nær
akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller
tilvirkningsanlegg at det er fare for at smitte spres til
akvakulturdyrene som transporteres eller til akvakulturdyr som
passeres under transporten. Vannutskiftingen skal stanses i størst
mulig avstand fra akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkningsanlegg
som passeres.
c)
Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, og rensefisk,
med brønnbåt ut fra PD-sonen skal gjennomføres uten vannutskifting
når brønnbåten er innenfor PD-sonen.
d)
Transport av levende laks, ørret, regnbueørret og røye med brønnbåt
fra akvakulturanlegg utenfor PD-sonen med mistanke om eller påvist
PD skal gjennomføres uten vannutskifting. Mattilsynet kan i enkelte
tilfeller gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen er lav og
det er nødvendig for å kontrollere utbruddet..
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(FOR-2001-12-21-1597)

Gebyrforskriften

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder for oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter i henhold
til lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.
§ 2. Gebyr til statskassen for søknader
For behandling av søknad etter lov nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 24 000,–.
Ved behandling av søknader fra søkere som nevnt i forskrift 22. desember 2004 nr.
1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 10
tredje ledd og § 12 fjerde ledd, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 6 000.
Det samme gjelder for søkere som søker om tillatelse til fiskepark og fangsbasert
akvakultur. Det skal ikke betales gebyr for søknad etter forskrift 17. juni 2008 nr.
822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 48.
Dersom kostnadene ved å behandle en søknad som nevnt i første ledd, i vesentlig
grad overstiger gebyret for søknadsbehandlingen, kan Fiskeridirektoratet fastsette
at søker skal betale gebyr som tilsvarer kostnadene ved å behandle søknaden,
herunder kostnader ved innhenting av ekstern vurdering. Før det påløper kostnader
som vil overstige det ordinære saksbehandlingsgebyret må Fiskeridirektoratet
orientere søker om dette og søker må akseptere å betale kostnadene ved å få
behandlet søknaden.
§ 2a. (Opphevet)
§ 3. Avgift for tilsyn og kontroll
For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks,
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forsknings-, undervisnings- og visningsformål, samt slaktemerd hvor klarert er
lik eller større enn 65 tonn, skal det betales en årlig avgift på kr 16 800,– for tilsyn
og kontroll. For lokalitet til fiskepark skal innehaver av tillatelsen betale en årlig
avgift på kr 1200,– for tilsyn og kontroll.
For hver lokalitet til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret hvor
klarert biomasse er fra og med 1561 til og med 3119 tonn, i Troms og Finnmark
fra og med 1801 til og med 3599 tonn, betales en tilleggsavgift på kr 10 800,–. For
hver lokalitet til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret hvor klarert
biomasse er lik eller større enn 3120 tonn, i Troms og Finnmark lik eller større
enn 3600 tonn, betales en tilleggsavgift på kr 19 200.
Innehaver av tillatelse til akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret
betaler en tilleggsavgift på kr 19 200,– for tilsyn og kontroll per stamfisktillatelse.
Unntatt fra plikten til avgift er lokaliteter til matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-,
forsknings- og undervisningsformål i ferskvann og lokaliteter til manntallstillatelse.
Avgiften skal beregnes pr. 15. september hvert år.
For hver lokalitet er innehavere av tillatelser som er klarert på lokaliteten solidarisk
ansvarlig for betaling av avgiften.
§ 3a. (Opphevet)
§ 4. Frafall
Fiskeridirektoratet kan frafalle gebyr og avgift for tilsyn og kontroll etter § 2 og § 3
når særlige grunner foreligger. Vedtak om å opprettholde gebyr kan ikke påklages.
§ 5. Innbetaling av gebyr og avgift
Gebyr for søknader må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling.
Dokumentasjon for at gebyret er betalt, skal vedlegges søknaden. Søknader som
det ikke er betalt gebyr for, anses som ikke fullstendig og vil bli returnert.
Avgift for tilsyn og kontroll skal være innbetalt innen 1. november hvert år, og
gjelde for hele angjeldende år.
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§ 6. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002.
Fra forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader i forbindelse med
oppdrettsvirksomhet fastsatt ved kgl.res. 5. august 1988 nr. 625 oppheves.
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(FOR-2013-12-20-1675)

Reaksjonsforskriften

§ 1. Formål
Forskriften skal bidra til å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av akvakulturloven blir gjennomført.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gir nærmere regler om tvangsmulkt, fastsettelse av administrativ
inndragning og utmåling av overtredelsesgebyr etter akvakulturloven.
§ 3. Utmåling av løpende tvangsmulkt
Løpende tvangsmulkt utmåles til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert
med 365 per dag.
Forhøyet løpende tvangsmulkt utmåles til 150 ganger folketrygdens grunnbeløp
dividert med 365 per dag. Forhøyet løpende tvangsmulkt kan brukes dersom det
foreligger fare for vesentlige skadevirkninger på miljøet, den som vedtaket retter
seg mot har unnlatt å etterkomme minimum to tidligere pålegg innen fristen de
siste to år eller ved andre særlige forhold.
I vurderingen av om det foreligger andre særlige forhold skal det tas hensyn til
overtredelsens omfang og varighet, om overtredelsen strider mot sentrale hensyn
som akvakulturloven skal ivareta, og om det foreligger behov for å legge et sterkere
oppfyllelsespress på den ansvarlige.
§ 4. Reduksjon og frafall av tvangsmulkt
Fiskeridirektoratet kan redusere og frafalle påløpt tvangsmulkt når det foreligger
særlige grunner.
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§ 5. Administrativ inndragning
Ved inndragning av utbytte for overtredelse av bestemmelser i eller i medhold av
akvakulturloven er det netto utbytte som skal inndras.
Kan størrelsen av netto utbytte ikke godtgjøres, fastsettes beløpet skjønnsmessig.
§ 6. Fastsettelse av administrativ inndragning ved biomasseoverskridelser og antallsbegrensning på produksjonsenhetsnivå
Ved inndragning av utbytte for overtredelse av forskrift om drift av akvakulturanlegg
§ 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b og 48c legges følgende til grunn for beregning av
netto utbytte:
Salgsprisen per kilogram multiplisert med antall kilogram ulovlig stående biomasse,
fratrukket fôrkostnader og andre variable kostnader.
Med salgspris menes gjennomsnittlig pris på overtredelsestidspunktet
basert på offisiell statistikk fra Sjømatrådet, omregnet fra levende vekt
til sløyd fisk med 0,83 for laks og 0,82 for regnbueørret.
Med fôrkostnad menes den ulovlige produserte biomassen i kilogram
multiplisert med gjennomsnittlig økonomisk fôrfaktor igjen
multiplisert med gjennomsnittlig pris per kilogram fôr slik de
fremkommer i siste tilgjengelige utgave av Fiskeridirektoratets
lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret på
overtredelsestidspunktet.
Med andre variable kostnader menes gjennomsnittlige
forsikringskostnader og slaktekostnader inklusiv fraktkostnader per
kilogram ulovlig produsert biomasse ifølge siste utgave av Fiskeridi
rektoratets lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og
regnbueørret på overtredelsestidspunktet
Den ansvarlige for overtredelsen skal gis anledning til å dokumentere reelle variable
kostnader, herunder fôrkostnader og oppnådd salgspris. Dersom den ansvarlige for
overtredelsen gjennom tilstrekkelig dokumentasjon sannsynliggjør slike kostnader,
skal disse legges til grunn i stedet for satsene i første ledd.
Tilsvarende skal legges til grunn for overtredelse av forskrift for fangstbasert
akvakultur § 4 første og fjerde ledd, § 8 og § 19, så langt det passer.
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§ 7. Overtredelsesgebyr
Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av følgende
bestemmelser:
a)
Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 29,
b)
Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og
regnbueørret § 4 første ledd, jf. annet ledd nr. 2,
c)
Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd § 28,
d)
Forskrift om drift av akvakulturanlegg § 5, § 7, § 8 første ledd, § 37,
§ 38, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b og
§ 48c.
e)
Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg
§ 24 (krav om anleggssertifikat),
f)
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (
IK-akvakultur) § 4 og § 5,
g)
Forskrift om fangstbasert akvakultur § 4 første og fjerde ledd, § 11,
§ 14, § 15, § 31 bokstav a, b og j, § 32 første ledd bokstav a–d og andre
ledd bokstav a, b og d, § 33, § 34 og § 35.
§ 8. Tak for overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyret skal ikke overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Det tas utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp på overtredelsestidspunktet.
§ 9. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 29. mars 2007
nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven.
I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg oppheves § 8 fjerde ledd.
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(FOR-2015-02-05-89)

Utfiskingsforskriften

§ 1. Formål
Formålet med forskrifta er å redusere risikoen for genetisk påverknad frå akvakultur
på ville bestandar av laksefisk.
§ 2. Samanslutninga
Det skal etablerast ei samanslutning som skal planleggje og dekkje utgifter for
gjennomføring av tiltak for å redusere førekomst av rømt oppdrettsfisk av artane
laks, aure og regnbogeaure i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.
Samanslutninga skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere førekomst av rømt
oppdrettsfisk i elver der overvakinga, ved bruk av årsprosent eller gytefiskteljingar,
syner at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der
innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planleggast.
Deltakarar i samanslutninga er alle innehavarar av løyve til akvakultur med laks,
aure og regnbogeaure. Deltakarane skal betale ei avgift til samanslutninga for å
dekkje utgiftene etter § 3.
Samanslutninga skal registrerast i Føretaksregisteret.
§ 3. Det økonomiske ansvaret til samanslutninga
Samanslutninga sitt ansvar for å dekkje utgifter trer i kraft frå det tidspunktet
departementet bestemmer, og er avgrensa til dei økonomiske pliktene som følgjer
av denne forskrifta.
Samanslutninga sitt ansvar for å dekkje utgifter etter akvakulturloven § 13a er
avgrensa til utgifter som følgjer av tiltak pålagde av styresmaktene etter denne
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forskrifta og dei tiltaka som samanslutninga sjølv vedtek å setje i verk. Denne
forskrifta gir ikkje private partar rett til å få erstatta andre kostnader, inntektstap
eller liknande enn dei som følgjer av vedtak gjort av samanslutninga.
Samanslutninga skal dekkje utgifter til å gjennomføre planar om tiltak etter § 2
første ledd.
Samanslutninga skal i rimeleg omfang dekkje utgifter som Fiskeridirektoratet har
hatt for å fastslå kven som eig den rømte oppdrettsfisken.
Samanslutninga skal dekkje utgifter Fiskeridirektoratet har til tiltak i dei høva ein
ikkje med overvekt av sannsyn kan identifisere kjeldene til den rømte fisken. Dette
gjeld i sjø og alle elver, uavhengig av kva for elver som blir dekt av styresmaktene
sine overvakingsprogram.
§ 4. Dispensasjon
Samanslutninga kan søkje Fiskeridirektoratet om dispensasjon frå krava i § 3
tredje ledd. Søknaden kan godtakast dersom økonomien og ressursane til samanslutninga tilseier det.
§ 5. Avgift
Styret i samanslutninga fastset avgifta i samsvar med at den samla avgifta skal svare
til samanslutninga sine utgifter. Dersom innbetalt avgift er større enn utgiftene
til samanslutninga eit einskild år, skal differansen setjast av til neste års drift.
Innehavarar av løyve der all fisk som er på lokalitetar knytt til løyvet kan identifiserast som oppdrettsfisk og kan sporast tilbake til eigaren, skal ikkje betale avgift.
Innehavarar av løyve der all fisk som er på lokalitetar knytt til løyvet har eigenskapar som gjer at han ikkje kan formeire seg, betaler redusert avgift. Avgifta utgjer
25 prosent av avgifta fastsett etter første ledd.
Samanslutninga krev inn avgifta og fører kontroll med at avgifta blir betalt.
Avgifter som blir betalt til samanslutninga skal plasserast på ein separat bankkonto.
§ 6. Regress
Dersom det ved undersøkingar, etterforsking eller andre tiltak blir dokumentert med
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sannsynsovervekt kven som er ansvarleg for den oppfiska rømte oppdrettsfisken,
skal samanslutninga krevje regress for utgiftene som har kome til frå innehavaren
av løyvet. Dette gjeld uavhengig av kva skuld den ansvarlege har.
Samanslutninga kan også krevje regress hos innehavarar av akvakulturløyve som
ikkje er pliktige til å betale avgift til samanslutninga.
§ 7. Årsmøte
Årsmøtet skal haldast kvart år innan 30. juni og skal kallast inn av styret med
minst tre vekers skriftleg varsel.
Årsmøtet skal
a)
behandle årsmelding og rekneskap
b)
velje styre, styreleiar, nestleiar og revisor. Revisor skal vere statsautorisert
c)
behandle andre saker som blir lagde fram.
§ 8. Styret
Styret har til saman fem representantar med personlege varamedlemmer. Styremedlemmene tenestegjer i to år. Val av medlemmer til styret skjer slik:
a)
tre representantar blir valde av og frå havbruksnæringa
b)
to representantar blir peika ut av Nærings- og fiskeridepartementet.
Det skal kallast inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle spesielle saker når
styret eller minst ein firedel av deltakarane krev det. Innkallinga skjer med minst
ei vekes varsel.
Styret skal årleg leggje fram for departementet ein rapport om verksemda til
samanslutninga, medrekna
a)
separat rekneskap for kontoen som også fortel korleis dei innkravde
midlane og renter bokførte på kontoen er fordelte
b)
ei kort framstilling av verksemda til samanslutninga
c)
korleis avgifta er utrekna og fastsette.
Rapporten skal vere offentleg tilgjengeleg.
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§ 9. Forretningsførar
Styret fastset kven som skal vere forretningsførar for samanslutninga. Forretningsføraren har det daglege ansvaret for verksemda til samanslutninga.
§ 10. Offentlegheit
Offentleglova skal gjelde for samanslutninga.
§ 11. Klageinstans
Fiskeridirektoratet er klageinstans for forvaltningsavgjerder tekne av samanslutninga, med unntak av avgjerder etter § 3 femte ledd der Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans.
§ 12. Ikraftsetjing
Forskrifta trer i kraft straks.
Nærings- og fiskeridepartementet skal syte for at det vert kalla inn til eit første
årsmøtet som skal velje styre, styreleiar, nestleiar og revisor.
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(FOR-1997-02-20-192)

Forskrift om desinfeksjon av
inntaksvann til og avløpsvann
fra akvakulturrelatert
virksomhet
Kapittel I Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å forebygge og begrense spredning av smittsomme
sjukdommer hos akvatiske organismer gjennom tilfredsstillende desinfeksjon av
inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.
§ 2. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for virksomheter som er pålagt desinfeksjon av inntaksvann,
og/eller avløpsvann med hjemmel i annet regelverk eller enkeltvedtak, slik som;
virksomheter hvor det foregår slakting og/eller tilvirking av fisk,
krepsdyr eller muslinger fra oppdrett
virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefisk og annen
ferskvannsfisk
virksomheter som karantenterer importerte levende akvatiske
organismer for oppdrett og/eller videresalg til konsum
transportenheter for akvatiske organismer fra oppdrett
virksomheter som driver smitteforsøk med akvatiske organismer, og
andre virksomheter etter fylkesveterinærens bestemmelser
§ 3. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
Akvatiske organismer: alle vannlevende dyr inklusive deres kjønnsprodukter,
hvile- og forplantningsstadier, unntatt amfibier, krypdyr, pattedyr og fugler.
Akvakultur: virksomhet der en driver oppdrett eller på annen måte holder akvatiske
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organismer i fangenskap.
Eksotisk smittestoff: et kjent smittestoff som ikke er dokumentert tilstede i Norge.
Eksotiske arter av akvatiske organismer: akvatiske organismer som ikke er naturlig
hjemmehørende i norsk fauna.
Prosedyre: dokumentert beskrivelse av en prosess for å angi hvem som gjør hva,
og i hvilken rekkefølge.

Kapittel II Krav om desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann

§ 4. Inntaksvann til virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefisk og
annen ferskvannsfisk
Virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefisk og annen ferskvannsfisk skal normalt ikke ta inn sjøvann, eller ferskvann fra kilde som har oppgang
av anadrom fisk. Dersom slikt vann tas inn, skal det desinfiseres slik at faren for
inntak av smittestoff til anlegget reduseres. Dette skal skje ved bruk av godkjent
metode og utstyr og i samsvar med denne forskrift og anleggets driftsplan forøvrig.
Mattilsynet kan bestemme at også andre akvakulturanlegg skal desinfisere
inntaksvannet slik at faren for inntak av smittestoff til anlegget reduseres.
§ 5. Avløpsvann fra slakterier/tilvirkningsanlegg
Slakterier/tilvirkningsanlegg m.v. skal desinfisere alt avløpsvann slik at faren for
smittespredning reduseres. Dette skal skje ved bruk av godkjent metode og utstyr
og i samsvar med denne forskrift og anleggets driftsplan forøvrig.
Mattilsynet kan i enkeltsaker og for et begrenset tidsrom godkjenne andre metoder
som gir lik eller større trygghet mot smittespredning.
Organisk slam som produseres i forbindelse med behandling av avløpsvann fra
slakting/tilvirkning, skal desinfiseres slik at faren for smittespredning reduseres.
§ 6. Avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg
Landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive smitteforsøk med
akvatiske organismer skal desinfisere avløpsvannet slik at det ikke medfører fare
for smittespredning. Dette skal skje ved bruk av godkjent metode og utstyr og i
samsvar med denne forskrift og anleggets driftsplan forøvrig.
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Mattilsynet kan bestemme at også andre landbaserte akvakulturanlegg skal desinfisere avløpsvannet slik at faren for smittespredning reduseres.
§ 7. Transportvann
Mattilsynet kan bestemme at vann fra transport av akvatiske organismer til/fra
akvakulturanlegg skal desinfiseres slik at faren for smittespredning reduseres.
Dette skal skje ved bruk av godkjent metode og utstyr og i samsvar med denne
forskrift og slakteriets/transportenhetens driftsplan forøvrig.

Kapittel III Godkjenning av metoder og teknisk utstyr

§ 8. Godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og
avløpsvann
Veterinærinstituttet kan etter søknad godkjenne metoder og teknisk utstyr for
desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann som oppfyller de krav som går frem
av §§ 10 og 11 i denne forskrift.
§ 9. Forbehandling av inntaksvann og avløpsvann
Inntaksvann og avløpsvann skal forfiltreres gjennom en silanordning før videre
behandling.
Inntaksvann til akvakulturanlegg skal filtreres gjennom filter/silanordning med
poreåpning/spaltebredde ≤ 0,3 mm.
Avløpsvann fra slakterier/tilvirkningsanlegg skal filtreres gjennom silanordning
med poreåpning/spaltebredde ≤ 1 mm.
§ 10. Krav til metoder for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann
1.
For inntaksvann til akvakulturanlegg som driver klekking og produksjon
av laksefisk og annen ferskvannsfisk gjelder at metoden gjennom
anerkjent vitenskapelig dokumentasjon under relevante
forsøksbetingelser (vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 3
log10 (99,9%) inaktivering av Aeromonas salmonicida, subsp.
salmonicida, og det er vist, eller på grunnlag av dose-responskurver
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2.

for IPN-virus anses sannsynlig, at infeksiøs lakseanemi virus
(ILA-virus) også inaktiveres tilsvarende.
For avløpsvann fra slakterier/tilvirkningsanlegg m.v. gjelder § 10.1.

3.

For avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til
å drive forsøk med bakterier/virus/parasitter som er listeført på
sjukdomslistas gr. B eller C gjelder at metoden gjennom anerkjent
vitenskapelig dokumentasjon under relevante forsøksbetingelser
(vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 5 log10 (99,999%)
inaktivering av Yersinia ruckeri.

4.

For avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til
å drive forsøk nevnt i § 10.3 og i tillegg én eller flere av følgende
kategorier a) smittestoff som er listeført på sjukdomslistas gr. A,
b) eksotisk smittestoff, c) eksotiske arter av akvatiske organismer,
og/eller d) ukjent smittestoff, gjelder at metoden gjennom anerkjent
vitenskapelig dokumentasjon under relevante forsøksbetingelser
(vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 5 log10 (99,999%)
inaktivering av IPN-virus.

5.

Der det settes krav om installasjon av filteranlegg for å holde tilbake
Gyrodactylus salaris, er kravet at filteret skal holde tilbake alle
livsstadier av G. salaris ved det vanntrykket filteret blir utsatt for under
maksimal belastning. Dersom filteranlegget i seg selv ikke er
tilstrekkelig til å hindre spredning, må filtreringen kombineres med
andre desinfeksjonsmetoder.

6.

For avløpsvann fra akvakulturanlegg som karantenterer importerte
levende akvatiske organismer for videresalg til konsum gjelder § 10.4.

7.

For avløpsvann fra akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive
oppdrett av eksotiske arter av akvatiske organismer gjelder § 10.4.

8.

For avløpsvann fra transport av akvatiske organismer til/fra akvakul
turanlegg, gjelder § 10.1.
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§ 11. Krav til teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann
Godkjent teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann skal som
et minimum ha følgende sikkerhetsfunksjoner:
det skal være montert sikringsanordning som sørger for at kravene til
desinfeksjonsmidlets/metodens «konsentrasjon» (mg/l, mJ/cm², °C m.v.)
og virketid overholdes
det skal være montert sikring mot driftsstans og/eller annen funksjonsfeil
det skal være montert registreringsenhet som skal lagre informasjon
som gjør det mulig å kontrollere at desinfeksjonsmidlets/metodens
«konsentrasjon» og virketid har vært i samsvar med kravene, samt
registrere driftsstans/funksjonsfeil.

Kapittel IV Godkjenningsprosedyre og tilsynsordning

§ 12. Godkjenningsprosedyre
1.
Godkjenning av metode etter § 10 (metodegodkjenning) gjøres på
grunnlag av dokumenterte resultater oppnådd i forsøksskala.
2.

Godkjenning av utstyr etter § 11 (utstyrsgodkjenning) kan gis for en
spesifikk utstyrstype (typegodkjenning), teknisk utstyr som bygges om
slik at det blir identisk med typegodkjent utstyr, eller særegent utstyr
som er konstruert ut i fra lokale tilpasninger hos den enkelte
virksomhet. Godkjenningene kan gjøres tidsbegrensede.

3.

Godkjenning av metode eller utstyr kan trekkes tilbake med
øyeblikkelig virkning for de tilfeller der systematiske feil/mangler ved
utstyret, nye sjukdomssituasjoner/smittestoff eller ny viten om slike
forhold tilsier at godkjente metoder eller utstyr ikke lenger oppfyller
formålet de er godkjent for.

4.

Etter at desinfeksjonsutstyret er installert på den enkelte virksomhet,
skal det gis melding om dette til Mattilsynet. Meldingen skal gis på
den måten Mattilsynet bestemmer.
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5.

Godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av
inntaksvann og avløpsvann skal for øvrig gjennomføres i samsvar med
de til enhver tid gjeldende instrukser utarbeidet av Fiskeridepartementet.

§ 13. Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i
og i medhold av denne forskriften.
§ 14. Krav til registreringer og dokumentasjon
Virksomheter som har teknisk utstyr godkjent etter denne forskrift skal ha utarbeidet
prosedyrer som beskriver rutiner for:
oppstart.
avstengning.
tiltak ved alarm.
uttak og analyser av prøver for dokumentasjon av desinfeksjonseffekt.
periodisk vedlikehold.
Registreringer og annen dokumentasjon skal minimum inneholde:
godkjenningspapirer for vanndesinfeksjonsanlegget.
utskrift eller data fra registreringsenhet, jfr. § 11, siste setning.
resultater fra analyser av prøver for dokumentasjon av desinfeksjonseffekt.
journaler/rapporter fra virksomhetens prosedyrer for egenkontroll.
Dokumentasjon og registreringer skal oppbevares ved virksomheten i minimum
5 år, og være tilgjengelig for tilsynsmyndighet.

Kapittel V Avsluttende bestemmelser

§ 15. Gebyr
For behandling av søknader om godkjenning etter § 8 i denne forskrift skal det
betales et gebyr til det offentlige på 25.000 kroner.
For behandling av søknader om re-godkjenning etter § 12 nr. 2 i denne forskriften
skal det betales et gebyr til det offentlige på 5.000 kroner.
Gebyret skal være innbetalt før søknaden tas under behandling. Bevis for at gebyret
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er innbetalt skal vedlegges søknaden. Gebyret blir ikke refundert ved et eventuelt
avslag på søknaden.
Når særlige grunner foreligger kan Fiskeridepartementet eller den departementet
bemyndiger helt eller delvis frita for gebyr etter denne paragraf.
Øvrige kostnader forbundet med søknader er det offentlige uvedkommende.
§ 16. Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriftens
kapittel II samt § 9 og § 14, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale
forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 17. Klagerett
Vedtak fattet av Veterinærinstituttet kan påklages til Fiskeridepartementet.
§ 18. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og
vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
§ 19. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 14. juni
1991 nr. 494 om godkjenning av metoder og utstyr for behandling av død fisk,
fiskeavfall og avløp m.v. mot smittefare, og forskrift av 4. februar 1991 nr. 76 om
desinfeksjon av inntaksvann til oppdrettsanlegg for akvatiske organismer med
tilhørende instruks.
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(FOR-2005-12-28-1706)

A-registerforskriften

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Formål og saklig virkeområde
Akvakulturregisterets formål er å gi rettslige disposisjoner til eller i en akvakulturtillatelse rettsvern.
Forskriften gjelder for Akvakulturregisteret, som er et sentralt elektronisk realregister. Registeret gir en oversikt over akvakulturtillatelsers innhold og enkelte
vesentlige forvaltningsrettslige vedtak knyttet til disse, samt tinglyste dokumenter
som omfatter rettslige disposisjoner til eller i akvakulturtillatelsen, herunder
overføring, pant mv.
§ 2. Forholdet til tinglysingsloven
For tinglysing i Akvakulturregisteret gjelder reglene i lov 7. juni 1935 nr. 2 om
tinglysing § 2 og § 3, kapittel 2 og 3 og § 35 – § 37 tilsvarende så langt de passer
og ikke annet følger av denne forskrift.
Reglene i forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing gjelder tilsvarende så
langt de passer og ikke annet følger av denne forskrift.
Tidsfristen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 28 første ledd skal likevel være
20 år for kontrakts pant etter akvakulturloven § 20.
For forhåndsvikelser etter forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing § 4
fjerde ledd bortfaller virkningen likevel etter 5 år.
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§ 3. Registerenhet
Hver akvakulturtillatelse har et eget blad i registeret og utgjør en egen registerenhet.
§ 4. Opplysninger om registerenheten
Akvakulturregisteret skal blant annet inneholde opplysninger om:
a)
tillatelsens art, lokalitet(er), nummer, fylke, kommune, tidspunkt for
etablering og eventuelle tidsbegrensninger, type tillatelse, kapasitet,
b)
identifikasjon av den person eller det foretak registreringen gjelder.
For hver registrert fysisk person og enkeltpersonsforetak skal
Akvakulturregisteret inneholde fullt navn, fødselsnummer og adresse.
For fysisk person som ikke er tildelt norsk fødselsnummer registreres
tildelt D-nummer. For foretak som ikke er enkeltpersonsforetak skal
registeret inneholde foretaksnavn, organisasjonsnummer og forretningsadresse,
c)
hvilken rettighet/heftelse som er tinglyst og tidspunkt for tinglysing
(dagbokføringsdato),
d)
konkursåpning hos innehaver av akvakulturtillatelsen,
e)
eventuelle enkeltvedtak om tilbaketrekking av akvakulturtillatelsen
samt forhåndsvarsel om slikt vedtak etter akvakulturloven § 9, vedtak
om tvangsmulkt, krav om dekning av utgifter til iverksetting og
overtredelsesgebyr etter akvakulturloven § 28, § 29 og § 30 fra 1 til 5
millioner kroner, jf. akvakulturregisterforskriften § 8.
Forskriftens § 2 første ledd gjelder ikke for opplysningene som nevnt i bokstav e
da disse opplysningene bare er av informativ karakter.
§ 5. Fiskeridirektoratets og fylkeskommunenes innføringsoppgaver og registerkvalitet
Fylkeskommunen skal ved tildeling av akvakulturtillatelser føre inn i Akvakulturregisteret opplysninger i tråd med § 4 bokstav a og b. Ved senere endringer av
akvakulturtillatelsen eller vilkår vedrørende denne, skal Fiskeridirektoratet føre
inn opplysninger i Akvakulturregisteret i tråd med § 4 bokstav e.
Fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet skal registrere og kontrollere innførte
opplysninger i tråd med retningslinjer fastsatt av Fiskeridirektoratet.
§ 6. Brønnøysundregistrenes tinglysingsoppgaver
Brønnøysundregistrene er registerfører og skal tinglyse dokumenter som omhandler
rettsforhold til eller i akvakulturtillatelsen etter § 4 bokstav b, c og d.
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Registerfører kan delegere sin myndighet til andre tjenestemenn ved registeret.
Dette gjelder også avgjørelse om å nekte et dokument tinglyst, avgjørelse om
retting samt avgjørelse av kjæremål.
§ 7. Statens legalpanterett
Staten har i medhold av akvakulturloven § 20 fjerde ledd panterett foran alle andre
heftelser i akvakulturtillatelsen for krav på opptil 5 millioner kroner.
§ 8. Hva panteretten omfatter
Panterett i akvakulturtillatelse gjelder tillatelsen i sin helhet, slik den er til enhver
tid. Panterett i akvakulturtillatelser omfatter ikke ting som kan pantsettes etter
panteloven § 3-3, § 3-4, § 3-8, § 3-9, § 3-10 eller § 3-11.

Kapittel 2. Tinglysing av akvakulturtillatelser og tilknyttede rettigheter

§ 9. Tinglysing
I Akvakulturregisteret kan det tinglyses dokumenter som går ut på å stifte, forandre,
overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett til eller i en akvakulturtillatelse,
såfremt tinglysingen ved lov eller forskrift er tillagt rettsvirkning, eller tinglysing
er pålagt ved lov.
Avtale om krav til samtykke ved overføring kan tinglyses i Akvakulturregisteret.
§ 10. Generelt om fremgangsmåten
Registerfører skal føre dagbok over de dokumenter som forlanges tinglyst. Dokument
som kreves tinglyst, skal snarest mulig føres inn i dagboken den dag det kommer
inn, og skal anses dagbokført denne dag (dagbokføringsdato).
Tinglysing skjer ved at et dokument føres inn i dagboken, og at dokumentet anmerkes
i Akvakulturregisteret på akvakulturtillatelsens blad.
Tinglysingslovens bestemmelser om gjenpart kommer ikke til anvendelse.
På ethvert dokument som er tinglyst, gir registerføreren attest om tinglysingen.
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§ 11. Blanketter
Følgende dokumenttyper som skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret
skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene:
a)
pantedokumenter,
b)
dokument for overføring av akvakulturtillatelse,
c)
dokument for tvangsforretning.
§ 12. Registerhjemmel
Gir dokumentet uttrykk for en rettshandel, kan det ikke anmerkes i Akvakulturregisteret uten at utstederen av dokumentet har registerhjemmel eller samtykke
fra den som har registerhjemmel.
Registerhjemmel som innehaver av tillatelsen har bare den som Akvakulturregisteret utpeker som hjemmelshaver eller den som godtgjør at han er hjemmelshaver.
Tilsvarende gjelder også for andre rettigheter i tillatelsen.
§ 13. Underskrift
Tinglysingsloven § 17 om krav til bekreftelse av underskrift kommer ikke til
anvendelse.
For dokumenter som krever underskrift av hjemmelshaver, skal hjemmelshavers
fødsels- eller organisasjonsnummer opplyses. På dokumenter som overfører
hjemmel som innehaver, skal i tillegg den nye hjemmelshavers fødsels- eller
organisasjonsnummer opplyses.
§ 14. Tinglysingssperrer
Det kan kun innføres og registreres en innehaver per akvakulturtillatelse.
Dersom det er tinglyst krav om at overføring krever samtykke etter § 9, kan
dokumentet ikke tinglyses før slikt samtykke foreligger.
Innført forhåndsvarsel om tilbaketrekking hindrer tinglysing av pantsettelse og
overføring av akvakulturtillatelse.
Akvakulturtillatelsene med registreringsnummer N-TF-11 og N-TF-12 lokalisert
i Musken i Tysfjord kommune kan overføres etter særskilt godkjenning fra
Fiskeridirektoratet.
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Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser

§ 15. Forholdet til offentligrettslige vilkår i akvakulturtillatelsen
Overføring og pantsettelse av akvakulturtillatelse har ikke betydning for myndighetenes bruk av virkemidler etter akvakulturloven.
Vilkår for tildeling og drift fastsatt i eller i medhold av akvakulturloven gjelder
fullt ut også for ny innehaver av tillatelsen, herunder gjelder særlige krav til
innehaver av tillatelse etter forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til
akvakultur for laks, ørret og regnbueørret kapittel 5.
§ 16. Søk i Akvakulturregisteret
Ved søking i Akvakulturregisteret på tinglyste dokument kan benyttes blant annet
fødselsnummer, foretaksnavn, organisasjonsnummer, tillatelsens nummer eller
dagboknummer. Advokater, banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak,
inkassoselskaper, kredittopplysningsforetak og namsmyndighet kan gis adgang
til også å benytte personnavn som søkekriterium.
Kredittopplysningsforetak kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form.
§ 17. Offentlighet og avgivelse av opplysninger
Akvakulturregisteret er offentlig, og det kan gjøres tilgjengelig gjennom Internett
eller lignende elektronisk medium.
Det kan av registerfører kreves bekreftet utskrift og pantattest fra Akvakulturregisteret. Opplysningene om tinglyste dokumenter i Akvakulturregisteret kan
avgis sammen med opplysninger om tinglyste heftelser i andre offentlige registre.
Ved Akvakulturregisteret er opplysninger fra den historiske databasen ikke offentlig
tilgjengelig. Registerfører kan blant annet gjøre unntak for offentlige myndigheter
som namsmenn, domstoler, politi og bostyrere, samt den dokumentet gjelder.
§ 18. Arkivering
Ved Akvakulturregisteret arkiveres det tinglyste dokumentet og hjelpedokument
ved bruk av medium som finnes hensiktsmessig.
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§ 19. Opphør av akvakulturtillatelse
Ved opphør av akvakulturtillatelsen faller rettigheter til eller i akvakulturtillatelsen bort.
§ 20. Historisk database mv.
Når begjæring om sletting er anmerket i Akvakulturregisteret, skal dokumentet
fjernes fra databasen for tinglyste rettsstiftelser, og overføres til en særskilt database
(den historiske database).
Tidligere tinglyst overføring slettes automatisk ved tinglysing av ny overføring.
Forhåndsvarsel og vedtak etter § 4 bokstav e skal fjernes fra registeret når saken
er endelig avgjort av forvaltningen.
§ 21. Gebyr
For tinglysing i Akvakulturregisteret betales et gebyr på kroner 1.450 for hver
akvakulturtillatelse som tinglysingen omfatter med mindre annet følger av femte
ledd.
For følgende informasjon på papir eller i elektronisk form fra Akvakulturregisteret
betales et gebyr på kroner 150:
a)
særskilt pantattest,
b)
annen attestert tinglysingsutskrift som gjelder Akvakulturregisteret,
c)
oppgave over dagbokførte dokumenter eller visse grupper av slike,
d)
attestert kopi av tinglyst dokument som gis av tinglysingsmyndighet.
Det betales ett gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter.
Gjelder oppgaven som nevnt i andre ledd bokstav c dokumenter dagbokført i mer enn
en kalendermåned, skal det betales kroner 150 for hver påbegynt kalendermåned.
Det skal ikke betales gebyr for tinglysing, registrering eller anmerking av:
a)
bevis for at en heftelse er falt bort, eller for at den berettigede s
amtykker i at den slettes,
b)
melding som tingretten eller bostyrer registrerer i medhold av
konkursloven eller panteloven,

398

MATERIALSAMLING I HAVBRUKSRETT

c)
d)

avgjørelse om at noen er satt under vergemål eller opphevelse av vergemål,
utleggsforretning, arrestforretning eller midlertidig forføyning.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 22. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.
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(FOR-2010-05-18-708)

Samordningsforskriften

§ 1. Formål
Forskriften skal medvirke til en effektiv søknadsbehandling av lokaliteter til
akvakultur etter akvakulturloven. Forskriften regulerer kun forholdet mellom
offentlige myndigheter, og innebærer ikke utvidede rettigheter eller plikter for
private.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for søknadsbehandling av klarering av lokaliteter som foretas av
tildelingsmyndigheten og andre myndigheter som skal gi uttalelser eller nødvendige
tillatelser, jf. akvakulturloven § 6, § 15 og § 16, samt for kommuners behandling
av søknader som oversendes til uttalelse etter laksetildelingsforskriften § 8 eller
tildelingsforskriften for andre arter § 9.
§ 3. Definisjoner
Tildelingsmyndigheten: Fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.
Sektormyndigheter: Forvaltningsmyndighet for lovene nevnt i akvakulturloven
§ 6 d) med unntak av lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.
Komplett søknad: innebærer at de krav som følger av søknadsskjema med veileder
er oppfylt, herunder at en uttalelse om konsesjonsfritak eller tillatelse etter vannressursloven også foreligger.
§ 4. Frister for behandling
Tildelingsmyndigheten skal fra mottakelse av komplett søknad og frem til sluttbehandling, registrere tidsbruken slik denne forskriften fastsetter. Tildelingsmyndigheten skal innen 2 uker fra mottakelse av komplett søknad videresende denne
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til kommunen det søkes lokalisering i, sektormyndighetene og andre myndigheter
som skal gi uttalelser.
Uttalelse fra kommune, herunder merknader fra offentlig utlegging, skal være
tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden.
Tildelingsmyndigheten skal umiddelbart etter utløpet av 12-ukersfristen i andre
ledd, ettersende merknader fra kunngjøring og offentlig utlegging og eventuell
kommunal uttalelse, til sektormyndighetene og til andre myndigheter som kan
gi uttalelser.
Sektormyndighetene skal fatte vedtak i løpet av 4 uker fra mottakelsen av merknader
mv. etter tredje ledd.
Uttalelser fra andre myndigheter skal være tildelingsmyndigheten i hende senest
4 uker etter at de mottok merknader mv. etter tredje ledd.
Tildelingsmyndigheten skal innen 4 uker fra mottakelse av sektormyndighetenes
tillatelse eller avslag etter fjerde ledd, sluttbehandle søknaden. Fristen gjelder
ikke dersom sektormyndighetenes vedtak er påklaget før vedtak er fattet av
tildelingsmyndigheten.
§ 5. Utsatt saksbehandlingsfrist for statsforvalteren i særlige tilfeller
Statsforvalteren kan skriftlig anmode fylkeskommunen om inntil 4 ukers fristforlengelse i særlige tilfeller. Anmodningen skal sendes fylkeskommunen senest 1
uke før statsforvalterens frist etter § 4 fjerde eller femte ledd utløper.
Fylkeskommunen skal innen 1 uke etter mottak av statsforvalterens anmodning
svare statsforvalteren, samt sende kopi til søker, lokaliseringskommunen og øvrige
sektormyndigheter.
Dersom det fortsatt foreligger særlige tilfeller kan statsforvalteren anmode fylkeskommunen om ytterligere inntil 4 ukers fristforlengelse. Statsforvalteren må
sende anmodning om ytterligere fristforlengelse senest 1 uke før den utsatte
fristen utløper.
§ 6. Klagebehandling av vedtak av sektormyndighetene
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Sektormyndighetene skal behandle klager i løpet av 12 uker, og sende avgjørelsen
til tildelingsmyndigheten.
§ 7. Avsluttende bestemmelser
Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken
kan behandles uten uttalelse. Det samme gjelder for uttalelser etter § 4 femte
ledd, jf. § 4 sjette ledd.
Oversittelse av tidsfristene i denne forskriften har ikke betydning for gyldigheten
av sektormyndighetenes eller tildelingsmyndighetenes vedtak, og gir ikke rett til
erstatning eller lignende for private.
Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur kapittel 7 gjelder ikke.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. september 2010.

Merknader til forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av
akvakultursøknader
Til § 1
Formålet er begrenset til den delen av en søknadsbehandling av tillatelser som
gjelder klarering av lokaliteter, jf. tildelingsforskriften for andre arter § 7 og laksetildelingsforskriften § 30. Disse bestemmelsene består nesten ordrett av lovens
§ 6, § 15 og § 16. Dette innebærer at tildelingsrunder etter akvakulturloven § 7,
tildeling av spesialtillatelser etter laksetildelingsforskriften kap. 5 ikke omfattes.
Til § 3
Tildelingsmyndigheten er fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.
Kommunenes behandling av søknader. Oversendelse til kommunen følger ikke av
akvakulturloven direkte, men følger forutsetningsvis av tildelingsforskriftene og
er tungtveiende for arealavveiningen som gjøres etter akvakulturloven § 6 d). Etter
at fylkeskommunen har sendt søknad om klarering av lokalitet til den kommunen
det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at
søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk
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Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet jf. laksetildelingsforskriften
og tildelingsforskriften for andre arter.
Sektormyndighetene. I dag er dette Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket
og statsforvalteren i fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.
Til § 4
Til § 4 første ledd
Den faktiske tidsbruken skal registreres i forhold til forskriftens frister. Som det
fremgår av § 4 er disse fastsatt på ulik måte, og dette må tas hensyn til ved
registrering.
Tidsbruk for behandling hos tildelingsmyndigheten begynner ikke å løpe før
komplett søknad foreligger.
Til § 4 tredje ledd
Dersom tildelingsmyndigheten mottar kommunal uttalelse senere enn fristene i
andre og tredje ledd, men før mottakelse av vedtak fra sektormyndighetene, forutsettes i tråd med god forvaltningsskikk at disse ettersendes sektormyndighetene
for å opplyse saken ytterligere.
Til § 4 femte ledd
«Myndigheter som skal gi uttalelser» – eks. statsforvalterens uttalelser om vilt,
friluftsliv med mer og Fiskeridirektoratets regioner, som skal gi uttalelse om
fiskeriinteresser, herunder samiske fiskeriinteresser.
Til § 4 sjette ledd
Tildelingsmyndigheten sluttbehandler søknaden innen 4 uker fra mottakelse av
sektormyndighetenes vedtak etter fjerde ledd, uavhengig av om myndigheters
uttalelse etter femte ledd er mottatt.
Til § 5
Statsforvalteren kan anmode fylkeskommunen om inntil 4 ukers fristforlengelse i
særlige tilfeller. Anmodningen skal være saklig begrunnet, og både den og fylkeskommunens svar skal være skriftlig.
Særlige tilfeller kan være at særegenheten i den enkelte sak medfører behov for
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utvidet tidsbruk. Dette vil typisk være i saker hvor det foreligger interessekonflikter
ut over det normale ved behandlingen av akvakultursaker, og som av den grunn
krever økt tidsbruk hos statsforvalteren. Et særlig tilfelle kan også være perioder
med særlig stort arbeidspress hos statsforvalteren, dvs. at generell arbeidsbelastning
ikke er en tilstrekkelig begrunnelse. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil til bruk i
enkeltsaker hvor særlige forhold foreligger. Dersom det fortsatt foreligger særlige
tilfeller kan statsforvalteren anmode fylkeskommunen om ytterligere inntil 4 ukers
fristforlengelse. Statsforvalteren må sende anmodning om ytterligere fristforlengelse senest 1 uke før den utvidede fristen utløper.
Til § 7
Til § 7 første ledd
Tildelingsmyndigheten «kan» behandle uten kommunenes uttalelse dersom
tidsfristen ikke overholdes. Det samme gjelder uttalelser etter § 4 femte ledd.
Dersom statsforvalteren gis utsatt frist kan saken bare behandles dersom statsforvalterens uttalelse ikke er innkommet fylkeskommunen innen den utsatte fristen.
Av § 4 tredje ledd følger det at forsinkede kommunale uttalelser bør videresendes
sektormyndighetene. Uttalelser som kommer inn etter fristen skal forutsetningsvis
også vurderes på vanlig måte dersom endelig vedtak ennå ikke er fattet av tildelingsmyndigheten. Fylkeskommunen må, i tråd med alminnelig forvaltningsrett
(forvaltningsloven § 17 og naturmangfoldloven § 8, jf. 7) sørge for at saken er
tilstrekkelig opplyst før den sluttbehandles.
Til § 7 andre ledd
Akvakulturloven kapittel 7 om reaksjoner ved overtredelse gjelder ikke for forskriften.
Fristoversittelser medfører heller ikke saksbehandlingsfeil etter alminnelig forvaltningsrett, og det kan ikke utledes erstatningsansvar for sektormyndighetene eller
tildelingsmyndigheten etter forskriften.
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Stikkordsregister

Stikkord

Lov og forskriftshenvisning

Henvisning i
materialsamling

Administrativ
inndragning

Akvakulturloven § 29a
Reaksjonsforskriften §§ 5 og 6

17
377

Akvakulturregister

Akvakulturloven § 18,
A-registerforskriften

13
393

Akkreditert organ

Forskrift teknisk standard
landbasert §§ 14 og 15
NYTEK-forskriften kapittel 2

137
120

Antallsbegrensning

Akvakulturloven § 7

8

Arealutnyttelse

Akvakulturloven kapittel IV

12

Avliving

Driftsforskriften § 34,
Slakteriforskriften § 15
Omsetnings- og sykdomsforskriften
§§ 31, 37 (forsert utslakting)

98
344
185,187

Badebehandling

Luseforskriften § 9,
Driftsforskriften § 15b

155
92

Bedøving

Driftsforskriften § 34,
Slakteriforskriften § 14

98
343

Beredskapsplan

Driftsforskriften § 7,
Transportforskriften § 11

88
361
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Biomassetak

Driftsforskriften §§ 47, 48(konsern), 48a
(interregionalt mellom produksjonsområder), 48b (videreforedling)

105, 106

Blåskjell

Driftsforskriften § 66

115

Brakklegging

Driftsforskriften §§ 11,
Driftsforskriften §§ 40, 44
Luseforskriften §§ 4, 9
Omsetning- og sykdomsforskriften
§§ 34, 42.

89
101, 103
153, 155
186, 189

Brukerhåndbok

NYTEK-forskriften § 21,
Forskrift teknisk standard
landbasert § 11

126
137

Destruksjon

Omsetnings- og sykdomsforskriften
§§ 32, 38, 41

185, 187, 188

Driftsplan

Driftsforskriften § 40
Nasjonal PD-forskrift § 9

101, 351

Ferskvann
(matfiskoppdrett)

Laksetildelingsforskriften kapittel 4

41

Finnmark og Troms
– særregler

Laksetildelingsforskriften § 15 (2) (MTB),
§ 35 (2) (konvertering lokalitets-MTB),
Luseforskriften § 8 (2)

39
49
154

Flytting av fisk

Omsetnings- og sykdomsforskriften
(flytting omfattes av definisjonen)
Kapittel 7, 8 (restriksjoner v/sykdom)
Forskrift om nasjonale laksefjorder §10
Nasjonal PD-forskrift § 8, 9
Driftsforskriften § 29 (intern)

183, 184
162
350, 351
97
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Flytting av
tillatelser mellom
produksjonsområder

Produksjonsområdeforskriften § 7,
Laksetildelingsforskriften § 33

57
48

Fortøyning (plassering
og merking)

Driftsforskriften § 8

89

Fortøyningsanalyse

NYTEK-forskriften kapittel 5

124

FOU-konsesjoner

Laksetildelingsforskriften kapittel 5,
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 3
nr.2, Omsetnings- og sykdomsforskriften
kapittel 6.

41
160
182

Geografisk
virkeområde

Akvakulturloven § 3

7

Gjenfangst

Driftsforskriften § 39

100

Helsekontroll

Driftsforskriften §§ 13 (generelt)
50 (stamfisk) 50a matfisk), 62 (settefisk)

90
109,110,113

Ikrafttredelse

Akvakulturloven § 32

19

Import

Omsetnings- og sykdomsforskriften
kapittel 4 – 6

177-182

Inspeksjonsorgan

NYTEK-forskriften § 7

121

Internkontroll

Forskrift om IK-akvakultur § 4, 5
Transportforskriften § 6

148
358

Journalføring

Driftsforskriften §§ 10, 41-43 (matfisk og
stamfisk), 57 (settefisk), 64 (bløtdyr)

89, 102-103
112, 114

Klarering av lokalitet

Laksetildelingsforskriften kapittel 6

47
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Kjemikalier

Driftsforskriften § 15
Luseforskriften § 9
Transportforskriften § 22 a

91
155
368

Kompetanse

Akvakulturloven § 22
Driftsforskriften § 6
NYTEK-forskriften § 7
Forskrift teknisk standard
landbasert §§ 5 og 7
Transportforskriften § 12
Slakteriforskriften § 11
Forskrift om IK-akvakultur § 5

14
87
121
134, 135

Kompetent organ

NYTEK-forskriften § 6

120

Legalpanterett

A-registerforskriften § 7

395

Leie av konsesjoner

Akvakulturloven § 19 (3)

13

Lokalitet (sjø)

Akvakulturloven § 6, kapittel IV
Laksetildelingsforskriften § 29
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 3
Etableringsforskriften § 5

7
47
159
78

Lokalitet (land)

Akvakulturloven § 6, kapittel IV
Laksetildelingsforskriften § 28d
Forskrift teknisk standard landbasert
Etableringsforskriften § 5

7, 12
46
132
78

Lokalitetsundersøkelse

NYTEK-forskriften § 9

121

Lus

Luseforskriften
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 15
Omsetnings- og sykdomsforskriften
vedl. 1 liste 3
Produksjonsområdeforskriften §§ 8 og 12
Transportforskriften § 22 a

152
163
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362
343
148

196
57, 59
368

Meldeplikt

Driftsforskriften §§ 14 (uavklart forøket
dødelighet, mistanke om listeført
sykdom) 38 (rømming)

91
100

Miljøkrav

Akvakulturloven kapittel III

9

Miljøindikator (vekst)

Produksjonsområdeforskriften

55

MTB

Laksetildelingsforskriften § 15
Driftsforskriften §§ 47, 48, 48a, 48b

39
105, 106

Nasjonale laksefjorder

Forskrift om nasjonale laksefjorder

159

Notvask

Nasjonal PD-forskrift § 12
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 7

352
161

Nøter

NYTEK-forskriften § 27 (ettersyn og
reparasjon av notposer)
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 13

128

Av fisk: Omsetnings- og
sykdomsforskriften
Av konsesjoner: Akvakulturloven

172

Opprydding

Akvakulturloven § 13
Driftsforskriften § 17

10
93

Overføring av konsesjon

Akvakulturloven § 19
Laksetildelingsforskriften § 31a (forbud
mot overføring av tillatelse på land til sjø)
Produksjonsområdeforskriften § 7
(mellom områder)

13
48

Overtredelsesgebyr

Akvakulturloven § 30
Reaksjonsforskriften § 7

17
378

Pantsettelse

Akvakulturloven § 20

13

Omsetting
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163

6

57

Passivitet

Akvakulturloven § 9
Laksetildelingsforskriften § 38

9
51

PD

Nasjonal PD-forskrift

347

Produktsertifikat

NYTEK-forskriften
Forskrift teknisk standard landbasert
kapittel 5

119
138

Rapportering

Driftsforskriften §§ 44 (matfisk), 45
(stamfisk), 58 (settefisk), 65 (bløtdyr)
Luseforskriften § 9

103, 104
112, 114
155

Reduksjon MTB

Etableringsforskriften § 8

80

Register

Akvakulturloven § 18

13

Regulering av
produksjonskapasitet

Produksjonsområdeforskriften § 8-13

57-60

Resistens

Luseforskriften § 9

155

Saksbehandlingsgebyr

Akvakulturloven § 26
Gebyrforskriften
Driftsforskriften

15
372
83

Saksbehandling

Akvakulturloven § 8
Samordningsforskriften
Laksetildelingsforskriften§ 8

8
401
38

Samdrift

Driftsforskriften § 49

108

Samlokalisering

Driftsforskriften § 8 (3)
Laksetildelingsforskriften§ 37 (melding)

89
50
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Sertifisert organ

NYTEK-forskriften
Forskrift teknisk standard landbasert

119
132

Settefisk

Laksetildelingsforskriften §§ 28d, 31
(lokalitet)
Driftsforskriften kapittel 5
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 9

46, 48

Slaktemerd

Driftsforskriften § 54
Forskrift om nasjonale laksefjorder § 12

111
163

Slakting

Driftsforskriften § 16
Slakteriforskriften
Omsetnings- og sykdomsforskriften §§
31,37, 41
Nasjonal PD-forskrift §§ 8, 11, og 13

92
339

Smittemessig enhet
(settefisk)

Driftsforskriften § 56

111

Smittsom sykdom

Omsetnings- og sykdomsforskriften § 5
(definisjon), tredje del (tiltak)

173
183

Soner for bekjempelse
av sykdom

Omsetnings- og sykdomsforskriften
§§ 30, 36, 40

184, 186, 188

Soner for bekjempelse
av lus

Luseforskriften §§ 4 og 5

153

Stamfiskkonsesjoner

Laksetildelingsforskriften §§ 28, 32
Driftsforskriften §§ 43, 45 (journalføring)

45, 48
103,104

Styrkeforbud

Omsetnings- og sykdomsforskriften § 29
(v/sykdom)
Driftsforskriften § 52 (matfisk)

184
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111
162

185, 187, 188
350, 352

110

Sykdomsliste

Omsetnings- og sykdomsforskriften
vedlegg 1

193

Sykdomssoner

Omsetnings- og sykdomsforskriften §§
30 flg.

184

Tekniske krav

NYTEK-forskriften
Forskrift teknisk standard landbasert

119
132

Telling av lus

Luseforskriften § 6 og vedlegg 1

154, 156

Testing for PD

Nasjonal PD-forskrift § 4

348

Tetthet

Driftsforskriften § 25 (generelt)

95

Tilbaketrekking

Akvakulturloven § 9
Laksetildelingsforskrift § 38

9
51

Tildelingsrunder

Akvakulturloven § 7
Laksetildelingsforskriften §§ 14-19

8
39-40

Tilsyn

Driftsforskriften § 12

90

Tiltaksgrenser

Luseforskriften § 8

154

Tinglysning

A-registerforskriften kapittel 2

395

Transport

Nasjonal PD-forskrift §§ 11, 13
Transportforskriften
Forskrift nasjonale laksefjorder § 11

352
355
162

Tvangsmulkt

Akvakulturloven § 28
Matloven § 26
Reaksjonsforskriften §§ 3, 4

16
31
376

Tømming av vann

Driftsforskriften §15b
Transportforskriften § 22a

92
368
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Undervisningskonsesjoner Laksetildelingsforskriften § 26

44

Utfisking av rømt fisk

Utfiskingsforskriften

380

Utstillingskonsesjon
(visning)

Laksetildelingsforskriften § 27

45

Utviklingskonsesjoner

Laksetildelingsforskriften kap. 5

41

Vaksinering

Driftsforskriften § 28 (håndtering)
Nasjonal PD-forskrift § 7

96
350

Vannkvalitet

Driftsforskriften §§ 22

95

Varsling (v/sykdom)

Omsetnings- og sykdomsforskriften § 27
Driftsforskriften § 14

183
91

Varsling (v/transport)

Transportforskriften § 10

361

Vederlag

Laksetildelingsforskriften § 16

39

Vedlikehold

NYTEK-forskrift kapittel 6
Forskrift teknisk standard landbasert
kapittel 8

125
143
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