Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. februar 2017 med hjemmel i lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 14,
§ 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 11, § 24 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov
17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 10 og 12.
I
I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 gjøres følgende endringer:
§ 1 skal lyde:
§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å fremme god helse hos akvatiske dyr, ivareta god
velferd hos fisk under transport samt ivareta miljøhensyn.
Ny § 22a skal lyde:
§ 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.
§ 25 nytt annet ledd skal lyde:
Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene
nevnt i § 22a i samsvar med akvakulturloven § 10.
§ 26 skal lyde:
§ 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 skal lyde:
§ 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).

II
Disse endringer trer i kraft straks.

