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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM NYE BESTEMMELSER FOR 
TILLATELSE TIL AKVAKULTUR AV LAKS ØRRET OG REGNBUEØRRET 
TIL SÆRLIGE FORMÅL 
 
Vi viser til høringsbrev datert 18. august 2009, med forslag om nye bestemmelser for tillatelser til 
akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål. 
 
Kommentarer til forslag om fiskepark 
I høringsbrevets avsnitt 2.1 og forskriftens § 24 foreslås bruk av begrepet ”fiskepark” i stedet for 
”put and take”. Mattilsynet gjør oppmerksom på at samme typer anlegg er benevnt som 
”installasjoner for fritidsfiske” i andre forskrifter. Dette gjelder følgende forskrifter: 

- forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg, som er hjemlet i 
akvakulturloven, matloven og dyrevernloven,  

- forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker 
m.m., som er hjemlet i matloven og dyrevernloven, og  

- forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, 
forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, som er hjemlet 
i matloven. 

Vi mener det er viktig at det brukes samme begrep i disse forskriftene. Hvis begrepet fiskepark 
brukes i den foreslåtte tildelingsforskriften, mener vi at ”installasjoner for fritidsfiske” også bør 
endres til ”fiskepark” i de forskriftene som er nevnt ovenfor.   
 
Kommentarer til forslag om slaktemerder 
Det foreslås å fastsette forskriftshjemmel for tildeling av tillatelse til slaktemerd, herunder at 
tillatelsene avgrenses etter en konkret vurdering inntil 780 tonn. Mattilsynet mener at en maksimalt 
tillat biomasse (MTB) på 780 tonn for slaktemerder kan synes vel høyt, særlig sett i lys av at de 
skal plasseres i umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri. En såpass stor biomasse i umiddelbar 
nærhet til slakteriet, vil sjelden kunne tilfredsstille fiskens krav til vannkvalitet og velferdshensyn. 
Men dette er avhengig av hva som menes med umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri.  

I akvakulturdriftsforskriften § 54 er det også krav om at fisk kan oppbevares maksimalt 6 døgn i 
slaktemerd. Det er svært få slakterier, om noen i det hele tatt, som i dag har slik slaktekapasitet at 
de vil kunne utnytte en MTB på 780 tonn, uten at krav om maksimal oppholdstid i slaktemerd 
overskrides. I forbindelse med søknader om godkjenning av slaktemerder, vil Mattilsynet bl.a. 
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legge vekt på forholdet mellom slaktekapasitet og krav om at fisk kan oppbevares maksimalt 6 
døgn i slaktemerd.  

Mattilsynet støtter forslaget om at bare godkjente slakterier kan få tillatelse til slaktemerd. 

Det foreslås krav om at oppbevaring av fisk i slaktemerd skal skje i umiddelbar nærhet til 
angjeldende slakteri. Bakgrunnen for forslaget er at man ønsker å unngå sleping av merder med 
fisk inn til slakteriene. Mattilsynet har stor forståelse for forslaget og begrunnelsen, men vi er usikre 
på hva som menes med umiddelbar nærhet. Den foreslåtte bestemmelsen vil lett kunne komme i 
motstrid med regler om fiskevelferd og vannkvalitet, og med hygieneregelverket. Men dette er 
avhengig av hvordan den skal tolkes. 

I forordning (EF) 853/2004, vedlegg III, avsnitt VIII og kapittel VII nr. 3, er det krav om at 
fiskerivarer som holdes levende, skal oppbevares ved en temperatur og på en måte som ikke er til 
skade for næringsmiddeltryggheten eller varenes levedyktighet. Erfaring tilsier at oppbevaring av 
fisk i slaktemerd rett utenfor kaien til slakteriet, ofte resulterer i at produktene ikke har 
tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet i henhold til hygieneregelverket. Oppbevaring av stor 
biomasse rett utenfor kaien, vil i mange tilfeller heller ikke tilfredsstille gjeldende krav til 
vannkvalitet i henhold til regler om fiskevelferd. Dersom slaktemerdene må plasseres rett utenfor 
kaien til slakteriet, gjør vi oppmerksom på at den foreslåtte bestemmelsen i praksis vil innebære at 
mange slakterier ikke vil kunne ha slaktemerder. Vi vil anta mulighetene for etablering av 
slaktemerder vil kunne bli langt større dersom det åpnes for at de kan plasseres 2-300 meter fra 
slakteriet.         
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