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Vedlegg 2 til PD-plan 

Maler for forskrift om kontrollområde for PD 

 

1. Alternativ 1 – rask tømming av akvakulturanlegg med påvist PD 

 
[Mal for] Forskrift som oppretter kontrollområde i overvåkingssonene i nasjonal PD-
forskrift – alternativ 1 utslakting/destruksjon av PD-fisk (der det er gult: sett inn riktig 
navn/dato, velg alternativ og/eller fjern) 
 
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom 
(PD) hos akvakulturdyr i [xx] kommune[r] i [xx] fylke 
 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om 

matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og 
forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 40, jf. forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for 
å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom(PD) hos akvakulturdyr § 8. 
 

 
Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner   

 

§ 1. Formål  

        Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom 
(PD). 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde rundt akvakulturanlegget[] [xx] i 
[xx] kommune[r] i [xx] fylke med påvist PD. . Kontrollområdet består av bekjempelsessone og 
lokal overvåkingssone. 
 

Bekjempelsessonen omfatter lokalitet[ene] [xx] og avgrenses [[xx] med yttergrense 
[xx] km (minimum 10 km).] 

         

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter lokalitet[ene] [xx]. 
[Kontrollområdets lokale overvåkingssone avgrenses av en sirkel med [xx] km (minimum 30 
km) radius fra lokalitet [xx] / Alternativ: Det etableres en lokal overvåkingssone som dekker 
det arealet av kontrollområdet som ligger utenfor bekjempelsessonen og som avgrenses av 
kontrollområdets ytre grenser.] 

 

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt, og den lokale 
overvåkingssonen er merket med gult.  

 
Forskriften retter seg mot akvakulturanlegg og aktører som utøver aktiviteter som kan 

spre smitte av pankreassykdom. 
 
Forskriften gjelder også for aktører utenfor kontrollområdet som håndterer eller 

transporterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr, prøvemateriale og utstyr fra anlegg i 
kontrollområdet. 
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Forskriften gjelder i tillegg til bestemmelser i forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om 

tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr. 
 

§ 3. Definisjoner  

        I denne forskriften gjelder de definisjoner som følger av forskrift om tiltak for å 

forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr tilsvarende. 

a) Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og 

en lokal overvåkingssone opprettet for å forebygge, begrense og bekjempe PD, hvor 

det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. 

 
Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen i kontrollområdet 

 

§ 4. Forbud mot å flytte fisk  

Det er forbudt å sette ut fisk i akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen uten 
tillatelse fra Mattilsynet. Unntatt fra forbudet er utsett av rensefisk. 
  

Det er forbudt å flytte og transportere fisk fra anlegg i bekjempelsessonen ut av, eller 
mellom anlegg i bekjempelsessonen uten skriftlig tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder 
også flytting av fisk til slakterier. Både akvakulturanlegget, transportør og slakteri skal ha 
skriftlig tillatelse før fisken flyttes eller transporteres.  

 

§ 5. Krav til akvakulturanlegg 

Fisk fra anlegg med laksefisk i sjø med påvist PD skal slaktes eller destrueres innen 
en frist fastsatt av Mattilsynet. Etter at anlegget er tømt for fisk skal det rengjøres og 
desinfiseres. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum to måneder. 

Valg av slakteri for slakting av fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal 
godkjennes av Mattilsynet.  

Alle anleggene i bekjempelsessonen som bruker ubehandlet sjøvann skal rengjøres 
og desinfiseres uten ugrunnet opphold etter at de er tømt for fisk. Deretter skal alle 
anleggene brakklegges samtidig i to måneder. Mattilsynet kan tillate kortere brakkleggingstid, 
men ikke mindre enn én måned koordinert brakklegging. Den samordnede 
brakkleggingstiden starter når Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. [Mattilsynet kan 
gjøre unntak for anlegg som produserer rensefisk / Alternativt kan unntaket tas direkte inn i 

ordlyden. Forslag: Anlegg som produserer rensefisk i sonen er unntatt.] 
 

Utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen skal rengjøres og desinfiseres før utstyret tas i 
bruk i et annet akvakulturanlegg i eller utenfor bekjempelsessonen.  

 
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal utarbeide en plan for rengjøring og 

desinfeksjon for utstyr. Planen skal omfatte alt utstyr som har vært brukt på anlegget og 
oversendes Mattilsynet. 

 
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal føre logg over aktiviteten til servicefartøy 

og servicepersonell. Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon 
av båter og utstyr, og hvilke akvakulturanlegg som er besøkt, herunder tidspunkt og type 
oppdrag. 
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Gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften skal registreres fortløpende. 

Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 
 
 
§ 6. Krav til transport og håndtering av oppdrettsnøter 

Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen 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. 

 

§ 7. Krav til brønnbåter og servicefartøy 
 
Brønnbåter og servicefartøy fra anlegg i bekjempelsessonen skal rengjøres og 

desinfiseres før båten tas i bruk i et annet akvakulturanlegg i eller utenfor 
bekjempelsessonen. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert 
av veterinær eller fiskehelsebiolog. 

 
Brønnbåter og servicefartøy som har håndtert levende fisk eller dødfisk i 

bekjempelsessonen, skal i tillegg gjennomgå karantene eller slippsetting før fartøyet tas i 
bruk i annet akvakulturanlegg utenfor bekjempelsessonen. Karantenetiden skal være på 
minst 48 timer fra rengjøringen er attestert. Mattilsynet kan gjøre unntak fra kravet om 
karantene ved overgang til oppdrag i PD-sonen. 

 
Båtfører skal føre logg over sin aktivitet i bekjempelsessonen. Loggen skal inneholde 

oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon av båten, og hvilke akvakulturanlegg som er 
besøkt, herunder tidspunkt og type oppdrag. 

 
 

§ 8. Krav til slakterier som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen 

Fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke plasseres i åpen slaktemerd 
ved mottak på slakteriet. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen 
er lav eller det er nødvendig for å kontrollere sykdommen. 

 
Slakterier som slakter fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke 

samtidig motta fisk fra andre anlegg. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom 
smitterisikoen er lav og det er nødvendig for å kontrollere sykdommen. 

 
Slakteriene skal fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften. 

Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 

 

§ 9. Krav til transport  
 

Levende fisk som ikke skal til et bestemmelsessted i bekjempelsessonen, skal så 
langt som mulig transporteres utenom bekjempelsessonen. 

 
Transportører som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen, skal 

fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften. Registreringene skal 
være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 
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Det er forbudt for båter og andre transportmidler å ta inn transportvann, ballastvann 
eller lignende i bekjempelsessonen. Forbudet gjelder ikke for transportvann som tas inn ved 
lasting av fisk i sonen. Mattilsynet kan gi tillatelse til annen behandling av transportvann. 

 
 
Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportører som transporterer fisk til 

eller fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen, for eksempel krav om godkjent transportrute, 
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. 
 

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan 
innebære smittefare. 

 

§ 10. Tiltak overfor annen virksomhet 
 
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i 

bekjempelsessonen som kan innebære smittefare. 
 
 
Kapittel III. Tiltak i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 

 

 
§ 11. Krav om tillatelse for å føre fisk nordover  

Det er forbudt å føre fisk fra akvakulturanlegg i overvåkingssonen ut av den lokale 
overvåkingssonen nordover [Hvordan forbudet bør formuleres er avhengig av hvor i landet det 

aktuelle kontrollområdet er. Forbudet mot å føre fisk fra akvakulturanlegg i kontrollområdets lokale 
overvåkingssone kan enten gjelde ut av overvåkingssonen, ut av overvåkingssonen nordover, eller ut 

av overvåkingssonen sørover. Paragrafen tas ut i sin helhet dersom forbudet ikke er nødvendig], uten 
tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også flytting av fisk til slakterier.  

 

§ 12. Krav til transport i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 

Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportører av akvakulturdyr til eller fra anlegg 
i den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet, slik som krav om godkjent transportrute, 
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.  
   

Transportører som blir pålagt tiltak etter første ledd, skal fortløpende registrere 
gjennomførte tiltak. Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved 
inspeksjon. 
  

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i den lokale overvåkingssonen i 
kontrollområdet som kan innebære smittefare. 

 

§ 13. Tiltak overfor annen virksomhet i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 
 
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i den lokale 

overvåkingssonen i kontrollområdet som kan innebære smittefare. 

       

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet  
 

§ 14. Opphevelse av bekjempelsessonen 

Etter at all laksefisk fra akvakulturanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, 
anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en 



5 

 

koordinert brakklegging i samsvar med § 5, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen 
oppheves. 

 
Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, blir området en del av 

overvåkingssonen.  
 

§ 15. Opphevelse av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet 

Varigheten av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet besluttes på tidspunktet 

for opphevelse av bekjempelsessonen.   

(Kommentar: Varigheten av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet kan være lenger enn 

bekjempelsessonen avhengig av hvilke tiltak som er iverksatt i den lokale overvåkingssonen. 

Varigheten av lokal overvåkingssone avhenger av temperaturforhold og sannsynlighet for at sykdom 

opptrer 

 

 

Kapittel V. Andre bestemmelser  

 

§ 16. Tilsyn og vedtak  

        Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre 
bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om 
tilsyn og vedtak, § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og 
virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.  

 

§ 17. Dispensasjon  

        Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, 
forutsatt at det ikke vil stride mot EØS-avtalen eller andre av Norges internasjonale 
forpliktelser.  

 

§ 18. Straffebestemmelser  

        Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og 
vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i samsvar med matloven § 28.  

 

§ 19. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 

Vedlegg 1 kart:  
Kart over PD-kontrollområde i [xx] kommune[r] i [xx] fylke. 
 
 

2. Alternativ 2 – ikke automatisk rask tømming av anlegg med påvist PD 
 
Vedlegg xx: [Mal for] Forskrift som oppretter kontrollområde i overvåkingssonene i 
nasjonal PD-forskrift – alternativ 2 fisken kan stå ved hjelp av smittebegrensende tiltak 
og koordinert brakklegging (der det er gult: sett inn riktig navn/dato, velg alternativ og/eller 
fjern) 
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Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom 
(PD) hos akvakulturdyr i [xx] kommune[r] i [xx] fylke 
 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om 

matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og 
forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 40, jf. forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for 
å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom(PD) hos akvakulturdyr § 8. 

 
Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner   

 

§ 1. Formål  

        Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom 
(PD), og hindre at PD etablerer seg i området ved hjelp av smittebegrensende tiltak og 
koordinert brakklegging. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde rundt akvakulturanlegget i [xx] 
kommune[r] i [xx] fylke[r] med påvist PD. Kontrollområdet består av [xx] bekjempelsessone[r] 
og [xx] lokal[e] overvåkingssone[r] i [xx] kommune[r] i [xx] fylke. 
 

Bekjempelsessonen[e] omfatter lokalitet[ene] [xx] og avgrenses [[xx] med yttergrense 
[xx] km (minimum 10 km).] 

         

Lokal[e] overvåkingssone[r] ligger utenfor bekjempelsessonen[e] og omfatter 
lokalitet[ene] [xx]. [Den lokale overvåkingssonen avgrenses av en sirkel med [xx] km 
(minimum 30 km) radius rundt lokalitet [xx] / Alternativ: Det etableres en lokal 
overvåkingssone som dekker det arealet av kontrollområdet som ligger utenfor 
bekjempelsessonen og som avgrenses av kontrollområdets ytre grenser.] 

 

 

I vedlagte kart er bekjempelsessonen[e] merket med rødt, og  lokal[e] 
overvåkingssone [r] er merket med gult.  

  

 

 Forskriften retter seg mot akvakulturanlegg og aktører som utøver aktiviteter som kan 
spre smitte av pakreassykdom. 
 
 Forskriften gjelder også for aktører utenfor kontrollområdet som håndterer eller 
transporterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr, prøvemateriale og utstyr fra anlegg i 
kontrollområdet.  

Forskriften gjelder i tillegg til bestemmelser i forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om 
tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr. 

 

§ 3. Definisjoner  

        I denne forskriften gjelder de definisjoner som følger av forskrift om tiltak for å 

forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr tilsvarende. 
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a) [Koordinert brakkleggingsgruppe: (benyttes kun dersom det må lages mindre 

brakkleggingsområder inne i en bekjempelsessone): Grupper av anlegg som har 

koordinert tidspunkt for brakklegging og der de ulike lokaliteter påvirker hverandre 

smittemessig.] 

b) Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og 

lokal overvåkingssone opprettet for å forebygge, begrense og bekjempe PD, hvor det 

gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. 

 
Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen i kontrollområdet 

 

§ 4. Forbud mot å flytte fisk  

Det er forbudt å sette ut fisk i akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen uten 
tillatelse fra Mattilsynet. Unntatt fra forbudet er utsett av rensefisk. 
  

Det er forbudt å flytte og transportere fisk fra anlegg i bekjempelsessonen ut av, eller 
mellom anlegg i bekjempelsessonen uten skriftlig tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder 
også flytting av fisk til slakterier. Både akvakulturanlegget, transportør og slakteri skal ha 
skriftlig tillatelse før fisken flyttes eller transporteres. 

 

§ 5. Krav til akvakulturanlegg 

Valg av slakteri for slakting av fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal 
godkjennes av Mattilsynet.  

 
Alle anleggene i bekjempelsessonen som bruker ubehandlet sjøvann skal rengjøres 

og desinfiseres uten ugrunnet opphold etter at de er tømt for fisk. Deretter skal alle 
anleggene brakklegges samtidig i to måneder. Mattilsynet kan tillate kortere brakkleggingstid, 
men ikke mindre enn én måned koordinert brakklegging. Den samordnede 
brakkleggingstiden starter når Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av anleggene i 
[[en] bekjempelsessone[n] eller i en brakkleggingsgruppe.] [Mattilsynet kan gjøre unntak for 
anlegg som produserer rensefisk / Alternativt kan unntaket tas direkte inn i ordlyden. Forslag: 
Anlegg som produserer rensefisk i sonen er unntatt.] 

 
(Dersom det er aktuelt å lage brakkleggingsgrupper inne i en bekjempelsessone for å sikre 

utsett i et større område, kan følgende formulering benyttes som alternativ): [Alle anleggene som 
benytter ubehandlet sjøvann i en godkjent brakkleggingsgruppe skal brakklegges samtidig i 
minimum to måneder. Mattilsynet godkjenner brakkleggingsgrupper.] 

 
Utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen skal rengjøres og desinfiseres før utstyret tas i 

bruk i et annet akvakulturanlegg i eller utenfor bekjempelsessonen.  
 
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal utarbeide en plan for rengjøring og 

desinfeksjon av utstyr. Planen skal omfatte alt utstyr som har vært brukt på anlegget og 
oversendes Mattilsynet. 

 
Akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal føre logg over aktiviteten til servicefartøy 

og servicepersonell. Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon 
av båt og utstyr, og hvilke akvakulturanlegg som er besøkt, herunder tidspunkt og type 
oppdrag. 
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Gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften skal registreres fortløpende. 
Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 

 
 
§ 6. Krav til transport og håndtering av oppdrettsnøter 

Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen 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. 

 

§ 7. Krav til brønnbåter og servicefartøy 
 
Brønnbåter og servicefartøy fra anlegg i bekjempelsessonen skal rengjøres og 

desinfiseres før båten tas i bruk i et annet akvakulturanlegg i eller utenfor 
bekjempelsessonen. Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert 
av veterinær eller fiskehelsebiolog. 

 
Brønnbåter og servicefartøy som har håndtert levende fisk eller dødfisk i 

bekjempelsessonen, skal i tillegg gjennomgå karantene eller slippsetting før fartøyet tas i 
bruk i annet akvakulturanlegg utenfor bekjempelsessonen. Karantenetiden skal være på 
minst 48 timer fra rengjøringen er attestert. Mattilsynet kan gjøre unntak fra kravet om 
karantene ved overgang til oppdrag i PD-sonen (evt. også til andre bekjempelsessoner for PD). 

 
Båtfører skal føre logg over sin aktivitet i bekjempelsessonen. Loggen skal inneholde 

oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon av båten, og hvilke akvakulturanlegg som er 
besøkt, herunder tidspunkt og type oppdrag. 

 
 

§ 8. Krav til slakterier som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen 

Fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke plasseres i åpen slaktemerd 
ved mottak på slakteriet. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen 
er lav eller det er nødvendig for å kontrollere sykdommen. 

 
Slakterier som slakter fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen skal ikke 

samtidig motta fisk fra andre anlegg. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom 
smitterisikoen er lav og det er nødvendig for å kontrollere sykdommen. 

 
Slakteriene skal fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften. 

Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 

 

§ 9. Krav til transport 
 

Levende fisk som ikke skal til et bestemmelsessted i bekjempelsessonen, skal så 
langt som mulig transporteres utenom bekjempelsessonen. 

 
Transportører som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen, skal 

fortløpende registrere gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskriften. Registreringene skal 
være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon. 
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Det er forbudt for båter og andre transportmidler å ta inn transportvann, ballastvann 
eller lignende i bekjempelsessonen. Forbudet gjelder ikke for transportvann som tas inn ved 
lasting av fisk i sonen. Mattilsynet kan gi tillatelse til annen behandling av transportvann. 

 
 
Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportører som transporterer fisk til 

eller fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen, for eksempel krav om godkjent transportrute, 
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. 
 

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan 
innebære smittefare. 

 

§ 10. Tiltak overfor annen virksomhet 
 
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i 

bekjempelsessonen som kan innebære smittefare. 
 
 
Kapittel III. Tiltak i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 
 
§ 11. Krav om tillatelse for å føre fisk nordover  

Det er forbudt å føre fisk fra akvakulturanlegg i den lokal overvåkingssonen ut av 
overvåkingssonen nordover [Hvordan forbudet bør formuleres er avhengig av hvor i landet det 

aktuelle kontrollområdet er. Forbudet mot å føre fisk fra akvakulturanlegg i overvåkingssonen kan 
enten gjelde ut av overvåkingssonen, ut av overvåkingssonen nordover, eller ut av overvåkingssonen 

sørover. Paragrafen tas ut i sin helhet dersom forbudet ikke er nødvendig], uten tillatelse fra 
Mattilsynet. Forbudet gjelder også flytting av fisk til slakterier.  

 

§ 12. Krav til transport i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 

Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportører av akvakulturdyr til eller fra anlegg 
i den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet, slik som krav om godkjent transportrute, 
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. 
   

Transportører som blir pålagt tiltak etter første ledd, skal fortløpende registrere 
gjennomførte tiltak. Registreringene skal være lett tilgjengelige for Mattilsynet ved 
inspeksjon. 
  

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i den lokale overvåkingssonen i 
kontrollområdet som kan innebære smittefare. 

 

§ 13. Tiltak overfor annen virksomhet i lokal overvåkingssone i kontrollområdet 
 
Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i den lokale 

overvåkingssonen i kontrollområdet som kan innebære smittefare. 

       

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet  
 

§ 14. Opphevelse av bekjempelsessonen 

Etter at all laksefisk fra akvakulturanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, 
anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en 
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koordinert brakklegging i samsvar med § 5, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen 
oppheves. 

 
Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, blir bekjempelsessonen en del 

av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet.  
 

 

§ 15. Opphevelse av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet 

Varigheten av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet besluttes på tidspunktet 

for opphevelse av bekjempelsessonen.   

(Kommentar: Varigheten av den lokale overvåkingssonen i kontrollområdet kan være lenger enn 
bekjempelsessonen avhengig av hvilke tiltak som er iverksatt i den lokale overvåkingssonen. 
Varigheten av lokal overvåkingssone avhenger av temperaturforhold og sannsynlighet for at sykdom 
opptrer.) 

 

Kapittel V. Andre bestemmelser  

 

§ 16. Tilsyn og vedtak  

        Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre 
bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om 
tilsyn og vedtak, § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og 
virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.  

 

§ 17. Dispensasjon  

        Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, 
forutsatt at det ikke vil stride mot EØS-avtalen eller andre av Norges internasjonale 
forpliktelser.  

 

§ 18. Straffebestemmelser  

        Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og 
vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i samsvar med matloven § 28.  

 

§ 19. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 

Vedlegg 1 kart:  
Kart over PD-kontrollområde i [xx] kommune[r] i [xx] fylke. 
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