
Vedlegg 3 
 
Vedlegg til forvaltningsplan for PD 
 
Mal for vedtak om båndlegging av akvakulturanlegg på grunn av mistanke eller påvist 
pankreassykdom (PD) 
 
Se forvaltningsplan for PD Del II punkt 3.1 for informasjon om båndlegging av 
akvakulturanlegg grunnet PD. Der vil du bl.a. finne veiledning om forhåndsvarsel av vedtak 
om båndlegging ved mistanke eller påvisning av pankreassykdom, og veiledning om 
båndlegging av anlegg som på grunn av kontakt med eller avstand til akvakulturanlegg med 
påvist PD, skal vurderes båndlagt. 
 
Sett inn korrekt tekst der malen har xx. Tekst med liten skrift og klammer i gult er veiledning 
og skal slettes. 
 

 

Vedtak om båndlegging av lokalitet xxxx [sett inn lokalitetsnummer] xxx [sett inn 

lokalitetsnavn] grunnet pankreassykdom (PD) 
 
Vi viser til xxx [prøvesvar, varsel eller melding med dato] om mistanke om/påvist [velg ett av 

alternativene] pankreassykdom (PD) fra xxx [sett inn navn på varsler/melder], og til e-post xx.xx.xxx 

[dato] fra Mattilsynet der dere informeres om mistanke om /påvisning [velg ett av alternativene] av 
alvorlig smittsom sykdom i xxxx [sett inn lokalitetsnummer] xxxx [sett inn lokalitetsnavn]. 

 
Saken gjelder: 
Lokalitet xxxx [sett inn lokalitetsnummer] xxxx [sett inn lokalitetsnavn]. 
 
Mattilsynet fatter følgende vedtak: 
 
Vedtak om båndlegging 

Lokalitet xxxx [navn] båndlegges på grunn av mistanke om/påvist [velg ett av alternativene] 
pankreassykdom (PD). Det er forbudt å flytte fisk til eller fra lokaliteten uten tillatelse fra 
Mattilsynet. Forbudet gjelder ikke utsett av rensefisk. 
 
Restriksjonen gjelder til den oppheves av Mattilsynet. 
 
Årsaken til restriksjonen er: Listeført sykdom akvatiske dyr mistanke/påvisning om: 
Pankreassykdom/PD. 
 
Hjemmel  
Forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe 
pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr § 8 første ledd. [Benyttes for båndleggingsvedtak ved 

mistanke om eller påvist pankreassykdom som er i tråd med definisjon av mistanke eller påvisning i forskriftens § 
3] 
Eller: 

Forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe 
pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr § 8 annet ledd. [Benyttes dersom lokaliteten båndlegges i 

overvåkingssonen med bakgrunn i kontakt med eller kort avstand til anlegg som har fått påvist PD]. 
 
[stryk ett av alternativene – merk at andre alternativ kun benyttes i overvåkingssonen ved behov for båndlegging 

av anlegg som har vært i kontakt med eller ligger nært anlegg som har fått påvist PD] 

 
PD-forskriftens § 8 første ledd lyder Det er forbudt å flytte fisk inn til eller ut av et 
akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD uten tillatelse fra Mattilsynet. 



PD-forskriftens § 8 annet ledd lyder 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. 
[Tekst som viser innhold i § 8 andre ledd slettes når mistanken/påvisningen er i tråd med PD-forskriftens 

definisjoner] 
 

[Anlegg som båndlegges med hjemmel i § 8 annet ledd, skal gjøres oppmerksom på at kravet i PD-forskriften § 

13 til undersøkelse innen syv dager for å dokumentere smittestatus, gjelder hvis anlegget i overvåkingssonen 
enten ligger innenfor en radius på 30 km fra anlegg som får påvist SAV eller anlegget har hatt kontakt som 

medfører smitterisiko med anlegg som får påvist SAV. Se siste avsnitt i dette dokumentet for forslag til tekst.] 

 
 
Vi har observert 
[Bakgrunnen for mistanke om/påvist PD skal beskrives her.]  
 
Mattilsynet vurderer dette slik 
PD er en listeført sykdom. Regelverket setter forbud mot å flytte fisk inn eller ut av et 
akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD uten tillatelse fra Mattilsynet. Merk at 
forbudet mot å flytte fisk inn og ut av et akvakulturanlegg oppstår samtidig med mistanke om 
PD, ikke først når vedtak om båndlegging er fattet av Mattilsynet.  
 
Det er mistanke om/påvist [velg et av alternativene] PD på lokalitet xxxx [sett inn lokalitetsnummer] 
xxxxx [sett inn lokalitetsnavn].  
 
Vi minner om at akvakulturdriftsforskriften § 11 om smitthygiene gjelder uavhengig av 
mistanke om eller påvisning av fiskesykdom. Bestemmelsen inneholder krav om at det skal 
sikres at personell, arbeidstøy, utstyr, gjenstander, brukt emballasje med videre ikke sprer 
smitte. Brukte nøter, gjenstander, utstyr etc. skal rengjøres og desinfiseres med et godkjent 
desinfeksjonsmiddel før de flyttes til et annet akvakulturanlegg. 
 
PD er en alvorlig, smittsom sykdom som kan gi store konsekvenser for fiskehelse og 
fiskevelferd med betydelig fare for smitte til andre anlegg. Når sykdommen avdekkes, 
innebærer kravene i regelverket at det iverksettes smitteforebyggende tiltak for å forhindre 
spredning. 
 
Informasjon til akvakulturanlegg grunnet PD 
Mistanke om eller påvising av PD på lokaliteter fører til offentlig informasjon om forholdet på 
Veterinærinstituttets interaktive kart og på nettportalen BarentsWatch fiskehelse.  
 
Vi gjør oppmerksom på at gjeldende regelverk fastsetter krav om inspeksjon og attest av 
veterinær eller fiskehelsebiolog for brønnbåter, servicefartøyer og utstyr som skal forlate PD-
sonen, se transportforskriftens § 20 a og PD-forskriften § 10. 
 
PD-forskriftens § 6 anviser fremgangsmåte for å få bekreftet eller avkreftet en mistanke om 
PD. Dokumentasjon på prøvetakingen sendes Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no merket 
med saksnummer. 
 
Dersom mistanken kan avkreftes i tråd med § 6, oppheves båndleggingen av lokaliteten.  
 
Merk at anlegg i overvåkingssonene som ligger innenfor en radius på 30 km fra anlegg som 
har påvist SAV skal undersøkes innen syv dager for å dokumentere smittestatus. Det samme 
gjelder for anlegg i overvåkingssonene som har hatt kontakt som medfører smitterisiko med 
anlegg som har påvist PD. Kravet fremkommer i PD-forskriftens § 13. [Benyttes dersom 

lokaliteten båndlegges i overvåkingssonen med bakgrunn i kontaktsmitte som utgjør grunn til mistanke i henhold 
til forskriftens § 8 annet ledd.] 
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