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HØRINGSSVAR FRA SALMON GROUP AS VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM 

TILTAK OM MOT PANKREASSYKDOM (PD) 

1 INNLEDNING  

Det vises til høringsbrev fra Mattilsynet på vegne av Nærings – og fiskeridepartementet av 14.mars 

2017 med forslag til ny forskrift ("forskriften") om tiltak mot pankreassykdom (PD) på høring. 

Høringsfrist er satt til 1.juni 2017.  

Salmon Group AS er verdens største nettverk av lokaleide oppdrettsselskap. Med base i Bergen 

yter vi service for våre 46 aksjonærer langs hele kysten, som samlet disponerer 117 konsesjoner 

for oppdrett av laks og ørret, og produserer omtrent 50 millioner smolt. Dette gjør Salmon Group 

til landets tredje største oppdrettsaktør med rundt 12% av den totale produksjonen av laksefisk i 

Norge. 

Salmon Group vil på vegne av sine medlemsbedrifter med dette inngi merknader til 

høringsforslaget.  

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe PD i hele landet. Slik Salmon 

Group oppfatter det skal forslaget ivareta to hovedmål med den fremtidige forvaltningen av PD; a) 

hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen, og b) begrense konsekvensene av PD i 

PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdommen.  

Ved forskriften foreslås å dele landet inn i tre (alternativt fire) soner: en PD-sone der PD er 

endemisk, to overvåkingssoner der PD normalt ikke forekommer, og et alternativ med en 

buffersone mellom PD-sonen og overvåkningssonen i nord. Det er foreslått nærmere reguleringer i 

den enkelte soner. 

2 MERKNADER  

Høringsbrevet/forskriftsutkastet reiser mange enkeltspørsmål og reguleringer, som man ikke vil gå 

inn på i denne omgang.  

Med utgangspunkt i vår gjennomgang av høringsutkastet og basert på våre medlemmers 

tilbakemelding vil vi fokusere på følgende hovedbudskap:  
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(i) 

Salmon Group vil slutte seg til at kampen mot PD må fortsette og at hovedmålet fortsatt skal være 

å hindre spredning av PD og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for 

sykdommen.  

(ii) 

Salmon Group vil imidlertid tilkjennegi klare synspunkter på den offentligrettslige 

virkemiddelbruken for å oppnå disse målsettingene:  

(iii) 

Som det fremgår av forslaget legger myndighetene i dag til grunn, som hovedregel, at påvisning 

av PD (SAV 2 og 3) skal lede til at fisken skal fjernes ved utslakting/ eller destruksjon. Dette 

oppfattes som myndighetenes hovedstrategi for hele landet, selv om hovedregelen praktiseres helt 

ulikt i endemisk sone og observasjonssonen (nord for Buholmråsa) - der det pr i dag er slik at 

myndighetene automatisk og i praksis ubetinget tvinger gjennom rask "stamping out" ved 

påvisning.  

Det er vel kjent, og også lagt til grunn i høringsbrevet, at den såkalt "stamping out" strategien 

leder til betydelige tap og griper dypt inn i samfunnsmessige forhold i de regioner som er særlig 

rammet. Slik vi ser det er det ikke tilstrekkelig utredet og konkretisert at konsekvensene som følge 

av PD og ytterligere spredning er større enn tapene bekjempelsestiltakene påfører næringen.  

(iv) 

Salmon Group mener at forskriften må utformes slik at dette prinsipielle utgangspunktet tydelig 

endres slik hovedstrategien ikke lenger skal være å fjerne fisken, uavhengig av sone.  

Dette innebærer at forskriften må utformes slik at myndighetenes primære offentligrettslige 

virkemiddelbruk må knyttes til andre tiltak, herunder:  

- pålegg om gjennomgående godkjent PD-vaksine ved utsett i hele PD sonen (herunder i den 

foreslåtte buffersonen), jf høringsbrevet side 8. 

- månedlig screening, i utsatte områder. 

- iverksetting av hensiktsmessige tiltak ved eventuell PD-påvisning 

- forebygging av smittespredning gjennom krav til driftsplaner, sonetenkning og 

brakklegging. I den forbindelse bemerkes at etablering av koordineringsområder med 

koordinert brakklegging ikke bør/kan skje gjennom prosessen ved godkjenning av 

driftsplaner etter akvakulturdriftsforskriften § 40. Slike prosesser må avklares gjennom 

etablerte rutiner på forhånd og ikke ved godkjenning av driftsplan.  

- rutiner knyttet til bruk av brønnbåt og sanitærslakting vil være faktorer for ytterligere å 

fremme sykdomsforebygging og fiskehelse i bredt perspektiv. Både med tanke på SAV 2 og 

andre vesentlige fiskehelseutfordringer – i første rekke lakselus 
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- Skjerpede krav til flytting av fisk i endemisk sone. 

Fjerning av fisken vil etter dette bli et sekundært virkemiddel basert på en konkret vurdering i det 

enkelte tilfellet. 

 

(v) 

Av hensyn til små og lokale aktører ønsker Mattilsynet å høre et alternativ med en buffersone som 

omfatter produksjonsområde 7 (Nord-Trøndelag og Bindal). I buffersonen skal vaksinering påbys. 

Det vil i buffersonen stilles tilsvarende strenge krav til transport som i PD-sonen. Den største 

"oppmykningen" i forhold til overvåkningssonen er at det ved mistanke om eller påvisning av 

SAV2, kan tillates at fisken blir stående i sjø dersom det ikke er forøket dødelighet i anlegget. 

Mattilsynet har bedt om særlige innspill på forslaget om en slik buffersone, høringsbrevet side 16: 

- Salmon Group støtter forslaget om at det opprettes en buffersone som omfatter 

produksjonsområde 7 (området fra fylkesgrensen ved Skjemta, Flatanger til Langøya ved 

Kvaløya(Sømna), med slik regulering som foreslått og at dette ses i sammenheng med 

endring av hovedstrategien som nevnt under punkt (iv). 

- Salmon Group støtter inndelingen av landet i 4 soner som foreslått (2 overvåkingssoner, en 

buffersone og en PD-sone), månedlig prøvetaking/screening, hjemmel for vaksinering, 

primært i områder innenfor PD-sonen som grenser til overvåkingssone, herunder i 

buffersone.  

- I området nord for buffersonen bør det kun være aktuelt med "stamping out" ved påvist 

sykdomsutbrudd dersom fisken i geografisk nærhet ikke er vaksinert. 

(vi) 

Salmon Group vil avslutningsvis påpeke at det er en svakhet ved forslaget at det ikke er drøftet 

eller lagt opp til at det innføres kompensasjonsordninger for selskaper som blir pålagt av 

myndighetene å sanere/forsere utslakting fisk med påvist PD. Det foreligger et åpenbart behov for 

at slike ordninger innføres, og det er naturlig at dette vurderes i forbindelse med det forslag som 

foreligger til høring, med hjemmel i matloven § 22 tredje ledd.  

    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Mobil  957 71 549 
www.salmongroup.no 

http://www.salmongroup.no/

