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Høringssvar – endring av PD-forskriften
Det vises til Mattilsynets brev av 30. oktober 2018 angående høring av forslag til endringer i Forskrift
29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos
akvakulturdyr.
Sjømat Norge viser også til høringsuttalelser fra våre medlemmer AquaGen og Benchmark Gentics
når det gjelder prøvetaking på stamfisk.
Kommentarer til de enkelte forslagene som høres, nummerert som i høringsbrevet:
2. Innholdet i forskriftsutkastet
2.1. – Paragraf 3 Definisjoner
Sjømat Norge har ingen merknader til de foreslåtte endringene i punktene b) og e) i paragraf 3,
definisjoner.
Sjømat Norge vil imidlertid oppfordre Mattilsynet til å vurdere en presisering av definisjonen i
paragraf 3c) knyttet opp mot forbudet mot merdsetting i åpen ventemerd i paragraf 8, 4. ledd. Det
bør gjøres en risikovurdering for å avklare om en mistanke om PD kun basert på kliniske funn kan
forsvare et forbud mot å sette fisken i åpen ventemerd for utslakting. I en slik vurdering bør det
også tas hensyn til geografi og PD-status.
Sjømat Norge mener det bør utarbeides en bedre definisjon av «behandlet sjøvann». En slik
definisjon bør harmoniseres mellom PD-regelverk og transportforskrift.
2.2 – Rutinemessig prøvetaking og testing
Sjømat Norge støtter også forslagene til endringer i denne paragrafen.
2.3 – Krav til prøveuttak
Sjømat Norge støtter forslaget til endring av krav til prøveuttak i forbindelse med de månedlige
screeningprøvene. Men Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til å ta initiativ til en risikovurdering
knyttet til omfanget av screeningprøver med utgangspunkt i smittestatus i de ulike regionene.
Sjømat Norge oppfordrer også Mattilsynet til å vurdere omfanget av prøvetaking ved flytting av
smolt fra et anlegg med begrenset bruk av sjøvann/renset sjøvann opp mot flytting av allerede
sjøsatt fisk.
2.4 – Prøveuttak stamfisk
Sjømat Norge støtter forslagene til endring og viser til høringssvarene fra AquaGen og Salmobreed
for ytterligere detaljer. Spesielt gjelder dette kravet om antall og prøvetaking av smolt ved flytting
for gjennomføring av eks smitteforsøk. Status på mottaksanlegg og volum av sjøvann brukt i
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settefiskanlegget bør vurderes som kriterier for eventuell lemping eller unntak fra kravet om
prøvetaking.
2.5 – Prøveuttak rensefisk
Sjømat Norge støtter forslaget om å ta ut rensefisk.
2.6 – Prøveuttak ved mistanke om PD
Sjømat Norge støtter de forslåtte endringene til prøveuttak ved mistanke om PD.
2.7 – Bruk av åpen ventemerd
Sjømat Norge støtter forslaget og er i utgangspunktet også enig i at en overgangsperiode på to år
er tilstrekkelig. Det tas imidlertid et forbehold knyttet til de tiltak som næringen eventuelt blir
pålagt knyttet til avlusing i brønnbåt og håndtering av behandlingsvann hvor det skal tas hensyn til
rekebestander, jfr. Nærings- og fiskeridepartementet sitt høringsforslag av 1. oktober 2018 (ref.
18/5659-1).
Med hilsen
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