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Agenda:

• Mattilsynets 
samfunnsoppdrag

• Rammer og spilleregler for 
akvakultur

• Fokus:
BIOSIKKERHET & STRUKTUR

• Oppsummering



«Næringene 

og Mattilsynet 

har felles mål 

om et samfunn 

der maten er 

trygg og dyra 

har det godt»

Ingunn Midttun Godal, 

administrerende direktør i Mattilsynet



Vårt samfunnsoppdrag

• sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann

• fremme god helse hos planter, fisk og dyr

• fremme god dyrevelferd og respekt for dyr og fisk

• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele 

matproduksjonskjeden

• ivareta miljøvennlig produksjon

• ivareta hensynet til aktørene langs hele 

matproduksjonskjeden og bidra til markedsadgang til 

utlandet



Norge har forpliktet 
seg til å følge EU-
regelverket gjennom 
EØS-avtalen. 

I følge regelverket skal 
Mattilsynets 
kontroller skal være 
risikobaserte, og som 
hovedregel skal 
kontrollene 
gjennomføres uten 
forhåndsvarsel.



Rammer og spilleregler

• Regelverk for dyrehelse og dyrevelferd gjelder alle husdyr
• Regelverk også med hensyn til ville dyr 

• Veiledning om rammer:
• https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_a

v_akvakulturanlegg/forebyggende_tiltak_for_aa_bedre_fiskehelsen
_og_fiskevelferden.27623

• https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_a
v_akvakulturanlegg/veiledning_flytting_av_laksefisk_mellom_oppd
rettsanlegg.34223

Oppdrettsfisken er et husdyr

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/forebyggende_tiltak_for_aa_bedre_fiskehelsen_og_fiskevelferden.27623
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/veiledning_flytting_av_laksefisk_mellom_oppdrettsanlegg.34223




Forebyggende tiltak for å bedre fiskehelsen 
og fiskevelferden

• Bekjempelse av smittsom sykdom
• Smitteforebyggende tiltak

• Koordinerte brakkleggingsgrupper  (frivillig..?)

• Driftsplaner

• Etablering og utvidelser
• Nyetableringen eller utvidelsen skal ikke innebære en uakseptabel risiko 

for spredning av smitte. Skal sikre god velferd.

Brakklegging som strategisk verktøy 
BRYTER SMITTEVEIER og -SYKLUSER 
–mellom GENERASJONER og mellom NABOER



Flytting av laksefisk mellom 
oppdrettsanlegg
• Ulike typer anlegg gir ulik smitterisiko etter grad av skjerming
• Fisk fra anlegg som oppfyller kravene til produksjon av settefisk
• Fisk fra godt skjermede anlegg som bruker ubehandlet sjøvann
• Fisk fra åpne merdanlegg i sjøen

• Vurdering av driftsplaner
Flytting vurderes i sammenheng med andre smitteforebyggende tiltak som 
bl.a. brakklegging, struktur og koordinering

• Forutsetninger
• Hensyn til naturlige smittebarrierer
• Hensyn til brakkleggingsgrupper og etablert struktur
• Hensyn til sykdomsstatus
• Dersom flytting er forbudt i henhold til annet regelverk



Veiledende avstander ved ny-
etableringer av lokaliteter/anlegg

• 5 km mellom anlegg i sjø og mellom brakkleggingsgrupper og til/fra 
landanlegg (innløp og avløpsledning vurderes her), til slakteri, notvaskeri, 
nasjonale laksevassdrag mm) 

• 2,5 km fra laks til marine arter og til viktige lakseførende vassdrag.
• 1,5 km til låssettingsplasser, skjellanlegg og viktige transportruter for 

levende oppdrettsfisk

• For landanlegg med sjøvannsinntak kan de anbefalte minsteavstandene 
reduseres dersom anlegget desinfiserer inntaks- og/eller avløpsvann.

• Nylig avklaring; To landanlegg kan ikke plasseres for nært, da ventilasjonen 
kan føre med seg luftbåren smitte mellom anleggene. 



Fokus på 

BIOSIKKERHET
&

STRUKTUR



Biosikkerhet er et felles ansvar
Ingen er alene i akvakultur – alle påvirker hverandre. 
Alle vinner på samarbeid og koordinering. 

Kart fra Barentswatch





Lokalt potensiale for strukturering

Hva er den optimale sonestrukturen?



Oppsummering 
- Forutsetninger for god strukturering

•Dialog og samarbeid
• Grunnforutsetninger – Regelverk og planverk
• Avklaringer – Innen næring og Mellom næring og 

samfunn/myndigheter

•Biosikkerhet 
• Avstander 
• Brakklegging 
• Utvikling og samarbeid om Beste Praksis



Takk for meg!


