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Hva er regionalisering ?

Ot.prp.nr 100 (2002 -2003)  Om matloven

Med regionalisering menes å dele landet i 
epidemiologiske regioner og å legge restriksjoner 
på flytting av potensielt smitteførende materiale 
mellom regionene



Et eksempel: PD deler landet i to

Mål for tiltak mot PD sør for 
Hustadvika:

• Stanse videre spredning av PD
• Redusere antall utbrudd
• Redusere tap
• Gjøre oppdrettsnæringa mer robust

dvs. mindre sårbar for sjukdom 



Tiltak anbefalt av arbeidsgruppa ”Stans spredning 
av PD til Midt-Norge”:

Ikke slaktefisk fra PD område til PD-frie område
Ikke settefisk med brønnbåt fra PD områdene i sør til områdene 

nord for Hustadvika
Varslingsplikt ved viruspåvisning
Utslakting av eller destruksjon av all fisk på anlegg med diagnose –

så snart som mulig.

Anbefalingene  fra Stopp PD gruppa legger opp til en 
strengere regionaliseringspraksis enn regelverket  

Anbefalingene har ført til innskjerping av Mattilsynets 
forvaltningspraksis for PD.



Noen påstander:

Myndighetene er lydhøre for innspill fra næringen 
også når det gjelder transport  jf Høring om 
transport av levende fisk i havbruksnæringen

Mattilsynet lytter når næringen etterlyser strengere 
regelverk og innskjerpet forvaltningspraksis!

Flytting av levende fisk er en risikosport og har 
trolig spilt en viktig rolle for spredning av 
sykdommer som PD, HSMB, francisellose og ILA.

Avstanden mellom regelverk og virkelighet på dette 
området er noen ganger stor?



Noen spørsmål:

Er det rett at brønnbåter blir møtt med strengere 
myndighetskrav når de er i utlandet?

Er det rett at oppdragsgiveren ofte stiller strengere 
krav enn myndighetene på transportområdet?

Trenger vi strengere eller mer lempelige offentlige 
rammevilkår på transportområdet?



Noen løsninger:

Transportkorridorer
Egne båter til smolttransport og slaktefisk
Filtrering og desinfeksjon  av avløpsvann ved 

slaktefisktransport 
Desinfeksjon av  inntaksvann ved smolttransport 
Mobile ”slakterier” (Onsite Harvesting,  Stun and 

Bleed, Bløgging på merdkanten - med lik i lasten)
Lukket slaktefisktransport med nedkjøling
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