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Konsekvenser ved ny transportforskrift 
– følges regelverket i praksis? 
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Ja

Følges regelverket = transportforskriften  i dag  ?

JA, men rom for forbedringer!



Eksempel –
smolttransport.
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Eksempel  - smolttransport



Hvem har ansvaret for 
at regelverket følges 
ved utsett av smolt ?

Hvordan kan man 
sikre god transport/ 
regelverket følges?
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Eier = avsender 
av fisken = 
settefiskanlegg
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- Skal sørge for at 
helseopplysninger meddeles 
til kjøper og transportør

- Skal sørge for at fiskens 
helsestatus er kjent, og at 
den ikke er for syk til å 
transporteres.



Bestilling av 
transport 
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Eksempel:

Transport av settefisk (smolt)  til et RAS 
anlegg for videre påvekst.

Hva er kravet til vannkvalitet – utskifting?
• UV behandling ?
• Fysisk lukket?

Hvor skal båten seile/rutevalg?

• Sykdomssoner som må krysses
• Bekjempelsessoner – søke om 

transporttillatelse mattilsynet

- Risikoområder – områder for fysisk lukking?

Kontaktinfo - varslings liste

Dokumentasjon



Transportrute = 
risikovurdering

Kunden ( fiskehelsetjeneste)  lager 
forslag til transportrute. Forslaget 
diskuteres  med transportør. 

Dersom nødvendig , søknad til 
mattilsynet.

Samarbeid mellom aktører  i et 
område for felles rutiner , gunstig 
for alle.
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§ 11. Forsvarlig drift, beredskapsplan og 

vurdering av risikofaktorer

Driften skal være smittehygienisk og 
fiskevelferdsmessig forsvarlig. 

Før transport skal risikofaktorer som kan påvirke 
fiskevelferden og helsen til akvakulturdyr som 
transporteres, samt helsen til akvatiske dyr langs 
transportruten og på bestemmelsesstedet, vurderes.
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Dokumentasjon
- er det enkelt?



Transportforskriften –
endringer  og 
konsekvenser  

1. Forslag til endring 

( høringsfrist i går) -
iverksettes  straks.

2. Endring  fra  1.01.2021  ?
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1.  Konsekvenser 
ved endring av 
transportforskrift
§ 20 a

11

«Kippkjøring»  - endring smolt og 
slaktefisk:

Ikke  tillatt å gå  ut av PD sonen uten 48 
timer karantene.  

Storsmolt – økende mengde – tidlig utsett

Ekstra tiltak? 
Ekstra desinfeksjon av rørsystem?
Ingen fisk i ventemerd fra PD sonen?

Fisk som transporteres  til slakt – avlives. 

Mattilsynet (VI) 
«Risiko  - smitte i 
rørsystem».



https://www.sciencedirect
.com/science/article/pii/S0
167587717304555?via%3Di
hub
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587717304555?via%3Dihub


2.   1.01.2021
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Behandling av transportvann ved 
smoltkjøring og transport av 
stamfisk. 

Gjeldende praksis: Inntak utenfor 
grunnlinjen  og ved 
utsettlokalitet.

Transportvann –
behandling
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Lukket transport

Nye krav fra 2021 
Fra og med januar 2021 blir det stilt 
krav om at vannet som tas inn skal 
desinfiseres ved transport av settefisk 
og stamfisk. Det blir også krav om at 
vann som slippes ut ved transport av 
matfisk til et annet anlegg eller til 
slakteri, skal desinfiseres



«Lukket» 
transport i 2021?

Vil det være kapasitet ?
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Fiskeriministerens kontor  ved Roy Angelvik –
15.11.2018   Seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og 

rammevilkår - Kystrederiene 

Transportvann -
behandling
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▪

EKSISTERENDE FORSKRIFT FORSLAG TIL NY FORMULERING

§ 20a.Ytterligere krav til rengjøring og 
desinfeksjon av brønnbåt
Når en brønnbåt har vært brukt til andre oppdrag 
enn transport av settefisk og skal gå over til 
transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret 
og røye, skal båten være forsvarlig rengjort og 
desinfisert, og gjennomgå en karantenetid for å 
hindre at smitte overføres til settefisk.
Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være 
inspisert og attestert av veterinær eller 
fiskehelsebiolog. Karantenetiden skal være på 
minst 48 timer fra rengjøringen er attestert.

Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåter 
som forlater PD-sonen etter at transport og andre 
oppdrag med håndtering av levende laks, ørret, 
regnbueørret og røye er utført innenfor PD-sonen.
Kravet i andre ledd gjelder ikke for transporter av 
fisk utenfra og inn til PD-sonen når brønnbåten går 
direkte ut av sonen etter levering av fisken.

I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av 
akvakulturdyr gjøres følgende endringer:  

§ 20 a andre ledd skal endret lyde:  Kravene i 
første ledd gjelder også for brønnbåt som 
forlater PD-sonen etter at transport eller annet 
oppdrag med håndtering av laks, ørret, 
regnbueørret og røye er utført innenfor PD-
sonen. Når brønnbåten har transportert 
settefisk til et akvakulturanlegg i PD sonen hvor 
det ikke er mer enn 10 dager siden anlegget var 
brakklagt, og brønnbåten går direkte ut av 
sonen etter leveringen, gjelder likevel ikke de 
skjerpede kravene til smittehygiene som følger 
av første ledd. Med brakklagt menes her 
brakklegging i tråd med 
akvakulturdriftsforskriften § 40. 
§ 20 a tredje ledd oppheves. 



EKSISTERENDE FORSKRIFT FORSLAG TIL NY FORMULERING

§ 22 første ledd 
Ved brønnbåttransport av settefisk og stamfisk til 
et akvakulturanlegg skal transportvannet 
behandles før det tas inn i brønnen. Dette gjelder 
ikke vann som tas inn fra akvakulturanlegget som 
settefisken eller stamfisken kommer fra. Ved 
brønnbåttransport av matfisk til et slakteri eller 
akvakulturanlegg skal transportvannet behandles 
før det slippes ut fra brønnbåten.

§ 22 første ledd skal endret lyde:  
Ved brønnbåttransport av fisk til et 
akvakulturanlegg, unntatt slaktemerd, skal 
transportvannet behandles før det tas inn i 
brønnen. Dette gjelder ikke vann som tas inn 
fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra. 
Ved brønnbåttransport av fisk til et slakteri, 
inkludert slaktemerd ved slakteri, skal 
transportvannet behandles før det slippes ut 
fra brønnbåten. 

§ 22 siste ledd ny bokstav d skal lyde: 
d)  transportere rensefisk fra akvakulturanlegg 
med ubehandlet sjøvann, ut av PD-sonen. Det 
samme gjelder ved transport fra område der 
aktuell subtype av SAV forekommer, til område 
fri for den aktuelle subtypen av SAV. 
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▪
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EKISTERENDE FORSKRIFT FORSLAG TIL NY FORMULERING

§29

b)Transport av settefisk til matfisk- og stamfiskanlegg 
og transport av slaktefisk kan foregå med kontinuerlig 
vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten 
vannutskifting når transporten passerer så nær 
akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller 
tilvirkingsanlegg at det er fare for at smitte spres til 
akvakulturdyrene som transporteres eller til 
akvakulturdyr som passeres under transporten. 
Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra 
akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkingsanlegg som 
passeres

c) Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og 
røye med brønnbåt ut fra PD-sonen gjennomføres uten 
vannutskifting når brønnbåten er innenfor PD-sonen

§ 29 bokstav b og c skal endret lyde: 

b) Transport av fisk til matfisk- og stamfiskanlegg og 
transport av slaktefisk kan foregå med kontinuerlig 
vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten 
vannutskifting når transporten passerer så nær 
akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller 
tilvirkningsanlegg at det er fare for at smitte spres til 
akvakulturdyrene som transporteres eller til 
akvakulturdyr som passeres under transporten. 
Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra 
akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkningsanlegg som 
passeres.

c) Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og 
røye, og rensefisk, med brønnbåt ut fra PD-sonen skal 
gjennomføres uten vannutskifting når brønnbåten er 
innenfor PD sonen.
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Takk for 
oppmerksomheten.

Lykke til med årets smolt!


