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Til Mattilsynet 

 

         20. desember 2018 

 

Høring -forslag til endring av PD-forskriften 

Tekna er Akademikernes største fagforening med over 76 000 medlemmer, hvorav nesten 1000 
medlemmer i nettverket Tekna Havbruk og fiskehelse. Våre medlemmer er naturvitere og teknologer 
med master eller høyere grader.   
  
Her er våre innspill til høringen – forslag til endring av PD-forskriften: 
Pkt. 2.7 Overgangsordning for unntak og bruk av åpen slaktemerd – § 8, 4. ledd som i dag setter 
forbud mot å sette fisk i åpen slaktemerd når det er mistanke om eller påvist PD: 
 
Det nevnes at tilbakemeldinger fra aktører i oppdretts- og brønnbåtnæringen tyder på at det 
foreløpig ikke er stor nok kapasitet fra brønnbåter og slakterier til å kunne iverksette dette forbudet. 
Forslaget går derfor på at det skal legges til en setning i § 8, 4. ledd som åpner for at Mattilsynet kan 
gjøre unntak fra forbudet mot bruk av åpen slaktemerd på grunn av for dårlig kapasitet på lukket 
transport og slakting ved at et slikt unntak kan gis frem til 1. jan. 2021 når nye krav i 
transportforskriften om behandling av transportvann ved transport av slaktefisk, trer i kraft fra det 
samme tidspunktet. 
 
Tekna er av den oppfatning at det bør signaliseres en mer gradvis og tydelig tilnærming for å 
redusere smittepresset frem mot nye krav som trer i kraft 1. januar 2021. Vi foreslår derfor at det 
legges til en setning i forskriften eller inkluderes i en oppdatert veileder om at Mattilsynet legger de 
siste 3 måneders PCR-screeningresultater til grunn før et eventuelt unntak fra forbudet gis. Vi mener 
at ved å synliggjøre ved Ct verdier om fisken er på vei inn- /ut av infeksjonen bør være med i 
avgjørelsen for om Mattilsynet skal kunne gi tillatelse til et slikt unntak. Viser de 3 siste måneders 
screeningresultater en tydelig trend i utviklingen av Ct resultater i perioden frem mot aktuelt 
tidspunkt for slaktemerdsetting med fallende Ct-verdier bør Mattilsynet være mer restriktive til å gi 
tillatelse til et unntak enn om det gjennom en 3 -måneders periode kan vises til en økende trend i Ct-
verdier. 
 
Vi mener det er viktig å sende et tydelig budskap på at PD-forskriftens hovedformål om «å redusere 
konsekvensen av pankreassykdom (PD) i en PD-sone, å hindre at PD etablerer seg i en 
overvåkingssone og å begrense utbredelse av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV)» 
ivaretas. 
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