Fiskeridirektoratet

Org. nr. 966251808
Høring – Forslag til endringer i akvakulturregelverket
Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har blitt gjort
oppmerksom på at det er sendt ut forslag til endringer i
akvakulturregelverket fra Fiskeridirektoratet. Veterinærforeningen har
ikke mottatt særskilt høringsbrev fra Fiskeridirektoratet og vil med dette
be om at vi føres opp på listen over høringsinstanser når det sendes ut
høringer av regelverk som berører veterinærers virksomhet.
Utvidelse av virkeområdet til akvakulturdriftsforskriften
(vare- og tjenesteprodusenter)

Det er uklart for Veterinærforeningen hvilke tjenesteprodusenter som
konkret inkluderes i betegnelsen vare- og tjenesteprodusenter. I
forarbeidene til Akvakulturlovens § 12 henvises det til lovens §2 og det
gjøres følgende opplisting over aktuelle leverandører: «Typiske vare- og
tjenesteprodusenter er brønnbåtrederier, slakterier, utstyrsleverandører,
verkstedstjenester, fôrbåter, produktsertifiseringsorganer mv.”
Siden veterinærer gjennom sin yrkesutøvelse allerede er underlagt en
rekke lover og forskrifter som regulerer mange av de forhold som også vil
regulere leverandører til akvakulturnæringen og ikke er nevnt i den
refererte opplistingen over, har vi tatt det for gitt at veterinærer ikke er
omfattet av betegnelsen vare- og tjenesteleverandører i akvakulturloven
og tilhørende forskrifter. Flere av de lovpålagte oppgavene veterinærer må
forholde seg til er som nevnt allerede regulert gjennom
Dyrehelsepersonelloven og Matloven. Det å måtte forholde seg til mange
av de samme pliktene gitt i et annet regelverk og under et annet
forvaltningsorgan skaper forvirring og uklarhet når det gjelder korrekt
regelverksetterlevelse og hvem som skal føre tilsyn. Det er også høyst
uklart for Veterinærforeningen om de ulike lovbestemmelsene er
tilstrekkelig koordinert mellom de ulike forvaltningsorganene som
administrerer dem.
Endring og krav ved bruk og utslipp av legemidler

EUs forordning om veterinære legemidler (EU)2019/6 er for tiden under
implementering i norsk rett.
Når forordningen er implementert i norsk rett, vil den være førende for
veterinære legemidler i Norge, og gå foran andre lover som bl.a Matloven,
Akvakulturloven og Legemiddelloven på de områdene som reguleres av
EU – forordningen.
Det kan synes som om dette ikke er hensyntatt i de endringene som
foreslås i det foreliggende høringsutkastet, og Veterinærforeningen
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forutsetter at det blir foretatt en grundig gjennomgang i forhold til
veterinærmedisinforordningen før det gjøres endringer som i verste fall
kan være i direkte motstrid til EU-regelverket.
Veterinærforeningen reagerer på at det stilles spesifikke krav til
risikovurdering ved bruk av godkjente legemidler med
markedsføringstillatelse, når disse preparatene allerede er godkjent av
legemiddelverket også når det gjelder miljøkonsekvenser.
Vi henviser i denne sammenheng bl.a. til veterinærmedisinforordningens
Artikkel 106 og 114 som har bestemmelser om anvendelse av legemidler
til akvatiske arter bestemt til matproduksjon.
For øvrig finner vi det uforsvarlig at ikke Mattilsynet har vært involvert i
regelverksendringene i § 15. Fiskeridirektoratet er riktignok tillagt
forvaltningsansvaret for § 15 i Akvakulturdriftsforskriften, men i lys av de
effekter legemiddelbruk også har på oppdrettsfisk og rensefisk i merdene,
med mulige fiskevelferdsmessige konsekvenser, mener
Veterinærforeningen at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet burde
samhandle i utvikling av regelverk på dette området.

Med hilsen

Ellef Blakstad
fagsjef, Den norske veterinærforening
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