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Org.nr: 985399077

Godkjenning av opplegg for desinfeksjon og håndtering av dødfisk 
i forbindelse med kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i 
Drivaregionen august 2022 og 2023.
Vi viser til oversendt plan for desinfeksjon og dødfisk-håndtering i forbindelse med behandling mot
Gyrodactylus salaris i Drivaregionen august 2022. Mattilsynet mottok planen pr epost 5.juli 2022.

I følge forskrift om kontrollområde for å forebygge begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris hos akvatiske dyr, FOR-2012-06-20-560, § 9, skal Mattilsynet behandle og godkjenne søknad 
om opplegg for smitteforebyggende tiltak i forbindelse med kjemisk behandling.

Saken gjelder

• Litldalselva
• Batnfjordselva
• Usma
• Driva

Vedtak om godkjenning
Mattilsynet godkjenner plan for desinfeksjon og dødfisk-håndtering i forbindelse med kjemisk 
behandling mot Gyrodactylus salaris i Driva-regionen i Sunndal og Gjemnes kommune, august 2022.
Godkjenningen gjelder også ved gjentatt behandling i august 2023.

Vilkår for godkjenning:

• All fisk skal være ferdig innfryst før transport av dødfisk starter.
• Transport av dødfisk skal foregå i tett, tildekket container.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om kontrollområde for lakseparasitt § 9 Desinfeksjon av 
utstyr, personell og innretninger

Mattilsynet har observert:

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Inger Mette Hogstad
Tlf: 22 40 00 00 / 22778326
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Mattilsynet har mottatt plan for desinfeksjon og dødfisk-håndtering i forbindelse med bekjempelsen 
av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen i Sunndal og Gjemnes kommune, august 2022.
Planen inneholder en beskrivelse vedrørende organisering og gjennomføring av rengjøring og 
desinfeksjon i tilknytning til behandlingen av de infiserte elvene.
Planen omfatter både mannskap, utstyr og innsamlet dødfisk.

Momenter i planen:
Mannskap og all transport skal sikres mot å spre smitte gjennom sin virksomhet under aksjonen. Alt 
utstyr som har vært i kontakt med potensiell smitte før og under behandlingen vil bli håndtert som om 
det kan være infisert med G. salaris. Dette gjelder også personlig utstyr som er benyttet i forbindelse 
med behandlingen.
Behandlingsmannskapet i elvene skal desinfisere alt utstyr før de forlater det vassdraget de jobber i.
Alt utstyr skal være desinfisert før det fraktes ut av Drivaregionen etter endt aksjon.
2 % Virkon-løsning skal brukes til all desinfeksjon.

Det skal benyttes tre forskjellige desinfeksjonsstasjoner. Desinfeksjonsstasjon ved Trædal skal 
benyttes til mannskap og utstyr benyttet i Driva og Litledalselva samt sideelver/bekker.
Ved behandlingen av Usma skal det etableres dødfiskmottak og desinfeksjonsstasjon ved 
fotballbanen i Usmavegen 16, på Øksendalsøra.
Ved behandlingen i Batnfjordselva skal det etableres dødfiskmottak og desinfeksjonsstasjon ved 
Lysfabrikken i Elvavegen 62, på Batnfjordsøra.
Innsamlet dødfisk skal samles i doble plastsekker og transporteres i murerstamper til 
lokalt dødfiskmottak. Det skal ikke foregå transport av smittefarlig fisk forbi ikke-infiserte 
vassdragsstrekninger.
Håndtering av dødfisk på mottaket
Dødfisk tas inn i mottaket, og de nødvendige registreringer gjennomføres før fisken blir frosset. 
Eventuelt søl i denne fasen blir håndtert fortløpende med rengjøring og desinfeksjon. Ottem 
Transport henter den frosne fisken og transporterer den til Biosirk Norge AS for destruering i deres 
forbrenningsanlegg på Ingeberg (godkjennings nr. 200105) iht. gjeldende regelverk for kategori 1 
avfall.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Forskrift om kontrollområde for å forebygge begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris hos akvatiske dyr, FOR-2012-06-20-560, angir i § 9, at desinfeksjon av utstyr, personell og 
innretninger og andre nødvendige smitteforebyggende tiltak for kjemisk behandling i kontrollområdet, 
skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for 
smitteforebyggende tiltak.
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshaver. Veterinærinstituttet skal gjennomføre 
behandlingen på oppdrag fra Statsforvaltaren. Veterinærinstituttet har tidligere gjennomført 
tilsvarende behandlinger i en rekke vassdrag, og har opparbeidet god kunnskap og lang erfaring på 
dette fagfeltet.
Parasitten Gyrodactlus salaris er avhengig av laksefisk for å leve og formere seg, men kan overleve 
kortere tid i ferskvann og brakkvann. Parasitten er følsom for desinfeksjonsmiddelet Virkon S. 
Parasitten overlever ikke frysing, og dør ved temperaturer under 0 grader C.
Planen er å fryse inn innsamlet dødfisk før transport til godkjent mottak for kategori 1 avfall.

Mattilsynet vurderer Veterinærinstituttets plan for desinfeksjon og dødfiskhåndtering i forbindelse med 
aksjonen som hensiktsmessig og tilstrekkelig for å hindre smittespredning, og vil godkjenne planen.
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Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder 
vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket.
Kopi til:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal v/Geir Moen og postmottak; fmmrgemo@statsforvalteren.no og 
sfmrpost@statsforvalteren.no
Stasforvalteren i Trøndelag v/Kari Tønset Gutvik; fmtlktg@statsforvalteren.no
Miljødirektoratet v/Heidi Hansen og Jarle Steinkjer; Heidi.hansen@miljodir.no og 
jarle.steinkjer@miljodir.no
Veterinærinstituttet v/Helge Bardal og Vegard Sollien; helge.bardal@vetinst.no og vegard-
p.sollien@vetinst.no
Sunndal kommune v/Inger Helene Sira; inger.helene.sira@sunndal.kommune.no
Oppdal kommune; post@oppdal.kommune.no
Tingvoll kommune; postmottak@tingvoll.kommune.no
Gjemnes kommune; post@gjemnes.kommune.no
Driva elveieerlag; driva.elveierlag@gmail.com
Tore Almberg Gravem, leder Driva elveierlag; toftin.gard@gmail.com
Usma, ved leder Jan Forseth Haugen; Jan.Haugen@hydro.com
Usma, ved fiskekontakt Stig Smistad; sjsmistad@gmail.com
Litldalen elveierlag v/Grete Marie Trædal; grete.marie.tredal@sunndal.kommune.no
Batnfjord elveeierlag v/leder Egil Magne Harstad; eharsta@gmail.com
Sunndal jeger og fiskeforening v/leder Ole Kristian Løvik; olovik106@gmail.com   
Sunndal jeger og fiskeforening v/leder fiskeutvalg; brittelindragen@gmail.com
Molde Jeger og fisk; randulftverfjell@outlook.com
Molde Jeger og fisk, leder fiskeutvalg; lassekleveland@hotmail.com
Møre og Romsdal JFF; m.romsdal@njff.no
Møre og Romsdal Fylke, vassregionutvalg v/Åsa Fredly; asa.fredly@mrfylke.no

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Med hilsen

Magne Andreas Cartfjord Mo
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker 
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer 
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

• FOR 2012-06-20 nr 560: Forskrift 20. jun. 2012 nr. 560 om kontrollområde for å forebygge, begrense 
og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, 
Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland (forskrift 
om kontrollområde for lakseparasitt )

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".





Avsender
Mattilsynet Avdeling Nordmøre og Romsdal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage på vedtak
(Forvaltningsloven, kapittel VI om klage og omgjøring)

Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
VETERINÆRINSTITUTTET TRONDHEIM
Tungasletta 2
7485 TRONDHEIM

22. juli 2022 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis dere ønsker å klage over vedtak dere har fått underretning om.

Klagerett Dere har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan dere klage til Klagen sendes til den enheten i Mattilsynet som har fattet vedtaket, enten med post, epost 
eller eDialog. Vi ber om at dokumentene merkes med saksnummer 2022/151853. Hvis vi 
ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Dette vedtaket sendes elektronisk og derfor gjelder eForvaltningsforskriften. Klagefristen 
er tre uker og begynner å løpe når dere har fått informasjon om at vedtaket er kommet 
i digital postkasse (Altinn). For privatpersoner som har reservert seg mot elektronisk 
kommunikasjon, begynner klagefristen å løpe fra brevet er forventet levert i ordinær 
postgang. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget 
i rett tid, ber vi dere oppgi den datoen dere mottok dette brevet. Dere kan søke om å få 
forlenget klagefristen. Dere må da begrunne behovet for forlenget frist.

Rett til å kreve 
begrunnelse

Dersom dere mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve å få begrunnelse. Dette 
kravet må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist 
på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet dere mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må dere nevne hvem klagen kommer fra, hvilket vedtak dere klager på, den eller 
de endringene dere ønsker og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår 
vurdering av klagen. Dere bør også begrunne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om 
dere klager på vedtaket. Dere kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er 
ute eller til klagen er avgjort.

Rett til dokumentinnsyn 
og veiledning

Dere har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningsloven §§ 18-21). 
Dere må i så fall kontakte oss. Da kan dere også få nærmere veiledning om klageretten, 
om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved 
klagesaken

Dere kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Statsforvalteren eller en 
advokat kan gi nærmere veiledning om dette. Uavhengig av denne ordningen, kan dere 
etter forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen 
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil 
vi orientere dere om denne rettigheten.

Klage til Sivilombudet Hvis klagen ikke har ført frem og dere mener at Mattilsynet har utsatt dere for urett, kan 
dere klage til Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet 
kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken 
og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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