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Sammendrag
Denne rapporten vurderer risikoen for spredning av Gyrodactylus salaris fra Sverige, Finland og Russland
til Troms og Finnmark. I første omgang presenteres bakgrunnsdata i relevante områder. Deretter vurderes
sannsynligheten for introduksjon gjennom ulike smitteveier. Så vurderes konsekvenser ved smitte generelt
for området, samt for utvalgte elver. Vurderingen sammenfatter grunnleggende informasjon og tankegang,
og er basert på relativt lett tilgjengelig kunnskap, uten fordypning i spesifikke regioner eller smitteveier.
Utdypende utredninger må gjøres for enkeltvassdrag, etter innhenting av ytterligere informasjon lokalt.
Tiltak må deretter vurderes i samspill med lokale myndigheter og andre aktører.
Troms og Finnmark grenser til Sverige, Finland og Russland, hvor G. salaris finnes endemisk. Enkelte
vassdrag i Finnmark (Neiden og Tana) har lakseførende strekninger inn i Finland. Signaldalselva i Troms er
forbundet med øvre deler av Tornelvvassdraget, ovenfor lakseførende strekning som er endemisk infisert
med G. salaris. Tornelvvassdraget renner langs den 520 km lange grensen mellom Finland og Sverige, og er
en av de største lakseelvene i Norden. Skibotnvassdraget ble infisert i 1976 i forbindelse med utsetting av
smittet fisk fra Sverige. I år 2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva og i 2015 i Kitdalselva, mest
sannsynlig som følge av vandring av infisert fisk i brakkvannslag. Alle de tre elvene blir behandlet i 2015
og 2016.
Norske laksestammer er svært mottakelige for G. salaris, og en nylig introdusert infeksjon vil spre seg
raskt i en populasjon slik at tilnærmet 100% av laksungene vil være smittet i løpet av relativt kort tid. I
Norge gjennomføres det et overvåkningsprogram for G. salaris med årlig prøvetaking i et risikobasert
utvalg av elver. I tillegg skal fangst av laks rapporteres, og fangststatistikk publiseres årlig. Dette gir en
høy grad av sikkerhet for at det ikke finnes laksevassdrag med uoppdagede G. salaris-infeksjoner i Troms
og Finnmark. Det kan imidlertid ikke utelukkes at parasitten finnes uoppdaget i vann isolert fra
lakseførende vassdrag, med verter som røye, harr og/eller regnbueørret, og der det ikke undersøkes for
forekomst av G. salaris.
Norge og øvre Lapland har internasjonalt anerkjent fristatus, noe som sikrer tilleggsgarantier ved import
av fisk, egg og gameter. Norge har lover og forskrifter for å hindre spredning av G. salaris gjennom
menneskelig aktivitet. Det er blant annet forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre
vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag, påbud om tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr og
båter, og forbud mot bruk av levende agn, i alle norske vassdrag, uansett G. salaris-status. I Finland finnes
lignende regler for utstyr som tas inn til øvre Lapland, og begrensninger for bruk av agn.
Finland kan deles i to områder med hensyn på G. salaris:
1. Nordøstlige deler av Lapland, inkludert delene av Neiden og Tana på finsk side, som er å betrakte som
fri for G. salaris, og hvor det foregår aktivitet for å hindre at G. salaris introduseres. Det foregår
overvåking i alle områdene, bortsett fra bufferområdet Uutua, øst for Neidenområdet. Det finnes ingen
buffersone sør-vest for Tanas nedslagsfelt.
2. Resten av landet, der G. salaris antas å være endemisk, og hvor det ikke foregår systematisk overvåking
eller kontrolltiltak rettet mot G. salaris. Reell forekomst av parasitten er lite kjent, bortsett fra
forskningsaktivitet rundt parasittens forekomst i Tornelvvassdraget.
I Sverige regnes G. salaris som endemisk. Utbredelsen til parasitten er bare delvis kartlagt. Det er stor
variasjon i forekomst av G. salaris i ulike vassdrag og ulike deler av samme vassdrag. Det finnes ingen
frisoner.
I Tornelva er anadrome laksefisk og G. salaris funnet ca 50 km fra den norske grensen (luftavstand). Det er
rimelig å anta at begge kan finnes enda nærmere. Det er ukjent for oss hvor det finnes absolutte
vandringshindre som bidrar til å begrense utbredelsen av infisert fisk.
Tornelvvassdraget reguleres av egne forskrifter og forvaltes av Finsk-Svenska gränsälvkomissionen. Krav
om overvåking av fiskebestander, fiskeaktivitet og forskning er nedfelt i regelverket.
I Russland regnes G. salaris å være endemisk i østersjøområdet. Utenfor dette området er parasitten
påvist i Keret-elven, der den har forårsaket betydelig dødelighet.
Russiske områder hvor G. salaris er påvist, synes å være i så stor avstand fra norske laksevassdrag at
smittefaren fra Russland vurderes som mindre enn fra Finland og Sverige.
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Sannsynligheten for at G. salaris spres fra Sverige, Finland eller Russland til Troms og Finnmark er
usikker pga. manglende kunnskap om faktiske forhold (forekomst av G. salaris i naboland, usikkerhet
rundt vandringshindre, omfang av utvidelse av naturlige habitater, fiskeaktivitet m.m.) og omfang av
ulovlig aktivitet (ulovlig flytting av fisk, bruk av levende agn, m.m.). Sannsynligheten vurderes å være
liten, uten å kunne utelukke at den er veldig liten eller moderat.
Rangering av ulike smitteveier fra Sverige, Finland eller Russland inn til Troms og Finnmark er vurdert
som følger:
1. Flytting av fisk: liten til veldig liten, med usikkerhet knyttet til omfang av ulovlig aktivitet.
Håndheving av forbudet mot flytting av fisk uten tillatelse fra Mattilsynet, samt informasjon om
risikoen ved flytting av fisk, vurderes å være de viktigste tiltakene for å hindre spredning av G.
salaris.
2. Naturlig vandring av fisk i ferskvann: liten til neglisjerbar, med usikkerhet knyttet til faktiske
forhold. Usikkerheten kan reduseres ved å samle informasjon om forbindelser mellom vassdrag på
begge sider av grensen, G. salaris forekomst, buffersoner, vandringshindre, mulige verter for G.
salaris, og menneskelig aktivitet, som for eksempel tilrettelegging for vandring av fisk ved bygging
av fisketrapper.
3. Utstyr som har vært i kontakt med infisert fisk: veldig liten, med usikkerhet relatert til omfang av
ulovlig aktivitet. Økt grad av motorisert ferdsel gjør at folk kan bevege seg raskere fra vann til
vann, noe som kan øke sannsynligheten for at G. salaris overføres til nye elver via infisert utstyr.
4. Bruk av levende agn: veldig liten, med usikkerhet relatert til omfang av ulovlig aktivitet og type
agn som benyttes.
5. Transport av vann, planter eller annet materiale fra smittede vassdrag: veldig liten, med noe
usikkerhet knyttet til omfang av slik aktivitet.
6. Vandring av fisk i brakkvann og sjø: neglisjerbar. Skulle russiske elver i nærheten av norsk grense
bli smittet, er det grunn til å revurdere situasjonen.
Konsekvenser ved spredning av G. salaris fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark er
vurdert som svært alvorlige. På grunn av størrelse, topografi og biologisk mangfold kan behandling være
svært utfordrende. Der behandling er mulig anslås det en kostnad på over 100 millioner for enkelte elver.
Risikoen for spredning av G. salaris fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark vurderes som
moderat, uten å kunne utelukke at den er høy, pga. høy alvorlighetsgrad, samt usikkerhet rundt
sannsynlighet for spredning.
Risikomomenter for ulike elver kan variere. En egen risikovurdering basert på elvens geografiske
beliggenhet, topografi, fiskepopulasjon, og tilknyttet menneskeaktivitet vil kunne gi bedre grunnlag for å
bestemme passende tiltak.
Videre arbeid anbefales for følgende vassdragsgrupper, i prioritert rekkefølge:
1. Vassdrag som har lakseførende strekning inn i naboland, som Neiden og Tana. Her er risikoen
direkte relatert til aktiviteten i nabolandene i tillegg til Norge.
2. Vassdrag som strekker seg over grensen, men der den lakseførende stekningen stopper før
grensen, som Tornelvvassdraget i Sverige/Finland og Troms. Disse bør kartlegges, og buffersonen
utredes og sikres.
3. Vassdrag som ligger nær grensen til endemiske områder. Disse bør kartlegges, og økt
informasjonsvirksomhet vurderes.
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Bakgrunn
Veterinærinstituttet er blitt bedt av Mattilsynet om å gjennomføre en risikovurdering for smitte med
Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige.
Mattilsynet skriver i sin bestilling: «Den norsk-finske grenseelvkommisjonen drøfta i sitt møte i Vadsø
29.08.2013 situasjonen mht smitte til grenseelvene Tana og Neiden. Det er uttalt bekymring for at
grensepasserende aktivitet, fisking, padling, skuterkjøring, skal føre smitte til de nevnte elvene. Finnmark
fylkeskommune har et arbeid gående for å utarbeide en tiltaksanalyse for Tana vannområde og gjorde i
sitt møte 12.11.13 blant annet følgende vedtak: « (…) Det bør utføres en ny risikovurdering og lages en
tiltaksplan for det forebyggende arbeidet. (…)» Mattilsynet ser behovet for at en slik vurdering blir
gjennomført med basis i Veterinærinstituttets analyse av 20.05.05, spesifisert for det aktuelle området og
med henvising til forholdene i Finland, Sverige og Russland.»
Kontaktpersoner i Mattilsynet er Marthe Iren Brundtland og Ivar Hellesnes, som har vært behjelpelige med
informasjon om tiltak, regelverk og annen relevant informasjon.
Takk til Erik Degerman (Sveriges lantbruksuniversitet), Sofia Brockmark (Havs- och vattenmyndigheten),
Jessica Schenck (Jordbruksverket), Hanna Kuukka-Anttil (Evira), Jaakko Lumme (Oulu Universitet), Jukka
Ylikörkkö (Lapland regional administration), Natalie Kalinina (Fylkesmann i Murmansk), Peder Jansen,
Haakon Hansen og Geir Bornø (Veterinærinstituttet), Trygve T. Poppe (NMBU-NVH), Marthe Brundtland,
Ivar Hellesnes og Aud Skrudland (Mattilsynet), Sturla Brørs og Kristian Børje Rian (Miljødirektoratet), Bjørn
Emil Lytskjold (Norge vassdrags- og energidirektorat), Paula Mikkola (Nordkalottrådet), Knut Nergård
(Fylkesmannen i Troms), Anne Smeland og Frank Ingilæ (Tana kommune), Narve Johansen
(Tanavassdragets fiskeforvaltning), Bjarne Johansen (Tana og omegn sjølaksefiskeforening), Jonny
Wosnitza og Birger Dervo (Tana Jeger og Fiskeforening), for data, bilder, kart og/eller innspill til
rapporten.
Et høringsutkast ble sendt Mattilsynet 25.3.2015. Rapporten var på høring i seks uker for å gi mulighet til
personer med kunnskap om lokale forhold til å bidra med tilleggskunnskap som er relevant for vurdering,
eventuelle rette feil. Se Vedlegg 1 for detaljer om høringen.

Metode
Det er utført en kvalitativ risikovurdering av mulig spredning av G. salaris fra Russland, Finland og Sverige
til Troms og Finnmark.
Først er den lokale situasjonen kartlagt:







Geografiske forhold, med vekt på lakseførende vassdrag
Biologiske forhold, med vekt på relasjon mellom parasitt og vert
Antatt Gyrodactylus-situasjon i Troms og Finnmark: overvåking, funn og tiltak
Antatt Gyrodactylus-situasjon i Finland: overvåking, funn og tiltak
Antatt Gyrodactylus-situasjon i Sverige: overvåking, funn og tiltak
Antatt Gyrodactylus-situasjon i Russland: overvåking, funn og tiltak

Deretter er sannsynligheten for spredning av G. salaris fra Finland, Sverige og Russland, til lakseførende
elver i Troms og Finnmark, diskutert og vurdert. Det er i denne rapporten hentet inn begrenset med
detaljkunnskap om enkeltelver, og resultatene er derfor å anse som generelle for området. Det er gjort en
klassifisering av vassdragene i Troms og Finnmark med tanke på risiko for smitte med G. salaris, men
spesifikke vurderinger av enkeltelver vil gi et bedre grunnlag for å optimalisere risikohåndteringen.
Konsekvenser ved smitte av ulike lakseførende elver i Troms og Finnmark er diskutert, og vurdert for
enkelte elver.
Til slutt er sannsynlighet for smitte, konsekvenser og usikkerhet oppsummert, for å gi uttrykk for
risikoestimatet.
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Terminologien brukt for sannsynlighet er:
Neglisjerbar sannsynlighet: umulig hendelse, eller så sjelden at den i praksis kan ses bort fra (>500 år)
Veldig liten sannsynlighet: kan ikke utelukkes, men vil trolig ikke skje (100-500 år)
Liten sannsynlighet: kan forventes å skje på lang sikt, men sjeldent (50-100 år)
Moderat sannsynlighet: kan forventes å skje i et moderat tidsperspektiv (10-50 år)
Stor sannsynlighet: kan forventes å skje i et kort tidsperspektiv (innen 10 år)
(Tidsangivelser er angitt kun for å gi en omtrentlig idé om når hendelsen vil kunne oppstå, hvis dagens
situasjon opprettholdes).
Terminologien brukt for konsekvenser av G. salaris spredning er:
Alvorlig: spredning til mindre vassdrag innenfor en region som allerede er infisert,
Svært alvorlig: spredning til vassdrag i nye regioner eller til store viktige laksevassdrag.
Risikomatrisen brukt er som følger:
Konsekvenser

Sannsynlighet

Stor
Moderat
Liten
Veldig liten
Neglisjerbar

Alvorlige
Høy
Moderat
Moderat
Lav
Lav

Svært alvorlige
Høy
Høy
Moderat
Moderat
Lav

Situasjon på Nordkalotten
Geografiske forhold
Oversiktskart over Barentsområdet er vist i Figur 1. Bottenvika er det nordligste havområdet i Østersjøen,
og ligger drøye 300 km fra nærmeste norsk grense. Troms og Finnmark grenser mot den finske regionen
Lappland, og Troms mot den svenske provinsen Lappland, en del av Norrbotten fylke. Finnmark grenser
mot den russiske regionen Murmansk Oblast, som dekker blant annet Kolahalvøya, er i kontakt med
Barentshavet i nord, og Kvitsjøen i sør-øst, og grenser mot Karelia i syd, med sine store innsjøer Ladoga og
Onega. Viktige lakseelver er skissert i Figur 2 (historisk kart fra 2002).

Figur 1. Oversiktskart over Barentsområdet (Kilde: www. Barentsinfo.org)
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Figur 2. Historisk kart over lakseelver i Nordkalottområdet. G. salaris status (2002): fri (blå), smittet
(rød), ukjent og i endemisk sone (gul) (utarbeidet av Nordkalottrådet, Kartverket, Troms fylkeskommune
og Fylkesmannen i Troms i forbindelse med samarbeid om G. salaris- situasjonen, Brørs 2002).

Gyrodactylus salaris –relevante aspekter på Nordkalotten
Generell biologi
Gyrodactylus salaris tilhører en dyregruppe med akvatiske parasitter som på norsk kalles haptormark.
Parasitten lever kun i ferskvann og den infiserer primært laks (Salmo salar) (Østersjø- og atlantisk laks; se
nærmere beskrivelse nedenfor), hvor den i hovedsak finnes på kroppen og finnene. G. salaris føder
levende unger som blir sittende på samme verten som mor-individet. Her kan den bli gjennom hele sin
livssyklus, eller den kan overføres til en ny vert. Den individuelle reproduktive «output» er relativt lav.
Fra eksperimentelle studier er det påvist opptil 4 fødsler for et enkeltindivid (Jansen og Bakke 1991).
Generasjonstiden er imidlertid også lav, og den første fødselen kan finne sted allerede etter kort tid.
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Jansen og Bakke (1991) rapporterte at den gjennomsnittlige generasjonstiden varierte mellom 2 og 19
dager (temperaturavhengig). Som følge av kort generasjonstid kan antallet G. salaris på en enkelt vert
derfor øke fra et enkeltindivid til noen tusen i løpet av få uker.
Livslengden til parasitten er temperaturavhengig, både når den sitter på en vert og når den ikke sitter på
en vert. Olstad mfl. (2006) rapporterte at maksimal levetid for G. salaris i fravær av en vert var 27 og 60
timer ved henholdsvis 18 og 3°C (dvs opptil 2,5 dag). Halvparten av parasittene var imidlertid døde etter
henholdsvis 15 og 28 timer. Det rapporteres også at parasitten kan leve betydelig lengre på en død vert
(opp til 72 og 365 timer ved henholdsvis 18 og 3°C, dsv. opptil 15 dager), enn i totalt fravær av en vert.
Fra samme undersøkelse ble det også bekreftet at parasitten etter en «sulteperiode» var i stand til å
reprodusere om den kom i kontakt med en ny vert. I fravær av vert festet parasittene seg på bunnen av
skålen, og beveget seg langs denne. Etter hvert slapp de, og døde etter en stund (Olstad mfl. 2006). I et
føre-var perspektiv vil derfor alternative spredningsveier i kombinasjon med den maksimale overlevelsen
være et utgangspunkt i forhold til vurdering av sannsynlighet for smittespredning.
G. salaris kan overleve i saltholdighet opp til 5-10 ‰ (Soleng og Bakke 1997), og kan derfor spres mellom
elver som munner ut i Østersjøen via vandring av infisert fisk (Malmberg 1989; Soleng og Bakke 1997;
Høgåsen og Brun 2003). Spredning av G. salaris mellom vassdrag i Østersjøen utgjør i utgangspunktet ingen
økt risiko for spredning av parasitten til norske laksevassdrag, men det kan potensielt føre til at parasitten
etablerer seg i elver i våre naboland med kort avstand til norske laksevassdrag. På denne måten kan
buffersonen mot Norge reduseres.

Vertsspesifisitet
I Norge forekommer G. salaris i flere ulike genetiske og morfologiske varianter, men alle, med ett unntak
(G. salaris som er påvist på røye i Numedalsvassdraget), har så langt vist seg å være patogene for alle
berørte stammer av norsk laks. I andre land er det observert variabel dødelighet blant laksestammene og i
laboratorieforsøk er det påvist variabel mottagelighet. Variasjonen i dødelighet og mottagelighet kan
forklares med ulik responderingsevne hos laksestammene mot parasitten. Bakke mfl. (1990) har beskrevet
forskjeller i motstandsdyktighet mellom atlantisk laks og østersjølaks på bakgrunn av eksperimentelle
studier. Basert på observasjoner av utvikling i infeksjonen på individuell fisk ble responsen til den enkelte
verten beskrevet som en tredelt kategorisering;




Resistente verter: Antallet G. salaris vil ikke på noe tidspunkt øke gjennom et infeksjonsforløp.
Over tid vil infeksjonen gå mot utryddelse.
Responderende verter: Antallet G. salaris øker til et punkt hvor en immunrespons hos fisken
medfører en netto reduksjon i antall parasitter. Etter fiskens respons kan den individuelle
infeksjonen reduseres til et minimum eller elimineres.
Mottakelige verter: Antallet G. salaris øker uavbrutt over tid uten tegn til å bli hemmet av noen
immunologisk eller fysisk respons. Vekstraten vil variere i forhold til flere faktorer, herunder
temperatur.

På bakgrunn av nevnte eksperimentelle studier og kategoriserien av mottakelighet, er det foretatt en
generalisering der de baltiske laksestammene anses som responderende, mens den norske atlantiske
laksen er karakterisert som svart mottakelig for G. salaris. Se Bakke mfl. (2002) for en beskrivelse av
mottakelighet hos utvalgte Svenske, Finske og Russiske laksestammer.
G. salaris infiserer laks, men er også påvist på andre fiskearter, som er spesielt relevante verter i
forbindelse med mulig spredning av parsitten på Nordkalotten:



Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og røye (Salvelinus alpinus) kan regnes som responderende
verter for G. salaris, og parasitten kan etablere varig infeksjon på disse fiskeartene (Mo 1988,
Bakke mfl. 1991a).
Harr (Thymallus thymallus) er beskrevet som en moderat god vert for G. salaris. Fra
eksperimentelle studier er det kjent at parasitten kan reprodusere og opprettholde en infeksjon
på harr i minst 143 døgn (Soleng og Bakke 2001; Sterud mfl. 2002) og harr kan således være en god
transportvert for parasitten.

Gyrodactylus salaris på Nordkalotten · Veterinærinstituttets rapportserie 1-2016

9



Brunørret (Salmo trutta) og sik (Coregonus lavaretus) regnes som tilnærmet resistente mot G.
salaris (Jansen og Bakke 1995, Soleng og Bakke, 2001). Eksperimentelle studier har vist at
parasitten i svært liten grad reproduserer på brunørret (Jansen og Bakke 1995). Selv om maksimal
observert levetid er 50 dager (Bakke mfl. 1999), vil de fleste parasittene dø i løpet av kort tid på
brunørret, og denne arten er derfor ansett som en marginal transportvert.

Røye som vert for Gyrodactylus salaris
Troms og Finnmark har viktige bestander av røye. Anadrom røye er beskrevet som en god vert for
parasitten (Mo 1988; Kristoffersen mfl. 2005), og forsøk har vist at infeksjoner med G. salaris kan
opprettholdes på yngel av anadrom røye gjennom et helt år uten tilstedeværelse av infiserte laksunger
(Winger mfl. 2009). Innlandsrøye har tidligere vært beskrevet som en dårlig vert for G. salaris, basert på
forsøk med røye fra Korssjøstammen (Sør-Trøndelag) (Bakke mfl. 1996). I Norge er imidlertid G. salaris
den senere tid, ved to anledninger, påvist på ikke-anadrome stammer av røye i naturlige systemer
(Robertsen mfl. 2008, Hytterød mfl. 2011). Senest i 2009, ble G. salaris påvist på ikke-anadrom røye i
Fustvatnet og Ømmervatnet, to innsjøer i Fustavassdraget like nordøst for Mosjøen i Nordland. Fustvatnet
drenerer til elva Fusta hvor laksen har vært infisert med G. salaris siden 1980 (Johnsen mfl. 1999a).
Parasitten har sannsynligvis blitt overført fra laks til røye, da infisert laks tidligere kunne vandre opp i
Fustvatnet og videre opp til Ømmervatnet. Fisketrappen i elven Fusta ble stengt i 1992 og det er derfor
mulig at G. salaris har overlevd på røye siden midten av 1990-tallet uten tilstedeværelse av laks i
innsjøene.
Påvisningene av G. salaris på ikke-anadrome røyepopulasjoner i innsjøer med fravær av laks, indikerer at
ikke-anadrom røye kan være en god vert for G. salaris. Hytterød mfl. (under utarbeidelse) har også nylig
vist at ulike stammer av ikke-anadrom røye har ulike vertsegenskaper for G. salaris. I Norge finnes enkelte
lakseførende vassdrag som er infisert med G. salaris, og som også huser bestander av innsjølevende, ikkeanadrom røye. I noen av disse vassdragene er utbredelsesområdet til parasitten forsøkt redusert ved
stenging av fisketrapper eller bygging av fysiske sperrer. Tiltakene er som regel gjennomført etter at G.
salaris har blitt påvist. Dermed har infisert laks potensielt kunne vandre opp til områder med bestander av
ikke anadrom røye før vandringshindret kom på plass, og spredning av G. salaris fra laks til røye har vært
mulig, jamfør situasjonen i Fustvatnet. Dette viser hvor viktig røye og dens vertsegenskaper for G. salaris
kan være for utbredelsesområdet til parasitten. Forutsatt at røye i tilknytning til norske vassdrag er
mottakelig for varianter av G. salaris som finnes i våre naboland i nord, vil denne fiskearten kunne
opprettholde infeksjoner med G. salaris og potensielt redusere den naturlige buffersonene mellom
infiserte og frie områder.

Overvåking for Gyrodactylus salaris
Gyrodactylose, som forårsakes av parasitten G. salaris, er en meldepliktig (Liste 3) sykdom i Norge, og er
listet blant “Other significant disease” hos Verdens dyrehelseorganisasjon (World Organisation for Animal
Health - OIE). I Norge gjennomføres det årlig et systematisk overvåkningsprogram, Overvåkning og
kontrollprogrammet for G. salaris (OK-programmet), som har til hensikt å
 gi en god oversikt over hvor G. salaris ikke forekommer i norske vassdrag
 avdekke spredning av parasitten på et tidlig stadium
I tillegg har OK-programmet dannet grunnlag for Norges søknad om tilleggsgarantier for de
vassdragsområder som er fri for G. salaris, og det skal dokumentere fravær av G. salaris i forbindelse med
at Norge hevder fristatus for parasitten (FOR 2008-06-17-819). Programmet er strukturert i samsvar med
de krav som er nedfelt i OIE-manualen på dette området. Utvelgelse av elver til programmet er
risikobasert. Det vil si at vurdering av både sannsynlighet for- og konsekvens ved å bli infisert av G. salaris
er lagt til grunn ved utvelgelsen av elver. OK-programmet omfatter ikke G. salaris-infiserte vassdrag eller
vassdrag som ikke er friskmeldt etter behandling. Direktoratet for naturforvaltning (DN), nå
Miljødirektoratets, Lakseregister er lagt til grunn for hvilke vassdrag som inngår i programmet.
Overvåkning av G. salaris i norske elver har pågått siden slutten av 70-tallet.
Utvelgelse av elver til OK-programmet gjøres i henhold til en kategorisering av vassdragene der risiko for å
bli infisert av G. salaris er vektlagt spesielt. Denne kategoriseringen ble revidert av Veterinærinstituttet
på oppdrag fra Mattilsynet i 2014, og er som følger:
1. Friskmeldte vassdrag - tidligere infiserte, men friskmeldte vassdrag, og som har egen laksebestand.
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2. Store laksevassdrag - 30 største laksevassdrag i Norge etter gytebestandsmål.
3. Risikoelver med hensyn på spredning via infisert sjøvandrende fisk - Elver med beregnet risikoverdi
større enn 0,05 for G. salaris-smitte fra infisert sjøvandrende fisk, etter Jansen mfl. (2007).
4. Elver med annen risiko – Elver med geografisk nærhet til smittede vassdrag, og/eller elver med
spesielle aktiviteter som forbindes med smitterisiko.
På grunnlag av kategoriseringen nevnt over, og i kombinasjon med avgrensning, identifikasjon og kriterier
for utvelgelse av vassdrag til OK-programmet, overvåkes til sammen 69 laksevassdrag i 2015. Av disse
ligger 17 i Finnmark og Troms, se neste kapittel.
Overvåkingen bidrar ikke i seg selv til å redusere sannsynlighet for introduksjoner av G. salaris til nye
områder, men kan redusere sannsynlighet for videre spredning av parasitten til nærliggende vassdrag,
forutsatt at det gjøres umiddelbare tiltak ved påvisning.
Spesifikk overvåking for G. salaris kan påvise smitte før den fører til merkbar reduksjon av laksebestander.
Stasjonære pre-smolt laksunger bidrar til at man kan få lokalt avgrensete epidemier av G. salarisinfeksjon i begynnelsen av en ny infeksjon i lakseførende strekninger. Vandrende fisk vil senere spre
infeksjonen langs vassdraget, og infeksjon vil påvises innen 1-2 år etter en ny introduksjon. Utenfor
lakseførende strekninger foregår det ikke systematisk overvåkning, og stasjonær fisk kan potensielt
opprettholde infeksjoner i langtid før den oppdages. Spredning av G. salaris vil kunne forekomme ved
menneskelig aktivitet, for eksempel ved flytting av fisk, i slike områder.
I Norge er atlantisk laks svært mottakelig for G. salaris, og en infeksjon på lakseførende strekninger vil i
mange tilfeller kunne oppdages gjennom oppfølging av fiskebestander, blant annet gjennom pålagt
rapportering av fangst av androme laksefisk (KMD 1992 §44). Varierende kvalitet på fangststatistikk og
normalvariasjon i laksebestander begrenser effektiviteten til denne kanalen (Falkegård 2014). Likevel kan
den gi et viktig signal for å undersøke spesifikt for parasitten, siden kun 17 av 110 lakseførende vassdrag i
Troms og Finnmark overvåkes spesifikt (2015), mens alle laksevassdrag overvåkes gjennom
fangstrapportering.
Overvåking kan være mer utfordrende i Østersjøområdet, både fordi fangsttall ikke vil bli merkbart
påvirket, og fordi andel fisk som er smittet (prevalens) blant responderende og resistente verter kan være
lav. Infeksjon med lav prevalens krever høyt prøveantall for å påvise G. salaris med tilstrekkelig grad av
sikkerhet.

Gyrodactylus-situasjon i Troms og Finnmark
Overvåking for Gyrodactylus salaris
Omfang av overvåking for G. salaris i Troms og Finnmark har relevans for denne risikovurderingen fordi en
påvisning trolig vil utløse tiltak for å forhindre videre spredningav parasitten. Effektiviteten i responsen
avhenger imidlertid av beredskapsnivået. Dette er ikke vurdert her.
Frem til 2012 ble totalt ca. 110 lakse vassdrag i Norge overvåket for G. salaris. De tre siste årene (20132015) har antallet vært redusert til henholdsvis 65, 69 og 69. Denne reduksjonen har ikke berørt antall
elver som har blitt overvåket i Troms og Finnmark. Tabell 1 viser antall elver og antall undersøkte laks i
OK-programmet hvert år siden 2008, i Troms og Finnmark.
Troms og Finnmark har tilsammen 110 laksevassdrag registrert i Miljødirektoratets Lakseregister (se
Vedlegg 2), hvorav to er infisert (Signaldalselva og Skibotnelva). I OK-programmet for 2015 var 7 elver i
Troms og 10 elver i Finnmark inkludert i OK-programmet (Tabell 2).
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Tabell 1. OK-program for G. salaris i Troms og Finnmark (2008-2014).
Troms

Finnmark

År

Antall elver (antall laks)

Antall elver (antall laks)

2008

6 (226)

9 (405)

2009

7 (236)

10 (436)

2010

7 (300)

4 (255)

2011

7 (240)

9 (510)

2012

7 (258)

10 (472)

2013

5 (150)

10 (420)

2014

7 (242)

10 (428)

Tabell 2. Elver i Troms og Finnmark som inngikk i OK-programmet for G. salaris i 2015
Fylke

Kommune

Vassdrag

Vassdragskode

Utvalgskategori

Antall fisk

G. salaris

Troms

Kåfjord

M anndalselva

206.1Z

3

29

Negativ

Troms

Nordreisa

Reisavassdraget

208.Z

1

36

Negativ

Troms

Kvænangen

Kvænangsvassdraget

209.Z

2

39

Negativ

Troms

Balsfjord

Nordkjoselva

198.Z

4

30

Negativ

Troms

Lenvik

Lysbotnvassdraget

194.3Z

2

41

Negativ

Troms

Lenvik

Laukhellevassdraget

194.Z

2

36

Negativ

Troms

M ålselv

M ålselvvassdraget

196.Z

1

31

Negativ

Finnmark

Tana

Tana

234.Z

1

150

Negativ

Finnmark

Berlevåg

Kongsfjordvassdraget

236.Z

1

32

Negativ

Finnmark

Båtsfjord

Vesterelvvassdraget

237.Z

1

33

Negativ

Finnmark

Vardø

Komagelva

239.Z

1

30

Negativ

Finnmark

Vadsø

Vestre jakobselv

240.Z

1

31

Negativ

Finnmark

Sør-Varanger Neidenvassdraget

244.Z

1

31

Negativ

Finnmark

Alta

Altavassdraget

212.Z

1

31

Negativ

Finnmark

Kvalsund

Repparfjordvassdraget

213.Z

1

30

Negativ

Finnmark

Porsanger

Stabburselva

223.Z

1

30

Negativ

Finnmark

Porsanger

Børselvvassdraget

225.Z

1

30

Negativ

Prøvetaking i OK-programmet
Prøveuttaket fra vassdragene består av 30 laksunger fordelt på 3 lokaliteter, fortrinnsvis langt ned på-,
midt på- og langt opp på anadrom elvestrekning. Dette gir en sannsynlighet for påvisning av infeksjon på
omtrent 95 % dersom man antar en prevalens på 10 % jevnt fordelt i vassdraget, og sensitivitet og
spesifisitet på 100 %. Dette er et nivå som gir tilfredsstillende grad av sikkerhet for å avdekke G. salaris
smitte i de strekningene hvor parasitten finnes. I Tana er uttaket ytterligere økt til 150 laksunger fordelt
på 15 lokaliteter, for å øke muligheten for å påvise parasitten på et tidlig tidspunkt.
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Påvisninger av Gyrodactylus salaris i Troms og Finnmark
I Troms er Signaldalselva, Balsfjordelva (sideelv til Signaldalselva), Kitdalselva og Skibotnelva infisert med
G. salaris. Parasitten ble første gang påvist i Skibotnvassdraget i 1979 (Heggberget og Johnsen 1982). Det
antas at den ble introdusert med utsetting av infisert settefisk fra Sverige (Kristoffersen mfl. 2005). I år
2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva, mest sannsynlig som følge av vandring av infisert fisk i
brakkvannslag (Jansen mfl. 2005) og i 2015 ble G. salaris påvist i Kitdalselva, som har utløp like nord for
Signaldalselva.
G. salaris er mest sannsynlig introdusert fra Sverige via import av levende, infisert fisk. Smitten har mest
sannsynlig spredd seg videre via vandring av fisk i brakkvann. Dette er i tråd med generelle vurderinger av
spredningsrisiko i Norge (Jansen 2005). Alle de tre infiserte elvene blir behandlet med rotenon i 2015 og
2016.
I Finnmark er G. salaris aldri påvist.

Smittebegrensende tiltak
Smittebegrensende tiltak kan hindre spredning av G. salaris fra naboland, så vel som fra norske infiserte
elver. Tiltakene består i hovedsak av å begrense/forhindre transport av infisert fisk, pålagt
desinfeksjon/tørking av alt potensielt infisert utstyr som flyttes mellom vassdrag, samt informasjon og
opplysningsarbeid om risikofaktorer og alvorlighet ved spredning av G. salaris til nye områder.
Forvaltningen, forskningsinstitusjoner, og grunneiere samarbeider om dette.
Informasjon
Det er utarbeidet en egen plakat for Troms og Finnmark med informasjon om G. salaris og
smittebegrensende tiltak (se Vedlegg 3).
På Mattilsynets hjemmeside finnes informasjonsmateriell som kan lastes ned.
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/#publikasjoner
Krav til fiskere
Fiskeregler i Troms og for tilreisende til Finnmark er vedlagt (cf. Vedlegg 4 og 5). Det er usikkert hvilke
regler som gjelder for fastboende i Finnmark, utover norsk regelverk. Det er varierende praksis for krav
om desinfeksjon av utstyr, og om utstyr kontrolleres før fiske i elvene tar til. Det kan være begrensninger
på hvilke deler av elven som er tilgjengelig for ulike fiskere, og om det er lov å bruke egen kano.
Regelverk
Mattilsynet forvalter regelverk direkte relatert til fiskesykdommer. Følgende regelverk er relevant for G.
salaris per januar 2015:
 Matloven
 Forskrift om transport mv. av akvakulturdyr
 Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr
 Soneforskrift for Skibotnområdet
 Fristatus for G. salaris i Norge, med unntak av infiserte elver
 Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.
 Dyrevelferdsloven
M atloven (LOV-2003-12-19-124) (HOD 2003)
§ 19. Dyrehelse
Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av
smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om
smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og
smittestoffer, herunder om:
a) klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
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b) oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner,
d) flytting, transport, omsetning og bruk av levende og døde dyr, animalske biprodukter, gjenstander mv.
Forskrift om transport mv. av akvakulturdyr (FOR-2011-01-18-60) (NFD 2011)
Forskriften omfatter krav til omsetning og import, som kommer i tillegg til Omsetnings- og
sykdomsforskriften for akvatiske dyr. I konsolidert kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 Vedlegg II,
Del C listes hvilke arter som regnes mottakelige for G. salaris: Atlanterhavslaks (Salmo salar),
regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), arktisk røye (Salvelinus alpinus), nordamerikansk bekkeørret
(Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), canadarøye (Salvelinus namaycush) og sjøørret (Salmo
trutta)
Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr (FOR-2008-06-17-819) (NFD 2008)












Akvakulturdyr som er mottakelige arter for infeksjon med Gyrodactylus salaris, som skal omsettes
for utsett i områder med godkjente nasjonale tiltak for disse sykdommene, skal oppfylle kravene
som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 (§13). For G. salaris gjelder at mottakelige arter
ikke kan innføres til anlegg eller settes ut i områder med mindre enn 25 promille salinitet.
Forbudet gjelder ikke nylig desinfisert rogn.
Ved import av akvakulturdyr av vektorarter for utsett i sykdomsfrie områder, skal disse artene
komme fra en EØS-stat, sone eller segment erklært sykdomsfri (§14)
Akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr skal følges av dyrehelsesertifikat dersom de innføres
til et område som er erklært sykdomsfri.
Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til
andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag (§44)
Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres
før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag (§45)
Når en listeført sykdom er påvist hos ville akvatiske dyr, kan Mattilsynet bestemme at akvatiske
dyr i vassdrag eller sjø, skal behandles eller avlives dersom det er grunn til å tro at slike tiltak vil
ha vesentlig betydning for å begrense eller utrydde sykdommen.(…) Mattilsynet kan for øvrig gi
pålegg om å iverksette tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av sykdommen.(§48)
Mattilsynet skal varsles ved grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 hos ville akvatiske
dyr.(§43)
G. salaris er i Liste 3 (Vedlegg 1 i forskriften).
Alle vassdrag i Norge, fra vassdragenes kilder til utløpet i havet, inkludert akvakulturanlegg på
land, er sykdomsfri sone for Gyrodactylus salaris, med unntak av (a) listeførte vassdrag, kjent
smittet,(b) en buffersone mot Sverige som omfatter vassdraget Enningdalselva (Vedlegg 5 i
forskriften). Troms og Finnmark er dermed definert som sykdomsfri, med unntak av Signaldalselva
og Skibotnelva.

Spesielle tiltak for Skibotnregionen (Mattilsynet 2013)
Mattilsynet vedtok en kontrollområdeforskrift for Skibotn-regionen i juli 2013 (Mattilsynet 2013), med
hjemmel i Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr. Den inneholder restriksjoner på ulike
aktiviteter som innebærer en spredningsrisiko: fiske, vannsport, vanntransport, flytting og utsett av fisk.
Det legges til rette for bedre informasjon og rutiner for desinfeksjon.
Bekjempingssonen omfatter anadrom strekning av følgende elver i området: Skibotnelva, Kitdalselva,
Signaldalselva og Balsfjordelva. Anadrom strekning er definert som «den strekning laksefisk, inkludert
unger av slik fisk, kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder».
Overvåkingssonen omfatter områdene ovenfor anadrom strekning i elvene nevnt i forrige ledd.
Nedslagsfeltet til elvene nevnt i forrige og i dette ledd er inkludert i overvåkingssonen.
I vedlagte kart (Figur 3) er bekjempingssonen merket med rødt og overvåkingssonen er merket med gult.
Nedslagsfelt er lyseblå.
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Figur 3. Kontrollområde for G. salaris i Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms fylke
Utdrag fra regelverket:
Kapittel II. Tiltak som gjelder i bekjempingssonen
§ 4. Forbud mot fiske og andre aktiviteter
Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen.
Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge
smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr.
Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig klistremerking av
utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.
§ 5. Forbud mot flytting av vann
Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes ut i andre vassdrag
eller ovenfor anadrom strekning. Uttak av vann fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal
meldes til Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.
Kapittel III. Tiltak som gjelder i hele kontrollområdet
§ 6. Restriksjoner på flytting og utsett.
Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller
til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet.
Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.
§ 7. Kjemisk behandling av vassdrag
Mattilsynets regionkontor kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller
utrydde forekomsten av Gyrodactylus salaris.
Kapittel IV. Tiltak som gjelder i overvåkingssonen
§ 8. Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander
Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før
de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

ESA-godkjent fristatus for G. salaris, med unntak av spesifikke soner (ESA 2008; NFD 2008).
Hele Finnmark og Troms har fristatus, med unntak av Signaldalselva, Kitdalselva og Skibotnelva. EØSgodkjent fristatus fører med seg tilleggsgarantier ved import av levende akvakulturfisk, egg og gameter
(rogn og melke) (Commission Decision 2004/453/EC, Annex III). Se ellers Omsetningsforskiften (FOR-200806-17-819).
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m. (FOR-1991-07-02-507)(LMD 1991)
Det er forbudt å innføre fra utlandet varer som kan føre med seg smittom dyresykdom, med unntak av dyr
og produkter som reguleres gjennom særforskifter om innførsel.
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Dyrevelferdsloven (LOV-2009-06-19-97)(LMD 2009)
Det er forbudt å bruke levende dyr som fôr eller agn (§14 d))
Fylkesmannen og Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) forvalter annet relevant
regelverk. Tidligere hadde Fylkesmannen ansvar for å fastsette forskrifter for fiske etter anadrom
laksefisk i vassdrag, mens Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) hadde ansvaret for å
fastsette forskrift for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen. Nå har Miljødirektoratet ansvaret for begge
forskriftene, men dette gjelder i hovedsak bestemmelser for fisketider. Det har medført at bestemmelser
om fisketider i tidligere forskrifter fra Fylkesmannen er opphevet, men andre bestemmelser fortsatt
gjelder. Her nevnes regelverk som kan være relevant for å begrense spredning av G. salaris i Troms og
Finnmark.
Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag (FOR-2012-05-10-438) (KMD 2012):
Denne forskriften har ingen spesifikke regler relevante for G. salaris, men gir Fylkesmannen myndighet til
å fastsette regler for fiske etter innlandsfisk på anadrom strekning og fredningssoner.
Forskrift om fiskebåter i Tana, Finnmark (FOR-1996-05-07-539)(Fylkesmannen i Finnmark 1996):


Kun båter eid av personer som er fast bosatt i elvedalene i Tanaelvas fiskeområde, kan brukes til
fiske, og må registreres (§1 og 2).

Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark (FOR-1989-02-24-122)(KMD 1989), og om fisket i de
norske sidevassdragene til Tanaelva (FOR-1990-04-06-291)(KMD 1990)






Det er ikke tillatt å drive noen form for fiskeutklekking eller oppdrett av fisk i Tanavassdragets
nedbørfelt uten samtykke, i Norge fra Fiskeridirektøren, i Finland fra Jord- og
Skogbruksministeriet. Ved transport av fisk eller rogn langs veier i Tanavassdragets nedbørfelt,
skal det ikke foretas noe utslipp eller skifte av vann. (§25)
På den lakseførende strekning i fiskeområdets elver og sjøer er all fiskeutsetting forbudt. Mellom
andre elver og sjøer i Tanavassdragets nedbørsfelt er det forbudt å overføre fisk eller sette ut fisk
uten samtykke, i Norge fra Fylkesmannen i Finnmark og i Finland fra Jord- og
skogbruksministeriet. Det er forbudt å sette ut fisk som ikke tilhører de lokale fiskepopulasjoner
som forekommer naturlig i Tanavassdraget. Når fisk skal flyttes eller settes ut ifølge
bestemmelsene ovenfor, skal melding om tillatelse og kopi av veterinærattest sendes
vedkommende myndigheter i det andre land i god tid før utsettingen finner sted (§ 26)
Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland skal i fellesskap påse at forskrifter om
desinfeksjon av fiskeutstyr, støvler, vadere, og alle typer båter og båtutstyr som har vært brukt i
andre vassdrag, blir overholdt. (§ 27)

Forskrift om fiske i vassdrag, Troms (FOR-2008-02-19-180) (Fylkesmannen i Troms 2008)



Begrensninger på fiskeutstyr som kan brukes i spesifiserte områder (§9 og 10)
Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander (for eksempel
vadere). Det refereres til bestemmelsene om desinfeksjon i fiskesjukdomslovgivningen, og settes
krav til attest for tilfredstillende desinfeksjon ved kjøp av fiskekort, og til inspeksjon under
fisket. Dette gjelder for utstyr brukt i utlandet eller i vassdrag der det er påvist eller mistanke
om smittsom sjukdom som omfattes av gjeldende sjukdomslovgivning (§11)

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven. LOV-1992-05-15-47) (KMD 1992)




Gjelder elver og vassdrag, ikke anlegg som har godkjenning etter akvakulturlovgivningen (§§1 og 2)
Hjemmel for avtaler med naboland, som veier tyngre enn denne loven (§ 2, femte ledd).
Importforbud (§8): Uten tillatelse fra departementet må ingen importere levende anadrome
laksefisk, innlandsfisk, rogn eller unger av slik fisk eller næringsdyr for fisk.
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Forbud mot utsetting av fisk: Uten tillatelse fra departementet er det forbudt å sette ut anadrome
laksefisk, innlandsfisk og levende rogn eller unger av disse arter i vassdrag, fjorder og
havområder, samt andre levende organismer i vassdrag. Tillatelse til utsetting kan gis ved forskrift
for visse arter og områder eller ved enkeltvedtak etter søknad (§9)
Forbud mot kultiveringstiltak: Uten tillatelse fra departementet må ingen sette i verk
kultiveringstiltak for anadrome laksefisk og innlandsfisk.(§10)
I vassdrag hvor det går anadrome laksefisk, gjelder de bestemmelser som er fastsatt for anadrome
laksefisk også for fiske av innlandsfisk.(§34)
Forbud mot fisk som agn i vassdrag, unntatt død fisk fra samme vassdrag som agnet benyttes i.
(§37 8.)
Forbud mot å transportere levende fisk i og ved vassdrag, med unntak av kommersiell transport av
fisk på vei eller annen transportåre.(§37)
Registrering av andre redskap enn stang, håndsnøre, dorg og oter ved fiske av anadrom laksefisk i
sjø og vassdrag(§43)
Oppgaveplikt om rapportering av fangst (§44)

Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446) (KMD 2006)
Gjennom vannforskriften implementeres bestemmelsene i EUs vanndirektiv i norsk lovgivning.
Hovedformålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette
forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.
Forvaltningen av vann skal være helhetlig, blant annet samordnet mellom naboland.
Vannforskriften revideres, og vassdrag i Norge som er smittet med G. salaris vil i vannforskriftssammenheng bli definert som påvirket. Det betyr at for å nå og bevare målsetningen om god miljøtilstand, må det
iverksettes tiltak for å eliminere G. salaris og forebygge ny smitte.
Grensekryssende vannforekomster vil i vannforskriftsarbeidet bli definert som internasjonale
vannforekomster. Det innebære at det skal være et samarbeid over landegrensene om miljømål og tiltak
for disse vannforekomster. I forhold til G. salaris innebærer dette at det i prinsippet skal iverksettes tiltak
i Sverige og Finland for å forhindre overføring av G. salaris fra svenske og finske vannforekomster til
norske. Dette gir norske myndigheter nye muligheter for forhandling med naboland. I vannforskriftsarbeidet har det vært dialog med svenske og finske vannmyndigheter om dette tema, særlig mht.
informasjonstiltak, men det har vist seg å være vanskelig å få svenske og finske myndigheter til å ha
særlig fokus på dette i sitt vanndirektivarbeid, og i planlegging av konkrete tiltak i forhold til dette
(Personlig meddelelse Knut Nergård, Fylkesmannen i Troms).

Konklusjon
Troms og Finnmark grenser til land hvor G. salaris finnes endemisk. Skibotnvassdraget i Troms ble infisert i
1976 i forbindelse med utsetting av smittet fisk fra Sverige. I år 2000 ble parasitten påvist i
nabovassdraget Signaldalselva og i 2015 i Kitdalselva, mest sannsynlig som følge av vandring av infisert fisk
i brakkvannslag. Alle de tre elvene blir behandlet i 2015 og 2016.
Norske laksestammer er svært mottakelige for G. salaris, og en nylig introdusert infeksjon vil spre seg
raskt i en polulasjon slik at tilnærmet 100% av laksungene vil være smittet i løpet av relativt kort tid. I
Norge gjennomføres det et overvåkningsprogram for G. salaris med årlig prøvetaking i et risikobasert
utvalg av elver. I tillegg skal fangst av laks rapporteres, og fangststatistikk publiseres årlig. Dette gir en
høy grad av sikkerhet for at det ikke finnes laksevassdrag med uoppdagede G. salaris-infeksjoner i Troms
og Finnmark. Det kan imidlertid ikke utelukkes at parasitten finnes uoppdaget i vann isolert fra
lakseførende vassdrag, med verter som røye, harr og/eller regnbueørret, og der det ikke undersøkes for
forekomst av G. salaris.
Norge har lover og forskrifter for å hindre spredning av G. salaris gjennom menneskelig aktivitet. Blant
annet er Norges fristatus internasjonalt anerkjent, noe som sikrer området tilleggsgarantier ved import av
fisk, egg og gameter. Det er blant annet forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre
vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag, påbud om tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr og
båter, og forbud mot bruk av levende agn, i alle norske vassdrag, uansett G. salaris-status. Fiske og annen
vannrelatert aktivitet er regulert i nasjonale og regionale forskrifter, og implementeres av grunneierne.
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Gyrodactylus-situasjon i Finland (grense mot Troms og Finnmark)
Finland har fått innvilget erklæring om smittefrihet med tilleggsgarantier for nedslagsfeltene til Tana og
Neiden på grunnlag av resultater fra flere års overvåking. Nabonedslagsfeltene mot øst er innvilget status
som bufferområder under særskilte krav. Den sør-vestlige grensen til Tanas nedslagsfelt er imidlertid i
direkte kontakt med områder uten fristatus, Kemijokis nedslagsfelt, som igjen er i kontakt med Tornelvas
nedslagsfelt (se Figur 4 og Figur 5 ). Dette er konstatert i vedtak fra EU-kommisjonen gjeldende fra 15.
mai 2010 (2010/221/EU), sist fornyet 2014/12/EU (EU 2014). Arealene er beskrevet som «The water
catchment areas of the Tenojoki and Näätämönjoki; the water catchment areas of the Paatsjoki,
Luttojoki, and Uutuanjoki are considered as buffer zones”. Lotta (finsk Luttojoki) er en tilløpselv til
Tuloma. Områdene er vist i Figur 4.
Betingelser er beskrevet i EU-vedtaket fra 2010, og innebærer en årlig rapportering til kommisjonen om
nasjonale tiltak for å bevare smittefri status.

Figur 4. Finske områder med fristatus (68: Teno (Tana); 69: Näätämö (Neiden)) og bufferstatus (70: Uutua
(Munkelva); 71: Paats (Pasvik); 72: Tuuloma). Kilde: Evira 2014 ©SYKE ©Karttakeskus Oy/AL14051
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Figur 5. Nedslagsfelt for ulike vassdrag i Finland (Kilde: Water catchments©Finnish Environmental Institute
SYKE)
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Overvåking for Gyrodactylus salaris i Finland
I Finland overvåkes kun områdene som er betraktet som frie for parasitten, i Nordre Lappland. Antall
prøver i vassdrag siden 2001 er vist i Tabell 3. I tillegg overvåkes alle oppdrettsanlegg i området (
Tabell 4). Arter som overvåkes er laks, røye, harr, sik og brunørret. Alle prøver siden 1993 har vært
negative.

Tabell 3. Overvåking for G. salaris i Finland, villfisk (1993-2014). Kilde: Hanna Kuukka-Anttila, Evira
Teno
Year

Salmon

1993

271
240
161
61
150
91
152
153
100
159
153
175
160
163
197
100
100
102
65
100
100
100

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Näätämö

Paats

Brown trout Grayling

0
0
0
4
150
152
84
173
90
118
174
145
145
155
161
120
122
173
156
120
120
120

204
315
4
61
31
53
66
59
61
60
23

Brown
trout

124
82
37
62
5
24

Tuuloma

Arctic
charr/
lake trout

Rainbow
trout

Land
locked
salmon

9
4
29
47

75
122
8
12

3
1
3
4

7
28
29

8
14
15
15
15
15
15
15
15
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Coregonids

Nonsalmonids

387
269
318
218
106
60
102
45
120

280
27
80
27

Grayling

18
34
65
47
43
64
29
20
25
30
53
30
30
30
30
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Tabell 4. Overvåking for G. salaris i Finland, oppdrett (1993-2014). Kilde: Hanna Kuukka-Anttila, Evira
Paats
Year

Rainbow trout

1993

300
64
315

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Landlocked
salmon

Salmon

121
67
8
73

60
90
150
151
200
100
150
150
150
200
189
150
150
150
150

2010
2011
2012
2013
2014

Arctic charr/
lake trout

Brown trout

60
60

90
60
50
60
60
60
92
60
61
60
60
60
60
120
120
100
120
120
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Funn av Gyrodactylus salaris i Finland
Det er antatt at alle lakseførende elver som drenerer til Østersjøen potensielt kan være infisert med G.
salaris. Tornelvvassdraget er trolig det best studerte. Vassdraget renner langs den 520 km lange grensen
mellom Finland og Sverige. Det har et nedbørsfelt på 40 157 km2, hvorav 14 480 km2 ligger i Finland,
25 393 km2 i Sverige, og en liten andel, 284 km2, i Norge, dvs mindre enn 1% (Anttila mfl. 2008). Øvre
deler av Tornelvvassdraget, ovenfor lakseførende strekning, er forbundet med Skibotnvassdraget i Troms.
Tornelva er den viktigste produksjonselven for baltisk laks. Monitorering av laks og ørretproduksjon
foregår etter internasjonale forpliktelser, og årlig rapporter publiseres av Luke (Naturressursinstituttet i
Finland). Elven er kilde til betydelig forskningsaktivitet. Laks gyter langs de nesten 1000 km lange
hovedgrener, og dagens produksjon av 0,8-1,3 millioner smolt fører til en årlig fangst på 40 000 – 80 000
baltisk laks (Luke 2015). Tettheten av lakseparr økte på 1990 tallet, som et resultat av strengere
regulering av laksefiske i Østersjøen. Det ble satt ut laksunger i perioder med lav fiskebestand, men i
følge Lapland regionale administrasjon er det ikke satt ut laksunger i Tornelva siden 2003, og det finnes i
dag ingen kultiveringsanlegg for laksefisk langs elva (Jukka Ylikörkkö, pers.medd. 21.4.2015). Lakseparr er
funnet høyt oppe i elva, 13 km nedenfor Porojärvi sjø, 510 km fra Østersjøen. Prevalenser av G. salarisinfeksjon varierer i ulike deler av elven, men ligger over 50 % i visse områder. Særlig lakseparr fisket i
øvre deler, nærmest norsk grense, har høy prevalens (Anttila mfl. 2008).
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Foruten i Tornelva er G. salaris påvist på regnbueørret i dammer i et oppdrettsanlegg i Enare–området i
Lappland i det nordlige Finland i 1993 (Johnsen mfl. 1999b). Enare grenser i vest mot Kautokeino og
Karasjok, og i nordøst mot Sør-Varanger, i Norge. Nord i kommunen renner Neidenelva inn i Norge. Den
fiskerike Enaresjøen (stor innsjø i området 71, Figur 4) har utløp gjennom Pasvikelv (finsk: Paatsjoki).
Vurderingene som ble gjort den gangen var at disse funnene representerte en risiko for videre spredning
til Finnmark. Dette ble blant annet begrunnet med at smittekilden potensielt kunne være opphav til
permanente smittereservoar i Enare området, og at parasitten kunne spre seg videre nordover til Pasvik
eller Neiden. Disse vurderingene endte med at finske myndigheter sanerte anlegget. Siden er Pasvik og
Neiden blitt overvåket årlig uten at parasitten er funnet (Evira v/ Hanna Kuukka Anttila, pers.medd.
2015).

Smittebegrensende tiltak
I følge Hanna Kuukka-Anttila, Evira, ble utryddelse av G. salaris fra elver som renner inn i Østersjøen
vurdert på begynnelsen av 1990-tallet, men funnet for vanskelig til å forsøke. Smittebegrensende tiltak
har derfor særlig fokus på å hindre smitte til områdene med fristatus.
I 2003 ble det slutt på kultivering av laks i Tornelva (Jukka Ylikörkkö, pers.medd.21.4.2015). De to
kultiveringsanleggene langs Tornelva som fantes i 2002 (figur 2) er nå stengt.
I juni 2014 ble brosjyren «Protect the salmon» (også tilgjengelig på svensk og finsk) publisert av Evira
(Evira 2014, se Vedlegg 6). I tillegg informerer Evira om G. salaris på sin hjemmeside1:
o

o

o

o

o
o
o
o

Symptoms
Gyrodactylus salaris hardly ever causes any symptoms in Finnish fish farms or in wild salmon in the Baltic
Sea catchment area. Once attached on the skin of wild salmon migrating to Atlantic, the parasite
reproduces exponentially and thousands of parasites on the skin cause fluid imbalance and make fish
vulnerable to secondary pathogens. Infected salmon have greyish skin and tattered fins.
Spread
Gyrodactylus salaris mainly spreads from infected fish but also via fishing gear, water and other goods. It
can also reproduce on the skin of rainbow trout, arctic char, grayling and brown trout and live for short
periods on the skin of many other fish species. Gyrodactylus is a freshwater parasite but it can reproduce
in up to 5 ‰ brackish water and survive short periods of time at a higher salinity. The parasite survives
well in Finnish sea areas.
Control and prevention in Northern Lapland
It is forbidden to transfer live fish or non-disinfected fish eggs to the Upper Lapland from the other parts
of Finland or from any other area that is not officially proven free of G salaris. Live fish or nondisinfected eggs must not be transferred from buffer zone (Paatsjoki, Uutuanjoki, Tuulomajoki) to free
zone (Tenojoki, Näätämöjoki).
All boats and canoes as well as fishing gear, diving gear and any other equipment intended to be used in
water sports etc. brought from other river systems to the Upper Lapland region must be completely dry
or disinfected before they are used. G. salaris can survive several days without a host fish and can thus
spread in water or through wet fishing gear and equipment.
Gutting fish caught from other river systems or discharging fish waste in natural waters is prohibited in
the Upper Lapland region.
The use of live or dead bait fish is banned in angling, ice-fishing and lure-fishing In Upper Lapland. Bait
fish may not be brought from other river systems to the Upper Lapland watercourses, nor may they be
moved between these areas.
The bilge water of boats, household water from caravans or camper vans or pontoon water from aircraft
must be absorbed into soil at a sufficient distance from the shore.
Find out more from Evira’s brochure Protect the salmon – Prevent the Spread of Salmon Parasite
Gyrodactylus salaris.

Det er satt opp informasjonsplakter om risiko for sprednig av G. salaris langs de store veiene som
krysser beltet mellom Østersjøen og Barentshavet, mot øvre Lappland og den norske grensen, se Figur
6.

1

http://www.evira.fi/portal/en/animals/animal+health+and+diseases/animal+diseases/salmon+parasite+g
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Figur 6. Finske informasjonsplakater langs de store veiene mot øvre lappland og norsk grense (Takk til
Jaakko Lumme, Oulu).
Informasjon om fiske i Tana inkluderer også informasjon om faren for smitte med G. salaris, og adekvate
tiltak. Se http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.
I regelverket finnes det særlige bestemmelser for områder med fristatus (herav nedslagsfeltene til Tana
og Neiden) eller bufferstatus (1376/2004 og 839/20102). Relevante punkter er oppsummert, med takk til
Hanna Kuukka-Anttila, Evira. Regelverk er tilgjengelig på svensk på
http://www.mmm.fi/sv/index/lagstiftning/Veterinarlagstiftningen/sisalto/d-register.html
-

G. salaris er meldingspliktig i det beskyttede området (inkluderer Tana, Neiden, Pasvik,
Lutto,Tuloma) (D3)
Forbud mot introduksjon av levende fisk eller udesinfiserte fiskeegg fra andre områder i Finland til
det beskyttede området. (1251/2008/EC og D132)
Importrestriksjoner til det beskyttede området fra andre land (1251/2008/EC)
Forbud mot å flytte fisk fra buffersone (Pasvik, Lutto,Tuloma) til frisone (Tana og Neiden). (D132)
Forbud mot å flytte levende fisk fra sjøen eller fra elver med anadrome arter (blant annet
Tornelva) til kontinentalarealet. (D130)
Tanaelv: Forbud mot å sette ut fisk i områder med laks. Spesiell tillatelse kreves for å flytte eller
sette ut lokal fisk utenfor lakseområdet. (Avtale mellom Norge og Finland, under forhandlinger
pr.1.2.2015).
Kultivering av fisk i dammer større enn 20 hektar krever tillatelse (Kilde: Jukka Ylikörkkö og finsk
Lapland administrasjon)
Påbudt tørking eller desinfeksjon av alle båter og kanoer, samt fiskeutstyr som tas med fra andre
områder inn til øvre Lapland. (1376/2004 §5)
Forbud mot sløying og rensing av fisk fra andre områder, eller tømming av fiskeavfall, i vassdrag i
øvre Lapland.(1376/2004 §4)
Forbud mot bruk av levende eller død agn til isfiske, fiske med sluk eller krok i øvre Lapland.
Forbud mot å ta inn agn fra andre områder til øvre Lapland, eller flytte de mellom nedslagsfeltene
til Tana, Neiden, Pasvik, Lutto,og Tuloma. (1376/2004 §3)

2

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20041376
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100839
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-

Tilsynsmyndigheter i fiskelovens kapittel 13 (286/1982), blant annet politi, fiskerimyndigheter og
godkjente fiskeovervåkere, samt veterinærer, kan kontrollere at forordningen følges (1376/2004
§6).

Finland og Sverige har en lang historie med avtaler rundt grenseelvene Tornio og Muonio, listet i 2010
avtalen (91/2010)3, som forvaltes av Finsk-Svenska gränsälvkomissionen. Et viktig mål er bevaring av
fiskebestander. Landene samarbeider om forskning og statistikk rundt fiskebestander og fiskeri (§27), samt
smittebegrensende tiltak (§28). Statistikk over G. salaris funn i Tornelva samles og publiseres av Evira.
Forordning 94/1989 §11 forbyr all kultivering i Tornelva, og krever tillatelse for kultivering til andre elver i
samme nedslagsfelt. (Hanna Kuukka-Anttila pers. med.14.8.15).
Ellers krever all kultivering av villfisk en lisens i følge fiskeloven 16.4.1982/286 4 §121.

Konklusjon
Finland kan deles i to områder med hensyn på G. salaris:
1. Nordøstlige deler av Lappland, inkludert delene av Neiden og Tana på finsk side, som er å betrakte som
fri for G. salaris, og hvor det foregår aktivitet for å hindre at G. salaris introduseres. Det foregår
overvåking i alle områdene, bortsett fra bufferområdet Uutua, øst for Neidenområdet. Det finnes ingen
buffersone sør-vest for Tanas nedslagsfelt.
2. Resten av landet, der G. salaris antas å være endemisk, og hvor det ikke foregår systematisk overvåking
eller kontrolltiltak rettet mot G. salaris. Reell forekomst av parasitten er lite kjent, bortsett fra
forskningsaktivitet rundt parasittens forekomst i Tornelvvassdraget.

Gyrodactylus-situasjon i Sverige (grense mot Troms og Finnmark)
Opplysninger om overvåking og funn i svenske elver i nyere tid er fått fra Erik Degerman, Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Det henvises også til rapporten av Degerman mfl. (2012).

Overvåking for Gyrodactylus salaris i Sverige
Overvåkingsprogrammet for G. salaris i Sverige startet i 2001. Programmet er finansiert av Havs och
Vatten myndigheten (Sofia Brockmark). Prøver sendes av Sportfiskarna (Per-Erik Jacobsen), og databasen
ligger ved SLU (Berit Sers og Erik Degerman). Gyrodactylus-individer som påvises i
overvåkningsprogrammet sendes til Veterinærinstituttet i Oslo (nå v/Haakon Hansen) for
artsbestemmelse.
Høstene 2001-2003 ble det gjennomført en omfattende undersøkelse i nesten alle svenske villakselver som
drenerer til Østersjøen. Det svenske fiskeriverket var ansvarlig for undersøkelsen, som ble gjort i
samarbeid med Veterinærinstituttet i Oslo ved Tor Atle Mo. Resultatene er rapportert i Degerman mfl.
(2012). Ellers har overvåkingen fokusert hovedsakelig på Vestkystens elver, som renner ut i Kattegat og
Skagerrak. Parasitten ble første gang påvist der i 1989, og er endemisk i flere elver.

Funn av Gyrodactylus salaris i Sverige, i Østersjøområdet
G. salaris ble påvist for første gang i historien i et oppdrettsanlegg i Sverige, Hölle, Indalsälven, av Göran
Malmberg i 1957. Deretter ble den påvist i 7 av 14 undersøkte oppdrettsanlegg i Østersjøområdet.

3

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100091?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tornionjoen%2A
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/19820286?search%5Btype%5D=pik&search%5Bpika%5D=286%201982
Gyrodactylus salaris på Nordkalotten · Veterinærinstituttets rapportserie 1-2016
4

24

Første påvisning på vill laks i Østersjøområdet var i 1971, i Luleälven – Stora sjöfallet. Deretter er den
påvist i 4 av 21 elver undersøkt i perioden 2001-2012. De fleste undersøkelser ble gjort i 2001-2003, og
resultatene er vist i Tabell 5. Tornelvvassdraget er best undersøkt. G. salaris ble påvist i Vänern og
Klarälven i 2013 i forbindelse med prosjektet Vänernlaxens fria gång (Olstad mfl. 2013).
I Tabell 5 til Tabell 9 og Figur 7 til Figur 9 rapporteres resultater fra ulike undersøkelser i svenske
vassdrag. Ved positive funn er luftavstand fra påvisningsstedet til norsk grense beregnet (Tabell 7). Ved
negative funn er det beregnet hvor lav prevalensen kan være gitt at parasitten allikevel finnes i
vassdraget, basert på antall prøver som er undersøkt (Tabell 9). Baltisk laks kan respondere mot infeksjon
med G. salaris, og prevalensen kan derfor være så lav at påvisning av smitte krever høye prøveantall.
Beregningene forutsetter at fiskene som er prøvetatt er representative for populasjonen vi uttaler oss om,
og undersøkelsen har 100% sensitivitet og spesifisitet. Beregningene illustrerer utfordringen med å
definere frie elver på bakgrunn av undersøkelser i områder med resistente og/eller responderende arter.
Tabell 5. Forekomst av G. salaris på laksunger i vassdrag som drenerer til Østersjøen ved undersøkelser i
2001-2003. Hele fisken ble undersøkt i Tornelva i 2001, ellers kun brystfinner og ryggfinne. (Fra Degerman
mfl. 2012)
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Tabell 6. Detaljerte resultater for undersøkelser i Tornelvvassdraget (Tor Atle Mo og Ingemar Perä, 2001,
publisert i Brørs 2002).

Abundance: gjennomsnittlig antall parasitter på undersøkte fisk, inkludert de uten parasitter
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Figur 7. Prøvetatte lokaliteter i Tornelva (resultater i Tabell 6).

For øvrig er parasitten funnet:
 I 2012 for første gang i Kalixälven (Pathakoski),
 I 2012 igjen i store mengder i Tornelva (Seiviönniemi, Kärykoski, Peräjäkoski, Huhtanen)
Kart over undersøkelser og funn, samt over lokaliteter med kjent anadrome fisk, er vist i Figur 8 for hele
Sverige, og i Figur 9 for området relevant for Troms (og Nordland).
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Figur 8. Undersøkelse i svenske elver i 2001-2013 (Kart fra Erik Degerman, SLU, 2001-2013)
A. Gyrodactylus salaris (sirkler for undersøkelser, funn merket i rødt)
B. Anadrom laksefisk (sjøørret eller laks)(sirkler for elfiske, funn merket i blått)
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Figur 9. Undersøkelser i svenske elver i 2001-2013 (Kart fra Erik Degerman, SLU, 2001-2013, begrenset til området relevant for Troms (og Nordland))
A. Gyrodactylus salaris (sirkler for undersøkelser, funn merket i rødt, ingen funn gjennomsiktig)
B. Anadrom laksefisk (sjøørret eller laks)(sirkler for elfiske, funn merket i blått, ingen funn merket gult)

Gyrodactylus salaris på Nordkalotten · Veterinærinstituttets rapportserie 1-2016

29

Nærmeste påvisning av G. salaris og anadrome laksefisk til norsk grense i infiserte svenske elver som
drenerer til Østersjøen er vist i Tabell 7. Denne er relevant med tanke på spredning av parasitten til norsk
territorium. Avstand til nærmeste laksevassdrag i Norge er ikke beregnet.
I 2012 ble G. salaris påvist i Kalixälven ved Pahtakoski (302 moh), 132 km fra den norske grensen. Det ble
ikke undersøkt for G. salaris lenger oppstrøms i vassdraget i 2012 og det kan derfor ikke utelukkes at
parasitten forekommer høyere opp i vassdraget. I 2002 ble det undersøkt for G. salaris ved samme
lokalitet, og ved tre andre lokaliteter lenger oppstrøms i Kalixälven uten at G. salaris ble påvist.
I Vindelälven er G. salaris påvist 158 km fra norsk grense, men det er ikke undersøkt for parasitten høyere
opp og det kan derfor ikke utelukkes at den finnes næremere den norske grensen i dette vassdraget. Det
er funnet anadrom laksefisk 125 km fra norsk grense, men ikke på lokaliteter som ligger 56 og 117 km fra
norsk grense. Det er ukjent for oss hvor det finnes vandringshindre for laks i Vindelälven.
I Lainioälven er G. salaris påvist ca 50 km fra den norske grensen. Det er rimelig å anta at den kan finnes
enda nærmere.
Tabell 7. Nærmeste funn av G. salaris og anadrome laksefisk i utvalgte svenske elver. For hver elv vises
koordinater til lokaliteten lengst nord og lengst vest der G. salaris er funnet, og nærmest avstand til norsk
grense. Basert på data fra SLU v/Erik Degerman, 2001-2012. (* Siste lokalitet undersøkt oppstrøms)
Elv

G. salaris
G. salaris
funnet lengst funnet lengst
Nord
Vest
WGS84 N
WGS84 E

G. salaris funnet kortest
avstand til Norge
(Lokalitet, høyde over havet)

Anadrom laksefisk påvist kortest
avstand til Norge
(Lokalitet, høyde over havet)

Kalixälven

67.43

21.84

132 km (Pahtakoski 302 moh)

72 km (Kalixfors 420 moh)*

Lainioälven

68.38

21.44

52 km (Yli liedakkakoski 443 moh)*

48 km (488 moh)*

Torneälven

67.35

22.64

144 km (Huhtanen 184 moh)*

78 km (Saarikonsuanto 311 moh)*

Vindelälven

65.28

17.87

158 km (Krokforsen 304 moh)*

125 km (Stensundforsen 340 moh)

Abundans, dvs. gjennomsnittlig antall parasitter på den undersøkte fisken (inkludert negative) på
lokaliteter med G. salaris varierer fra 0,3 til 22,8 (Tabell 8). Hvis man beregner gjennomsnitt på alle
undersøkte lokaliteter, inkludert de negative, varierer gjennomsnittsantall parasitter per fisk fra 0,06
(Vindelelva) til 14,4 (Tornelva).
Tabell 8. Abundans av G. salaris i utvalgte svenske elver i Østersjøområdet. Basert på data fra SLU v/Erik
Degerman, 2001-2012.
Elv

Antall lokaliteter

Antall G. salaris
funnet

Antall fisk undersøkt

Gjennomsnitt
G. salaris per fisk

Kalixälven

1

83

11

7,5

Lainioälven

10

231

100

2,3

Torneälven

3

706

31

22,8

Vindelälven

5

17

54

0,3

Negative analyser tyder på at parasitten ikke finnes på en lokalitet, eller finnes på kun en lav andel fisker
(prevalens). Jo lavere prevalens, jo vanskeligere er det å fange infiserte fisker i et utvalg, og dermed
påvise parasitten. Jo flere fisker som undersøkes, jo større mulighet har vi for å påvise infeksjon. Under
forutsetning av at situasjonen er stabil og at antall undersøkte fisk er representativt for bestanden i
vassdraget, kan vi beregne en øvre grense på prevalensen av infiserte fisk i de ulike elvene, med en viss
sikkerhet, basert på antall undersøkte prøver. Resultatene i Tabell 9 viser den øvre grensen for andel
infiserte fisk som vi kan med 95 og 99 % trygghet si finnes i disse elvene, på bakgrunn av foretatte
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undersøkelser (basert på betafordeling, Vose 2000). Kun elver uten funn av G. salaris på alle undersøkte
lokaliteter er tatt med.
Tabell 9. Svenske elver i Østersjøområdet undersøkt for G. salaris uten funn: antall lokaliteter, antall fisk
undersøkt, og beregnet øvre grense for mulig prevalens av infeksjon i elven (95 og 99% sikkerhet).
Nordligste og vestligste lokalitet prøvetatt er angitt. Basert på data fra SLU v/Erik Degerman.
Elv

Lokaliteter

Fisk

Max. prevalens Max. prevalens
95% sikkerhet 99% sikkerhet

Lengst Nord
WGS84 N

Lengst Vest
WGS84 E

Byskeälven

14

107

3%

4%

65.51

19.45

Dalälven

2

32

9%

13 %

60.56

17.44

Emån

3

48

6%

9%

57.13

16.48

Kaitumälven

2

20

13 %

20 %

67.48

20.54

Kågeälven

3

25

11 %

16 %

64.94

20.55

Ljungan

6

33

8%

13 %

62.31

17.22

Lögdeälven

4

29

10 %

14 %

63.65

19.24

Rickleån

4

5

39 %

54 %

64.16

20.85

Råneälven

6

35

8%

12 %

66.58

21.09

Sävarån

2

12

21 %

30 %

64.19

20.29

Testeboån

6

90

3%

5%

60.76

17.04

Valtiojoki

1

10

24 %

34 %

67.15

21.54

Vettasjoki

1

10

24 %

34 %

67.19

21.60

Ängesån

4

40

7%

11 %

66.90

22.00

Öreälven

1

5

39 %

54 %

63.70

19.61

Åbyälven

11

77

4%

6%

65.21

20.84

Smittebegrensende tiltak
Relevante punkter i Sverige, er (takk til Erik Degerman (SLU)):
-

G. salaris er meldingspliktig både for villfisk ogoppdrettsfisk (Jordbruksverket 2013)

-

Forbud mot flytting av levende fisk fra sjøen og over første vandringshinder for laks og sjøørret;
gjelder ikke regnbueørret, kanadarøye og bekkerøye (HVMFS 2011:4; Havs- och vattenmyndighetens
författningssamling & Fiskeriverkets föreskrifter; FIFS 2011:13; om utsättning av fisk samt flyttning av
fisk i andra fall än mellan fiskodlingar).

-

Beholdere og utstyr brukt ved transport av fisk må desinfiseres for å hindre smitte (FIFS 2011:13)

-

Vannbytte må gjøres på godkjente steder ved transport av levende fisk (FIFS 2013:3)

-

Tidligere forbud mot nye fiskeanlegg i ferskvann som inneholder laks (FIFS 2001:3) gjelder ikke
lenger.

-

Forbud mot import av levende laksefisk (Salmonidae, inkludert harr og sik) og deres egg/rogn/melke
fra Norge og Færøyene (SJVFS 2000:157)

-

Felles forvaltning av grenseelvene Tornio og Muonio med Finland, se avsnitt om Finland. Spesiell
beskyttelse for sørlige deler (Kattegatt & Skagerrak): forbud mot utsett av laksefisk (Salmonidae) i
vann uten G. salaris: Rolfsåns, Kungsbackaåns, Anråseåns, Bratteforsåns, Arödsåns, Bäveåns,
Örekilsälvens, Strömsåns eller Enningsdalsälvens vattensystem. (HVMFS 2011:4). Vänern og Klarälven
(Trysilelva) er ikke med.
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Konklusjon
G. salaris regnes som endemisk i Sverige. Utbredelsen til parasitten er bare delvis kartlagt. Det er stor
variasjon i forekomst av G. salaris i ulike vassdrag og ulike deler av samme vassdrag. Det finnes ingen
etablerte frisoner.
I Tornelva er anadrome laksefisk og G. salaris funnet ca 50 km fra den norske grensen (luftavstand). Det er
rimelig å anta at parasitten kan finnes enda nærmere. Det er ukjent for oss om det finnes absolutte
vandringshinder som bidrar til å begrense utbredelsen av infisert anadrom laksefisk.
Tornelvvassdraget reguleres av egne forskrifter og forvaltes av Finsk-Svenska gränsälvkomissionen. Krav
om overvåking av fiskebestander, fiskeaktivitet og forskning er nedfelt i regelverket.

Gyrodactylus-situasjon i Russland (grense mot Troms og Finnmark)
Overvåking for Gyrodactylus salaris i Russland
Johnsen mfl. (1999b) og Kudersky mfl. (2003) har sammenfattet Gyrodactylus-situasjonen i Nord-Russland.
Flere har undersøkt forekomst av parasitter hos lakseparr i elver som drenerer til Kvitsjøen i perioden
1935-1985. I 1990 begynte forskningsinstituttet i Karelia å undersøke lakseelver som drenerer til Kvitsjøen.
Keret er blitt undersøkt hvert år siden 1992, da G. salaris ble påvist (cf. Under).
På Kolahalvøya er det 37 lakseelver som drenerer til Kvitsjøen, og 28 som drenerer til Barentshavet
(Johnsen mfl. 1999b). I 1993-98 ble flere elver undersøkt for G. salaris, uten funn. Senere har flere
undersøkelser blitt gjort, se blant annet Kuusela mfl. (2005) og Zietara mfl. (2008).

Funn av Gyrodactylus salaris i Russland
I Russland er parasitten funnet i flere elver som drenerer til Østersjøen, og det antas at den finnes
endemisk i dette området (Kudersky 2003). Parasitten er påvist blant annet i vassdraget rundt den store
innsjøen Onega, i Karelia, med prevalens opptil 73 % hos lakseparr i Pyalmaelven (Kudersky 2003). G.
salaris er også vanlig i Ladogasjøen (Johnsen 1999b).
Utenfor dette «normalendemiske» området er G. salaris funnet i Keretelven (første gang i 1992), som
drenerer til Kvitsjøen (Kudersky mfl. 2003; Artamonova mfl. 2011). Det ble først antatt at parasitten var
spredt fra regnbueørret i oppdrett fra Vyg klekkeri (Johnsen mfl. 1999), men senere molekylæbiologiske
analyser (Kuusela mfl. 2005) viser at parasitten stammer fra Onega. Det er holdepunkter for at
spredningen skjedde gjennom kontaminerte bagger brukt til transport av fisk i 1986-1989 (Kuusela 2005). I
Keret ble parr med en gjennomsnittsintensitet på over 1000 parasitter funnet, og stor dødelighet oppstod
(Artamonova 2011). Behovet for å utrydde parasitten fra dette området understrekes av Johnsen mfl.
(1999b) og Kudersky mfl. (2003). Det foregår imidlertid i dag kultivering i Keret, for å vedlikeholde
laksefisket (Jaakko Lumme, pers. medd.). I 2004-2006 ble naboelven Pulonga undersøkt for G. salaris,
uten at parasitten ble funnet (Zietara mfl. 2008). Det er rimelig å anta at spredning videre fra denne
elven vil ha blitt oppdaget, siden laksen i området synes å være mottakelig for parasitten.
G. salaris er funnet på innsjølaks i Pistojoki, som ligger nær finskegrensen, mindre enn 100 km fra Keret.
Opprinnelsen til infeksjonen synes å være regnbueørretoppdrett i Finland (Kuusamo). Laksepopulasjonen i
Pistojoki er en isolert populasjon som synes å være motstandsdyktig mot parasitten, og innsjøen er av
noen regnet som en del av det Baltiske endemiske området (Kuusela mfl. 2005; Zueva mfl. 2014).

Smittebegrensende tiltak
Ukjent.

Gyrodactylus salaris på Nordkalotten · Veterinærinstituttets rapportserie 1-2016

32

Figur 10. Kart som viser beliggenhet til Keret i forhold til Norge.

Konklusjon
I Russland regnes G. salaris å være endemisk i østersjøområdet. Utenfor dette området er parasitten
påvist i Keret-elven, der den har forårsaket betydelig dødelighet.
Russiske områder hvor G. salaris er påvist, er i så stor avstand fra norske laksevassdrag at smittefaren fra
Russland vurderes som mindre enn fra Finland og Sverige.

Sannsynlighet for spredning
Det henvises til tidligere rapport fra 2005 (Jansen mfl. 2005) for kunnskap om G. salaris og generell
vurdering av ulike smitteveier. Disse vurderingene anses fortsatt som relevante, og diskuteres her i forhold
til spesialkunnskap om Nordkalotten.

Generelle aspekter
Generelt øker sannsynligheten for spredning av G. salaris med forekomst av parasitten. Det store
geografiske området som drenerer til Østersjøen og kan betraktes som endemisk for G. salaris, utgjør en
trussel mot naboområdene. Svenske lakseelver, i tillegg til noen finske elver utenfor området med
fristatus, utgjør en trussel for Troms og Finnmark. Tilstedeværelse av parasitten kan være vanskelig å
påvise pga. lav patogenitet på lokale stammer, og noen steder lav prevalens av infeksjon.
Parasittpopulasjonen øker ved høy fisketetthet og høy vanntemperatur (Jansen og Bakke 1991). Økt antall
infiserte verter og økt intensitet for G. salaris vil derfor kunne gi økt risiko for spredning av parasitten om
sommeren. Til gjengjeld er baltisk laks mindre mottakelig for parasitten enn atlantisk laks, noe som fører
til at intensiteten av infeksjon ofte er lavere enn hva som er tilfelle i norske smittede elver. Dette
varierer fra sted til sted. I noen områder, som Onegasjøen, finnes parasitten på kun 1 % av individene
(Kuusela mfl. 2009). I Tornelvvassdraget varierer andel smittede fisk fra sted til sted (se Tabell 6). På
visse strekninger er all undersøkt fisk infisert med G. salaris, med opptil flere hundre parasitter på hver
fisk.
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G. salaris antas å ha eksistert i Østersjøen i flere tusen år, der den baltiske laksen har kunnet tilpasse seg
parasitten. Den norske atlantiske laksen er imidlertid svært følsom for parasitten og G. salaris har vist seg
å ha kraftig reduserende effekt på populasjoner av laks i de norske elvene som smittes. Det faktum at G.
salaris aldri er påvist i Finnmark og at den første påvisningen i Troms mest sannsynlig skyldes import av
infisert fisk, til tross for at parasitten har eksistert i våre naboland i flere tusen år, sannsynliggjør at det
ikke finnes naturlige smitteveier til Norge. Denne vurderingen forutsetter at situasjonen for G. salaris er
stabil i våre naboland og at ikke flytting av fisk har redusert den naturlige buffersonen. Fokus er derfor
rettet mot menneskelig aktivitet som risikofaktor. Økt kunnskap om G. salaris har ført til økt
implementering av effektive tiltak i regionen, noe som bidrar til å redusere sannsynligheten for spredning
av parasitten. Andre faktorer bidrar derimot til å øke sannsynligheten for spredning, som økt menneskelig
aktivitet og bruk av motoriserte kjøretøy. Dette er ikke å regne som spesifikt for Troms og Finnmark.

Spredning av G. salaris med vandring av fisk i brakkvann og sjø
Spredning av G. salaris fra naboland til Troms og Finnmark via sjøveien kan bare skje ved vandring av
infisert fisk i Varangerfjorden over relativ korte avstander med lav salinitet (Høgåsen og Brun 2003). Blant
elver som drenerer til Barentshavet eller Kvitsjøen er Keret den eneste elven med kjent infeksjon og
elvens munning er langt fra nærmeste norske vassdrag med mottakelig vertsfisk.
Sannsynligheten for smitte til Norge ved sjøvandrende laksefisk anses som neglisjerbar. Skulle russiske
elver i nærheten av norsk grense bli smittet, er det grunn til å revurdere situasjonen.

Spredning av G. salaris med vandring av fisk i ferskvann
Spredning av G. salaris til Norge fra Sverige, Finland og Russland med vandring av fisk i ferskvann er
naturlig å vurdere i Troms og Finnmark på grunn av de geografiske forholdene på Nordkalotten. Det finnes
et rikt nettverk av elver og innsjøer i grenseområdene. Grensekryssende vannforekomster vil i
vannforskriftsarbeidet bli definert som internasjonale vannforekomster, og det vil bli stilt krav til
forebyggende tiltak mot infeksjon med G. salaris (se omtale om Vannforskriften).
Noen vassdrag, som Tana og Neiden, har lakseførende strekninger over flere landegrenser. I slike tilfeller
vil en eventuell infeksjon på finsk side føre direkte til infeksjon på norsk side. Finland har etablert
frisoner og buffersoner rundt disse vassdragene, som reduserer sannsynligheten for smitte.




Tana har et nedbørfelt på 16 377 km², hvorav ca 1/3 ligger på finsk side (Utsjok kommune). Elva
er 366 km lang, regnet fra fjerneste kilde, hvorav 300 km er lakseførende. Over 256 kilometer av
elva utgjør grensa til Finland. Tanas nedbørsfelt er regulert gjennom Forskrift om fisket i
Tanaelvas fiskeområde, Finnmark (KMD 1989), som regulerer utsetting av fisk,
oppdrettsvirksomhet og tilsyn om desinfeksjon av fiskeutstyr og båter både på norsk og finsk side.
Neidenelva har sitt utspring i innsjøen Iijärvi i Enare kommune. Neidenvassdraget har en
lakseførende strekning på 27 km på norsk side av grensen. Total lakseførende strekning på Norsk
og Finsk side utgjør 110 km elvestrekning.

Noen vassdrag strekker seg over grensen, uten at det vandrer laks over grensen. Andre mottakelige
fiskearter som harr og røye, vil likevel kunne spre parasiten mellom landene hvis det ikke finnes
vandringshindre mellom infisert og fritt område. En mulig indikasjon på hvilke vassdrag som har størst
smitterisiko fra naturlig innvandring er kanskje å se på artssammensetning på norsk side. Tilstedeværelse
av østinnvandrede arter som steinulke, lake, harr, gjedde, abbor, sik osv. indikerer at det er, eller i hvert
fall har vært, en forbindelse til østsiden av vannskillet etter siste istid. Spesielt der flere av disse artene
finnes sammen på norsk side tyder det på at det har vært en åpen passasje for naturlig vandring av fisk og
ikke bare enkelttilfeller av spredning via flytting av fisk. De ulike østinnvandrede artene vi finner i
Nordland, Troms og Finnmark tilhører den såkalte Skåne – Finnmark gruppen, og tilhørte den første
«bølgen» av østinvandrende fiskearter til Norge. Ut fra dette er det kanskje elver som Målselvvassdraget
(Barduelva + Rostaelva), Signaldalselva og Reisaelva som peker seg ut i Troms. Men dette sier ingenting om
hvor langt oppover vassdragene på østsiden av vannskillet G. salaris er utbredt, noe som er vesentlig for å
vurdere risiko for spredning av parasitten.
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Miljøstatus Troms5 varsler om forholdene øverst i det infiserte Tornelvvassdraget:
«Det er fare for spredning av parasitten til flere lakseelver i Troms. Viktige laksevassdrag som Reisaelva og
Målselva ligger nær gyroinfiserte vassdrag. Dette øker faren for overføring av parasitten.
Reisaelva ligger utsatt til for smitte fra den gyroinfiserte Lätäsenoelven i Torneälvvassdraget. På det
smaleste er Reisavassdraget atskilt fra Lätäsenoelven bare med en lav grusrygg på et par hundre meter.
Målselva ligger utsatt til for smitte fra en annen sideelv til Torneälvvassdraget, Lainoälven. Denne går opp
til Store Rostavann som har avrenning til Målselva. I lakseførende del av Lainoälven er det Gyro, men i øvre
del av elva er det fosser som vanskeliggjør oppvandring av laks. Det er usikkert om disse fossene er et
fullstendig vandringshinder.
En tredje sideelv i Torneälvvassdraget, Könkämäälven, går opp til Kilpisjärvi og videre via Kuokimajojoki
opp til Goldajavri på norsk side. Gåldajavri har avrenning til Signaldalselva. Det er ingen vandringshinder
for fisk på denne strekningen, og teoretisk kan infisert laksefisk vandre over til Signaldalsvassdraget. Det
kan ikke utelukkes at Gyro har kommet til Signaldalseva på denne måten.»

Figur 11. Utløp fra Goldajavri mot øst, til Tornelven og Bottenviken (Foto: Trygve T. Poppe)

5

http://fylker.miljostatus.no/Troms/Tema-A-A/Dyr-og-planter/Laks-sjoorret-og-sjoroye/Gyrodactylussalaris/
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Tanavassdragets nedslagsfelt er relativ nærme Tornelvens nedslagsfelt. Tanavassdragets fiskeforvaltning
(TF) nevner at:
«på et regionalt møte om tiltak mot G. salaris 29.04.2013, arrangert av Finnmark fylkeskommune, kom det
fram at det på et tidligere tidspunkt var jobbet med mulighet for å sette opp ei fiskesperre i ei av
Torneälvens sideelver på finsk side for å sikre en større buffersone mot Tanavassdraget. Sperren ble aldri
realisert. Muligheten for naturlig spredning fra vandring av fisk i ferskvann, er av faremomentene som det
oftest blir uttrykt bekymring for blant lokale aktører» (Hans Erik Varsi og Narve Stubbraaten Johansen,
pers. medd. Høring 19.5.2015).

Det ville være ønskelig å utrede grunnen til at dette ikke ble realisert – om det skyldes biologiske
utredninger som tilsier at faren ikke er til stede, eller praktiske/økonomiske utfordringer.
Historisk sett har atlanterhavslaksen og den baltiske laksen vært adskilt. Dette viser at det i
utgangspunktet finnes gode naturlige hinder mot laksevandring mellom disse områdene. Noen stiller
likevel spørsmål ved om årsaken til infeksjon av Signaldalsvassdraget kan være vandring av røye fra
Tornelvvassdraget, via Kilpisjavri – Goldajavri. Mulighet for smitte fra Tornelvvassdraget gjennom vandring
av fisk i ferskvann er vurdert det siste året, i forbindelse med planlegging av ny behandling av vassdraget i
2015-2016. Vurderingens konklusjon er at sannsynligheten for smitte mellom Tornelvvassdraget og
Signaldalsvassdraget ved naturlig vandring av infisert fisk er neglisjerbar (Adolfsen mfl. 2015). Dette
begrunnes blant annet ved at Signaldalselva først ble smittet i 2002, til tross for at parasitten har eksistert
i Tornelvvassdraget i svært lang tid. Dette sannsynliggjør at infeksjonen i Signaldalselva kommer fra
Skibotnelva som trolig ble smittet i 1976 (smitten ble påvist i 1979). Hvis muligheten for naturlig vandring
av infisert fisk mellom Tornelvvassdraget og Signaldalselva er reell, kunne man forvente smitte til
Signaldalselva på et betydelig tidligere tidspunkt. I tillegg er det aldri blitt rapportert fangst av lakseunger
eller voksen laks i Kilpisjavri og et begrenset antall (30) røyer fra Kilpisjavri er undersøkt uten at G. salaris
er påvist. Denne undersøkelsen viser at hvis G. salaris finnes på røyer i Kilpisjavri er det sannsynlig at
prevalensen er lavere enn 10 %. Røye ser ut til kun å opptre sporadisk på strekningen mellom Kilpisjavri –
over vannskillet ved Goldajavri og ned til lakseførende del av Signaldalselva, og de få røyer som er fanget
her har vært fri for G. salaris.
Sannsynligheten for spredning av G. salaris til norske laksevassdrag vil øke hvis bufferområder mellom
infiserte deler og frie områder reduseres, blant annet ved utvidelse av naturlige habitater gjennom
laksetrapper, utsetting av yngel eller gytemoden laks over naturlige vandringshindre, eller utsetting av
nye mottakelige verter. Det er kjent at lakseelvenes produksjon i noen tilfeller er forsøkt økt gjennom
geografiske utvidelser av gyteområder. I tillegg kan økt tetthet av andre mottakelige fiskearter i slike
bufferområder øke sannsynligheten for smittespredning.
I Sverige er utsetting av laks og sjøørret forbudt ovenfor naturlige vandringshindre, noe som reduserer
sannsynligheten for etablering av G. salaris-infeksjon nærmere norskegrensen. Forbudet gjelder imidlertid
ikke en rekke andre arter, blant annet regnbueørret og bekkerøye, arter som vil kunne fungere som
potensielle smittespredere, forutsatt at det er infisert fisk som settes ut.
I Norge er flytting av fisk regulert, noe som gir Mattilsynet mulighet for å ivareta effektive bufferområder i
ferskvann.
Vi har ikke hatt anledning til å innhente kunnskap om menneskelig aktivitet langs grensen, blant annet
utsetting av fisk og bygging/nedbygging av laksetrapper, som kan påvirke naturlige vandringsmuligheter.
Slik informasjon vil være nyttig å samle for å redusere usikkerhet rundt dagens situasjon.
Sannsynligheten for spredning av G. salaris med ferskvannsvandrende fisk vurderes som liten til
neglisjerbar, med usikkerhet knyttet til faktiske forhold. Vi mangler oversikt over antall vassdrag som
strekker seg over grensen, vandringshindre, forekomst av G. salaris i våre naboland, tetthet av mulige
verter for G. salaris, og omfang av menneskelig aktivitet som kan bidra til smittespredning, som for
eksempel tilrettelegging for vandring av fisk ved bygging av fisketrapper.
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Spredning av G. salaris med flytting av fisk
Flytting av fisk utgjør den største risikoen for spredning av G. salaris (Peeler 2004; Jansen 2005) .
Spredning fra naboland til Troms og Finnmark kan skje ved utsetting av infisert fisk i vassdrag, eller import
av infisert fisk til anlegg. Hvis anleggene er forbundet med lakseførende vassdrag kan smitten i annen
omgang spre seg til villlaks.
Antall ferskvannsfiskeanlegg med laksefisk knyttet til laksevassdrag på Nordkalotten ble oppsummert av
Nordkalottrådet i 2002, se Tabell 10 (Brørs 2002).
Tabell 10. Antall fiskeanlegg knyttet til laksevassdrag på Nordkalotten og anbefalt overvåkingsregime, i
følge Brørs (2002).

En oppdatering av laksefiskoppdrett i 2015 gir følgende resultater:
Norge. I følge Fiskeridirektoratets kart over registrerte anlegg (kart. fiskeridir.no) er antall registrerte
anlegg (foruten settefiskanlegg langs kysten):
-

10 anlegg for produksjon av røye omkring Røssvatnet, svært nærme grensen til Sverige;
forbindelsen til Røssåga og Vefsna bør utredes nærmere av lokalkjente

Finland. I følge Evira v/ Hanna Kuukka-Anttila er antall registrerte virksomheter for oppdrett av
regnbueørret, brun ørret, laks, røye, harr og/eller sik:
-

Ingen i nedslagsfeltene til Altaelva, Neiden, Tuulomajoki og Munkelva.
Ett i nedslagsfeltet til Pasvikelva
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-

23 i nedslagsfeltet til Kemijoki (cf. Figur 5 side 19). Det nærmeste Norge er ca 100 km fra norsk
grense (natural food pond, med harr/sik), mens det nærmeste anlegget (fish farm) er ca 250-300
km, nær Kemijärvi.

Sverige. I følge Jordbruksverket v/Jessica Schenck er antall registrert anlegg med laksefisk:
-

Ingen langs Kalixälv og Skellefte älv
Ett langs Luleälv
Ni langs Umeälv

Utsetting av infisert fisk fra Sverige er mest sannsynlig årsak til smitte av Skibotnvassdraget i Troms.
Troms og Finnmark har et kompleks nettverk av elver og dammer, og økt motorisert ferdsel sommer som
vinter gjør flytting av fisk lettere. Til gjengjeld er flytting av fisk blitt strengt regulert. I følge
Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr (NFD 2008), er det forbudt å flytte fisk mellom og
innen vassdrag uten tillatelse fra Mattilsynet (§44). Import av fisk mottakelig for G. salaris skal komme fra
EØS-områder som er erklært sykdomsfrie (§14). Forbud mot utsetting av fisk, samt andre levende
organismer i vassdrag, er også nedfelt i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (KMD 1992). På finsk side
finnes et forbud mot introduksjon av levende fisk og udesinfisert rogn fra andre områder til
nedslagsfeltene til Tana, Neiden, Pasvik og Lutto (se tidligere omtale), samt restriksjoner ved import, i
tillegg til egen forskrift for Tana (KMD 1989).
Det er usikkert hvor godt forbudet følges. Hvis noen henter laks, regnbueørret, røye eller harr fra infiserte
vassdrag eller anlegg for utsett i private dammer, kan disse i verste fall drenere til lakseførende elver og
føre til infeksjon av nye elver. Omfang av slik aktivitet er ukjent, og reduseres forhåpentligvis gjennom
informasjon om risikoen dette medfører. Fravær av infeksjon i Troms og Finnmark, utenom
Skibotnområdet, tilsier at slik aktivitet er sjelden. Det kan imidlertid ikke utelukkes at infisert fisk er blitt
sluppet i isolerte vann til eget fiske, uten at dette har spredd seg videre til lakseførende elver.
Det finnes få anlegg i Troms og Finnmark, og fristatusen sikrer muligheten for ekstra beskyttelse mot G.
salaris ved import av fisk, egg og gameter.
Et scenario som har vært lansert, er barn som fanger smittet, syk og lettfanget fisk i ett vassdrag og
slipper den ut i et nytt vassdrag ved neste stopp på ferietur. Det er vanskelig å vurdere sannsynligheten
for at noe slikt skal skje, men det kan ikke utelukkes. Kun informasjon kan redusere risikoen knyttet til en
slik hendelse. Slik informasjon kan være særlig relevant der veier forbinder endemiske og frie områder.
Dette informeres det om i Finland.
Spredning forutsetter at fiskene som flyttes hentes fra et vassdrag eller anlegg som er smittet, eller at
utstyret som brukes til flytting er infisert og overfører smitten til minst en fisk. Sannsynligheten for
spredning øker med prevalens og antall fisk som settes ut. Det er stor variasjon i prevalens og abundans
for infeksjoner med G. salaris på laks i baltiske områder. For mange elver er status ukjent. I Sverige finnes
mange anlegg, uten overvåking for G. salaris. Russland har, i følge personlig meddelselse fra Jaakko
Lumme (Luomo), en økt interesse for oppdrett, noe han mener kan medføre økt risiko for spredning av G.
salaris fra Murmanskområdet.
Sannsynligheten for spredning av G. salaris til Troms og Finnmark fra naboland, med flytting av fisk,
vurderes som liten til veldig liten, med usikkerhet knyttet til omfang av ulovlig aktivitet. Håndheving av
forbudet mot flytting av fisk uten spesiell tillatelse fra Mattilsynet, og informasjon om risikoen ved flytting
av fisk, vurderes å være det viktigste tiltaket for å hindre spredning av G. salaris.
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Spredning av G. salaris med utstyr som har vært i kontakt med infisert fisk
Vått eller fuktig fiskeutstyr som har vært i direkte kontakt med smittet fisk og fått avsetninger av slim og
fiskehud på seg, typisk garn, ruser, håver eller kroker, kan spre G. salaris videre. Spredning gjennom
utstyr forutsetter imidlertid en rekke hendelser som må skje innenfor et kort tidsrom. Utstyret må ha blitt
brukt i et infisert vassdrag, og kommet i kontakt med infisert fisk, og blitt kontaminert med G. salaris.
Parasittene må så overleve frem til utstyret brukes i neste vassdrag, og der må parasitten infisere en ny
mottakelig vert. Dette er en betydelig mer kompleks smittevei enn med flytting av infisert fisk, og
sannsynligheten for at parasitten skal spres på denne måten ved en enkelt hendelse er betydelig mindre.
Sannsynligheten for spredning via infisert fiskeutstyr avhenger av antall fiskere, hvor de har fisket, når de
har fisket, hvilket utstyr som er brukt, og hvordan utstyret er behandlet.
Fangsttall hentet fra Statistisk Sentralbyrå tyder på at fiskeintensitet i Troms og Finnmark økte siste delen
av forrige århundre, men synes å ha stabilisert seg, med betydelig variasjon fra år til år (cf. fangsttall for
hele Norge siden 1950 (Figur 12) og for Troms og Finnmark siden 1993 (Figur 13)).
I følge Falkegård (2014) synes ikke fangst fra tilreisende fiskere i hele Tana å ha økt fra 1975 til 2012, men
andel av fangsten per land har endret seg. Andel av fangst i Tana tatt i Finland har økt fra 30% i 1972 til
over 50% i 2012.
I følge Tanavassdragets fiskeforvaltning, ble det i 2014 solgt 33 000 døgnkort på finsk side og bare drøye
3 000 døgnkort på norsk side. Det sies at mange av de tilreisende fiskerne stopper og fisker i Torneelven
på vei opp til Tana, men vi mangler tall på det. Fiskedøgnene ble fordelt på 8 500 fiskere i 2014. På norsk
side var opprinnelsen av tilreisende fiskere i Tana i 2014 ca 10% fra Finland, 1,4% fra Sverige, 0,3% fra
Russland, 6% fra andre land, og 41% fra Norge (Narve Johansen, TF, pers. medd. 19.6.2015).
Ved en velykket utryddelse av G. salaris og reetablering av laksebestandene i Skibotnregionen er det
grunn til å tro at antallet tilreisende fiskere fra Finland og Sverige vil kunne øke.
I følge Falkegård (2014) er fangstfordeling av laks i Tana per utstyrtype ca 40% lokalt garnfiske, 30% lokalt
stangfiske og 30% tilreisende stangfiske (både Norge og Finland, 2000-2012). For hvert land stod turistfiske
med stang for 44% av fangsten i Finland, og 11% i Norge, i 2000-2012.

Figur 12. Elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Total fangst for hele Norge, i tonn. (Kilde SSB)
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Figur 13. Elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye, antall fisk. (Kilde SSB)
Vi mangler informasjon om hvor hyppig det fiskes i infiserte vassdrag før fiskeren reiser videre og fisker i
et ikke-infisert vassdrag i Troms og Finnmark. En spørreundersøkelse blant fiskere om når og hvor de har
fisketkunne gitt nyttig informasjon for å vurdere denne potensielle spredningsmåten .
G. salaris tåler ikke inntørking, men er vist å kunne overleve inntil 15 dager ved 3ºC på en død laks (Olstad
2006). Avsetninger av slim og fiskehud, for eksempel i garn, vil derfor øke sannsynligheten for at
parasitten overlever. Økt motorisert ferdsel gjør at folk kan bevege seg raskere fra vann til vann ved hjelp
av bil, 4-hjulinger, sjøfly, helikoptere og skuter om vinteren. Dermed er det økt sannsynlighet for at G.
salaris kan overleve på utstyr mellom to fiskeplasser.
Norsk regelverk krever at fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, tørkes eller
desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag (Omsetnings- og
sykdomsforskriften for akvatiske dyr (FOR-2008-06-17-819) §45). Noen steder kontrolleres dette i
forbindelse med salg av fiskekort. Salg av fiskekort over internett reduserer muligheten for kontroll.
Påbudt registrering av fiske med garn eller ruse (Lov om laksefisk og innlandsfisk§43) kan lette tilsyn og
opplysning ved bruk av slikt utstyr. Tana har imidlertid en egen forskrift som regulerer bruk av utstyr (KMD
1989).
Spesielle regler gjelder for Tana, der Tana Fiskeforvaltning har ansvar for å påse at forskrift om
desinfeksjon blir overholdt av fiskere, men ikke for andre brukere av vassdraget, som kanopadlere (Narve
S. Johansen og Hans-Erik Varsi pers. medd. høring 2015). Kun båter eid av personer som er fast bosatt i
elvedalene i Tanaelvas fiskeområde skal brukes til fiske i norske deler av elven, og må registreres (FOR1996-05-07-539 §1 og 2).
Finsk regelverk krever også tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, samt alle båter og kanoer, som
kommer fra andre deler av landet og til øvre Lapland, blant annet til nedslagsfeltene til Tana og Neiden
(1376/2004 §5).
Bruk av kun lokalt utstyr hindrer risikoen for å innføre parasitten.
Sannsynligheten for at G. salaris spres til Troms og Finnmark fra naboland, med infisert utstyr, vurderes
som veldig liten, med usikkerhet relatert til ulovlig aktivitet. Økt grad av motorisert ferdsel gjør at folk
kan bevege seg raskere fra vann til vann, noe som kan øke sannsynligheten for at G. salaris overføres til
nye elver via infisert utstyr.
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Spredning av G. salaris gjennom bruk av levende agn
Bruk av levende agn i sportsfiske er forbundet med risiko for spredning av parasitter og sykdom. Dette
inkluderer G. salaris. I følge dyrevelferdsloven §14 og lakse- og innlandsfiskeloven §37 er bruk av levende
fisk som agn forbudt i Norge (KMD 1992, LMD 2009). Det er allikevel sannsynlig at fisk, særlig ørekyt, har
vært spredt på denne måten. I følge Tana og omegn sjølaksefiske har myndighetene ved flere anledninger
kommet over folk fra Finland, som er blitt tatt med levende agn i forbindelse med isfiske i fjellvann
(Bjarne Johansen, pers. medd. høring 2015). Tre finske statsborgere er i følge nyhetsoppslag anmeldt for
bruk av levende sildefisk i innlandsvann i Gállot-området i Neiden i Øst-Finnmark i 2013 (Larsson og Måsø
2013).
Finsk regelverk forbyr bruk av levende eller død agn til isfiske, fiske med sluk eller krok i øvre Lapland. I
tilleg er det forbud mot å ta inn agn fra andre områder, eller flytte agn mellom nedslagsfeltene til Tana,
Neiden, Pasvik, Lutto og Tuloma (1376/2004 §3).
Bruk av levende agn er ikke i seg selv nok til å spre G. salaris – i tillegg skal fisken bære med seg
parasitten, og den skal kunne spre seg og etablere seg i det friske vassdraget. Ørekyt er ingen god vert for
G. salaris, men parasitten er vist å kunne smitte arten og sannsynligvis overleve på den i betydelig tid
(Bakke og Sharp 1990).
Vi mangler data for å vurdere sannsynligheten for denne smitteveien. Sentral registrering av lovbrudd,
inkludert artsbestemmelse av agnet, opprinnelse, og resultat av undersøkelse for G. salaris hos agn (blant
annet agn som blir konfiskert av myndighetene), vil kunne gi bedre grunnlag for å vurdere dette. Streng
håndheving av dagens forbud både i Norge og Finland kan hindre spredning med levende agn.
Sannsynligheten for smittespredning gjennom bruk av levende agn vurderes som veldig liten, med
usikkerhet knyttet til ulovlig aktivitet og type agn som benyttes.

Spredning av G. salaris gjennom transport av vann, eller annet materiale fra
smittede vassdrag
Alt materiale fra infiserte vassdrag kan i teorien inneholde frie parasitter. Disse lever fortrinnsvis festet til
substrat, men kan også befinne seg i fritt vann i en preiode før de dør (Olstad 2006). Sannsynligheten for
at en fri parasitt vil kunne etablere seg i et vassdrag etter utsetting er vurdert som liten (Peeler
mfl.2004).
I vann er konsentrasjonen av G. salaris lav selv i sterkt infiserte vassdrag (Høgåsen mfl. 2009). Flytting av
betydelige vannvolumer fra infiserte vassdrag til vassdrag i Troms og Finnmark må til før risiko ved slik
aktivitet skal bli reell. Det er ingen holdepunkter for at dette faktisk foregår, men det kan være grunn til
å kartlegge dette nærmere i spesifikke risikovurderinger.
Ved transport av fisk eller rogn langs veier i Tanavassdragets nedbørsfelt, er utslipp eller skifte av vann
forbudt (KMD 1989). I følge Tanavassdragets fiskeforvaltning er lokal bekymring spesielt rettet mot bruk av
egen båt, sjøfly på vidda, og vanntanker i campingbiler/-vogner. I følge Omsetnings- og
sykdomsforskriften for akvatiske dyr (FOR-2008-06-17-819) skal båter som er brukt i ett vassdrag, tørkes
eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag (§45). Dette vil
hindre spredning med båt hvis regelverket følges. Transport av vann med sjøfly og campingbiler/vogner er
så vidt vi kan vurdere ikke nevnt i regelverket, men generell aktsomhet i Matloven forbyr import av
smittefarlig materiale.
I Russland advarer forskere mot innkjøp og bruk av planter til fiskeoppdrett i Gyrodactylys–frie områder,
som stammer fra områder med kjent forekomst av G. salaris. I oppdrettsammenheng vil sannsynligheten
for at parasitten etablerer seg være høyere enn i vassdrag. Transport av våt sand til egen sandstrand, eller
våt grus for å legge forholdene bedre til rette for gyting av laksefisk, er teoretiske scenarier som kan
utgjøre en risiko. Det er ingen holdepunkter for at flytting av diverse materiale fra infiserte vassdrag inn
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til spesifikke vassdrag i Troms og Finnmark faktisk foregår, men det kan være grunn til å undersøke i
spesifikke vurderinger. Regelverket forbyr import av smittefarlig materiale gjennom Matlovens generelle
aktsomhet, og opplysningsarbeid kan bidra til å redusere slike tilfeller.
I Finland har myndigheten innført et forbud mot sløying og rensing av fisk fra andre områder, eller
tømming av fiskeavfall, i vassdrag i øvre Lapland (1376/2004 §4). I tillegg råder de at vann fra båter,
campingvogner og –biler, og fly, tømmes langt nok fra vassdrag til at vannet absorberes helt i jorda
(Evira).
Sannsynligheten for spredning av G. salaris gjennom transport av vann eller annet materiale fra smittede
vassdrag vurderes som veldig liten, med noe usikkerhet knyttet til omfang av slik aktivitet.

Konsekvenser ved smitte med G. salaris av elver i Troms og Finnmark

Generelle betraktninger
Spredning av G. salaris til lakseelver i Troms og Finnmark vil være svært alvorlige fordi det dreier seg om
smitte til nye områder (Vi forutsetter at behandlingen av Skibotnvassdraget går som planlagt).
Enhver ny infeksjon vil ha alvorlige konsekvenser på mange plan:
-

-

Dyrehelse, dyrevelferd og økologi
o

Atlantisk laks som smittes med G. salaris lider en sakte død.

o

Faunaen i området som er avhengig av laksen påvirkes negativt

o

Ved rotenonbehandling avlives alle akvatiske dyr i de behandlede strekningene.

o

Reduksjon i biologisk mangfold.

Økonomi
o

Nedgang i inntekter for grunneiere og turistnæringen knyttet til laksefiske

o

Ved rotenonbehandling påløper store kostnader for selve behandlingen og bevaring av
arter

o

Økt behov for forebygging av ny smitte (se neste punkt).

-

Økt risiko for smitte til nærliggende vassdrag

-

Fiskere, lokal kultur

Den lengste elva som er rotenonbehandlet i Norge til nå er Rauma. Rauma har en lakseførende strekning
på 42 km i tillegg til sideelva Istra som er lakseførende i 18 km, totalt 60 km. Median vannføring i augustseptember er ca 30 m3/s. Elva ble først behandlet i 1993 men parasitten ble påvist på nytt i 1999. Det ble
gjennomført nye behandlinger i 2013 og 2014. Totale kostnader (inkl. to års behandling og
reetableringsarbeid i fem år) for den siste behandlingen av Rauma er grovt estimert til ca 100 millioner
kroner (pers.med. Svein Aune, Veterinærinstituttet, november 2014). Til sammenligning ble kostnadene til
overvåking av alle elvene anbefalt av Nordkalottgruppen estimert til 67000 Euros, dvs. ca 0,5 million
kroner (Brørs 2002).
Flere elver i Troms og Finnmark har betydelig lengre lakseførende strekninger enn Rauma, og vil derfor
kreve større innsats hvis de må behandles. Høyere vannføring krever større mengder rotenon, og tilførsel
av grunnvann spredte steder fortynner rotenonen og utgjør en ekstra utfordring. En større operasjon vil ha
større sannsynlighet for at minst et av områdene ikke behandles tilfredsstillende. Dette område kan
fungere som et reservoar for parasitten og føre til at behandlingen blir mislykket. Sannsynligheten for at
røyebestander kan fungere som reservoar for parasitten øker for øvrig kompleksiteten i utredningen av
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hvor omfattende rotenonbehandlingen bør være. Behandling av store elver i Troms og Finnmark vil derfor
være en betydelig utfordring.
Kostnader til bevaring og reetablering av fiskebestander vil også være høyere enn for Rauma fordi elvene i
Troms og Finnmark er mer artsrike. Flere arter og stammer fra ulike deler av vassdragene vil måtte tas inn
i et bevaringsprogram, med en pris på ca 8 millioner per stamme i genbank.

Spesifikke elver
Alvorlighetsgraden ved smitte med G. salaris avhenger av hvilken elv som blir infisert. Her nevnes enkelte
elementer av betydning, men andre kulturelle og biologiske faktorer m.m. bør vurderes for hvert enkelt
vassdrag.
Neiden og Tanavassdragene er grensevassdrag med Finland. Forvaltning og eventuelle tiltak her skal skje
gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og Finland. Et vedtak om behandling må derfor fattes av begge
lands myndigheter.
Tanaelva har en lakseførende strekning på 300 km, men med alle sidegreinene på norsk og finsk side har
vassdraget en total lakseførende strekning på over 1200 km. Tanaelva er Norges største laksevassdrag
basert på fangst, og har i følge Tana kommune fler enn 30 adskilte laksebestander med ulik genetikk og
livssyklus. Fangstutvikling og bestandstatus i Tanaelva er nylig beskrevet av Falkegård (2014). I enkelte år
har Tana stått for 20% av all elvefangst av laks i Europa og 50% av all elvefangst i Norge. Beregnet samlet
fangst av Tanalaks i elv og sjø på midten av 1970-tallet er beregnet til over 600 tonn. Totalfangst av laks i
Tana (både Norge og Finland) varierer fra år til år, med topper i 1975 og 2001. I perioden fra 1993 til 2013
ble det på norsk side i snitt per år høstet 61,3 tonn laks, 2,9 tonn sjøørret og 0,3 kg sjørøye. Elva har
imidlertid hatt en svært negativ utvikling de siste årene, som antas å skyldes overbeskatning (Falkegård
2014). I en overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015-2020, vurderes konsekvenser som følger: «På
grunn av Tanavassdragets store nedbørsfelt vurderes eventuell smitte med G. salaris til Tanavassdraget
for å utgjøre en uopprettelig skade. For lokalsamfunnet vil konsekvensene være enorme, både økonomisk,
sosialt og kulturelt.».
Ved bekjempelsesaksjoner blir gjerne vassdraget delt i daglige behandlingsseksjoner på cirka 20 km. Til
dette trengs det erfaringsmessig rundt 40 behandlere. Med et lignende opplegg for Tanaelva, ville bare
selve behandlingen tatt cirka 50 dager og totalt 2000 dagsverk. Ved en gjennomsnittlig vannføring på 140 150 m3 i august og september ville det gått med flere hundre tonn CFT-Legumin (rotenonløsning) ved en
dobbel rotenonbehandling. I praksis ville en slik behandling være ekstremt krevende å gjennomføre,
kostnadene ville være svært høye (trolig fler hundre millioner) og sjansen for å lykkes ville være lavere
enn ved andre behandlinger på grunn av elvas lengde. En seksjonering av vassdraget med sperrer for
oppvandrende fisk flere steder i vassdraget ville her vært en forutsetning.
Et alternativt bekjempelsestiltak kunne vært å bygge en fiskesperre i munningen for så å brakklegge elva i
en periode slik at all laks gikk ut av vassdraget, og G. salaris dødde ut oppstrøms sperra på grunn av
mangel på verter. Dette ville forutsatt at G. salaris ikke kunne overleve på alternative verter i vassdraget,
for eksempel på røye. For å kunne si noe om dette måtte det vært utført en svært omfattende
epidemiologisk kartlegging i forkant supplert med smitteforsøk i laboratorium for å kunne si noe om
risikoen for at parasitten kunne overleve på alternative verter. Med bakgrunn i erfaringene med røye som
langtidsvert for G. salaris i Vefsn- og Skibotnregionen kan en slik sperrestrategi i utgangspunktet synes
svært usikker. I tillegg forutsetter dette at det finnes egnede områder for bygging av sperre, i nedre deler
av vassdraget.
Elvas store brakkvannsoner i utløpet ville dessuten gjort det svært utfordrende å behandle.
Neidenvassdraget har en lakseførende strekning på 27 km på norsk side av grensen. Total lakseførende
strekning på Norsk og Finsk side utgjør 110 km elvestrekning. Gjennomsnittlig innrapportert årlig fangst
var på norsk side 6,6 tonn laks, 460 kg sjøaure og 25 kg sjørøye i perioden 1993 – 2013. Medianvannføring i
slutten av august ligger mellom 20 og 30 m3. Vassdraget ville kunne behandles med rotenon ved en G.
salaris- infeksjon, og en seksjonering av vassdraget ved hjelp av fiskesperrer ville trolig vært aktuelt på
grunn av vassdragets lengde.
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Altavassdraget har en total lakseførende strekning på 62 km. Hovedelva er 47 km opp til
kraftverksutløpet, sideelva Eibyelva har 15 km lakseførende strekning. I perioden 1993 til 2013 ble det i
snitt innrapportert en årlig fangst på 13,4 tonn laks, 2,6 tonn sjøaure og 160 kg sjørøye.
Medianvannføringen i Altaelva i slutten av august er cirka 60 m 3. Altaelva ville kunne rotenonbehandles på
tre til fire dager med samme behandlingsteknikk som Rauma.
Reisaelva har en lakseførende strekning på 85 km i hovedelva, i tillegg kommer mange sidevassdrag.
Gjennomsnittlig årlig fangst i perioden 1993 til 2013 var 3 tonn laks, 740 kg sjøaure og 460 kg sjørøye.
Medianvannføring i slutten av august er cirka 20 m 3. Reisavassdraget kunne vært mulig å behandle med
dagens behandlingsteknikk. Korttidssperrer i sidevassdrag burde vurderes.

Risikoestimat
I dette kapittelet sammenstilles vurderinger fra de forrige avsnittene om sannsynlighet for smitte og
konsekvenser ved smitte. Vurderingen er generell for Troms og Finnmark. Det er ikke gjort individuelle
risikoestimater for enkeltelver, men en klassifisering av elvene basert på fem risikonivåer foreslås. I
tillegg gjengis konklusjon fra en tidligere vurdering.
Bedre kunnskap om G. salaris, strenge lover og regler, og økt informasjon og opplysning, har redusert
sannsynligheten for spredning av G. salaris til Finnmark og Troms. Sannsynligheten for at G. salaris
innføres fra Sverige, Finland eller Russland til Troms og Finnmark er likevel usikker pga. manglende
kunnskap om faktiske forhold (forekomst av G. salaris i naboland, usikkerhet rundt vandringshindre,
omfang av utvidelse av naturlige habitater, fiskeaktivitet m.m.) og omfang av ulovlig aktivitet (ulovlig
flytting av fisk, bruk av levende agn, m.m.). Sannsynligheten for spredning av G. salaris fra våre
naboland til Troms og Finnmark vurderes å være liten, uten å kunne utelukke at den er veldig liten
eller moderat. Usikkerhet kan reduseres ved at man kartlegger og får oversikt over geografiske og
hydrologiske forhold mot landegrensen, eventuelle smittereservoarer, flytting av fisk, vann og annet
materiale, bygging av laksetrapper, kunnskap om fiskere, og ulovlig aktivitet.
Konsekvenser ved smitte er vurdert som svært alvorlige for alle vassdrag i Troms og Finnmark, foruten
mindre elver i Skibotnvassdraget. På grunn av størrelsen (lengde og vannføring) på flere av elvene kan
behandling være svært utfordrende eller umulig. Der behandling er mulig anslås det en kostnad på over
100 millioner for enkelte elver.
Konsekvenser ved spredning av G. salaris fra våre naboland i Nord til Troms og Finnmark er vurdert som
svært alvorlige, samtidig som sannsynlighet for at dette skal skje er vurdert å være liten, uten å kunne
utelukke at den er veldig liten eller moderat. Dette gir grunnlag for å vurdere risikoen for spredning
som moderat, uten å kunne utelukke at den er høy.
Konsekvenser
Alvorlige

Sannsynlighet

Stor
Moderat
Liten
Veldig liten
Neglisjerbar

Svært alvorlige
HØY
MODERAT
MODERAT

Vassdragene i Troms og Finnmark kan klassifiseres i fem kategorier med tanke på risiko for smitte med G.
salaris:
Vassdrag som har lakseførende strekning inn i naboland, som Tana og Neiden. Her er risikoen
relatert til aktiviteten i nabolandene i tillegg til Norge. For Tana og Neiden finnes et godt
samarbeid med Finland, som har etablert frisoner og buffersoner med overvåking. Tanas
nedslagsfelt grenser imidlertid til områder uten fristatus.
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-

Vassdrag som strekker seg over grensen, men der den lakseførende stekningen stopper før
grensen, som Tornelvvassdraget i Sverige/Finland og Signaldalsvassdraget i Troms. Her vil et
samarbeid for å sikre at buffersonen i ferskvann, som skiller de anadrome populasjonene forblir
effektiv, virke risikoreduserende. Bygging av laksetrapper, kultivering e.l. kan utgjøre en risiko og
bør vurderes grundig.

-

Vassdrag som ligger nær grensen til endemiske områder, for eksempel Tana. Her kan utredning av
situasjonen i naboområdene og økt informasjonsvirksomhet være risikoreduserende, blant annet
informasjon om faren ved å flytte fisk til innsjøer med utløp i norske elver. Hvis bilveier forbinder
smittede elver med frie elver vil informasjon til bilturister om faren ved å flytte fisk kunne
redusere spredningsrisikoen for G. salaris. All aktivitet som reduserer buffersoner på land kan øke
spredningsrisiko.

-

Vassdrag med utløp nær den russiske grensen, der det er mulig for vandring av anadrom fisk i
brakkvann eller korte saltvannstrekninger (uvisst om slike elver finnes). Her kan et samarbeid
være nyttig for å bidra til at russiske naboelver ikke smittes, av for eksempel oppdrett av
regnbueørret. Foreløpig er bare Keret elven kjent smittet, og den munner ut langt unna norsk kyst
og ser ikke ut til å kunne smitte naboelver.

-

Vassdrag som ligger langt fra grensen. Her vil generelle tiltak på norsk side være tilstrekkelige.

Det finnes 110 registrerte lakseelver i Troms og Finnmark, hvorav tre har status som infisert med G.
salaris, og 17 overvåkes. Risikoen for smitte fra naboland for hver enkelt elv må evalueres på bakgrunn av
lokalkjennskap og kjente risikofaktorer. Viktige elementer i en slik vurdering er:






Geografiske forhold:
o

Nærhet til infisert vassdrag i naboland – eventuelt fravær av naturlige vandringshindre
mellom norske og utenlandske strekninger, som Tana og Neiden. Størrelse på buffersone.

o

Mulighet for å flytte seg med bil, helikopter eller skuter fra infiserte til frie områder.

Biologiske forhold:
o

Forekomst av anadrome laksefisk, som kan spre smitten langs elven.

o

Forekomst av stasjonære arter som kan representere et reservoar for parasitten (røye og
harr).

Menneskelig aktivitet:
o

Fiskeanleggvirksomhet. All innføring av fisk eller annet smitteførende materiale bør
utredes

o

Flytting av fisk mellom vassdrag, også til isolerte innsjøer (reduserer buffersonen)

o

Bygging av laksetrapper

o

Flytting av fisk over vandringshindre – kan redusere buffersonen for anadrome fisk, eller
skape infeksjonsreservoarer i innsjøer/strekninger oppstrøms norske laksebestander.

o

Flytting av vann eller annet materiale fra infiserte vassdrag

o

Bruk av garn, helikoptere m.m.

o

Fiske i endemisk område kort tid før fiske i norske laksevassdrag

o

Omfang av informasjon og oppsyn

o

Estimert omfang av ulovlig aktivitet

En slik individuell vurdering av vassdrag kan sammenlignes med Hazard Analysis (and) Critical Control
Point» (HACCP). Dette er et utbredt risikoreduserende verktøy i næringsmiddelindustrien, og prinsippet
kan kanskje overføres til utnyttelsen av naturlige resurser, som laksefiske utgjør. På bakgrunn av
vassdragets geografiske situasjon, biologisk sammensetning og bruk, ville relevante faremomenter
kartlegges (Hazard Analysis) og kontrolltiltak etableres (Critical Control Point). Menneskeskapt
risikoaktivitet, som flytting av fisk, ville kunne vurderes i forhold til de spesifikke faremomentene. Ulovlig
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aktivitet vil imidlertid utgjøre en ekstra utfordring i store åpne områder, sammenlignet med lukkede
bedrifter.
En risikovurdering for infeksjon med G. salaris til lakseelver på Nordkalotten ble gjennomført i 2002 av en
samlet skandinavisk ekspertgruppe (Brørs 2002). Tabell 11 viser deres konklusjon med tanke på
konsekvenser ved infeksjon (Hazard value), sammen med et estimat av sannsynligheten for at G. salaris
blir funnet i vassdragene. Dette er vurdert ut fra kjent utbredelse av parasitten, forbindelser mellom
vassdrag, og menneske aktivitet omkring vassdsragene.
Tabell 11. Vurdering av konsekvenser ved infeksjon og sannsynlighet for å påvise G. salaris i elver på NordKalotten (Brørs 2002). Hazard value: High=1; Medium=2;Low=3. Likelihood:High=1 (allerede påvist),
Medium=2, Low=3.
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Vedlegg 1 - Høring
Rapporten ble publisert på Mattilsynet og Veterinærinstituttets websider og intranett 26-27 mars 2015,
med nyhetsmeldinger og åpen invitasjon til å sende eventuelle rettelser og tilleggsopplysninger av
betydning for konklusjonene i rapporten. Dette er en vanlig prosedyre for kvalitetssikring av
risikovurderinger.
Mattilsynets kontakter, bla. fra et møte i Finnmark vannregion om gyro i 2013, og Veterinærinstituttets
kontakter under arbeidet ble informert om rapportens høringsutkast per e-mail i perioden 25 mars-10 april.
Høringsfristen var opprinnelig 21 april, men ble forlenget til 8 mai etter forespørsel fra Tanavassdragets
fiskeforvaltning. I den forbindelsen ble det lagt ut nye nettmeldinger og e-mail mottakere ble informert
om endringen. Liste over mottakere:
I Norge
Mattilsynet, bredt (Internpost Troms og Svalbard, Finnmark, Helgeland, Midtre Hålogaland, Salten)
Miljødirektoratet
Sturla Brørs (sturla.brors@miljodir.no)
Erland Søgård, Statens Naturoppsyn (SNO) (erland.sogard@miljodir.no )
Fylkesmannen i Finnmark (fmfipostmottak@fylkesmannen.no)
Geir Østereng (fmfigos@fylkesmannen.no)
Jostein Fløgstad (fmfijfl@fylkesmannen.no)
Fylkesmannen i Troms (fmtrpostmottak@fylkesmannen.no)
Knut Nergård (fmtrKMN@fylkesmannen.no)
Finnmark fylkeskommune (Postmottak@ffk.no)
Kerry Maria Agustsson (Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no)
Troms fylkeskommune (Postmottak@tromsfylke.no)
Reinpolitiet, Finnmark v/ Per Valved (per.valved@politiet.no)
Norge Jeger og Fisk (terje.a@live.no)
Norges Jeger og Fisk, Finnmark (finnmark@njff.org; sigvefr@online.no)
Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening (VJFF) v/Knut Altmann (knutaltmann@gmail.com)
Finnmarkseiendommen (FeFo)
Lena Kristiansen, utmarksforvalter Vadsø (lena.kristiansen@fefo.no)
Jørgen Eira Solbakke, utmarksforvalter Lakselv (jorgen.solbakke@fefo.no)
Steinar Normann Christensen, utmarksforvalter Vadsø (sch@fefo.no)
Tana vannområde, Tana kommune v/Anne Fløgstad Smeland (anne.smeland@tana.kommune.no)
Tana Jeger og Fisk (birgerdervo@live.no; Jonny Wosnitza, jonnywosnitza@gmail.com )
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Hans-Erik Varsi, Direktør (hev@tanafisk.no)
Narve S Johansen (nsj@tanafisk.no)
Helge Samuelsen (he-samu@online.no)
Neidenelvens fiskefellesskap

(leder@neiden.no)

Alta laksefiskeri interessentskap (post@altalaks.no)
Mesta

yvonne.johannessen@mesta.no;
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I Sverige
Erik Degerman, SLU (erik.degerman@slu.se)
I Finland
Hanna Kuukka-Anttila, EVIRA (Hanna.Kuukka-Anttila@evira.fi)
Jaakko Lumme, University of Oulu (Jaakko.Lumme@oulu.fi)
Ylikörkkö Jukka, Lapland Regional Administration (jukka.ylikorkko@ely-keskus.fi)
Sekretær Finsk-Svenska Gränsälvkommissionen (virve.sallisalmi@srrjk.fi)
Paula Mikkola, Nordkalottrådet (paula.mikkola@lapinliitto.fi)
I Russland
Natalie Kalinina, Fylkesmann i Murmansk (komvet@gov-murman.ru)

Uttalelser er kommet inn fra følgende grupper/personer:
Tana kommune v/Frank Ingilæ
Mattilsynet v/Ivar Hellesnes
Tana og omegn sjølaksefiskeforening v/Bjarne Johansen
Lapland Regional Administration v/Jukka Ylikörkkö
University of Oulu v/Jaakko Lumme
Miljødirektoratet v/Sturla Brørs
Tana JFF v/Jonny Wosnitza og Birger Dervo
Tanavassdragets fiskeforvaltning v/Narve Johansen
Fylkesmannen i Finnmark v/Stig Moen og Geir Østereng
EVIRA v/Hanna Kuukka-Anttila

Rapporten er revidert med bakgrunn i uttalelsene.
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Vedlegg 2. Laksevassdrag i Troms og Finnmark

(Kilde: Miljødirektoratet)

Vassdragsnr

Kommune

Navn

Fylke

Vassdragsnr

Kommune

Navn

Fylke

177.1Z

Kvæfjord

Lakselva (Gullesfjord)

Troms

211.32Z

Loppa

Sør-Tverrfjordelva

Finnmark

177.2Z

Kvæfjord

Melåa

Troms

212.2Z

Alta

Halselva

Finnmark

177.3Z

Kvæfjord

Botnelva

Troms

212.41Z

Alta

Botnelva

Finnmark

177.42Z

Harstad

Møkkelandsvassdraget

Troms

212.4Z

Alta

Mathiselva

Finnmark

178.9Z

Kvæfjord

Langvatnvassdraget

Troms

212.6Z

Alta

Tverrelva

Finnmark

189.2Z

Skånland

Tennevikelva

Troms

212.7Z

Alta

Transfarelva

Finnmark

189.3Z

Skånland

Rensåvassdraget

Troms

212.Z

Alta

Altaelva

Finnmark

190.3Z

Gratangen

Storelva (Gratangsbotn)

Troms

213.1Z

Alta

Lakselva i Kviby

Finnmark

190.7Z

Lavangen

Spansdalselva

Troms

213.2Z

Alta

Skillefjordelva

Finnmark

191.4Z

Salangen

Løksebotnvassdraget

Troms

213.6Z

Kvalsund

Kvalsundelva

Finnmark

191.Z

Salangen

Salangsvassdraget

Troms

213.91Z

Kvalsund

Brensvikelva

Finnmark

193.3Z

Dyrøy

Brøstadelva

Troms

213.Z

Kvalsund

Repparfjordelva

Finnmark

193.5Z

Sørreisa

Tømmerelvvassdraget

Troms

217.4Z

Hammerfest

Storvatnet

Finnmark

193.Z

Sørreisa

Skøelvvassdraget

Troms

218.Z

Kvalsund

Russelva

Finnmark

194.3Z

Lenvik

Lysbotnvassdraget

Troms

220.1Z

Måsøy

Snefjordvassdraget

Finnmark

194.4Z

Lenvik

Grasmyrvassdraget

Troms

220.5Z

Måsøy

Hamneelva

Finnmark

194.5Z

Tranøy

Tennelvvassdraget

Troms

220.8Z

Nordkapp

Lafjordelva

Finnmark

194.61Z

Tranøy

Vardnesvassdraget

Troms

222.2Z

Nordkapp

Strandelvvassdraget

Finnmark

194.6Z

Tranøy

Åndervassdraget

Troms

222.4Z

Porsanger

Smørfjordelva

Finnmark

194.81Z

Tranøy

Å-vassdraget

Troms

222.7Z

Porsanger

Ytre Billefjordelva

Finnmark

194.Z

Lenvik

Laukhellevassdraget

Troms

223.Z

Porsanger

Stabburselva

Finnmark

195.1Z

Tranøy

Bunkanvassdraget

Troms

224.2Z

Porsanger

Brennelva

Finnmark

195.51Z

Torsken

Ballesvikvassdraget

Troms

224.Z

Porsanger

Lakselva

Finnmark

195.52Z

Berg

Finnsætervassdaget

Troms

225.Z

Porsanger

Børselva

Finnmark

196.2Z

Lenvik

Rossfjordvassdraget

Troms

227.2Z

Lebesby

Tømmervikvassdraget

Finnmark

196.4Z

Målselv

Mårelva

Troms

227.5Z

Lebesby

Lille Porsangerelva

Finnmark

196.5Z

Balsfjord

Lakselva (Aursfjorden)

Troms

227.6Z

Lebesby

Veidneselva

Finnmark

196.7Z

Balsfjord

Sandselva

Troms

228.Z

Lebesby

Storelva

Finnmark

196.Z

Målselv

Målselvvassdraget

Troms

231.64Z

Gamvik

Futelva

Finnmark

197.1Z

Tromsø

Rakfjordvassdraget

Troms

231.6Z

Gamvik

Mehamnelva

Finnmark

197.4Z

Tromsø

Straumselvvassdraget

Troms

231.7Z

Gamvik

Sandfjordelva

Finnmark

197.63Z

Tromsø

Tromvikvassdraget

Troms

231.8Z

Gamvik

Risfjordvassdraget

Finnmark

198.42Z

Balsfjord

Tømmerelvvassdraget

Troms

233.Z

Gamvik

Langfjordelva

Finnmark

198.52Z

Balsfjord

Laksvatnvassdraget

Troms

234.5Z

Tana

Julelva

Finnmark

198.7Z

Tromsø

Sørbotnelva

Troms

234.Z

Tana

Tanaelva

Finnmark

198.Z

Balsfjord

Nordkjoselva

Troms

235.Z

Berlevåg

Stordalselva

Finnmark

199.2Z

Tromsø

Tønsvikelva

Troms

236.Z

Berlevåg

Kongsfjordelva

Finnmark

199.3Z

Tromsø

Skittenelva

Troms

237.Z

Båtsfjord

Vesterelva med Ordo

Finnmark

200.3Z

Tromsø

Ringvatnvassdraget

Troms

238.Z

Båtsfjord

Sandfjordelva

Finnmark

200.6Z

Karlsøy

Skogfjordvassdraget

Troms

239.3Z

Vadsø

Skallelva

Finnmark

202.11Z

Karlsøy

Skipsfjordvassdraget

Troms

239.Z

Vardø

Komagelva

Finnmark

202.3Z

Karlsøy

Vannareidvassdraget

Troms

240.Z

Vadsø

Vestre Jakobselv

Finnmark

203.1Z

Tromsø

Oldervikelva

Troms

241.5Z

Nesseby

Vesterelva

Finnmark

203.2Z

Tromsø

Breivikvassdraget

Troms

241.Z

Nesseby

Bergebyelva

Finnmark

203.8Z

Lyngen

Jægervatnvassdraget

Troms

242.2Z

Nesseby

Nyelva

Finnmark

203.Z

Tromsø

Lakselva (Sørfjorden)

Troms

243.Z

Sør-Varanger

Klokkerelva

Finnmark

204.Z

Storfjord

Signaldalselva

Troms

244.4Z

Sør-Varanger

Munkelva

Finnmark

205.Z

Storfjord

Skibotnelva

Troms

244.Z

Sør-Varanger

Neidenelva

Finnmark

206.1Z

Kåfjord

Manndalselva

Troms

246.1Z

Sør-Varanger

Sandneselva

Finnmark

206.5Z

Skjervøy

Rotsundelva

Troms

246.Z

Sør-Varanger

Pasvikelva

Finnmark

206.Z

Kåfjord

Kåfjordelva

Troms

247.3Z

Sør-Varanger

Karpelva

Finnmark
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208.4Z

Nordreisa

Oksfjordvassdraget

Troms

208.Z

Nordreisa

Reisavassdraget

Troms

209.8Z

Kvænangen

Badderelva

Troms

209.Z

Kvænangen

Kvænangselva

Troms

210.Z

Kvænangen

Burfjordelva

Troms

Ikke oppgitt

Karlsøy

Leirbogelva

Troms

Ikke oppgitt

Kvænangen

Oldefjordvassdraget

Troms

247.Z
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Grense Jakobselv
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Vedlegg 3. Informasjonsbrosjyre om G. salaris for Troms og Finnmark
(Utarbeidet av Veterinærinstituttet for Mattilsynet og Norkalottrådet)
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Vedlegg 4. Fiskeregler i Troms
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(Kilde: Statskog)
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Vedlegg 5. Fiskeregler i Finnmark for tilreisende
(Kilde: FeFo)
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Vedlegg 6. Finsk informasjonsbrosjyre
(på engelsk, finnes også på finsk og svensk Kilde: Evira)
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Veterinærinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt innen
dyrehelse, fiskehelse, mattrygghet og dyrevelferd med uavhengig forvaltningsstøtte til departementer og myndigheter
som primæroppgave. Beredskap, diagnostikk, overvåking,
referansefunksjoner, rådgivning og risikovurderinger er de
viktigste virksomhetsområdene.
Veterinærinstituttet har hovedlaboratorium i Oslo og
regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim,
Harstad og Tromsø, med til sammen ca. 330 ansatte.
www.vetinst.no

Tromsø
Stakkevollvn. 23 b ∙ 9010 Tromsø
9010 Tromsø
t 77 61 92 30 ∙ f 77 69 49 11
vitr@vetinst.no

Harstad
Havnegata 4 ∙ 9404 Harstad
9480 Harstad
t 77 04 15 50 ∙ f 77 04 15 51
vih@vetinst.no

Trondheim
Bergen
Bontelabo 8 b ∙ 5003 Bergen
Pb 1263 Sentrum ∙ 5811 Bergen
t 55 36 38 38 ∙ f 55 32 18 80
post.vib@vetinst.no

Tungasletta 2 ∙ 7047 Trondheim
Postboks 5695 Sluppen ∙ 7485 Tr.heim
t 73 58 07 27 ∙ f 73 58 07 88
vit@vetinst.no

Oslo
Sandnes
Kyrkjev. 334 ∙ 4325 Sandnes
Pb 295 ∙ 4303 Sandnes
t 51 60 35 40 ∙ f 51 60 35 41
vis@vetinst.no

Ullevålsveien 68 ∙ 0454 Oslo
Pb 750 Semtrum ∙ 0106 Oslo
t 23 21 60 00 ∙ f 23 21 60 01
post@vetinst.no

