OK-2017: ILA og BKD
Formål
Målet med programmet er todelt:
1. Dokumentere frihet for ILA og BKD i sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg innenfor ILA – og BKD frie
områder (fristatusprogrammet).
2. Dokumentere overvåkingen innenfor kontrollområdene som er etablert i forbindelse med ILAutbrudd. Det gjelder de bekjempelsessonene og overvåkingssonene hvor det er krav om månedlig
helsekontroll og uttak av prøver egnet til å avdekke ev. ILA.
Beskrivelse av programmet
Overvåkingen av ILA og ev. BKD skjer i regi av Mattilsynet.
Fristatusprogrammet er basert på at fiskehelsepersonell gjennomfører helsekontroll i alle sjø- og
landbaserte oppdrettsanlegg i friområdene for ILA og BKD. I tillegg blir fiskehelsepersonell tilkalt ved
tilfeller av økt dødelighet eller symptomer på sykdom. Ved helsekontroll blir det tatt ut relevante prøver
av fisk med sykdomstegn. Dette gjør programmet risikobasert. Mattilsynet gjennomfører inspeksjoner i
anleggene.
Det planlagte bekjempelsesprogrammet for ILA i 2017 omfatter lokaliteter aktuelle kontrollområder.
Geografiske forhold
Fristatusprogrammet for ILA omfatter et 40-talls lokaliteter innenfor friområdene. Et ti-talls av disse
lokalitetene blir i tillegg undersøkt for BKD i forbindelse med styrking. Informasjon om friområder for ILA
finnes på Mattilsynets hjemmeside:
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/friomraader_for
_infeksios_lakseanemi_ila.3963
Uttak og innsending av prøvemateriale
1. Oppdretterne skal utarbeide forslag til aktuell ILA- og ev. BKD-prøvetaking av hver av lokalitetene
innenfor de ILA-fri områdene. Fiskehelsetjenestene er ansvarlig for prøveuttak og innsending av
prøver. Mattilsynet har tilsyn med at overvåkingen innenfor de ILA-fri områdene er tilstrekkelig
(jf. EU-direktivet).
2. I kontrollområdene er det fiskehelsetjenestene som gjennomfører den månedlige
helsekontrollenen inkludert egnet prøveuttak. Fiskehelsetjenestene kan få hjelp av oppdretter for
noen av prøveuttakene.
Utpekte laboratorier som mottar prøver til fristatusprogrammet, er pålagt å overføre relevante
analyseresultater til Veterinærinstituttet i henhold til en bestemt mal.
Kontaktpersoner
 Mattilsynet: Magnhild Daltveit, 22 77 86 08, magnhild.daltveit@mattilsynet.no
 Veterinærinstituttet: Anne-Gerd Gjevre, 23 21 64 29, anne-gerd.gjevre@vetinst.no
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Mattilsynet forbeholder seg muligheten til å benytte innsendt materiale også til andre samfunnsnyttige undersøkelser.
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