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HØRINGSSVAR «FORSLAG TIL ENDRING AV PD-FORSKRIFTEN» 
 

I forslag til endring av PD-forskriften foreslås det endringer i de bestemmelsene for 

prøvetaking som finnes i gjeldende forskrift (29. august 2017 nr 1318). Formålet med 

endringene er at prøvetakingen skal legge godt til rette for å avdekke smitte med SAV på et 

tidlig tidspunkt, uten at prøvetakingen blir unødvendig omfattende. 

 

Blant de foreslåtte endringene er følgende fremhevet:  

• Endringer i valg av organ for prøver, rutiner for uttak og innsending av prøver til 

laboratorium 

• Endring i krav til prøver av stamfisk i siste delen av produksjonssyklusen  

• Opphevelse av krav om rutinemessig testing for PD før flytting av rensefisk 

• Endring av definisjon for «Påvist PD» slik at den harmoniseres med OIE. 

 

Veterinærinstituttet ble i egenskap av nasjonalt referanselaboratorium bedt om å gjøre faglig 

vurdering som grunnlag for forslaget til endringer. Veterinærinstituttet (VI) svarte 17. 

oktober 2017 med brev om «Vurdering av diagnostiske metoder knyttet til PD» og dernest 

19. februar 2018 med brev om «Faglig begrunnelse for testing av rensefisk for SAV 

(salmonid alphavirus) i forbindelse med kontroll av pankreassykdom (PD)». 

 

Havforskningsinstituttet mener overordnet at forslaget til endring er positivt. Kommentarer til 

de enkelte punktene i forslaget vil bli gitt i det nedenstående. 

 

Forslag 2.1 om endring av «påvist PD» til påvisning med to uavhengige laboratoriemetoder 

§3 støttes av Havforskningsinstituttet, og vi er enige i at raskere diagnoser er et viktig 

moment som vil støtte arbeidet med økt kontroll og bekjempelse av PD. Som påpekt, vil 

endringen sannsynligvis føre til et økt antall PD påvisninger. 

 

Vi ønsker å knytte en enkelt kommentar til bruken av begrepene sykdom og infeksjon i 

forslaget. Påvisning av SAV er ikke ensbetydende med påvisning av sykdommen PD. 

Havforskningsinstituttet mener at den forslåtte definisjon av påvist PD kan føre til en 

sammenblanding av begrepene blant brukerne av forskriften. Begrepsbruken bør derfor 

oppdateres slik at den følger faglig retningslinjer.   

 

Forslag 2.2 om å endre krav om frekvens på undersøkelse og tidsfrist for innsending av 

prøver (§4 og §6) støttes av Havforskningsinstituttet. Det er viktig å ta prøver av de fiskene 

som gir den største sannsynlighet for å påvise SAV, og den foreslåtte fremgangsmåte synes å 

legge godt til rette for det. At innsending skal skje når 20 fisk, 60 fisk der dette er krav, er 

prøvetatt, senest innenfor en kalendermåned, synes å være en god balanse som ivaretar både 

overvåkingsbehov og oppdretters/veterinærs ønske om rasjonelle rutiner. 

 

Forslag 2.3 om å endre krav til prøveuttak fra hjerte og nyre til hjertets ventrikkel (§4, §6 og 

§13) støttes av Havforskningsinstituttet. Studien gjort av VI i samarbeid Patogen Analyse 

som grunnlag for den foreslåtte endring, viste at ventrikkel var positiv for SAV i all fisk som 

testet positiv for SAV (34 fisk) mens nyre var positiv i bare 24 fisk. Videre var Ct verdiene i 
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de positive hjertene i gjennomsnitt 8.7 Ct poeng lavere (= bedre deteksjon) enn i nyre fra de 

samme fiskene. Statistisk analyse av disse funn konkluderer relativt klart at ventrikkel er en 

bedre prøve for SAV påvisning. Funnene gjort av VI støttes i overveiende grad av de få andre 

studier som metodisk sammenligner tropisme og/eller anvendelighet av enkeltvev for RT-

PCR påvisning av SAV. Andersen mfl. (2007) finner etter eksperimentell intraperitonal 

smitte, at ventrikkel er positiv i noen flere fisk enn nyreprøvene, og finner virus i begge vev 

frem til 190 dager etter smitte. Grove mfl. (2013) finner etter eksperimentell 

kohabiteringssmitte at hjerte er positiv i flere fisk enn hodenyre, og at all fisk med positiv 

nyre også har positivt hjerte. Herath mfl. (2016) viser imidlertid etter eksperimentell 

intraperitonal smitte, at 4 av 6 fisk var positive i nyre på dag 4 etter smitte mens ingen fisk 

var positive i hjerte. Resultatet fra denne studien kan sannsynligvis forklares med den 

blodfiltrerende funksjonen til nyren, hvor virus i blodet kan oppkonsentreres i nyrevev tidlig 

etter den intraperitonale injeksjonen. 

At hjertet kan prøvetas aseptisk med minimal risiko for kontaminering fra mulige 

vaksinerester i bukhulen taler også for bruken av hjerte som foretrukken prøve. 

 

Forslag 2.5 om å oppheve krav til testing av rensefisk før flytting (§4 og §13) støttes av 

Havforskningsinstituttet. I tråd med konklusjonene til VKM’s risikorapport, Risk assessment 

of fish health associated with the use of cleaner fish in aquaculture (2017:32) anser ikke VI at 

rensefisk er mottakelige for SAV infeksjon. Rensefisk kan derfor sannsynligvis bare virke 

som mekaniske vektorer for SAV, noe som innebærer begrenset risiko. Derimot kan vannet 

som brukes til transport av rensefisk inneholde SAV i infeksiøse mengder. Smittestatus til 

område og lokalitet, samt i de salmonide fisk i et gitt anlegg, har overskyggende betydning 

for om transport av rensefisk er forsvarlig mht. risiko. Det vurderes derfor at det er mye mer 

informativt å undersøke salmonide fisk i anlegget/området hvorfra rensefisk flyttes. Flytting 

av fisk er imidlertid alltid forbundet med risiko. 

 

Havforskningsinstituttet kan også tilslutte seg foreslåtte 2.6, endring i krav til prøvetak ved 

mistanke om PD §6. Forslått endring om å bruke de 10 fiskene som rutinemessig sendes til 

histologi og virusdyrking ved mistanke om PD til verifiserende påvisning av SAV synes 

fornuftig. Det er rimelig å anta at bekreftelse kan oppnås ved undersøkelse av disse fiskene. 

Bare ved manglende bekreftelse av SAV i de 10 fiskene skal det sendes inn 60 nye fisk for 

PCR per måned i inntil 4 måneder. 

 

Jevnfør 2.7 forslag om overgangsordning med unntak og bruk av åpen slaktemerd, ser 

Havforskningsinstituttet det ikke som optimalt at åpne slaktemerder brukes ved slakt av fisk 

med mistenkt eller påvist PD. Dette vil også gjelde for andre sykdommer. 

Havforskningsinstituttet anerkjenner imidlertid at forslaget kan være nødvendig av logistiske 

og kapasitetsmessige årsaker og tilslutter seg derfor forslaget. 
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