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þÿ� �H�ø�r�i�n�g�s�v�a�r� �t�i�l�  ��F�o�r�s�l�a�g� �t�i�l� �e�n�d�r�i�n�g� �a�v� �P�D�-�f�o�r�s�k�r�i�f�t�e�n �� 
 De foreslåtte endringer i §§ 3 og 9 Nasjonal PD-forskrift er fornuftig og grundig dokumentert. 
 § 4- 
 2. ledd bør også endres slik at settefisk anlegg med laksefisk som bufrer med sjøvann slipper den unyttige og store 
prøvetakingen mhp PD før levering. 
þÿ�  ��F�i�s�k� �s�o�m� �s�k�a�l� �f�l�y�t�t�e�s� �f�r�a� �a�k�v�a�k�u�l�t�u�r�a�n�l�e�g�g� �m�e�d� �s�j�ø�v�a�n�n� �t�i�l� �a�n�d�r�e� �a�k�v�a�k�u�l�t�u�r�a�n�l�e�g�g�,� �u�n�n�t�a�t�t� �a�v� �s�l�a�k�t�e�m�e�r�d�e�r�,� �s�k�a�l� 
undersøkes for SAV i løpet av de tre siste ukene før fisken flyttes. Det skal tas ut prøver av hjerte og nyre fra minst 60 
þÿ�f�i�s�k�.� �F�i�s�k� �s�k�a�l� �i�k�k�e� �f�l�y�t�t�e�s� �f�ø�r� �a�n�a�l�y�s�e�r�e�s�u�l�t�a�t�e�n�e� �f�o�r�e�l�i�g�g�e�r �� 
 Det bør kun være krav til å teste for 
 SAV på settefisk som får desinfisert sjøvann når fisken skal ut av PD sonen. 
 
 
 Begrunnelse: 
 Flere settefisk anlegg benytter desinfisert sjøvann som vannforbedring, Flere av disse anleggene leverer regelmessig 
parr til andre påvekst anlegg samt smolt til sjøanlegg. 
 Dagens regelverk medfører en prøvetaking hver 10.-12. dag i leveringssesongen for å tilfredsstille PD forskriften. 
 Undertegnede har hittil kun hatt 1 påvisning av PD på settefisk. Diagnosen ble stilt ved rutinemessig risikobasert 
prøvetaking og ikke screening i hht PD forskriften. 
 FoMAS har tatt tusenvis av prøver fra settefisk som er analysert for SAV etter krav fra PD-forskriften. Alle er negative. 
 Ressursbruk av denne pålagte prøvetakingen er altfor stor relatert til nytteverdi når fisken likevel skal settes ut i PD 
sonen. 
 Prøvetaking av settefisk som skal ut av PD-sonen, bør opprettholdes 
 
 
 § 6 bør endres. Den store prøvetakingen 
 som er pålagt etter en mistanke, er svært ressurskrevende og lite nyttig,-i hvert fall for sjø lokaliteter i PD sonen. Det 
foreslås en endring, men denne vil kun avhjelpe i noen få tilfeller. 
 § 6 bør kun gjelde sjølokaliteter utenfor PD sonen og evt landbaserte anlegg. 
 
 
þÿ�  ��D�e�r�s�o�m� �d�e�t� �o�p�p�s�t�å�r� �m�i�s�t�a�n�k�e� �o�m� �P�D� �s�o�m� �i�k�k�e� �b�l�i�r� �b�e�k�r�e�f�t�e�t� �g�j�e�n�n�o�m� �a�n�a�l�y�s�e�r� �a�v� �p�r�ø�v�e�r� �e�t�t�e�r� �f�ø�r�s�t�e� �l�e�d�d�,� �s�k�a�l� �d�e�t� 
søkes å bekrefte eller avkrefte mistanken gjennom følgende prøvetakingsopplegg: 
 a)	Det skal tas ut prøver av hjerte og nyre fra minst 60 fisk minst 1 gang i måneden i 4 måneder etter siste positive 
prøve. 
 b)	Prøvene skal sendes til akkreditert laboratorium for individuell analyse med PCR for SAV innen to virkedager. 
 c) Ved nye positive prøver, skal det umiddelbart sendes inn organprøver på formalin, samt vev fra hjerte og nyre på 
RNAlater fra minst 10 fisk til Nasjonalt referanselaboratorium. I overvåkingssonene skal det i tillegg tas ut vev på 
þÿ�v�i�r�u�s�t�r�a�n�s�p�o�r�t�m�e�d�i�u�m� �f�r�a� �d�e� �s�a�m�m�e� �1�0� �f�i�s�k�e�n�e�. �� 
 	Begrunnelse: 
þÿ� �V�i� �h�a�r� �o�p�p�l�e�v�d� �å� �f�å�  ��m�i�s�t�a�n�k�e� �o�m� �P�D �� �p�å� �h�i�s�t�o�l�o�g�i�s�k�e� �p�r�ø�v�e�r� �d�e�r� �p�c�r� �v�a�r� �n�e�g�a�t�i�v� �s�a�m�t� �p�å� �n�y�l�i�g� �u�t�s�a�t�t� �s�m�o�l�t� �s�o�m� �v�a�r� 
vaksinert med hel virus vaksine mot PD. Begge tilfellene viste seg å være feil og avkrevde en stor prøvetaking. 
 Dersom det er sykdom på grunn av SAV i et anlegg, vil den ordinære, risikobaserte screening samt risikobasert 
prøvetaking for histologi avdekke sykdommen tidsnok. En stor prøvetaking på fisk i sjø i PD sonen vil ikke redusere 
risikoen for å overføre smitte til andre anlegg. 
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