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Høringssvar: Forslag til endring av PD- Forskriften 
 
 
SalmoBreed As er et av Norges ledende avlsselskap med både intern- og lisensproduksjon av stamfisk 
og rogn fra Fusa i Hordaland til Sørfold i Nordland. Vi er et heleid datterselskap av Benchmark Holdings 
Plc./ Benchmark Genetics Ltd. og vil på vegne av vår produksjon gi våre innspill til forslag til endring av 
PD forskriften.  
 
 
Vi har av brev 15 november 2017 (vedlagt) gitt innspill på PD forskrift for bedre tilpasning til 
stamfiskproduksjon med det utgangspunktet at vi må ta livet av fisk fra små grupper av selektert, stor 
stamfisk med god helsestatus for å tilfredsstille forskriften. Dette gjelder spesielt kravet om månedlig 
prøvetakning av 20 fisk per måned i sjø og 60 fisk ila de 3 siste ukene før fisken flyttes, jf. §4 første og 
annet ledd. Vi ønsker velkomment de endringene som foreslås her av Mattilsynet når det gjelder siste 
del av stamfiskproduksjonen og at det, gjennom dette, i større grad harmoniseres med 
Akvakulturdriftsforskriften.  
 
 
§4 første og annet ledd, som det foreslås endringer for, har også konsekvenser for prøvetakning på 
våre settefiskanlegg. Vi tar inn en svært liten grad av filtrert og behandlet sjøvann for å kunne bufre 
ferskvannet i siste del av smoltproduksjonen. SalmoBreed produserer en rekke små grupper av fisk 
som sendes til;  
 

- Smittetester, for innhenting av informasjon til avlsarbeidet 
- Produksjonstester, for innhenting av informasjon til avlsarbeidet 
- Stamfiskproduksjon, produksjon av stamfisk/ egg  

 
 
 
 



 

 
 
I dagens forskrift skilles det ikke mellom grader av saltvannsinntak. Praksis i dag er at vi må ta prøver 
også av små grupper av fisk (yngel, smolt) som sendes til smitteforsøk på godkjente laboratorier for å 
tilfredsstille forskriftskrav. Slike steder har godkjent avløpshåndtering for smitte og vi savner et unntak 
for dagens praksis når det gjelder slike testgrupper.  
 
 
I et lite settefiskanlegg med god helsestatus er det lite fisk som dør som påpekt i følgebrev til høringen. 
Vi opplever utfordringer med å fylle antallet på 60 fisk for testing av SAV før flytting når denne skal 
være risikobasert (fersk dødfisk og/eller svimer).  Når vi må bruke frisk fisk for å fylle et antallskrav, 
mener vi at dette burde ta hensyn til flere elementer som for eksempel antall leverte yngel/ smolt per 
leveranse, et settefiskanleggs størrelse og volumbruk av sjøvann når det kommer til kravet om 60 fisk 
til SAV test før flytting.   
 
 

Med vennlig hilsen / Best regards 
  
 
 
 
 
Rudi Ripman Seim 
Aquamedicine Biologist 
Head of Fish Health 
t: +47 934 12 958 
e: rudi.seim@bmkgenetics.com  

  

Benchmark Genetics/ SalmoBreed AS 
Sandviksboder 3A, 5035 Bergen, Norway 
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Mattilsynet, hovedkontor 

v/ Knut Rønningen og Ane Wilson Erdal 

 

SalmoBreed 

Sandviksboder 3a 

5035 Bergen 

 

Innspill til beredskapsplan for PD 

 

I arbeidet med den nye PD-forskriften registrerer vi at det ikke er tatt hensyn til 

stamfiskproduksjonen. Stamfisken er i en særegen posisjon der det er snakk om et 

lavt antall individer med svært verdifull fisk, spesielt siste året før stryking. Vanligvis 

flyttes stamfisken på land og i eventuelt tett presenning rundt 3 måneder før 

oppstart stryking.  Dette gir oss noen utfordringer med den nye forskriften: 

 

1. §8 Flytting hvis påvisning/mistanke om PD-virus: Vi er selvsagt enige i at man 

bør unngå å bruke smittebærende fisk til stamfisk, men dette må sees i lys 

av en kost-nytte vurdering basert på risiko. Når det gjelder PD-viruset, så er 

det så langt dokumentert å ha ubetydelig risiko for vertikal 

overføring(https://www.oie.int/doc/ged/D14022.PDF) . Vi mener det derfor er 

helt feil å risikere at en verdifull stamfisk med bærerstatus ikke skal kunne 

flyttes til land- og sjøanlegg ved strykestasjonen for å brukes som stamfisk. 

 

2. §9 Flytting av fisk: For å spre risikoen, er stamfisklokalitetene ofte spredd og 

ligger i andre brakkleggingsgrupper enn strykestasjonen. Denne praksisen er 

nødvendig for å sikre tilgang på avlsmateriale med god helsestatus. Flytting 

av stamfisk fra stamfisklokalitetene og inn på land og eventuelt i presenning 

ved strykestasjonen, mener vi at ikke må kunne hindres på bakgrunn av 

restriksjoner med flytting mellom brakkleggingsgrupper. 

 

3. § 4, første ledd, Prøvetaking i sjø: Siste året i sjø selekteres egnet stamfisk 

mens øvrig fisk sendes til slakt. Biomassen ved stamfisklokalitetene blir da 

betydelig redusert. Ved overføring av deler av stamfisken til tett presenning 

https://www.oie.int/doc/ged/D14022.PDF


ved stamfiskstasjonen, vil antallet stamfisk være under 10 000. I presenningen 

vil det være bruk av ferskvann eller sjøvann. Det vil sannsynligvis ikke være 

mulig å oppfylle kravet om prøvetaking av 20 dødfisk/svimere i måneden fra 

disse lukkede presenningene ved strykestasjonen og også vanskelig generelt 

for stamfisklokaliteter siste året før stryking på grunn av lavt antall fisk. Dette 

er svært verdifull fisk som det heller ikke er ønskelig å måtte avlive for å 

møte kravet om prøvetaking. I presenning vil fisken også kun stå i en 

begrenset periode, vanligvis 3-4 måneder, for deretter å bli satt på land ved 

samme lokalitet. På bakgrunn av den lave smitterisikoen en slik liten gruppe 

utgjør, mener vi det bør tas inn et unntak for stamfisk/små fiskegrupper i sjø 

der et mindre antall prøver godtas og at stamfisk i tett presenning ved 

strykestasjonen ikke dekkes av kravet om prøvetaking. Alternativt kan andre 

ikke-invasive metoder vurderes som blodprøver eller svaber fra 

gjelle/mukus/feces for små og verdifulle fiskegrupper.  Generelt er jo 

bakgrunnen for fastsettelse av størrelse på prøveuttak er 95 % sannsynlighet 

for å oppdage en infeksjon i en populasjon av størrelse x hvis prevalensen 

er y. Dette bør jo tilpasses når populasjonen er under en viss størrelse. Et 

eksempel kan være 5 fisk per måned eller alle egnede dødfisk/svimere hvis 

antall egnet fisk er under 5 per måned i en populasjon på under 50 000 fisk.  

 

4. §4, andre ledd, Prøvetaking ved flytting: Det vil ofte ikke være mulig å 

oppfylle kravet om prøvetaking av 60 ferske dødfisk/svimere senest 3 uker 

før en flytting av stamfisk fra stamfisklokalitet i sjø til strykestasjon. Vi ser 

heller ikke rasjonale bak å kreve dette av en gruppe som skal landsettes på 

ferskvann. Dette er jo også transporter som går lukket innenfor grunnlinja 

og dermed ikke utgjør noen reell smittefare. Her mener vi også det må på 

plass en tilpasning til stamfisk.  

 

5. §4, andre ledd, Prøvetaking i settefisk: Som stamfiskprodusent, så vil vi 

overføre små grupper fisk (400-15 000 fisk) hyppig over en lengre periode 

til i hovedsak ulike landanlegg for smittetester, i FoU-sammenheng osv. Dette 

er verdifull og som regel pittag-merket fisk som det vil være svært lite 

rasjonelt å ta ut 60 prøver av hver 3.uke for å oppfylle kravet til forskriften. 



Et uttak av 60 friske fisk vil heller ikke oppfylle kravet. Her har Mattilsynet 

åpnet opp for bredere tolkning av hva man regner som en smittemessig 

enhet. Vi har familiefisken vår gående frem til smolt i vårt anlegg i 

Lønningdal. Dette anlegget har veldig grovt sett 2 avdelinger, men selv om 

vi regner begge avdelingene som én enhet, vil det vanligvis ikke være mulig 

å finne 60 egnet fisk til prøvetaking i løpet av 3 uker.  Dette kravet til 

prøvetaking oppleves som spesielt meningsløst når det er lite som tyder på 

at settefisk er et reservoar av SAV av betydning, spesielt i de anleggene der 

behandlet sjøvann kun brukes til buffring (der det også er krav om 

automatisk stopp i sjøvannstilsetting hvis det er feil i UV-anlegget, Forskrift 

om desinfeksjon av vann, akvakultur, §11). I vårt tilfelle vil praktisering av 

denne prøvetakingen føre til flere prøver enn om vi ikke hadde behandling 

av sjøvannet, som jo er et paradoks.   

 

Vi ønsker en forutsigbarhet der vi ikke kommer i en situasjon der vi ofte må søke 

om dispensasjon fra hovedregelen.  Det er nødvendig med en permanent avklaring 

som gjør at vi ikke plutselig kan nektes å bruke ønsket stamfisk pga restriksjoner i 

flytting basert på funn av PD-virus uten klinikk. Vi ønsker også at stamfisk ved 

strykestasjonen blir unntatt for kravet om prøvetaking basert på den lille 

smitterisikoen en slik fiskegruppe utgjør. Vi ønsker også en lemping på kravet om 

prøvetaking av settefisk (og spesielt settefiskanlegg med begrenset antall fisk) som 

har behandling av sjøvann før levering og av små stamfiskpopulasjoner som skal 

leveres til strykestasjonen da vi ikke kan se at en slik omstendelig overvåkning vil 

ha en nytteverdi som står i stil til kostanden. I tillegg vil kravet om prøvetaking 

knyttet til disse gruppene i vårt tilfelle ofte ikke være praktisk mulig å gjennomføre. 

Alternativt kan ikke-invasive prøvemetoder brukes, men vi mener fortsatt at 

størrelsen på prøveuttaket bør stå mer i stil til populasjonsstørrelse enn det gjør i 

dag.  

 

På vegne av SalmoBreed og den stamfiskproduksjonen vår genetikk omfatter 

 

Ragnhild Hanche-Olsen, fiskehelseansvarlig SalmoBreed 
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