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Høringssvar til 2018/151891: Forslag til forskrift om endring i forskrift om 
tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr. 
  
 
 
  
 § 4 første, andre og tredje ledd skal endret lyde:  
«Laks, ørret, regnbueørret og røye i akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann der SAV ikke 
er påvist, skal undersøkes for SAV minst en gang i måneden. I løpet av en kalendermåned 
skal det tas ut prøver av hjertets ventrikkel fra minst 20 fisk. Kravet gjelder ikke for stamfisk 
de siste ni månedene før fisken strykes dersom det tas prøver av all stamfisk som dør eller 
har unormal atferd, og som er egnet for undersøkelse for SAV, jf. Akvakulturdriftsforskriften § 
50.  
 
Laks, ørret, regnbueørret og røye som skal flyttes fra akvakulturanlegg med sjøvann til andre 
akvakulturanlegg, unntatt til slaktemerder, skal undersøkes for SAV i løpet av de tre siste 
ukene før fisken flyttes. Det skal tas ut prøver av hjertets ventrikkel fra minst 60 fisk. Kravet 
gjelder ikke for stamfisk som er utsortert og skal flyttes for stryking. Fisk skal ikke flyttes før 
analyseresultatene foreligger.  
 
Prøveuttak som pålagt i første og andre ledd skal tas fra fisk som gir størst 
sannsynlighet for å avdekke eventuell forekomst av SAV. Prøvene skal tas ut av 
veterinær eller fiskehelsebiolog. Medhjelper kan benyttes i tråd med bestemmelsene i 
dyrehelsepersonelloven § 15. Prøvene skal sendes til akkreditert laboratorium for 
individuell analyse med PCR for SAV innen to virkedager etter at tilstrekkelig antall 
prøver er tatt ut. Opplysning om vaksinestatus for PD skal følge prøvene.» 
 

• Det stilles nå krav til innsending av 20 fisk og det åpnes for at prøvene kan fordeles / samles 
opp i løpet av en kalendermåned. Dette vil trolig medføre økt bruk av medhjelper om det ikke 
oppstår noe spesielt / mistanke om sykdom, noe vi stiller oss positive til.  

 
• Kravet om at vaksinestatus skal følge prøvene ønskes begrunnet; er det for å avdekke evt 

kontaminering eller er det av forvaltningsinteresse. Hvem skal ha disse opplysningene 
(oppdretter sitter på opplysningene fra før og ser ikke hensikten med å loggføre det til 
laboratoriet). Det er ikke alltid alle fiskegruppene i anlegget har lik vaksinasjonsstatus.  
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• I PD forskriften er det ikke spesifisert at screeningprøver skal fordeles / representere alle 
fiskegrupper i anlegget. VI mener at det bør spesifiseres at prøveuttak skal representere de 
ulike fiskegruppene på lokaliteten. 

 
• Støtter avgjørelse om å oppheve krav om prøvetaking av rensefisk 60stk før flytting (andre 

ledd).  
 
§ 4 første avsnitt, tredje setning 

  
• Slik ordlyden nå er formulert kan det forstås som at all død stamfisk skal prøvetas uavhengig av 

antall og årsak. Dette virker ikke hensiktsmessig. Prøvetaking av stamfisk er allerede regulert i 
Akvakulturdriftsforskriften § 50.  
 

- Primært forslag til formulering: Kravet gjelder ikke for stamfisk de siste ni månedene før fisken 
strykes, jf. Akvakulturdriftsforskriften § 50. 

 
- Sekundært forslag til formulering: Kravet om 20 fisk gjelder ikke for stamfisk de siste ni månedene 

før fisken strykes dersom det tas prøver av de 20 første stamfisk som dør eller har unormal atferd 
per mnd, og som er egnet for undersøkelse for SAV, jf. Akvakulturdriftsforskriften § 50. 

 
 
 § 6 første og andre ledd skal endret lyde:  
Ved mistanke om PD i et akvakulturanlegg der sykdommen ikke er påvist, skal det 
umiddelbart tas ut organprøver som legges på formalin fra minst 10 fisk, samt vev fra hjertets 
ventrikkel og midtnyre som legges på RNAlater. I overvåkingssonene skal det også tas ut 
vev på virustransportmedium fra de samme 10 fiskene. Prøvene skal umiddelbart sendes til 
Nasjonalt referanselaboratorium. Opplysning om vaksinestatus for PD skal følge prøvene.  
 
Dersom det oppstår mistanke om PD som ikke blir bekreftet gjennom analyser av prøver 
etter første ledd, skal det søkes å bekrefte eller avkrefte mistanken gjennom følgende 
prøvetakingsopplegg:  
a) Det skal tas ut prøver av hjertets ventrikkel fra minst 60 fisk i løpet av hver kalendermåned 
i fire måneder etter siste positive prøve.  
b) Prøvene skal sendes til akkreditert laboratorium for individuell analyse med PCR for SAV 
innen to virkedager etter at tilstrekkelig antall prøver er tatt ut i henhold til bokstav a.  
c) Ved nye positive prøver, skal det umiddelbart sendes inn organprøver på formalin, samt 
vev fra hjertets ventrikkel og midtnyre på RNAlater fra minst 10 fisk til Nasjonalt 
referanselaboratorium. I overvåkingssonene skal det i tillegg tas ut vev på 
virustransportmedium fra de samme 10 fiskene. 
 

• Kommentar til § 6 a) her mener vi det bør være tilstrekkelig med 20 prøver i løpet av hver 
kalendermåned i PD-sonen, mens overvåkningssonen kan ha utvidet prøveuttak. 

   
 
§ 8 fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde:  
Frem til 1. januar 2021 kan Mattilsynet i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette kravet, dersom 
det dokumenteres at det ikke er tilgjengelig kapasitet på lukket transport og slakting. 
 

• Aktørene i Midt-Norge har praktisert risikobasert ventemerdsetting i samråd med 
Mattilsynet, der fiskens sykdomsstatus vurderes basert på månedlige PCR-prøver og 
risikobasert helsetilsyn. Området slakteriet ligger i risikovurderes opp mot evt fare for smitte. 
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Ved endemisk PD i sonen rundt slakteri anses det ikke som hensiktsmessig å kreve lukket 
slakting. Det bør også etter 1.1.21 kunne vurderes regionvis i forhold til sykdomsstatus videre. 

 
• Det ønskes også presisert i forskriften at lukket transport også kan være semilukket, ved bruk 

av godkjent desinfeksjonsmetode. 
 
 
Mvh, 
 
Roger Bekken 
SalMar Farming 


