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 Innspill til Høring – forslag til endring av PD-forskriften 
 
Åkerblå utøver fiskehelsetjenester i ulike oppdrettsområder, i hovedsak i Midt-Norge og i Nord- 
Norge. Det er svært viktig å bekjempe PD, men det er også viktig å begrense unødig ressursbruk.  
Unødvendig prøvetaking medfører feil bruk av knappe fiskehelsefaglige ressurser, noe som stjeler 
tid og fokus fra andre viktige arbeidsområder og vi er glade for mange gode ressursbesparende 
forslag i forskriftsutkastet. Vi ønsker imidlertid å gi innspill til noen av de foreslåtte endringene i 
PD-forskriften.  
 
Punkt 2.4 Endring i krav til prøveuttak fra stamfisk - § 4 
Det er omfattende krav til obduksjon og undersøkelse av stamfisk. I høringsbrevet etterlyses det innspill 
om hensiktsmessig opplegg for prøvetaking av stamfisk. Vi foreslår følgende oppfølging: Uttak av PD-
prøver av alle døde stamfisk som er egnet for prøveuttak, inntil 20 stk. pr mnd. Kravet kan ev. presiseres 
i forskriftsteksten.  
 
Punkt 2.6 Endring i krav til prøveuttak ved mistanke 
Konsekvensen av en SAV-påvisning er ulik i PD-sonen og i observasjonssoner. Vi foreslår at 
prøvetakingsregime ved mistanke differensieres mellom PD-sone (endemisk sone) og 
observasjonssoner. I endemisk område får svært mange av lokalitetene PD. I enkelte perioder vil 
sykdomsutviklingen gå sakte og det går lang tid før det utvikler seg vevsforandringer som gjør at en 
kan bekrefte mistanken. Lokaliteten vil uansett bli båndlagt på mistanke og må etterleve 
restriksjoner og krav som om PD var stadfestet. De viktigste tiltak rundt smittebegrensing 
iverksettes allerede ved første mistanke, dette er avgjørende om tiltakene skal kunne ha effekt. Vi 
kan ikke se at det er formålstjenlig med et prøvetakningsopplegg med månedlig PCR-uttak av minst 
60 fisk i endemisk område, dette stjeler ressurser og fokus fra mer presserende fiskehelsefaglige 
oppgaver i forbindelse med fiskehelsebesøk. Vi foreslår at en fortsetter å ta ut 20 månedlige PCR-
prøver i endemisk sone frem til mistanken er bekreftet. Foreslår følgende formulering:  

I endemisk område kan undersøkelse etter annet ledd punkt a unnlates. I så fall opprettholdes 

mistanken og det skal tas uttas 20 månedlige PCR-prøver av hjerte. Når smittestatus tilsier det, skal 

nytt rettet prøveuttak i henhold til første ledd utføres, slik prøvetakning gjentas frem til mistanken er 

bekreftet.  

Åkerblås erfaring er at det er tilstrekkelig med et rettet prøveuttak av relevant fisk og uttak av 5 
PCR-prøver av hjertes ventrikkel og 5 histologi-prøver for å bekrefte mistanke. Ut fra et 
ressursperspektiv, ikke bare økonomisk, men også med tanke på tidsbruk, mener vi at prøveuttak 
for å bekrefte mistanke kan begrenses til 5 PCR-prøver av hjertes ventrikkel og 5 histologi-prøver. 
Vi viser også til at Veterinærinstituttet vurderer det slik at hjerte er mer egnet prøvemateriale enn 
nyre og ser ikke at det er gitt noen begrunnelse for uttak av nyre i tillegg til hjerte.   



 

 

 

 
Punkt 2.4 Overgangsordning for unntak og bruk av åpen slaktemerd 
I Midt-Norge sør for Buholmsråsa gjennomgår et betydelig antall lokaliteter PD-utbrudd forårsaket 
av SAV2, det er betydelig smittespredning i områder. Lukket slakting av alle lokaliteter som har 
gjennomgått et PD-utbrudd vil binde opp betydelige brønnbåtressurser, dette vil ha stor betydning 
for annen sykdomsbekjempelse i perioder av året der en m. a har utfordringer med AGD og 
lakselus. Det er etablert en praksis med prøvetakning i forbindelse med slakting for å avklare m. a 
PD-status og krav om lukket transport og slakting ut fra smittestatus i fiskegruppen som skal 
slaktes og smittestatus i området. Vi foreslår en omformulering av § 8 fjerde ledd nytt tredje 
punktum. Frem til 1. januar 2021 kan Mattilsynet gi tillatelse til unntak fra dette kravet, dersom det 
kan dokumenteres at det ikke er tilgjengelig kapasitet på lukket transport og slakting og dette er 
formålstjenlig ut fra kjennskap til smittestatus i området. Det er viktig at det fortsatt blir rom for å 
finne lokalt tilpassede løsninger på basis av smittestatus for fiskegruppen som skal slaktes ut, 
endemisk PD-situasjon i området, annen sykdomsproblematikk i området og andre lokale forhold.  
 
Innspill til ny endring 
Det har så langt vi er kjent med svært få påvisninger av PD i settefiskanlegg med desinfeksjon av 
inntaksvann. Vi oppfordrer Mattilsynet til å bestille en evaluering og risikovurdering (for eksempel 
fra Veterinærinstituttet) av kravet til prøvetaking av settefisk som er eksponert for desinfisert 
sjøvann. Det er analysert en betydelig mengde prøver fra settefiskanlegg siden den første PD – 
forskriften trådte i kraft. Dette bør benyttes i en vurdering av smitterisiko via settefisk og legges til 
grunn for et hensiktsmessig prøveregime. 
Vi mener at Mattilsynet bør få mulighet til å finne lokale tilpasninger til prøveuttak før utsett for 
settefiskanlegg med god vannbehandling som er lite utsatt for smitterisiko og som representerer en 
neglisjerbar smittekilde i endemisk område. Foreslår følgende formulering: 
Fisk som skal flyttes fra akvakulturanlegg med sjøvann til andre akvakulturanlegg, unntatt av 
slaktemerder, skal 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 fisk. Fisk skal ikke flyttes før analyseresultatene foreligger. 
Mattilsynet gi tillatelse til unntak fra dette kravet, dersom dette er forsvarlig ut fra smitterisiko.  
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