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Høringsuttale – forslag til endring i krav til transport av fisk knyttet til PD 
 
 

Vi viser til melding om høring av endringer i transportforskriften og nasjonal PD-forskrift 
datert 14. desember 2018, med frist 11. februar 2019. 
 
Mattilsynet foreslår å skjerpe krav til karantenetid og til behandling av transportvann for å 
forebygge ytterligere faren for spredning av PD i forbindelse med transport av akvakulturdyr.  
 
Mye av kunnskapsgrunnlaget for de foreslåtte endringene er hentet fra en nylig publisert 
artikkel i Preventive Veterinary Medicine (Haredasht et al. 2018). Her blir høyrisiko 
brønnbåtbevegelse identifisert som den viktigste risikofaktoren for spredning av PD. Vi vil 
her komme med noen merknader til Mattilsynet sin vektlegging av denne artikkelen, og 
videre påpeke det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for krav om behandling av 
transportvann i transportforskriften § 22.  
 
 
Brønnbåtbevegelser som risikofaktor for spredning av PD 
Som Mattilsynet er inne på baserer analysen publisert i Preventive Veterinary Medicine 
(Haredasht et al. 2018) seg på en modell som sammenligner ulike typer smittekontakt 
mellom lokaliteter sin relative betydning for spredning av PD. 
 
Det er ingen grunn til å betvile at brønnbåttrafikk, og særlig i forbindelse med transport av 
fisk, fra en lokalitet med PD-smitte til en lokalitet uten innebærer en risiko for spredning av 
smitte. Veterinærinstituttet sin analyse skiller imidlertid ikke mellom slik smitteoverføring og 
tilfeller der syk fisk blir flyttet til en ny lokalitet for å fores frem til slakt på ordinært vis. Vi 
kjenner ikke det totalet antallet brønnbåtbevegelser i forbindelse med slik transport, men 
dette kan føre til at Veterinærinstituttet overestimerer risikoen knyttet til 
brønnbåtbevegelser.  
 
På den andre siden har Veterinærinstituttet tatt utgangspunkt i sjøveis avstander mellom 
PD-positive lokaliteter og nabolokaliteter som utsettes for smittefare. Flere tidligere analyser 
av smitteveier for PD og andre fiskesykdommer har benyttet hydrodynamiske modeller for å 
identifisere smittekontakt mellom lokaliteter (t.d. Viljugrein et al. 2009; Stene et al. 2013). 
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Her har imidlertid manglende data om båttrafikk vert til hinder for å gjøre en analyse av den 
relative betydningen av flere smitteveier. Det er lite vitenskapelig kunnskap om 
smittespredning via brønnbåt (Lyngstad 2015), og Karlsen et al. (2014:53) sin oppsummering 
rundt smitteveier for SAV viruset er vel fremdeles gyldig: 
 
It therefore appears likely that the virus transmits by water contact once it has entered a 
farm. It has been suggested that transmission also occurs from farm to farm via water 
currents (Kristoffersen et al., 2009; Viljugrein et al., 2009) and that transportation of fish is 
responsible for transmission across larger distances (Karlsen et al., 2006). 
 
En videre analyse av den relative betydningen av ulike typer smittekontakt mellom 
lokaliteter bør basere seg på bedre kvalitetssikrede data for brønnbåttrafikk, og på 
hydrografiske modeller for vannkontakt mellom lokaliteter. Mattilsynet bør være forsiktig 
med å trekke for klare konklusjoner så lenge en slik analyse ikke foreligger. Påstanden om at 
det er allmenn kjent at brønnbåttrafikk representerer den største risikoen for spredning av 
smitte, som vi har sett i Mattilsynets enkeltsaksbehandling, er det per i dag ikke dekning for. 
 
 
Behandling av transportvann 
Vi skal samtidig ta på alvor den smitterisiko brønnbåttrafikk faktisk representerer, og 
myndighetene må stille krav om nødvendige forebyggende tiltak. Mattilsynet viderefører 
med dette forslaget behandling av transportvann som et sentralt forebyggende tiltak i 
forhold til smittespredning ved transport av akvakulturdyr. 
 
Dagens ordning bygger på at Veterinærinstituttet typegodkjenner UV-anlegg for bruk til 
behandling av inntaksvann til og avløpsvann fra brønnbåter og oppdrettsanlegg i tråd med 
forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur § 8. Kravene til godkjenning går frem av samme 
forskrift §§ 10-11, og omhandler krav til metode og til at metodens «konsentrasjon» og 
virketid opprettholdes. Ved UV-bestråling av inntaksvann til og avløpsvann fra brønnbåter er 
metodekravet en UV-dose ≥ 25 mWs/cm2 (i følge veileder fra Veterinærinstituttet) eller UV-
dose på 15mJ/cm2 (i følge konkrete typegodkjenninger). I tillegg er det i typegodkjenningen 
sagt at anleggene baseres på et prinsipp om at alt vann skal forfiltreres gjennom filter/sil 
med porestørrelse ≤ 300 µm. Dette kravet tilsvarer kravet til forbehandling av inntaksvann til 
akvakulturanlegg i samme forskrift § 9 andre ledd, men inngår ikke i kravene anleggene skal 
oppfylle etter § 8 for å bli godkjent. 
 
Det fremgår ikke av informasjonen fra Veterinærinstituttet hva som er kunnskapsgrunnlaget 
for kravet om porestørrelse ≤ 300 µm. Vitenskapelige studier knyttet til UV-behandling av 
vann i akvakulturnæringen beskriver ikke alltid behovet for forfiltrering. Det kan komme av 
at en har benyttet vann filtrert vesentlig finere enn dette for å ha kontroll med mengden 
agens før og etter selve UV-bestrålingen (for eks. 25 nm i Bullock & Stuckey 1977). I Masters 
et al. (2008) er det brukt sandfilter før UV-behandling av inntaksvann og trommelfilter med 
poreåpning 37 µm forfiltrering før UV-behandling av avløpsvannet. Ved UV-behandling av 
inntaksvann til norske landbaserte anlegg er det brukt filter med poreåpning ned til 10 µm 
(for eks. Terjesen et al. 2013). Brønnbåtnæringen benytter i dag i all hovedsak pumper med 
kapasitet på 2000-3000 m³/t og forfiltrering med poreåpning på 150 til 300 µm ved UV-
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behandling av inntaksvann til og avløpsvann. Dette gjør filtrene til effektive «luse-filter» 
samtidig som kapasiteten i filtrene er tilstrekkelig for mengden vann pumpene om bord i 
båten er dimensjonert for å håndtere. 
 
Dagens krav til forfiltrering av vannet før UV-bestråling bygger således ikke på anerkjent 
vitenskapelig dokumentasjon, og forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur krever heller 
ikke anerkjent vitenskapelig dokumentasjon på dette punktet. Det er samtidig et faktum at 
transport av levende fisk medfører tilstedeværelse og ny tilførsel av partikler til 
transportvannet. Disse kan innkapsle eller skjerme mikrober mot UV-lys, noe som vil hindre 
at de blir inaktivert og således redusere effekten av UV-behandlingen. Ved UV-behandling av 
drikkevann er det satt en maksimal poreåpning ved forfiltrering på 50 µm. Det er ingen ting 
som tyder på at en utfra et smittehygienisk perspektiv bør benytte større poreåpning ved 
behandling av inntaksvann til og avløpsvann fra brønnbåter. 
 
Dette må sees i sammenheng med at vi vet at nye tilfeller av PD skyldes ny introduksjon av 
agens etter brakklegging: “All available information suggests that the current fallowing 
procedures are adequate to prevent agent survival within the environment through the 
fallowing period and thus that a repeated disease outbreak at the same site is due to a new 
agent introduction” (Jansen et al. 2017:150). Selv om vi mener at Mattilsynet ikke alene på 
bakgrunn av Haredasht et al. (2018) kan konkludere med at det er brønnbåttrafikk som i 
hovedsak står for denne smittespredningen, må vi ta denne risikoen på alvor. 
 
Dersom noe av denne smittespredningen skyldes manglende effekt ved UV-behandling av 
transportvannet kan dette forebygges ved å se på forfiltrering som en del av metoden ved 
UV-behandling og således underlagt krav om å bygge på anerkjent vitenskapelig 
dokumentasjon. Reguleringene vil da i prinsippet ha en tilsvarende ikke-diskriminerende 
tilnærming som i dag, og tilby valgmuligheter innenfor godkjente transportløsninger med et 
kunnskapsbasert sikkerhetsnivå. 
 
Vi er opptatt av at myndighetene stiller kunnskapsbaserte krav til brønnbåtnæringen og 
likebehandler aktørene i den daglige saksbehandlingen. Mattilsynet bør arbeide aktivt for å 
styrke kunnskapsgrunnlaget i forhold til smitterisiko forbundet med brønnbåttrafikken og 
sørge for at gjeldende reguleringer speiler dette kunnskapsgrunnlaget.  
 
 
Mvh 
Henrik Hareide 
Director Government Relations and Compliance 
 
  



Sølvtrans Rederi AS 
IMO nr.: 1160859 

Tlf.: 70 12 80 20 

Org nr.: 992 797 339 
Postboks 4414, Ålesund Sentrum  
6044 ÅLESUND 

 

Side 4 av 4 
 

Referanser 
 
Bullock, G. L., and H. M. Stuckey (1977). Ultraviolet treatment of water for destruction of 
fish gram-negative bacteria pathogenic to fishes. J. Fish. Res. Board Can. 34, 1244-1249 
Haredasht, S. A. et al. (2018). A stochastic network-based model to simulate the spread of 
pancreas disease (PD) in the Norwegian salmon industry based on the observed vessel 
movements and seaway distance between marine farms. Preventive Veterinary Medicine. 
Jansen et al. (2017). The epidemiology of pancreas disease in salmonid aquaculture: a 
summary of the current state of knowledge. Journal of Fish Diseases, 40, 141–155 
Karlsen, M. et al. (2014). Multiple introductions of salmonid alphavirus from a wild reservoir 
have caused independent and self-sustainable epizootics in aquaculture. Journal of General 
Virology, 95, s. 52-59. 
Lyngstad, T. M. et al. (2015). Risk of disease transfer with wellboats in Norway - Technical 
report. Veterinærinstituttets rapportserie 15-2015. 
Masters, A.L. et al. (2008). Performance characterization of influent and effluent treatment 
systems: A case study at Craig Brook National Fish Hatchery. Aquacultural Engineering 38, 
66–76. 
Stene, A. et al. (2014). Transmission dynamics of pancreas disease (PD) in a Norwegian fjord: 
aspects of water transport, contact networks and infection pressure among salmon farms.  
Terjesen, B. F. et al. (2013). Design, dimensioning, and performance of a research facility for 
studies on the requirements of fish in RAS environments. Aquacultural Engineering 54, 49–
63. 
Viljugrein, H. et al. (2009). Integration of hydrodynamics into a statistical model on the 
spread of pancreas disease (PD) in salmon farming. Diseases in Aquatic Organisms (88, s. 35-
44). 
VKM (2008). Transportation of fish within a closed system. Opinion of the Panel on Animal 
Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 
 
 


