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Uttale til høring med forslag til endring i 
krav til transport av fisk knyttet til PD 
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til deres høring med forslag til endring i krav til 
transport av fisk knyttet til PD.  
 

Generelt  
NJFF støtter innstrammingene i de to aktuelle forskriftene som Mattilsynet legger opp til. 
Spesielt sentralt for oss som representerer villfiskinteresser, er målet om at eventuelle 
sykdommer i oppdrett ikke skal ha bestandsregulerende effekt på villfisk. NJFF mener 
strengere krav til transport av fisk til og fra anlegg og strengere krav til utslipp av 
vann/behandling av vann fra brønnbåter kan bidra til å redusere faren for smitte av PD til 
villaks. Bakgrunnen for høringen er blant annet at en ny vitenskapelig artikkel om spredning 
av PD antyder at betydningen av brønnbåtbevegelser som risikofaktor for spredning av PD er 
undervurdert. 

 

Forskriftsendringer 
NJFF støtter de foreslåtte endringene i forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av 
akvakulturdyr.  De foreslåtte endringene i § 20, 22 og 29 vil redusere faren for 
smittespredning av PD til andre anlegg, eller til villfisk, under transport av rensefisk eller laks 
til og fra anlegg eller slakterier.  

 

Utfordringene knyttet til villfisken i forhold til sykdomssmitte av eksempelvis PD fra 
lakseoppdrett er hittil ikke godt dokumentert, og er ikke alltid like lett å oppdage. I den årlige 
risikovurderingsrapporten for norsk fiskeoppdrett står det i kapittel 4.1.1: «Selv om det vil 
være noen genetiske forskjeller mellom oppdrettslaks og villaks så er dette samme art, og 
man forventer at de samme patogenene som utgjør et problem i oppdrett vil kunne infisere 
og gi sykdom hos vill laks der forholdene ligger til rette for det. For sjøørret og -røye, som 
tilhører samme familie som laks, vil en forvente at de patogener som gir sykdom i laks som 
oftest også vil kunne infisere disse». Rapporten finnes på 
https://www.hi.no/filarkiv/2018/02/risikorapport_2018.pdf/nb-no  

https://www.hi.no/filarkiv/2018/02/risikorapport_2018.pdf/nb-no
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Sykdom og død hos vill laksefisk som følge av smitte fra eksempelvis transport av fisk i 
brønnbåter er særdeles vanskelig å dokumentere. Føre var prinsippet tilsier likevel at 
mulighetene for slik smittespredning bør begrenses i så stor grad som mulig. 
 
NJFF støtter også endringsforslaget i forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å 
forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, § 9 andre ledd.  
§ 9 andre ledd skal endret lyde: «Det er forbudt å flytte rensefisk fra akvakulturanlegg med 
ubehandlet sjøvann ut av PD-sonen. Det samme gjelder flytting fra område der aktuell 
subtype av SAV forekommer til område fri for den aktuelle subtypen av SAV. II».  
 
NJFF støtter derfor de foreslåtte forskriftsendringene, og mener at disse vil kunne bidra til en 
viss reduksjon i smittefaren ovenfor villfisken. 

 

Vennlig hilsen 
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