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Svar på høring – Forslag til endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske 

dyr. 

  

Viser til brev av 14.02.2020 (ref 2019/275400).  

 

I Forslag til endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr foreslås det at 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554 gjennomføres som norsk forskrift. 

Hvor denne rettsakten før var delvis gjennomført i form av instrukser og retningslinjer for 

tilsynet, vil den heretter være forskriftsfestet i omsetnings- og sykdomsforskriften for 

akvatiske dyr. Formålet med endringen er å følge opp avvik i Mattilsynets tidligere 

gjennomføring av rettsakten, som ble påpekt av EFTA Surveillance Authority (ESA) etter en 

inspeksjon i 2019. 

 

Den foreslåtte endringen av forskriften omfatter endringer i tre paragrafer, §§ 4, 8 og 9, samt 

tilføyelse av fire nye vedlegg, vedlegg 6-9. 

 

I det følgende gis Havforskningsinstituttets innspill og kommentarer til hver av disse 

paragrafene og vedleggene. 

 

Forslag til endring av §4 annet ledd, er tekstmessig uklart. Kapittel 3 i den tilføyde tekst, 

«kapittel 3,», hører i eksisterende forskrift til den andre delen, og ikke den tredje som det 

synes å fremgå i den endrede teksten. Bør kommaet etter «kapittel 3» erstattes med et «og»? 

 

Ingen kommentarer til forslag til endring av §8. 

 

I forslag til endring av §9, er det to viktige momenter. 

I nytt første ledd bokstav d) skal det forskriftsfestes at en sone/segment må ha hatt status som 

helsekategori II med en godkjent overvåkningsplan i minst to år, for å kunne erklæres som 

helsekategori I (sykdomsfri). I andre ledd presiseres det at søknad om å bli erklært 

helsekategori II med godkjent overvåkingsplan skal behandles av Mattilsynet. Den foreslåtte 

endringen angir dermed eksplisitt betingelsene og prosessen for å oppnå status som 

helsekategori I, noe Havforskningsinstituttet bifaller. 
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I tredje ledd skal det gis hjemmel til å kunne pålegge akvakulturanlegg i segment/sone i 

helsekategori I eller II ytterligere tiltak for å sikre anleggets/segmentets/sonens 

opprettholdelse av helsekategorien eller gjenoppnå mistet status som kategori I eller II. Den 

forslåtte endring støttes av Havforskningsinstituttet. 

 

Nytt vedlegg 6 spesifiserer forhold omkring overvåking- og bekjempelsesmetoder for 

sykdommer på liste 2. Vedlegget omhandler syv listeførte sykdommer fra liste 2, herunder 

ILA som er behandlet i vedleggets del 1.  

Havforskningsinstituttet har to mindre kommentarer til teksten. Første kommentar angår I.1 

Generelle krav første avsnitt, hvor det anføres at ved utføring av to prøvetakinger skal disse 

legges med størst mulig tidsmessig avstand. Ettersom ILA-utbrudd synes å ha en viss 

årstidsvariasjon, kan en slik praksis i uheldige tilfeller føre til prøvetakinger i ‘lavsesonger’ 

for ILA. Den andre kommentaren angår II.2 Diagnostiske metoder osv. punktene a) til c), 

hvor det angis hvordan prøver skal analyseres som oppfølgning på PCR-basert påvisning av 

ILAV. Kommentaren går på bruken av de logiske operatorer «og» og «eller» i forbindelse 

med hvordan metodikkene skal brukes som støtte for hverandre. Strengt logisk synes den 

foreslåtte teksten å spesifisere to alternativer: 1) at både a) og b) utføres eller, 2) at bare c) 

utføres. I II.3 Offisielle undersøkelser osv. ledd c) er valgt en annen logisk oppbygging av 

teksten med to bare to alternativer, henholdsvis i) og ii). Havforskningsinstituttet foreslår å 

bruke sistnevnte tekststruktur også i II.2 Diagnostiske metoder. 

 

Nytt vedlegg 7 spesifiserer forhold omring detaljerte diagnostiske metoder og 

framgangsmåter for sykdommer på liste 2. Vedlegget omhandler syv listeførte sykdommer fra 

liste 2, herunder ILA som er behandlet i vedleggets del 1. 

Havforskningsinstituttet har en del kommentarer og spørsmål til detaljer i teksten. 

I avsnitt II.1 Undersøkelse av prøver med RT-PCR, burde det mer konsistent presiseres at de 

angitte temperatur-syklusene gjelder ett-trins RT-PCR/RT-qPCR. 

I underavsnitt II.1.4. Sekvensering av amplifiserte PCR-produkter, kunne det med fordel 

fremgå tidligere i avsnittet at dette gjelder produkter fra segment 6. I samme avsnitt står det: 

«Sekvensering skal utføres ved bruk av amplifiseringsprimere hos eksterne foretak 

spesialisert på sekvensering». Hva er begrunnelsen for at sekvenseringen skal foretas hos et 

eksternt foretak? 

I avsnitt II.2 Isolering av ILAV i cellekulturer underavsnitt II.2.1 Tillaging av prøver er 

følgende setning noe uklar: «En slik behandling kan utføres for å redusere de virologiske 

undersøkelsenes varighet og antall tilfeller der forekomst av CPE vil kunne oppfattes som et 

mulig tegn på ILAV.» Bruken av ordet «varighet» er noe uklar, men skal kanskje oppfattes 

som svartid (tid fra prøvetaking til prøvesvar)? Dette bør presiseres. Videre, siden ILAV også 

kan forårsake CPE, bør det presiseres at det som kan unngås/reduseres ved bruk av IPNV 

antiserum er IPNV-forårsaket CPE. Følgende setning kunne erstatte den eksisterende: «En 

slik behandling kan utføres for å redusere antall tilfeller der forekomst av INPV-forårsaket 

CPE vil kunne oppfattes som mulig tegn på ILAV».  

I avsnitt II.2 Isolering av ILAV i cellekulturer opereres det med to ulike anbefalte 

temperaturregimer for analyse med kulturer av ASK-celler, hhv. 14 ± 2 °C og 15 ± 2 °C. Hvis 

ikke dette er gjort med overlegg, bør det rettes. 

I II.2.5 Hemadsorpsjon, kan det overveies å endre setningen «De røde blodlegemene fjernes, 

og hver brønn vaskes to ganger med L15-medium» til «Suspensjonen med de røde 

blodlegemene fjernes, og hver brønn vaskes to ganger med L15-medium». 

I II.2.6 Immunfluorescens (IF), er første avsnitts tredje og fjerde setning («225 μl 

supernatant….») noe uklare. Uten opplysning om brønnenes størrelse og det anvendte 

volumet av cellekulturmedium, er det for eksempel ikke opplagt hvordan fortynningsforholdet 

1:5 fremkommer. Overvei enten å opplyse om brønnstørrelse/volum eller angi et 

fortynningsforhold som kan brukes uavhengig av brønnstørrelse/volum. 
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I II.5. Immunhistokjemi (IHK), angis i annet avsnitts første setning, at vev skal fikseres i 

minst én dag (24t). Ettersom vev også kan overfikseres, bør en maksimal fikseringstid 

tilføyes.  

I II.5. Immunhistokjemi (IHK), underavsnitt 2) a) brukes begrepet «antigengjenfinning». I det 

det anerkjennes at det ikke finnes noe veldig bra norsk ord for antigen retrieval, foreslår vi en 

omskrivning, f.eks.: «For å frigjøre (dvs. blottlegge) de antigenene (epitopene) som 

formalinfikseringen har maskert, kokes snittene i 0,1 M sitratbuffer (pH 6,0) i 2 × 6 

minutter». 

I II.5. Immunhistokjemi (IHK), underavsnitt 2) b) brukes begrepet «monospesifikt». Vi 

foreslår å bruke spesifikt i stedet. 

I II.5. Immunhistokjemi (IHK), underavsnitt 2) c) foreslås første setning endret til: «Til 

påvisning av kanin-antistoffer som har bundet til ILAV-antigener inkuberes snittene med 

alkalisk fosfatase-konjugerte antistoffer mot kanin-IgG i 60 minutter». 

I II.5. Immunhistokjemi (IHK), underavsnitt 2) c) foreslås det at «motfarging» endres til 

kontrastfarging. 

 

Nytt vedlegg 8 er en modell for utforming av søknad om å få en sone eller et segment erklært 

i kategori II med godkjent overvåkingsprogram for sykdommer på liste 2. 

Havforskningsinstituttet oppfatter vedlegget som en mal for å oppnå fyllestgjørende og 

standardiserte søknader og har ingen vesentlige kommentarer til vedlegg 8. 

 

Nytt vedlegg 9 er en modell for utforming av søknad om å få et område erklært i kategori I 

sykdomsfri for sykdommer på liste 2. Havforskningsinstituttet oppfatter vedlegget som en mal 

for å oppnå fyllestgjørende og standardiserte søknader og har ingen vesentlige kommentarer 

til vedlegg 9. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Lasse Taranger      Terje Svåsand 

Forskningsdirektør     Programleder 

        

 

 

 

 

 


