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Hørings svar fra Norges Miljøvernforbund ( NMF ) vedrørende bekjempelse av 
infeksiøs lakseanemi ( ILA ) i Norsk lakseoppdrett. 
 
NMF registrerer at Mattilsynet har fått en rapport med 5 mulige veger for å bekjempe 
ILA i Norsk Lakseoppdrett som listet opp her. 
 
Alternativ 1 – Frivillig bekjempelse • Alternativ 2 – Frivillig bekjempelse med rom for 
privat/offentlig samarbeid om enkelte bekjempelsestiltak • Alternativ 3 – Nasjonal 
bekjempelsesplan – frivillig vaksinering • Alternativ 4 – Nasjonal bekjempelsesplan – 
obligatorisk vaksinering • Alternativ 5 – Regional bekjempelsesplan – obligatorisk 
regional vaksinering. 
 
 
NMF ser også at ekspertgruppen med sin rapport, og næringsaktørene fokuserer på 
denne sykdommen som et stort økonomisk problem for industrien selv. Og har regnet 
på kostander for industrien ved å velge de forskjellige alternativene. Men NMF kan ikke 
se at ekspertgruppen har sett på konsekvensene ved de forskjellige alternativene har på 
villfisk som Villaks og Sjøørrett. NMF mener at smitte av ILA fra de infiserte anleggene til 
villfisk og dødelighet på denne, også bør komme inn som et element når en velger 
hvilket alternativ som må velges for å bekjempe ILA. Det er nå hevet over enhver tvil at 
ILA og andre sykdommer i oppdrettsanleggene smitter til villfisk, og ikke bare vice 
versa. Se artikkel fra DN hvor professor Are Nylynd som har forsket på smittsomme 
fiskesykdommer som ILA i over 30 år snakker om denne smitten fra oppdrettsanlegg til 
villaks. 
 
Forsker: Ikke tvil om spredning av dødelig virus fra oppdrettsfisk til villfisk | DN 
 
NMF kan legge til at ILA ikke er dødelig for sjøørrett, men er bærer av sykdommen inn 
til våre elver når den skal gyte, og kan smitte villaks smolt og yngel med denne 
sykdommen med stor dødelighet. 
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NMF ser at kostnadene ved å vaksinere all utsatt laks mot ILA vil koste industrien 
kr.1.20 pr fisk. Dette er små kostnader sett i forhold til dødeligheten hos oppdrettslaks, 
og ikke minst dødeligheten for villaks, som er under et enormt dødelig press fra 
oppdrettsindustrien grunnet andre smittsomme sykdommer. som daglig strømmer ut 
fra de åpne merdene, og dødelige lakselus påslag.  
 
NMF ser det derfor som meget viktig at også denne smitte faktoren av sykdommer fra 
oppdrettsanlegg til villfisk ,blir tatt med når en skal velge hvilket alternativ en faller ned 
på. 
 
I tillegg er NMF bekymret for at sykdom smittet oppdrettslaks blir solgt på markedet , 
uten at forbruker er informert om at fisken de kjøper kan ha sykdommen ILA ( eller 
andre virussykdommer ) ved utslakting. Nå sies det at slike virussykdommer som ILA 
ikke kan smitte over til mennesker, men NMF mener at det siste året med Covid-19 må 
føre til at forbruker i hvert fall har valget om de vil kjøpe fisken som har vært syk, eller 
kommer fra merder som er slaktet ut på grunn av ILA smitte. Covid-19 har vist oss at 
føre var er viktig også når det kommer til virusinfisert fisk. Dette har NMF tatt opp i flere 
tidligere bekymringsmeldinger. Dette at smittet fisk kommer ut på markedet er også et 
stort omdømmeproblem for oppdrettsindustrien. Så blir en kvitt en av de verste 
sykdommene som ILA , blir en også kvitt en av sykdommene som fører til dette 
omdømmetapet. 
 
                                                             Konklusjon : 
 
På bakgrunn av ovennevnte opplysninger om sykdommen ILA er NMF klokkeklar 
på at det strengeste alternativet må velges, som er alternativ 4. :  Nasjonal 
bekjempelses plan, med obligatorisk vaksinering på all utsatt smolt. Og NMF 
støtter også Mattilsynet i sitt syn på øyeblikkelig utslakting av anlegg med ILA 
smitte. 
Kun ved obligatorisk vaksinering. Og øyeblikkelig utslakting ved oppdaget smitte, 
kan smittepresset til villaks, og spesielt utgående villaks smolt reduseres som en 
faktor av dødelighet til villaks.  
For omdømmet til oppdrettsindustrien bør også alternativ 4 velges, slik at ILA syk 
laks ikke kommer ut på markedet, med det omdømme tap dette har for 
industrien. 
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