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Mattilsynet 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo        Bergen 4. Februar 2021 
 
Dokumentet er sendt elektronisk 
 

Høringssvar: Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi 
(ILA) i Norge  
 
 
Om 
Salmon Group AS er Norges viktigste nettverk for lokale små- og mellomstore, familieigde 
oppdrettsselskap. Salmon Group AS eies av 41 lokale oppdrettere langs Norskekysten, og utøver 
gjennom våre eiere aktivt havbruk i 9 av landets 13 produksjonsområder. 
Blant våre viktige fokusområder er bærekraft, fiskehelse, fiskevelferd og matvaretrygghet øverst på 
agendaen. 
 
ILA 
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig sykdom som fryktes av både næring og 
forvaltning. ILA svekker fiskehelse- og velferd og fører til dårlig omdømme og redusert markedsadgang. 
Det er et stort ønske om å bekjempe sykdommen og redusere antall årlige smitteutbrudd, og Salmon 
Group ser det som positivt med en felles nasjonal plan for bekjempelse av denne sykdommen. 
 
Høringsforslag 
Ny europeisk dyrehelselovgivning blir gjeldende i Norge fra 21. april 2021. Det innebærer bl.a. at 
fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) blir kategorisert som C-sykdom. At ILA kategoriseres som C-
sykdom betyr at det blir opp til hvert medlemsland i EØS-området å beslutte hvordan sykdommen skal 
håndteres innenfor de rammer regelverket setter. Valget vil bl.a. få konsekvenser for omsetning av fisk 
og avlsmateriale. 
 
Denne høringen presenterer tre mulige strategivalg for håndtering av sykdommen ILA 
 
Alternative strategier for ILA 
Arbeidsgruppen har jobbet frem fem (5) alternative strategier for ILA. Av disse har Mattilsynet, ut fra en 
samlet vurdering av sykdomsfaglige, dyrevelferdsmessige, markedsmessige og samfunnsøkonomiske 
forhold, valgt ut tre (3) ulike strategier som de mest realistiske.  
 
I vårt høringssvar omtales de tre ulike strategiene med samme nummerering som i høringsdokumentet.  
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Alternativ 2: Frivillig bekjempelse i ny dyrehelseforordning 
Dersom Norge velger et alternativ som ikke inkluderer iverksettelse av en offentlig obligatorisk 
bekjempelsesplan, vil det innebære at myndighetene ikke er involvert i å hindre smittespredning ved 
ILA-utbrudd. Uten godkjent bekjempelsesplan vil det være opp til næringsaktørene selv hvordan de 
håndterer utbrudd på en lokalitet og om de velger å iverksette tiltak for å bekjempe sykdommen. 
 
Salmon Group støtter ikke alternativet med frivillig ILA-håndtering. 
 
Salmon Group er prinsippielt for frivillighet og våre aksjonærer utøver løpende forbedringsarbeid på 
frivillig basis. Dog vil det for dette alternativt forventelig ikke ha tilstrekkelig kraft til å sikre varig 
bekjempelse av sykdommen, og innehar også tiltak på anleggsnivå som kan gi operasjonelle-, 
omdømme- og økonomiske ulemper for enkeltselskaper uten garantier for nye sykdomspåslag.  
 
 
Alternativ 3: Nasjonal bekjempelsesplan og frivillig vaksinering 
Alternativ 3 forutsetter godkjent nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk overvåking for 
sykdomsfremkallende ILA-virus i alle ledd av produksjonssyklusen, frivillig vaksinering mot ILA og rask 
fjerning av enheter med påvist smitte av ILA-virus HPR-del. Bekjempelsesplanen omfatter samtlige 
lokaliteter fra dag én, men det legges opp til en trinnvis gjennomføring. 
 
Salmon Group støtter ikke alternativet med nasjonal bekjempelsesplan og frivillig vaksinering 
 
I høringsforslaget fremkommer det at ambisjonen for dette strategiske alternativet er å sikre - at all 
rogn og settefisk som omsettes er fri for ILA-virus HPR-del. I tillegg forutsettes det at forekomsten av ILA 
reduseres betydelig og helst til et nivå under fem årlige utbrudd. 
 
Kontroll og eliminering (eller selektering) tidlig i livsløpet vil ut fra et dyrevelferdsperspektiv redusere og 
forventelig hindre sykdomspåslag av ILA med tilhørende lidelse. Videre vil det fra et 
samfunnsøkonomisk-perspektiv gi redusert kostnad for oppdretter, forutsigbar råvaretilgang til 
foredlingsleddet og jevn vareflyt i handelsleddet. 
 
Forslaget, med en bekjempelsesplan som omfatter samtlige lokaliteter, tar dog ikke opp de store 
regionale variasjonene det er i dagens risikobilde for ILA.  
 
Alternativ 4: Nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk vaksinering 
Alternativ 4 forutsetter godkjent nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk overvåking for 
sykdomsfremkallende ILA-virus HPR-del i alle stadier i produksjonssyklusen, med obligatorisk 
vaksinering mot ILA og rask fjerning av enheter med påvist smitte av ILA-virus HPR-del. 
Bekjempelsesplanen omfatter samtlige lokaliteter fra dag én, men det legges opp til en trinnvis 
gjennomføring tilsvarende som for alternativ 3. 
 
Salmon Group støtter ikke alternativet med nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk vaksinering 
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I dag finnes det kun en vaksine med markedsføringstillatelse mot ILA, denne har omdiskutert 
effekt (produsent oppgir selv 50% effekt), og det foreligger lite data fra felt.  Vaksinen finnes kun 
som syvkomponent, noe som eventuelt kan føre til at en ikke lenger kan benytte seg av andre 
multivaksiner. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på sambruk av vaksine mot ILA med 
andre mye brukte vaksiner som vaksiner mot PD eller yersiniose.  I tillegg er det per i dag ikke 
lov (fiskehelsedirektivet) å vaksinere i sykdomsfrie segment mot ILA, eller i segment som befinner seg 
i overgangsperioden mot å oppnå ILA-fri status. Dette må avklares, og flere alternative vaksiner mot ILA 
må komme på markedet før obligatorisk vaksinering iverksettes.  
 
Salmon Groups vurdering av alternativene og forslag til et multiplum blant alternativene 
I vår gjennomgang og vurdering av de ulike alternativene, har vi identifisert elementer som vi mener vil 
hindre en effektiv og helhetlig bekjempelse av ILA i Norge. 
 
Vår mening er at en bekjempelsesplan må ha en helhetlig tilnærming og bygge på positive erfaringer 
som er gjort gjennom forebygging mot lus og andre virussykdommer.  Næringen har tidligere vist 
samhandling ved innføring av biosikkerhetstiltak fører til reduksjon av- og bekjempelse av smittsomme 
sykdommer på eget initiativ i regioner. Håndteringen av pancreas disease (PD) i PO7 og 
lusesamarbeidet i Rogaland 2017-2019 er to eksempler på dette. Likevel mener vi at ILA har såpass 
vesentlige samfunnsmessige konsekvenser at sykdommen bør bekjempes med tilstedeværelse av 
offentlig myndighet.  
 
I annet husdyrhold er screening på individnivå av avlsdyr for å unngå overføring av smittbare 
sykdommer til avkommene akseptert. Ved å innføre dette i tillegg til singelinkubering, vil en unngå å 
risikere å måtte sanere ut store deler av avlsmaterialet dersom stamfisk befinner seg i segment som 
ikke har definisjon ILA-fri. I det som ligger i forslag 3 og 4 fra Mattilsynet, er forutsigbar tilgang på 
stamfisk og trygghet rundt forvaltning av stamfisk og risiko for ILA ikke tatt godt nok høyde for.  
 
Det er en økende trend at en har funnet samme virusvariant i settefiskanlegg som står bak påviste 
sykdomsutbrudd i sjø. Det trengs mer kunnskap om hvorfor HPR0 i noen tilfeller muterer til HPR-del og 
dermed forårsaker sykdom. I forslaget trekkes Chile og Færøyene fram som foregangsnasjoner for 
bekjempelse av ILA, da en har påvist svært få tilfeller av ILAV-del de senere årene i produksjonen her. 
Likevel har begge disse landene høy prevalens av HPR0. 
 
Å «utrydde» ILA fra norsk oppdrettsnæring kan sees på som en utopi all den tid vi har vill laksefisk og 
antagelig reservoir av den ikke- sykdomsfremkallende varianten HPR0 i miljøet. 
Vi ønsker at forvaltningen har et kunnskapsbasert utgangspunkt - der kunnskap og erfaring fra 
forebygging av lus og sykdommer inngår i bekjempelsesstrategien for denne sykdommen.  
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Oppsummering og konklusjon 
 

1) Salmon Group mener at ILA er en alvorlig sykdom med vesentlige samfunnsmessige 
konsekvenser for Norge som produsent av sjømat. Vår tolkning er at denne faller inn under 
sykdomskategorier som skal bekjempes i offentlig regi og en offentlig bekjempelsesplan må 
fastsettes. 
 

2) Salmon Group vil anbefale at det utarbeides en offentlig bekjempelsesplan som tar høyde for 
de regionale forskjellene som er for ILA-risiko langs kysten. Planen må følgelig tilpasses og 
utarbeides regionsvis. 
I denne planen må det også inngå incitament for frivillig vaksinering, jfr. alternativ 3, og her 
må regulator, tilsynsmyndighet og bransjen jobbe proaktivt for å få frem flere alternative 
vaksiner mot ILA, for på sikt kunne iverksette alternativ 4 med obligatorisk vaksinering. 

 
 
 Bergen 4.02.2021 
 
 
 
 
 
     Jan Olav Langeland 
     Administrerende direktør 
 
 
 
 
Nils Aadland        Ingebjørg O. Sævareid 
Direktør Samfunnskontakt       Fagsjef Fiskehelse og Ernæring 


