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HØRINGSUTTALELSE SAK NR. 2020/160537 

Innspill til høring om ny forvalting av ILA 

Viser til Mattilsynet høringsbrev med forslag til ny forvaltning av ILA med bakgrunn i nytt 

regelverk som blir gjeldende fra 21. april 2021, høring - fremtidig forvaltning av ILA, og med 

høringsfrist 5. februar.  

 
I høringsbrevet og rapporten til arbeidsgruppen er det en rekke konsekvenser, usikkerheter 
og paradokser ved et slikt bekjempelsesprogram som fører til at SalMar ikke kan støtte 
mattilsynets anbefalinger om en offentlig bekjempelse av ILA.  ILA er en alvorlig sykdom som 
SalMar ønsker at skal kontrolleres og bekjempes basert på erfaringen fra de siste 30 årene 
sammen med oppdatert kunnskap om viruset sin biologi. Derfor ønsker SalMar at ny 
bekjempelse skal følge Alternativ 2, og at det utarbeides en bekjempelsesplan som skal 
hindre smitte mellom anlegg. Etter vår vurdering har mattilsynet fortsatt handlingsrom 
innenfor Matloven, akvakulturforskriften og dyrevelferdsforskriften til å pålegge betydelige 
tiltak for å hindre horisontal spredning. Hvis mattilsynet ikke har tilstrekkelig nasjonalt 
handlingsrom til å kontrollere sykdommen og hindre sekundært utbrudd, ønsker vi å vise til 
Sjømat Norge sitt høringssvar og et næringsbasert privatrettslig kontrollprogram.  
 

Lovgrunnlag /valg om bekjempelse 

• Hensikten med bekjempelsesplan i henhold til EU/ESA fiskehelsedirektiv er å 
bekjempe ILA og opprette ILA frie segmenter. Slik regelverket er skissert og 
alternativene er satt opp, kan vi ikke se at regelverket passer ILA som sykdom. Det er 
lite sannsynlig å forvente at man kan oppnå helt ILA frie segmenter, samtidig som 

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing__framtidig_forvaltning_av_ila_i_norge_002.41630/binary/H%C3%B8ring%20-%20Framtidig%20forvaltning%20av%20ILA%20i%20Norge%20(002)
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konsekvensene for «tilfeldige utbrudd» vil være svært 
store. Vi mener man må se på andre alternativer til å oppnå ILA fri status på 
rognprodukter, som for eksempel individ-screening. 

• Vi er uenig i tolkningen av Animal Health Law. Artikkel 31(2)  fastslår at hvis man skal 
innføre import eller helsegarantier ved eksport til ILA frie soner eller segmenter, må 
man følge et godkjent bekjempelsesprogram for å oppnå fri status,  for å sikre lik 
praksis i erklæring av frihet innenfor EU. Vi er enig i Mattilsynets vurdering at det er 
opp til medlemslandene om det skal etableres et bekjempelsesprogram for å nå fri 
status.  Derimot er vi uenig i mattilsynets tolkning om at man ikke kan pålegge tiltak 
ved sykdomsutbrudd av ILA.  Så lenge tiltakene er hensiktsmessige og ikke påvirker 
flyt av varer, dyr eller tjenester mellom medlemsland. På lik linje med ikke listeførte 
sykdommer (AHL Artikkel 226).  

• Vi oppfordrer derfor til vurdere vårt   nasjonale handlingsrom innenfor alternativ 2 - 
men med egne tilpasninger der Mattilsynet skal ha hjemmel til å båndlegge som 
smittsom sykdom og etablere lokale/regionale bekjempelsessoner med krav til raskt 
uttak av smittet fisk. 

ILA fritt segment 

• Vi har størst betenkeligheter med hele hensikten med bekjempelsesplan, som er å 
etablere ILA frie soner/områder og etter hvert forsøke å få hele norskekysten som en 
ILA fri sone. Vi har ikke tro på at dette er oppnåelig- da tiltakene ikke er tilpasset 
virusets natur og tilstedeværelse som apatogen variant i villfisk og laksefisk.  

• Dagens kunnskap tilsier at mutasjon av HPR0 til HPR del er hovedårsaken til utbrudd 
uten kjent opprinnelse. Det er bred enighet om at HPR0 er vidt utbredd i sjø og at alle 
laksepopulasjoner i sjø blir smittet med HPR0 i løpet av sjøfasen. Hovedeffekten vil 
komme av de tiltak som redusere sannsynligheten for mutasjon. 

 
Forslagene /alternativene 

• Det er ikke tiltakene i alternativ 3 som er problemet i seg selv; selve 
bekjempelsesmetodikk med overvåkning, båndlegging og kriterier for rask fjerning av 
smittet fisk er vi tilhengere av. Det er definisjonen av fri-status i EU regelverket, som 
fører til delvis uholdbare konsekvenser hvis ordlyden følges. Vi anbefaler derfor 
alternativ 2- men det bør sees på hjemmel for nasjonalt handlingsrom for 
virkemidler.   

• Vi ønsker ikke at sykdommen skal få fotfeste i Norge og ser at dette er en sykdom 
man må overvåke, påvise og slå ned for å begrense spredning ved påvisning i et 
område. Ett av de mest effektive tiltakene de senere årene har vært  etablering av 
robuste sonestrukturer, samt raskt uttak av smittede fiskegrupper. Dette har medført 
at man de senere årene sjeldnere har sett klinisk sykdom, og vi ser også en nedgang i 
antall sekundærutbrudd som følge av dette. 

  
Vaksine 

• Vi støtter ikke kost -nytte vurderingen som er gjort mhp vaksiners effekt. En 
utfordring med dagens vaksiner er at de først og fremst er dokumentert med tanke 
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på beskyttelse i et klinisk utbrudd og ikke sannsynlighet for 
påvisning eller virusutskillelse i fisk med virus. Bruk av vaksinasjon som et tiltak 
mener vi er mest riktig i områder med høyt smittepress. 

  
Reservoar og smitteveier av ILAV og stamfisk 

• Det er vidt akseptert at den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA viruset er 
svært utbredt i sjø. Stamfisk og settefisk er i dag fri for HPR-del og det er i Norge ikke 
påvist vertikal overføring med dagens praksis med oervåkning og sykdomskontroll av 
stamfisk. Det skisseres svært inngripende tiltak for stamfisk når det er usannsynlig at 
det vil føre til en reduksjon i antall påvisninger på matfisk lokaliteter.   

• Alternativ 3 eller 4 inneholder elementer som representerer en uholdbar risiko for 
rognprodusenter- og vi mener det her må sees på andre metoder for å dokumentere 
fri status på rogn.  

 

Forvaltning 

• En bekjempselsesplan for ILA vil medføre økt byråkrati- store ressurskrevende 
oppgaver satt til Mattilsynet med prøveuttak, inspeksjoner, attestutstedelser og 
søknadsbehandling. EU/ESA som premissleverandør skaper en større usikkerhet og et 
rigid system som ikke er tilpasset sykdommen.  

 
Markedsadgang 

• Ingen av de andre lakseproduserende landene er knyttet til EU/ESAs regelverk. 
De vil sannsynligvis fortsatt ha markedstilgang. 

• I høringsbrevet fokusere Mattilsynet på HPR-del i forhold til markedsadgang til 
tredje land. Hos OIE er både HPR0 og HPR-del listeført. Dermed gir HPR0 
samme handlingsrom for tredjeland selv med fri status for HPR-del i regi 
EU/ESA. 

 

 
  

  

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
Roger Bekken 
Konserndirektør oppdrett/COO-Farming 


