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Høringssvar – Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i 
Norge 
 
Det vises til høringsbrev av 22.12.20, med forslag til strategi for bekjempelse av ILA i Norge. 
Sykdomsutbrudd har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare for de direkte berørte 
oppdrettsselskapene, men også for forsikringsselskapene som er med på å dekke tapene forårsaket av 
ILA. Mattilsynets initiativ for bekjempelse av ILA er etterlengtet, og vi er positive.   
 
Finans Norges hovedsynspunkter: 

 Skadeforebygging er et sentralt element i skadeforsikring. Finans Norge ønsker derfor at 
vaksinering er et sentralt element i bekjempelsen av ILA. 

 Vaksinering bør være frivillig, samtidig som et etableres en incentivordning som sikrer at flest 
mulig av næringsaktørene gjennomfører nødvendige tiltak. 

 Offentlig bekjempelse bør skje i form av båndlegging med restriksjoner på flytting av fisk, 
opprettelse av kontrollområder og pålegg om utslakting av smittet anlegg eller merd innen 
gitte tidsfrister.  

 Offentlige pålegg bør så langt som det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn holdes på et 
minimum for de næringsaktørene som deltar i vaksineringsprogrammet. 

 Det må fastsettes strenge krav til forebyggende smitteverntiltak der dette er relevant. 

 
Utdypende kommentarer 
Skadeforsikringsselskapene ønsker å være en langsiktig støttespiller for oppdrettsnæring i Norge og å 
sikre bærekraftig utvikling av næringen. Forebygging av skaderisiko er sentralt i dette arbeidet.  
 
Etter Finans Norges synspunkt fremstår alternativ 3, med frivillig vaksinering, som den beste 
strategien for bekjempelse av ILA i oppdrettsnæringen, dog med visse modifikasjoner for å gi et sterkt 
insentiv for vaksinering. Alternativ 3 vil etter vårt syn for det vesentligste bidra til en effektiv 
bekjempelse av ILA, uten at inngrepene er for byrdefulle for oppdrettsnæringen.  
 
Vi har følgende kommentarer til det foreslåtte alternativ 3:  

 Det bør kreves obligatorisk overvåking for HPR-del av stamfisk på individnivå. 
 Det bør gjennomføres obligatorisk overvåking av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg. 
 Obligatorisk overvåking av ILA-virus HPR-del i matfiskanlegg begrenses til de områder som i 

dag er definert som ILA-områder. 
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 Eventuell sanering av fisk må knyttes opp mot dødelighet og ikke påvisning av ILA alene.  
 Mattilsynets vurderinger bør skje på merdnivå, ikke på lokalitetsnivå.  
 Tømming av anlegg med uvaksinert fisk i løpet av en kort periode etter stadfestet diagnose 

støttes, men tidsrommet bør kunne utvides om fisken er nær slakteklar vekt og det er 
akseptabel avstand til nærmeste naboanlegg. Hensyn til dyrevelferd, samfunnsmessige 
konsekvenser og bærekraft må vektlegges.  
 

Utover det som allerede følger av alternativ 3 mener vi følgende punkter bør vurderes og inntas:  
 Krav til at økt biosikkerhet i anlegg som driftes med samme mannskap og hvor risiko for 

horisontalsmitte er stor: 
• Forbud mot å bruke lokalitetsfartøy på mer enn en lokalitet 
• Forbud mot å bruke samme arbeidstøy (inkl. støvler) og verktøy på mer enn en 

lokalitet 
• Krav til karenstid for utstyr som brukes til notvask / ringvask / inspeksjon før bruk ved 

ny lokalitet 
• Skjerpede krav til utsettmønster og maks antall populasjoner som kan leveres til en 

lokalitet 
 Krav til generasjonsskille i settefiskanlegg 

 

Konklusjon 
Finans Norge støtter Mattilsynets anbefaling om en bekjempelsesplan for hele landet, og anbefaler at 
alternativ 3 velges, og at de anførte punkter vurderes inntatt i bekjempelsesplanen.  

 

 
Med vennlig hilsen 
Finans Norge 
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