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Svar på høring; Framtidig forvaltning av fiskesykdommen ILA i Norge.  
 
 
Høringen handler om forslag til hvilken strategi Norge skal velge for bekjempelse av infeksiøs 
lakseanemi (ILA) etter ny dyrehelseforordning og kategorisering av fiskesykdommen ILA som 
C-sykdom under dette regelverket. 
 
 
Virulent ILAV (HPR-del) var et betydelig problem i norsk lakseoppdrett frem til 1990. Flere 
andre land har også hatt store utfordringer med ILA. Blant annet hadde ILA-epidemien i Chile 
i perioden 2007-09 dramatiske konsekvenser med nesten fullstendig kollaps i næringen, og på 
Færøyene i 2001-2004. I tillegg til å påføre store tap er ILA også en alvorlig trussel mot 
fiskevelferd hos oppdrettsfisk, samt at den vil kunne være en mulig trussel mot villaks. I Norge 
har det har vært 10–15 årlig ILA-tilfeller de siste årene (2015-2019), og i 2020 er det (per 5. 
januar 2021) rapportert en økning til 23 bekreftede og fem mistenkte ILA-tilfeller. Mer en 
halvparten av ILA-tilfellene i de siste årene er tilfeldige og sporadiske primære utbrudd med 
ukjent opphav, muligens som følge av HPR0 konversjoner til HPRdel. Avirulent ILAV (ILAV-
HPR0) forårsaker forbigående infeksjon i oppdrettsfisk, men fører ikke til utvikling av sykdom 
(ILA). Mange oppdrettslokaliteter i Norge blir smittet med denne ILAV-varianten i løpet av en 
produksjonssyklus. Det er sterke indikasjoner på at avirulent HPR0 kan mutere til virulente 
HPRdel-varianter, men faktorene som forårsaker slike genetiske endringer er ikke godt 
forstått. ILA kan i en kronisk fase med lav dødelighet lett bli oversett, og det kan gå flere 
måneder før sykdomsutbrudd blir oppdaget i oppdrettsanleggene. Et slikt forløp øker 
sannsynligheten for at smitte spres fra lokaliteten til nabo lokaliteter. 
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I forkant av høring er det gjort et grundig og godt utredningsarbeid av Mattilsynet i samarbeid 
med forvaltningsstøtte og næringen. Dette resulterte i resulterte i fem ulike mulige strategier. 
Mattilsynet har valgt å sende på høring tre av disse mulige strategiene for fremtidig håndtering 
av ILA i Norge: 
 
• frivillig ILA-håndtering fra næringsaktørenes side inkludert rom for å stille krav om 
obligatorisk vaksinasjon eller intensivert overvåking (alternativ 2), 
• ILA-håndtering i tråd med godkjent bekjempelsesplan uten krav om obligatorisk vaksinasjon 
(alternativ 3), (iverksettes systematisk overvåking og tiltak for å stimulere til frivillig vaksinasjon 
• ILA-håndtering i tråd med godkjent bekjempelsesplan med krav om obligatorisk vaksinasjon 
(alternativ 4). 
 
Havforskningsinstituttet støtter Mattilsynet sin anbefaling for en plan som inkluderer aktiv 
offentlig bekjempelse av ILA. Vi anbefaler ikke en frivillig ILA-håndtering fra næringsaktørenes 
side (alternativ 2) og mener at begrunnelse til å velge bort dette alternativet er godt beskrevet 
i utredningsdokumenter. Havforskningsinstituttet mener at en fremtidig bekjempelsesplan 
hvor forvaltningen er aktivt involvert med en god dialog med næringen har større sjanse til å 
lykkes med en helhetlig ILA-håndtering. Målet med forvaltningen om å redusere antallet ILA-
tilfeller vil føre til redusert tap i sjøfasen og forbedre mulighetene for langsiktig vekst og en 
bærekraftig oppdrettsnæring med godt internasjonalt ry. Som hovedansvarlig for 
forvaltningsstøtte om smittespredning og sykdom fra oppdrett til villfisk vil vi også påpeke at 
en reduksjon i forekomst av ILA, ILAV-HPRdel og HPR0 vil føre til redusert mulighet for negativ 
påvirkning på villaks.  
 
Strategivalgene med aktiv forvaltning som er skissert i høringen skilles i utgangspunktet på om 
det skal være frivillig eller pålagt vaksinering. Havforskningsinstituttet har noen betraktninger 
knyttet til dette.  
 

Vaksinering 
 

Det finnes i dag bare en ILA-vaksine som er godkjent i Norge jevnfør Statens legemiddelverk 
(juni 2020). Vaksinen er rettet mot 7 ulike patogener og inneholder herunder inaktiverte, hele 
ILA-virus. Beskyttelseseffekten av vaksinen synes relativt god under laboratoriebetingelser, 
men det mangler tilfredsstillende dokumentasjon for effekten under feltforhold. Det er også 
noen usikkerhet om hvor effektiv vaksinen er til å hindre spredning av smitte (transmisjon).  
På bakgrunn av dette er det verdt å bemerke, at en vaksine som beskytter bedre mot utvikling 
av klinisk sykdom og dødelighet enn mot spredning av virus, under uheldige forhold vil kunne 
bidra til å utvikle virus-varianter som er mer virulente og har større potensiale til å spre seg 
mellom individer, her fisk og anlegg (f.eks. Miller mfl. 2021, 
doi.org/10.1101/2020.12.01.20241836). Denne risiko vil imidlertid reduseres, trolig betydelig, ved 
at anlegg med ILA raskt slaktes ut (stamping-out). Ved på denne måten å fjerne ILA-syk fisk og 
dermed ILA-virus, vil den ‘virus-pool’ hvor mutasjoner oppstår og etablerer seg i stor grad 
begrenses. Utvikling av ILA-varianter, som en vaksine ikke lenger beskytter (fullstendig) mot 
(vaccine escapees), er en annen potensiell risiko ved vaksinering, men den er trolig vesentlig 
mindre enn tilsvarende risiko for utvikling av resistens mot antibiotika og kjemiske 
bekjempelsesmidler (Kennedy mfl. 2018 DOI:10.1073/pnas.1717159115). Dette skyldes i høy grad 
at vaksiner virker profylaktisk og dermed bidrar til at virus-poolen som det selekteres fra 
holdes lav, jf. bemerkningen om stamping-out ovenfor. 
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I både Grunnlag for beslutning om bekjempelsesplan og Høring: fremtidig forvaltning av 
fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge fremgår det, at det ikke vil være aktuelt å 
vaksinere i ILA-frie soner eller i soner/områder som er underlagt en (toårig) overvåkingsplan 
for å oppnå status som ILA-fri. Dette skyldes antakeligvis at eksisterende ILA-vaksiner er basert 
på hel-virus og dermed vil gjøre det litt usikkert å skille mellom vaksinerte og infiserte fisk med 
PCR og umulig med serologi. OIE stiller imidlertid ikke generelt negativt til vaksinering i 
sykdomsfri soner, gitt at vaksinene legger til rette for diagnostisk å kunne skjelne mellom 
infiserte og vaksinerte (ikke-infiserte) dyr. I husdyrbruket gjelder dette for eksempel for munn 
og klauvsjuke (Foot and Mouth Disease, OIE Terrestial Manual 2018). En ILA hel-virus vaksine 
som renses tilstrekkelig fri for ikke-strukturelle proteiner, eller en type subunit-vaksine som 
bare inneholder deler av viruset, vil kunne oppfylle denne typen krav. Begge tilnærminger er 
teknisk overkommelige og det eksisterer allerede lovende eksperimentelle vaksiner.  
Serologisk overvåking og dokumentasjon av smittestatus (og smittefrihet) er ikke nevnt i 
Mattilsynets høringspapirer - og har så langt heller ikke fått allmenn oppmerksomhet som 
forvaltningsverktøy i forbindelse med ILA. Serologi er imidlertid et akseptert og alminnelig 
verktøy i overvåking av andre dyresykdommer, og har bruksområder som komplementerer og 
atskiller seg fra PCR-baserte metoder (OIE Terrestial Manual 2018). Sammenlignet med 
pattedyr synes laksen å ha noe dårligere evne til å produsere bredspektrede antistoffsvar mot 
‘komplekse stimuli’ slik som multivalente vaksiner, og typisk vil ikke alle individer svare like 
godt. Det er likevel vist at laks svarer med antistoffsvar på hel-virus vaksiner (Tobar mfl. 2015, 
doi: 10.3389/fimmu.2015.00244), på ILA-infeksjon i oppdrett (Kibenge mfl. 2002, 
DOI: 10.3354/dao051001), og at villaks trolig har svart på infeksjon med å utvikle antistoffer 
mot ILA-viruset (Cipriano 2009, doi.org/10.1093/icesjms/fsp124). Serologi bør derfor nevnes 
som et mulig tilleggsverktøy til overvåking og dokumentasjon av smittestatus, og da særlig 
hvis fremtidige vaksiner vil tillate å skjelne mellom infiserte og vaksinert fisk.  
Vaksinering forventes ikke å ha effekt på infeksjoner med ILA HPR0, trolig grunnet HPR0’s 
overfladiske lokalisering i gjelleepitelet hvor det antas å være begrenset med f.eks. ILA-
spesifikke antistoffer. Om dette også vil være tilfellet hvis det anvendes mukosale vaksiner 
(f.eks. Advanced BioNutrition Corporation, patent 20140314858) synes usikkert. 
 
Når vaksinasjon foretas sammen med konsekvent bruk av stamping-out vil de mulige 
risikomomentene, som er forbundet med bruk av en (noe) sub-optimal vaksine, reduseres 
betydelig. Samtidig kan det forventes at vaksinering vil bidra til å minske det generelle 
smittetrykket fra ILA HPR-del. Vurderingen av om (obligatorisk) vaksinasjon er hensiktsmessig 
for effektiv bekjempelse av ILA, avhenger derfor i høy grad av hvor sub-optimal de(n) 
eksisterende vaksine(r) er. Epidemiologisk modellering bør kunne bidra til å belyse 
sammenhengen mellom beskyttelseseffektiviteten til ILA-vaksinene og den effekten som 
(obligatorisk) vaksinering vil ha på den overordnede bekjempelse av ILA. Hvis eksisterende og 
kommende vaksiner oppfyller et slikt ‘minstekrav’ til effekt, synes vaksinering å være et 
attraktivt ekstra redskap i en bekjempelse av ILA i Norge. 
 
Ved vaksinering med vaksinen vil det blant annet utvikles antistoffer mot de immunogene 
deler av ILA-viruset. Dette gjør at vaksinerte fisk blir seropositive for ILA og dermed ikke lenger 
er mulige å skjelne fra infiserte (overlevere) med serologiske metoder. 
Havforskningsinstituttet mener at eventuell obligatorisk vaksinering må ha som målsetting å 
oppnå ILA-fri status i hele eller deler av Norge. Løpende overvåking, basert både på serologi 
og PCR metode, vil være av stor viktighet for å dokumentere denne status, og hvis de anvendte 
vaksinene er til delvis hinder for dette vil det tale mot vaksinering.  
  

https://doi.org/10.3354/dao051001
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsp124
https://patents.justia.com/patent/20140314858
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Beskyttelseseffekten av vaksinen er noe usikker, og er ikke tilstrekkelig dokumentert. 
Vaksinering kan muligens redusere sykdom og tap i oppdrett, men det er usikkerhet knyttet 
til i hvor stor grad den hindrer eller reduserer smittespredning. På Færøyene og i Chile, er 
effekten av vaksinasjon med hensyn til redusert smittepress og færre antall utbrudd vanskelig 
å vurdere uavhengig av andre bekjempelsestiltak som er implementert. Dagens vaksiner 
reduserer eller hindrer tydeligvis heller ikke ILAV-HPR0 smitte og spredning av denne, noe som 
gjør at vaksinering kan føre til økning i forekomst av ILAV-HPR0 dersom denne varianten ikke 
blir godt overvåket og kontrollert.  
 
Vaksinering vil utgjøre et sterkt seleksjonspress på ILA-viruset og kan føre til at viruset endrer 
egenskaper i uheldig retning, særlig om de anvendte vaksiner har begrenset effekt. Det er 
derfor en rekke sentrale spørsmål som bør besvares:  
-Beskytter vaksinen mot forskjellige ILAV-HPRdel varianter (kryssbeskyttelse)? 
-Kan en vaksine som ikke effektivt hindrer smitte, selektere for virusmutanter og -varianter 
som er mer smittsomme eller virulente? 
-Kan vaksinasjonen øke sannsynligheten for omforming av HPR0 til HPR-del? 
 
Det kan være en betydelig ekstra kostnad knyttet til bruk av en ILA-vaksine, både for næringen 
og initielt for vaksineprodusentene. Det er lagt til grunn at kostnadene ved ILAV-vaksinering 
vil gå ned med økende volum av ILAV-vaksinering. Men, dersom ILAV-vaksinering ikke er tillatt 
i ILAV-frie segmenter, og Norges valgte strategi gir fristatus, vil volumet av ILAV-vaksiner avta. 
Det vil derfor initielt være et stort behov for vaksiner, men så et fallende behov ved oppnådd 
fristatus. Dette paradokset vil være utfordrende for vaksineprodusentene ift kost-nytte 
spørsmål knyttet til investeringer i nye ILAV-vaksiner og skalering av produksjon.  
 
Basert på tilgengelige data og usikkerheten omkring effektiviteten av den eksisterende, 
godkjente vaksinen mener Havforskningsinstituttet at ILA-vaksinasjon bør være valgfri. 
Utvikling av mer virksomme vaksiner, for eksempel subunit-vaksiner som tillater serologisk 
overvåking av ILA, vil kunne endre denne vurdering i retning av anbefaling av pålagt 
vaksinering. 
 

Strenge smitteverntiltak 
 

Innføring av strenge smitteverntiltak i hele driftsfasen vil ha god forebyggende effekt og bidra 
til å unngå spredning av ILAV. Grunnleggende krav om smittehygienisk forsvarlig drift, 
inkludert generasjonsskiller, kan sammen med krav til overvåking og brakklegging i 
settefiskanlegg være avgjørende for å begrense spredning og utbrudd.  
Havforskningsinstituttet anerkjenner at det kan være utfordrende for næringen å kunne 
overholde strenge krav, men erfaringene fra Færøyene og Chile peker på at målrettet innsats 
kan belønnes med en betydelig reduksjon i antall ILA-tilfeller i det lange løp, og dermed 
reduserte kostnader for næringen som helhet. 
 
Bruk av soner vil kun være effektiv når de er tilstrekkelig epidemiologisk atskilte - og 
konsekvent bruk av buffersoner (= tilstrekkelig hydrodynamisk avstand) er derfor vanligvis 
nødvendig.  
 
RAS-anlegg som ikke gjør bruk av generasjonsskiller og fullstendig sanering og desinfeksjon 
mellom generasjoner, vil trolig ha store utfordringer med å oppnå og opprettholde status som 
ILA-fri.  
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Overvåking og bekjempelsestiltak 
 

Erfaring fra Chile og Færøyna viser at overvåking er et viktig ledd i bekjempelsen av ILA. 
Havforskningsinstituttet mener at overvåking gjennom hele produksjonssyklusen (stamfisk, 
settefisk og matfisk), med tilhørende tiltak, vil være nødvendig for å hindre eller betraktelig 
redusere både primære og sekundære utbrudd. Ulempen med HPR0-overvåking er at det vil 
være nødvendig å ta ekstra prøver (gjelle) fra fisken, noe som betyr ekstra kostnader for 
næring. Ved overvåking av ILA-HPRdel kan en utnytte de prøvene som tas i forbindelse med 
PD-overvåkingen som dekker en stor del av oppdrettsnæringen i PD-sonen og dermed 
reduserer kostnaden betydelig (per besøk og per analyse). 
 
Det er generelt akseptert på at virus med HPR0 genotypen kan mutere til virulente HPR-del-
varianter. Undersøkelser i Norge, Færøyene og Chile har vist at HPR0 er prevalent i oppdrett i 
alle produksjonsstadier. Hvordan ILAV-HPR0 endres til ILAV-HPRdel er ikke kjent, men 
beregninger ser ut til å indikere at så mange som 50% av de senere års utbrudd kan skyldes 
dette. Det vises også til at 1-3% av HPR0 positive lokaliteter får ILA (ILAV-HPRdel). Dette tilsier 
at det er viktig å ha god kontroll på HPR0, og at stam- og settefisk i stor grad bør etterstrebes 
å være HPR0-fri. Det vil derfor være gunstig, og sannsynligvis nødvendig, å overvåke ikke bare 
HPR-del men også HPR0 gjennom hele produksjonssyklusen, dersom ambisjonsnivået om 
mindre enn fem (ett) ILA-tilfeller i året skal være oppnåelig. God overvåking av ILAV-HPR0 vil 
også øke kunnskapen om HPR0 i norsk oppdrett og legge bedre til rette for å vurdere denne 
genotypens rolle i ILA-HPR-del utbruddene.  
 
ILAV er med stor sannsynlighet introdusert til oppdrettsfisk fra villfisk, muligens flere ganger. 
Dette vil kunne skje igjen. Derfor vil overvåking og raske tiltak være viktig for å påvise slike 
introduksjoner tidlig, også ved tilnærmet ILAV frihet i næringen.  
 
Dersom man velger å ikke overvåke HPR0 i særlig grad, vil dette kunne påvirke valget av frivillig 
versus pålagt vaksinering i retning av pålagt vaksinering.  
 
For all overvåking er det viktig at den følges av raske, presise og godt definerte formålstjenlige 
bekjempelsestiltak. Dette gjelder også dersom man velger å overvåke ILAV-HPR0.  
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Konklusjon  
 

Næringen og forvaltningen har nå en god anledning til å velge å forfølge en aktiv bekjempelse 
av ILA. På Færøyene og i Chile har omfattende bekjempelsesplaner blitt fulgt i mer enn 10 år 
- og har endret en svært alvorlig sykdomssituasjon til det vesentlig bedre. 
Havforskningsinstituttet anbefaler at det utarbeides og implementeres like ambisiøse 
bekjempelsesplaner i Norge der forvaltningen er aktivt inne. Om så blir tilfelle, bør det være 
mulig å bringe antallet årlige ILA-smitteutbrudd ned mot, eller under, 1 tilfelle. Strategien som 
Norge velger fremover, vil påvirke Norges og næringens omdømme som bæredyktig 
sjømatsleverandør. 
 

• Havforskningsinstituttet anbefaler i likhet med Mattilsynet en plan som inkluderer 
aktiv offentlig bekjempelse av ILA.  

• Havforskningsinstituttet mener at strategien med frivillig vaksinering er det beste 
valget, gitt strenge smittehygienetiltak og god overvåking 

• Havforskningsinstituttet mener at overvåking av både ILAV-HPRdel og -HPR0 vil være 
fornuftig og bidra til måloppnåelsen.  
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