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Kommentarer til alternativ 3 og 4: 

PatoGen er positive til at det etableres en bekjempelsesplan for å begrense antall ILA-utbrudd i Norsk 
akvakultur, og mener at tiltakene i alternativ 3 er det av de omtalte alternativene som på sikt vil gi størst 
verdi for næringen.  
 
Vi mener imidlertid at det er viktig å være bevisst på at fremgangsmåten vil være noe forskjellig i forhold 
til å redusere antallet primære og sekundære ILA-utbrudd. Dette bør klart fremgå i bekjempelsesplanen. 
Primærutbrudd håndteres ved å få kontroll på ILAV-HPR0 smitten i produksjonen ved å sette inn tiltak der 
det har størst effekt. Sannsynligheten for et primærutbrudd reduseres ved å minimere smittepresset av 
ILAV-HPR0 og ved å rette inn tiltak mot risikofaktorer for delesjon av ILAV-HPR0. Nasjonale og 
internasjonale erfaringer viser at sekundære ILA-utbrudd håndteres godt ved hjelp av rask fjerning av 
affiserte merder, målrettede biosikkerhetstiltak og overvåkning rundt ILA/ILAV-positive anlegg.  
 
Vaksinering er en viktig del i begge alternativene 3 og 4 med formål om å redusere risikoen for sekundære 
ILA utbrudd som følge av horisontal spredning av virulent ILAV. Hvis vaksinering skal gjennomføres mener 
vi at det må fremlegges overbevisende dokumentasjon på at vaksinert fisk har redusert virusutskillelse og 
at dette igjen gir reduksjon i potensialet for horisontal smitteoverføring av ILAV-del. Slik dokumentasjon 
har vi til nå ikke kjennskap til. Et studie utført av Chase-Topping og medarbeidere (2021) viser at 
vaksinering med dagens kommersielt tilgjengelige ILAV-vaksine ikke er tilstrekkelig for å hindre horisontal 
smitteoverføring. En signifikant reduksjon i  virusutskillelse som følge av vaksinering vil, sammen med 
biosikkerhetstiltak og smitteovervåkning rundt anlegget, kunne redusere risikoen for sekundære ILA-
utbrudd. Sett i lys av den høye andelen primære ILA-utbrudd i Norge de siste årene, mener vi det er 
nødvendig å først undersøke om vaksinering har effekt mot smittepresset av ILAV-HPR0 i en populasjon 
og deretter om vaksinering vil kunne påvirke risikoen for primærutbrudd av ILA. Dette vil være avgjørende 
for kost-nyttevurderingen som næringen og Mattilsynet må ta ift valg av frivillig eller pålagt vaksinering. 
 
PatoGen mener at det vil være viktig å iverksette systematisk overvåkning i sjø i fase 1 og ikke i fase 2 
siden dette vil være ett av tiltakene som vil kunne implementeres raskt og gi rask effekt mot sekundære 
utbrudd. Den negative utviklingen i ILA statistikken fra 2020 underbygger også dette. For å spare 
kostnader knyttet til ILA-bekjempelse mener PatoGen at forvaltningen bør tilrettelegge for at enkelt-
merder med påvist ILAV-del skal slaktes ut forutsatt god kontroll på smittestatus i nabomerdene på 
anlegget. Dette som et alternativ til dagens strategi med utslakting av hele anlegg. En slik praksis vil også 
redusere presset på brønnbåter og slakterier som foretar sanitetsslakting. 
 
Videre mener vi at overvåkning av ILAV-del i stamfisk og settefisk trolig vil ha begrenset effekt hvis det 
ikke også iverksettes en systematisk overvåkning av, og tiltak mot ILAV-HPR0 i produksjonen. PatoGen 
mener også at forvaltningen av en ILAV-del påvisning i landanlegg bør utføres på smittemessige adskilte 
enheter innad i anlegget og ikke på lokalitetsnivå.  
 
Vi er forøvrig bekymret for at et storstilt overvåkningsprogram for ILAV i settefisk og stamfisk som ikke tar 
sikte på å iverksette tiltak for å redusere forekomsten av ILAV-HPR0 vil ha begrenset effekt. Vi har 
imidlertid erfaring med at et høyt smittepress med ILAV-HPR0 i settefisk gir økt risiko for ILA-utbrudd i sjø, 



og at en slik risiko kun kan reduseres ved overvåkning og tiltak mot ILAV-HPR0 i settefisk. PatoGen har 
ikke påvist ILAV-del i settefisk og historisk har ILAV-del kun blitt påvist få ganger i settefisk siden det først 
ble påvist i 1984. I stamfiskproduksjonen mener vi at overvåkning for ILAV-HPR0 vil kunne brukes til å 
iverksette tiltak for å redusere risikoen for vertikal overføring av viruset.  
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