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Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i 
Norge 

 
Vi viser til Mattilsynets høringsbrev i sakens anledning datert 22 desember (ref. 
2020/160537). 
 
Det er nå mer enn en mannsalder siden ILA først ble påvist hos norsk oppdrettslaks. 
 
Både i Norge, Færøyene og Chile har de dramatiske konsekvensene ILA-epidemier vært 
åpenbare, ikke bare for de fiskeoppdretterne som rammes men også for akvakultur-
produksjonen som helhet og for lokalsamfunn og regioner hvor lakseoppdrett utgjør en 
viktig levevei.  Vi er derfor enige i Mattilsynets anbefaling om at den framtidige forvaltningen 
av ILA bør bygge på offentlig bekjempelse,  og tar til orde for en hovedstrategi hvor det kan 
pålegges obligatorisk vaksinasjon i større grad enn i dag, blant annet regionalt. 
 
Slik vi ser det ligger utfordringen i å bruke virkemidler og tiltak som bidrar mest effektivt til å 
redusere insidensen av klinisk ILA ned mot «nullvisjonen», men uten å forårsake unødvendig 
høye kostnader. 
 
1) Tiltakene mot horisontal spredning av sykdomsframkallende ILA-virus virker godt og bør 

beholdes som nå. 
Siden 1992 er det i Norge gjennomsnittlig 10-12 matfisklokaliteter med ILA-utbrudd 
(2020 er dog et unntak med 23 lokaliteter). Geografisk og tidsmessig spredning samt 
genotyping indikerer at de fleste av disse tilfellene er primærutbrudd (ikke som resultat 
av horisontal spredning). Når man tar i betraktning at vi til enhver tid har om lag 600 
aktive matfisklokaliteter langs norskekysten gir den kontrollstrategien vi har hatt hittil  
en stabilt lav utbruddsrisiko (ett utbrudd per 50-60 lokalitets-år; dvs. en års-insidens på 
ca 2%). Om så større er kravet til tiltakene for å redusere denne insidensen ytterligere 
må gi positiv nytte/kost-ratio.  Markedsforhold, fiskevelferd og evt. andre bærekrafts-
indikatorer  bør vurderes i denne nytte-kostanalysen.  

 
2) Betydningen av infeksjon med avirulent ILA-virus for sykdomskontroll 

Undersøkelser både fra Færøyene og Norge viser at forbigående gjelleinfeksjon med 
avirulent ILA-virus (HPR0) er vidt utbredt, men åpenbart uten å kunne etablere seg som 
systemisk infeksjon12. Oss bekjent er det på 20 år aldri påvist klinisk ILA grunnet 
infeksjon med HPR0 alene.  Om og eventuelt hvor mye man kan redusere risikoen for at  
det oppstår sykdomsfremkallende mutanter (HPRdel) ved å bekjempe en periodisk 
gjelleinfeksjon er etter vår mening ren spekulasjon. En slik taktikk vil imidlertid med 
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sikkerhet gi store løpende kostnader og tap, uten at det finnes klare indikasjoner for at 
den kan gi vesentlig nytte. 

3) Fokus bør være på systemisk infeksjon med muterte virusstammer 
Nyere forskning indikerer at ILA- virulensmutasjoner ofte oppstår som en serie av 
påfølgende mutasjoner, etter at delesjonsmutanter som i første omgang ikke gir klinisk 
sykdom har etablert seg systemisk i vedkommende populasjon. Den færøyske 
påvisningen av en lavvirulent delesjonsmutant med sannsynlig opphav i HPR0-infisert 
smolt kan stå som et eksempel på et slikt forløp3. 

 
4) Vaksinering reduserer trolig risikoen for at virulensmutasjoner får fotfeste 

I tillegg til ytterligere å redusere risikoen for klinisk sykdom med spredning og 
sekundærutbrudd mener vi at ILA-vaksinering også vil redusere risikoen for at det 
oppstår primærutbrudd av ILA, slik erfaringene fra Færøyene  og Chile, og fra regionale 
vaksinasjoner i Norge kan tyde på. Norge har ca. ett ILA-utbrudd per 100 000 tonn 
produsert laks uten ILA vaksine, mens Chile og Færøyene hvor all laks vaksineres har ett 
utbrudd per 300 – 400 000 tonn laks og hvor ILA- vaksinering framstår som en delvis 
beskyttende faktor.  
 

5) Revidert offentlig overvåkningsprogram for ILA 
 

a) Overvåkning av matfisklokaliteter: klinisk og risikobasert som nå 
Etter vår mening bør alle matfisklokaliteter overvåkes klinisk (som i dag) med 
varslingsplikt til Mattilsynet ved mistanke. Kontinuerlig overvåking av lokaliteter av 
oppdretter og med både regelmessige besøk og ekstraordinære besøk av 
fiskehelsepersonell for avklaring av spesifikke hendelser og med prøveuttak og relevante 
analyser gir etter vår mening en bedre overvåkning enn periodisk uttak av fisk uten 
indikasjon. 
 
b) Overvåkning av smolt før sjøsetting 
Et revidert offentlig overvåkningsprogram for ILA kan etter  vår mening omfatte 
undersøkelse av all smolt og evt. postsmolt i perioden før overføring til matfiskanlegg i 
sjø, og bør gjelde  både HPRdel og avirulent (HPR0) ILA-virus. Ved påvisning av HPR0 bør 
det gjennomføres et intensivert klinisk overvåkningsprogram med prøveinnsending for 
virulente ILA-stammer på mottakslokaliteten. I tillegg bør det utarbeides tiltak 
(biosikkerhet, smittesanering, pålegg om vaksinering e.l.) for etter hvert å unngå at det 
settes ut fisk med pågående HPR0-infeksjon i åpne sjøanlegg.   
 
c)  Overvåkning kort tid før slakting. 
Vi mener at det dessuten kan gjennomføres lovpålagt prøvetaking fra lokaliteter som 
snart skal slaktes; dette gir mulighet for å innskjerpe biosikkerheten ved transport og 
slaktebehandling dersom man finner HPRdel.  Sammen med smoltovervåkningen får man 
i løpet av noen år nasjonal dokumentasjon av geografisk forekomst både av høy- og 
lavvirulente stammer av HPRdel. 
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d) Soneinndeling bør brukes aktivt i ILA-strategien 
Grunnet ulik geografisk ILA-historikk de siste 5-10 år er det naturlig å etablere flere enn 
to overvåkningssoner (slik høringsdokumentene synes å antyde). Med utgangpunkt i de 
ILA-frie segmentene vi har i dag mener vi store deler av kysten kan oppnå fristatus 
raskere enn andre. Soneinndelingen kan blant annet innebære at vaksinasjon pålegges 
mer regionalt, der man forventer størst sykdomskontroll-effekt. Det sier seg selv at en 
soneinndeling må revideres periodisk, i tråd med framgang eller tilbakeslag i 
bekjempelsen. 
 
e) Nye og forebedrede ILA-vaksiner 
Vi er overbevist om at en norsk kontrollstrategi som omfatter vaksinering  vil stimulere til 
at det utvikles og markedsføres nye vaksiner med forbedret ILA-beskyttelse. På lang sikt 
vil den strategien vi foreslår derfor også gi oss nye og forbedrede verktøy i kampen mot 
ILA. 

 
Vi står gjerne til disposisjon for oppklaring og eventuelle spørsmål om  ønskelig. 
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