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Høringsinnspill til «Framtidig forvaltning av fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge» 

Det vises til høringsdokumenter med relevante vedlegg publisert på Mattilsynets hjemmesider. 
Benchmark Genetics Norway AS (BGN) er et frittstående rendyrket avlsselskap i Norge som 
utelukkende driver med stamfisk og eggproduksjon.  BGN har ulike produksjonsmodeller på rogn-rogn 
fra lukket fullsyklus på land til sjøbasert stamfisk. Vår stamfiskproduksjon i sjø gjennomføres i 
samarbeidsmodeller med våre lisensprodusenter som i dag er Lerøy Aakvik, AS Bolaks, Kvarøy 
Fiskeoppdrett AS og Salten Stamfisk As.   
 

Det vises videre til rapporten utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Mattilsynet hvor det registreres 
at ulike syn på modellvalg førte til at planen ikke konkluderer med anbefalinger om modell. Mattilsynet 
mener det er viktig å opprettholde en offentlig bekjempelse og de eneste modellene som muliggjør 
dette er enten modell 3 eller modell 4. Begge modeller vil medføre store konsekvenser for 
stamfiskaktørene gjennom påtvungne ILA frie segmenter. Mattilsynet begrunner modellvalg med at 
øvrige alternativer vil antageligvis gi økning i antall ILA tilfeller.  

 

Konsekvens for stamfisknæringen med modell 3 eller 4 

Benchmark Genetics Norway AS mener at modell 3 eller 4 i praksis vil si at stamfiskproduksjonen må 
flyttes på land gitt dagens utfordringer og våre erfaringer med etablering av ILA frie segmenter i sjø. 
Stamfiskarbeid i sjø er i dag vidt utbredt med vel 33 stamfiskkonsesjoner og 89 lokaliteter spredt i 
landet. Til sammenligning er 7 konsesjoner registrert på land på vel 10 lokaliteter. De fleste av disse 
landlokaliteter er tradisjonelle strykeanlegg hvor fisken landsettes samme år som den strykes, men 
med noen få unntak.  

Produksjon av stamfisk i sjø er viktig i forhold til avlsmessig fremgang da en produksjon i sjø medfører 
en høy seleksjonsintensitet. Denne muligheten mister man i et lukket produksjonsforløp på land. Det 
er heller ikke nok full syklus landanlegg i Norge per i dag til å kunne forsyne Norsk lakseoppdrett med 
nok egg, slik at en modell 3 og 4 vil kreve enorme investeringer fra en liten del av laksenæringen gitt 
at det utelukkende skal produseres stamfisk og rogn i ILA frie segmenter.  

 
Det er  god biosikkerhet i stamfiskholdet hvor en overvåker all fisk fra rogn til rogn uavhengig om man 
produserer i sjø eller på land. Generelt er det flere parallelle grupper av stamfiskgrupper på ulike 
steder, noe som muliggjør valg av den gruppen med best gradert helsestatus. Når det kommer til 
offisiell helsestatus (les ILA frie segmenter) så satte ESA inspeksjonen av Mattilsynet i april 2019 en 
effektiv stopper for dette for vår del, dette grunnet at vi fulgte anbefalinger fra det offentlige som var 
basert på feil tolkning av regelverket.  

 



   
 

 

Det er et veldig fokus på en liten del av næringen når det kommer til bekjempelsesplan ILA i modell 3 
eller 4 ved at denne i praksis vil bety stamfiskproduksjon på land da vår erfaring med ILA frie segmenter 
viser at det er en lang rekke risikoer knyttet både til etablering og ivaretagelse av segmenter. Modell 
3 og 4 tar et klassisk «avlspyramidefokus» hvor en skal rydde tidligst i produksjon for å få effekter og 
kunne «rydde» i en nedstrøms produksjon. Dette forutsetter at det er en oppfattelse av at det ikke er 
god nok biosikkerhet i norsk stamfiskproduksjon og at det er her utfordringene ligger, noe som vi er 
uenige i.  

 

Erfaring med ILA frie segmenter 

BGN hadde et mangeårig og vidt utstrakt screeningprogram på stamfisken for å etablere såkalte ILA 
frie segmenter i vår produksjon. Overvåkningsplaner var utarbeidet i dialog og samråd med 
Mattilsynet. På grunn av flere mangler i implementeringen av EU regelverket i norsk regelverk for ILA 
frie segmenter ble en investering bestående av mange år med screening, produksjonstilrettelegging 
og uttak av fisk til prøvetakning hos BGN bortkastet etter ESA sin inspeksjon av Mattilsynet i april 2019.  

I ettertid har BGN forsøkt å få klare retningslinjer for etablering av segmenter (vilkår for struktur) og 
senere oppdeling av segmenter (risikoreduksjon i produksjon) uten at det har blitt gitt klare svar eller 
stilt spørsmål videre til ESA om forståelsen av regelverket på disse kritiske punktene. Det vi har 
oppfattet er at nå etterleves dette regelverket enda strengere med ekstra oppmerksomhet rundt at 
alle aktører i et ILA fritt segment skal drive etter samme biosikkerhetsprotokoller og helseplaner. Altså, 
skal en etablere ILA frie segmenter i sjø kreves det en veldig høy integrasjon i produksjon mellom en 
rekke aktører i store områder noe som er særs utfordrende å forvalte i tillegg til en høy risikoprofil. 
Utover lokalitetene i selve det ILA frie segmentet i sjø må også lokaliteter utenfor disse segmentene 
overvåkes ved at de vil være såkalte «bufferlokaliteter».  

 

ILA frie segmenter er allerede i dag svært utfordrende, og jo større segmenter jo mer utfordrende. Vi 
tror ikke store ILA frie segmenter i sjø gjennom modell 3 eller 4 er en god modell for bekjempelsesplan.  

 

Screening av stamfisk og ILA frie segmenter 

Det har lenge vært en vidt utbredt metode for individscreening vha PCR av stamfisk brukt i 
rognproduksjon, både gjennom egenovervåkning og kundebestilt screening. I modell 3 og 4 brukes ILA 
fri rogn som et utgangspunkt for ILA frihet, noe som medfører at en skal overvåke et segment i 2-3 år 
før en kan erklære fristatus. Dette har utelukkende et populasjonsfokus, mens vi i motsetning har et 
individfokus i stamfisk og eggproduksjon. Dette fokuset øker over produksjonstid og er komplett ved 
stryking når hver fisk inspiseres og en meget stor andel screenes på individnivå. Dette tas ikke hensyn 
til i planen. Det er heller ingen kjente hendelser i nyere tid hvor det er dokumentert at det har kommet 
ILA med stamfiskleddet til settefiskleddet.  

 

 

 

 



   
 

 

Vi mener at det er vesentlige mangler rundt punkter som vaksinering i ILA frie segmenter. Dette har i 
prinsippet ikke vært mulig tidligere og vi kan heller ikke se at ESA regelverket tillater det nå. ILA fri rogn 
fra ILA frie segmenter anser vi som et tiltak som vil gi ubetydelige effekter i forhold til ILA bekjempelse 
fra dagens nivå. Det er lite faglig grunnlag for å si at rogn fra offisielle ILA frie segmenter er mer 
biosikkert enn rogn fra fisk som for eksempel er screenet for ILAV.  

 

Oppsummering og konklusjon 

BGN vil foretrekke en modell som også muliggjør stamfiskproduksjonen i sjøen i fremtiden uten at det 
er påtvungne ILA frie segment for dette. Vi vil støtte et arbeid hvor det i ytterligere grad dokumenteres 
nytteeffekten av individscreening og at dette kan tas videre for en fremtidig implementering i 
regelverk. BGN støtter ikke modeller som gir et påtvungent regime om å oppnå ILA frie segmenter, 
dette mener vi må være frivillig.  

 

Vi mener at ingen av modellene er optimale. Utfordringene som vil ligge i modell 3 og 4 med tanke på 
gjennomførbarhet, liten effekt vs konsekvens med rogn fra ILA frie segment vs annen screening, stor 
usikkerhet i ILA frie segmenter og forvaltningen av disse gjør at vi ikke vil støtte valg av en modell 3 
eller 4.  

 
Utfordringene som ligger i modell 2 hvor mye er overlatt til industriaktører anerkjennes, men vi savner 
mer informasjon av hva som finnes av nasjonalt handlingsrom for bekjempelse i dagens regelverk. Vi 
mener at en modell 2 er et godt alternativ for næringsaktørene, men at det vil kreve en sterk 
koordinering gjerne i et privat-offentlig samarbeid. Således vil BGN gi sin støtte til Sjømat Norge sitt 
høringsinnspill hvor det bla. foreslås en privatrettslig avtale omkring håndtering av ILA.  
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