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Høringsuttalelse - Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) 

i Norge 
 
Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen takker for muligheten til å levere 
innspill til høring av framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge. 
Vår uttalelse er basert på at smitte med ILA-virus (ILAV) fra oppdrettslaks til vill laksefisk kan utgjøre 
en trussel mot bestander av villaks og sjøørret.  
 
Høringsbrevet omtaler ikke overføring av ILAV-smitte mellom oppdrettslaks og villaks. Forskning har 
imidlertid vist at det foregår smitteutveksling mellom villfisk og oppdrettsfisk (Nylund mfl. 2019). 
 
I vår uttalelse er det lagt til grunn en antagelse om at smittepresset mot vill laksefisk har 
sammenheng med antall årlige ILA-utbrudd i oppdrettsindustrien. Med dette som grunnlag støtter vi 
alternativ 4 i høringsbrevet som fremtidig forvaltningsstrategi av fiskesykdommen ILA. Denne 
strategien vil ifølge arbeidsgruppen opprettet av Mattilsynet kunne redusere antall ILA-utbrudd til 
færre enn ett årlig utbrudd, og gir dermed den laveste risikoen for overføring av ILAV-smitte mellom 
oppdrettslaks og villaks. En slik forvaltningsstrategi vil med stor sannsynlighet også gi positive 
ringvirkninger i form av redusert smitteoverføring for andre virus og bakterie-sykdommer. Det er 
nærliggende å sammenligne med håndteringen av Covid-19 situasjonen i Norge, der strenge tiltak 
har begrenset spredningen av viruset, men også spredningen av mange andre smittsomme virus- og 
bakteriesykdommer. 
 

Bakgrunn for vår uttalelse 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har definert infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett til å ha 
relativt høy påvirkningsgrad og stor risiko for ytterligere skade for norske villaksbestander (VRL 
2020). Smittsomme infeksjonssykdommer er i tillegg vurdert til å være en trussel der kunnskapen er 
mangelfull og hvor manglende kunnskap kan gjøre at truslene blir undervurdert. Dette gjelder 
spesielt infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett (VRL 2020) 
 
Nyere forskning har dokumentert at det foregår en smitteutveksling mellom oppdrettslaks og 
villaks/sjøørret (Nylund mfl. 2019). Denne studien viser en geografisk variasjon i prevalens for HPR0-
varianten av viruset i vill laksefisk, med høyst andel infisert villaks i elvene rundt Namsenfjorden og 
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Altafjorden (Nylund mfl. 2019). Studien påpeker også at videre undersøkelser bør sette søkelys på 
hvordan den lav-virulente HPR0-varianten påvirker overlevelsen av villaks. HPR0 Infiserer slimhinne, 
epitel på gjeller, hud og trolig tarm, i motsetning til «klassisk» ILA som infiserer 
endotelceller som kler innsiden av fiskens blodkarsystem, inkludert hjertet. Infeksjoner med HPR0-
varianten av viruset gir tilsynelatende ikke klinisk sjukdom hos oppdrettslaks, men påvirkningen på 
villaks er vanskelig å vurdere. Veterinærinstituttet støtter en hypotese om at ILAV HPR0 kan gi 
opphav til ILAV HPR-del, det vil si at den ikke-virulente varianten kan mutere og tilegne seg virulente 
egenskaper (Brun mfl. 2018). Veterinærinstituttet uttaler også at: «utvikling fra HPR0 til høyvirulent 
HPR-del trolig er en stegvis prosess med lavvirulente mellomformer, og som kan være vanskelig å 
oppdage. Det bør være et mål å stoppe denne utviklingen tidlig». (Knut Falk pers, medd.). Denne 
uttalelsen understreker viktigheten av å velge en framtidig forvaltningsstrategi som reduserer 
spredning av viruset. 
 
ILA er vurdert til å være en sykdom med vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, og per i dag 
bekjempes utbrudd i Norge med obligatoriske tiltak iverksatt av Mattilsynet. Den kraftige økningen i 
antall ILA-utbrudd fra 2019 til 2020 (tabell 1 og 2) viser at sykdommen må anses å ha vesentlige 
samfunnsmessige konsekvenser også i årene som kommer.  
 
Tabell 1. Utsnitt fra tabell i Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2019, med ILA-utbrudd for perioden 
2013-2019 (Sommerset mfl. 2020). 

 
 
I 2020 ble det til registrert til sammen 23 ILA-utbrudd i Norge. Disse var fordelt langs hele 
norskekysten fra produksjonsområde 2 til 12. Flest utbrudd ble registrert i nord, med 10 utbrudd i 
PO12 alene.  
 
Tabell 2. Tabell fra Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2019 med geografisk oversikt over ILA-utbrudd i 
2020 (kilde: www.vetinst.no). 

 
 
Økningen i antall utbrudd har foreløpig ingen kjent forklaring, og det er dermed ingen åpenbare 
løsninger på utfordringen. Det er også usikkert om økningen i antall ILA-utbrudd vil fortsette i 2021. 
Våre organisasjoner utrykker bekymring for økningen i antall ILA-utbrudd i 2020, og med potensiale 
for ytterligere økning i 2021 kan dette gi økt risiko for spredning av ILAV til villaks. 
 

Fremtidig strategi 
Våre organisasjoner ønsker en fremtidig strategi for håndtering av ILA som gir den største 
sannsynligheten for å redusere, og aller helst eliminere sykdommen fra Norge. 
I høringsbrevet beskrives tre alternative strategier som Mattilsynet ut fra en samlet vurdering av 
sykdomsfaglige, dyrevelferdsmessige, markedsmessige og samfunnsøkonomiske forhold anser som 
de mest realistiske. Dette er: 
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a) frivillig ILA-håndtering fra næringsaktørenes side inkludert krav om vaksinasjon (alternativ 2) 
b) ILA-håndtering i tråd med godkjent bekjempelsesplan uten krav om obligatorisk vaksinasjon 

(alternativ 3) 
c) ILA-håndtering i tråd med godkjent bekjempelsesplan med krav om obligatorisk vaksinasjon 

(alternativ 4).  
 
De tre alternativene representerer to hovedstrategier; To med- og én uten godkjent 
bekjempelsesplan. En frivillig ILA-håndtering uten godkjent bekjempelsesplan vil, slik vi forstår 
høringsbrevet, ikke kunne gi Norge sykdomsfri status og markedsadgangen blir reduser 
sammenlignet med dagens situasjon. Samtidig fremkommer det av høringsbrevet at sannsynligheten 
er reell for flere årlige utbrudd enn i dag med en frivillig ILA-bekjempelse. Hovedforskjellen mellom 
de to alternativene som innebærer godkjent bekjempelsesplan er kravet om obligatorisk vaksinasjon.  
 
I alternativ 3, som ikke krever obligatorisk vaksinasjon, foreslås det en incentivordning som sikrer at 
en stor del av næringsaktørene gjennomfører vaksinering. Alternativ 3 innebærer en videreføring av 
bekjempelsestiltak som gjennomføres i dag. Dette alternativet vil ifølge høringsbrevet kunne 
resultere i betydelig redusert forekomsten av ILA, helst til et nivå under fem årlige utbrudd. 
Ved valg av alternativ 4 som fremtidig strategi, der vaksinasjon er obligatorisk, antas de samlede 
tiltakene å føre til færre enn ett årlig ILA-utbrudd. 
 

Mattilsynets anbefaling 
Våre organisasjoner støtter Mattilsynet anbefaling om å velge alternativ 3 eller 4 som fremtidig 
bekjempelsesstrategi. Begge alternativene inkluderer bekjempelsesplan. Krav om obligatorisk 
vaksinering (alternativ 4) bør foretrekkes hvis dette reduserer antallet årlige utbrudd og risikoen for 
smittespredning.  
 
Vi har spesielt merket oss ett avsnitt i høringsbrevet:  
«Erfaringer fra dagens bekjempelse av ILA-utbrudd viser eksempler på virksomheter som ikke frivillig 
tømmer anlegg innen kort tid etter påvisning, eller som ikke ønsker å gjennomføre felles brakklegging 
omkring utbruddslokaliteter. Ved utbrudd ser vi eksempler på at virksomheter som rammes, er mer 
opptatt av økt tilvekst på fisken enn smittebegrensning. Lovverket tillater ikke at økonomiske hensyn 
går foran smittevernhensyn, men realiteten er at enkelte aktører må ha pålegg fra myndighetene for 
å følge regelverket og å unngå spredning av smitte.» 
Dette viser at frivillig bekjempelse (alternativ 2) ikke er et reelt alternativ, og at dette forslaget må 
forkastes.  
 
Våre organisasjoner støtter Mattilsynets antakelse om økt sykdomsforekomst hvis bekjempelsesplan 
ikke innføres.  
«Konsekvensene av å ikke innføre en bekjempelsesplan, antar vi vil være økt sykdomsforekomst. Flere 
ILA-utbrudd i de kommende årene vil påvirke næringens lønnsomhet, fiskehelsen og fiskevelferden og 
markedsadgang i negativ retning.»  
Vi ønsker å legge til at en økning i antall ILA-utbrudd trolig også vil øke smittepresset mot vill 
laksefisk.  
 
Krav om godkjent bekjempelsesplan og obligatorisk vaksinering har vist seg å fungere godt i Chile og 
på Færøyene, som begge har svært lav forekomst av ILA-utbrudd. Strategien er dermed utprøvd i 
land med en betydelig produksjon av oppdrettslaks i åpne merder. Mattilsynet argumenterer godt 
for en strategi med offentlig forvaltning av ILA, og våre organisasjoner gir vår fulle støtte til en slik 
strategi. 
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