
  
  

Høringssvar   2020/160537   -   framtidig   forvaltning   av   
fiskesykdommen   infeksiøs   lakseanemi   (ILA)   i   Norge   

I   tråd   med   gjeldende   forskrifter   har   Krüger   Kaldnes   som   teknologileverandør   fått   et   utvidet   og   
selvstendig   ansvar   ihht   til   matloven   og   dyrehelseloven,   for   å   sikre   helse   og   velferd   til   husdyr   
som   holdes   i   anlegg   vi   har   produsert.   Vi   ønsker   derfor   å   avgi   et   høringssvar   i   denne   saken.     

Sammendrag   
I   høringsbrevet   og   grunnlagsrapporten    Infeksiøs   lakseanemi   -   strategi   for   framtidig   
bekjempelse   -   Grunnlag   for   beslutning   om   bekjempelsesplan,    beskrives   hhv.   3   og   5   
alternative   strategier   for   fremtidig   ILA-forvaltning.   Vårt   ansvar   for   fiskehelse   og   fiskevelferd   er   
begrenset   til   forhold   som   er   direkte   tilknyttet   vår   teknologi   og   den   teknologiavhengige   delen   
av   produksjonen.   Det   betyr   at   det   er   tiltakene   som   foreslås   i   kjølvannet   av   et   strategivalg   som   
er   mest   relevante   for   oss.   Vi   ser   at   det   i   alle   de   aktuelle   alternativene   (2,   3   og   4)   skisseres   
strengere   biosikkerhetstiltak   i   bl.a.   settefiskanlegg   som   aktuelle   tiltak.   I   den   forbindelse   
mener   vi   høringsbrevet   og   grunnlagsrapporten   begge   er   er   mangelfulle.   Spesielt   vil   vi   peke   
på:   

● mangelfull   dokumentasjon   av   at   sykdomssituasjonen   i   2020   inngår   i   en   negativ   trend   
● mangelfull   dokumentasjon   på   økt   smitteoverføring   med   HPR0-pos.   fisk   fra   

settefiskanlegg   som   en   årsak   til   kliniske   utbrudd   av   ILA   i   sjø   
● manglende   dokumentasjon   på   at   RAS-anlegg   er   overrepresentert   blant   

settefiskanlegg   som   har   levert   fisk   til   sjøanlegg   med   senere   ILA-påvisning   
● manglende   redegjørelse   for   det   man   mener   er   manglende   smittehygieniske   tiltak   og   

generasjonsskiller   i   dagens   RAS-anlegg   
● manglende   dokumentasjon   på   det   man   kaller   kontinuerlig   drift   
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● manglende   beskrivelse   av   det   biologiske   grunnlaget   for   å   frykte   oppkonsentrering   av   

smittestoff   og   utvikling   av   husstammer   av   ILA-virus   
● manglende   utdyping   av   “positiv   helseeffekt”   av   tiltak   som   rettes   mot   RAS-produksjon   
● manglende   definisjon   av   helt   sentrale   begreper   som   regelmessige   avbrudd,   

brakklegging   og   generasjoner/generasjonsskiller   
Vi   gjør   oppmerksom   på   at   vi   i   punktlisten   over    kun    sikter   til   det   som   er   relevant   for   denne   
høringen   -   ILA-virus   (HPR-del   og   HPR0)    og   ILA-sykdom.     
  
  

Innledning   
Vi   viser   til   rapporten    Infeksiøs   lakseanemi   -   strategi   for   framtidig   bekjempelse    -   grunnlag   for   
beslutning   om   bekjempelsesplan    publisert   13.   november   2020   av   Mattilsynet.   Rapporten   er   
laget   av   en   prosjektgruppe   med   mandat   til   å   se   nærmere   på   hvilke   konsekvenser   nytt   
EU/EØS-regelverk   (Dyrehelseforordningen)   kan   få   for   bekjempelsen   av   sykdommen   
Infeksiøs   lakseanemi   (ILA),   og   på   det   grunnlaget   utarbeide   forslag   til   alternative   strategier   for   
framtidig   bekjempelse   av   denne   sykdommen   i   Norge.   
  

Rapporten   gir   på   et   overordnet   plan   en   god   oppsummering   av   kunnskapsstatus   rundt   ILA   på   
tampen   av   2020,   men   etterlater   likevel   noen   ubesvarte   spørsmål   av   helt   sentral   betydning   for   
valg   av   bekjempelsesstrategi   og   påfølgende   tiltak.   Å   få   svar   på   disse   vil   være   av   avgjørende   
betydning   for   fremtidig   fiskehelse   og   fiskevelferd,   teknologivalg,   driftsregime   og   
produksjonskostnader.     
  

Utviklingen   i   forekomst   av   ILA   
Verken   rapporten   eller   høringsbrevet   gir   
noe   entydig   svar   på   forekomst   av   ILA   
siste   25   år.   En   dobling   i   antall   
sykdomstilfeller   fra   2019   til   2020   er   
isolert   sett   bekymringsfullt,   men   det   er   
ikke   sannsynliggjort   at   vi   ser   en   økende   
trend   i   et   noe   lengre   perspektiv.   (5-25   
år).   En   manglende   synkende   trend   er   
dog   også   betenkelig   og   det   fremgår   av   
rapporten   at   den   kanskje   største   
bekymringen   er   knyttet   til   lavere   
måloppnåelse   vedrørende   bekjempelse   av   ILA   enn   den   man   ser   på   Færøyene   og   i   Chile:   
“Samtidig   har   andre   lakseproduserende   land   gjennom   de   siste   10   –   15   år   gjennomført   ulike   
tiltak   mot   ILA   som   tilsynelatende   har   gitt   bedre   resultat   enn   de   vi   har   oppnådd   her   hjemme.”     
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På   nåværende   tidspunkt   bør   det   imidlertid   være   nok   kunnskap   til   å   kunne   fastslå   med   høy   
grad   av   sannsynlighet   om   ILA-forekomsten   er   synkende,   stabil   eller   avtagende   -   siste   25   år,   
siste   10   år,   siste   5   år.     
  

Sammenhengen   mellom   HPR0   i   settefiskanlegg   og   påvisning   av   
ILA/HPRdel   i   matfiskanlegg   
Rapporten   fastslår   at   virusvarianten   HPR0   kan   mutere   til   HPRdel   som   gir   ILA   hos   laks.   
Videre   viser   rapporten   at   det   er   gjort   et   solid   arbeid   for   å   kartlegge   om   ILA   i   matfiskanlegg   er   
såkalte   primærutbrudd   av   virus   som   har   fulgt   med   settefisken,   eller   sekundærutbrudd   som  
skyldes   horisontal   smitte   (fra   andre   anlegg)   i   sjø.   Ordbruken   i   rapporten   avdekker   imidlertid   
en   betydelig   usikkerhet   vedrørende   en   konklusjon:   
I   løpet   av   de   siste   fem   –   seks   årene   kan   det   imidlertid   se   ut   til   å   være   en   viss   økning   i   antall   
primærutbrudd   uten   kjent   smittekilde   i   forhold   til   antall   sekundærutbrudd   som   følge   av   
horisontal   smittepåvirkning   fra   anlegg   med   påvist   ILA.     
Dette   har   antakelig   sammenheng   med   at   det   lave   totalantallet   ILA-tilfeller   skaper   en   statistisk   
usikkerhet.   Fordi   det   er   avgjørende   for   valg   av   strategi   og   tiltak   bør   Veterinærmyndighetene   
prioritere   å   finne   et   klarere   svar   på   om   settefiskanleggene   spiller   en   større   rolle   i   
ILA-situasjonen   nå   enn   tidligere.   
  

RAS-anleggenes   rolle   i   ILA-utviklingen   
Som   påpekt   over   avdekker   rapporten   at   overvåkning   og   kartlegging   ikke   gir   entydige   svar   på   
verken   utviklingen   i   forekomst   av   ILA   eller   settefiskanleggenes   rolle   i   sykdomsbildet.   Derfor   
er   det   ikke   overraskende   at   overvåkingsprogrammet   for   ILA-virus   HPR0   i   norske   
settefiskanlegg   heller   ikke   kan   gi   klare   svar   på   RAS-anleggenes   spesifikke   rolle.   Man   mener   
imidlertid   å   kunne   si   at   resultatene   antyder   at   RAS-anlegg   er   overrepresentert   blant   
anleggene   der   ILA-virus   HPR0   ble   identifisert.   Vi   savner   en   en   bedre   dokumentasjonen   av   
dette.   
  

Selv   om   resultatene   så   langt   nødvendiggjør   bruk   av   vage   formuleringer   som    “kan   se   ut   til” ,   
“ en   viss   økning ”   og   “ antyder ”,   har   vi   forståelse   for   veterinærmyndighetenes   aktsomhet   og   
generelle   bekymring   rundt   ny   produksjonsteknologi   og   produksjonsmåter.   Det   har   utvilsomt   
vært   en   rivende   utvikling   i   bruken   av   RAS-teknologi   innenfor   settefiskindustrien   det   siste   
tiåret.   På   grunn   av   RAS-anleggenes   kompleksitet   og   bruk   av   levende   bioreaktorer/biofiltre,   
mener   vi   det   er   naturlig   at   man   fremsetter   en   generell   hypotese   om   at   bruk   av   RAS-anlegg   
for   settefisk   fører   til   økt   forekomst   og   spredning   av   infeksiøse   fiskesykdommer.   Vi   har   ikke   
grunn   til   å   bestride   at   hypotesen   ennå   ikke   kan   sies   å   være   avkreftet,   men   vi   ser   det   
imidlertid   som   et   stort   problem   at   rapporten   går   svært   langt   motsatt   vei.   Usikkerheten   som   
preger   resultatene   fra   overvåkningen   og   kartleggingen   er   plutselig   helt   borte   på   side   12   i   
rapporten:     
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Slike   anlegg    (RAS   -   vår   anm.)    er   videre   overrepresentert   både   når   det   gjelder   funn   av   HPR0   i   
settefiskanlegget,   og   som   leverandører   til   matfiskanlegg   med   påvist   ILA   i   tidlig   
produksjonsfase   i   sjøen.   
  

Her   har   altså   usikkerhet,   indikasjoner   og   antydninger   blitt   til   en   sannhet   som   rapporten   videre   
bygger   på.   Dette   er   ugreit   all   den   tid   denne   overrepresentasjonen   ikke   er   redegjort   for.   Det   
står   også   i   skarp   kontrast   til   andre   deler   av   rapporten   som   er   meget   forsiktig   i   omtale   av   en   
sammenheng   som   synes   langt   bedre   verifisert   i   litteraturen:    “Vertikal   overføring   av   HPR0   
eller   HPR-del   er   omdiskutert,   men   kan   ikke   utelukkes” .     
  

RAS,   biosikkerhet   og   fiskehelse/velferd   
Rapporten   redegjør   for   generelle   smittehygieniske   prinsipper   og   tiltak   i   husdyrproduksjon,   
der   prinsippet   er   å   bryte   smittevei   mellom   agens   og   vert   gjennom   alt   inn/alt   ut   av   biologisk   
materiale,   samt   rengjøring,   desinfeksjon   og   brakklegging   mellom   hver   produksjonssyklus.    At   
dette   på   generell   basis   er   en   bærekraftig   strategi,   slik   rapporten   understreker,   betviles   ikke.   
Rapporten   peker   på   at   tiltakene   er   et   krav   i   dagens   regelverk   og   at   de   gjennomføres   
tilfredsstillende   i   de   fleste   matfiskanlegg,   men   at   mange   anlegg   som   bruker   RAS-teknologi   
avstår   fra   regelmessige   avbrudd   med   full   rengjøring,   desinfeksjon   og   brakklegging   av   hele   
eller   deler   av   anlegget.   Punktet   om   desinfeksjon,   spesielt   av   bioreaktorer   og   biofiltre,   er   nok   
riktig   (vist   i   Veterinærinstituttet   rapport   4   2019   -   Dyrevelferd   i   settefiskproduksjonen),   men   
påstanden   om   at   de   fleste   RAS-anlegg   mangler   eller   har   mangelfulle   generasjonsskiller   
burde   vært   bedre   dokumentert.   Eksempelvis   har   RAS-anlegg   levert   av   Krüger   Kaldnes   flere   
parallelle,   smittehygienisk   adskilte   RAS-avdelinger.   Vanligvis   klekkeri,   startfôring,   yngel,   
påvekst/smolt   og   postsmolt.   Mellom   hver   avdeling   er   det   smittesluser   for   personell.   Det   
legges   opp   til   enveis,   nedstrøms   transport   av   fisk,   og   bioplaner   som   gir   tid   til   både   nedvask   
av   kar   og   brakklegging   (periode   uten   fisk)   mellom   innsett   av   fisk   i   alle   avdelinger.   For   
brakkleggingsperiodene   leveres   anleggsspesifikke   prosedyrer   for   kjemisk   vedlikehold   av   
mikrobesamfunn   og   
nitrifikasjonskapasitet.   Det   er   særdeles   
viktig   å   påpeke   at   vi    ikke    anbefaler   
desinfeksjon   av   bioreaktorer   mellom   
innsett   av   fisk   nettopp   av    hensyn    til   
fiskehelse   og   fiskevelferd.   Erfaring   tilsier   
at   en   moden,   stabil   og   veldrevet   
bioreaktor   er   et   særdeles   viktig   tiltak   for   
helse   og   velferd   i   RAS-anlegg.   
Gjennomstrømmingsanlegg   og   dagens   
RAS-anlegg   driftes   på   fundamentalt   
forskjellig   måter.   RAS-anlegg   med   
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biologisk   rensing   av   vann   drives   på   mikroorganismenes   premisser.     
  

Figuren   nederst   på   forrige   side,   hentet   fra   Veterinærinstituttets   rapport   4,   2019   forteller   at   
RAS-anlegg   kan   driftes   med   både   betydelig   lavere   og   høyere   dødelighet   enn   
gjennomstrømmingsanlegg.   Det   er   svært   sannsynlig   (vist   i   rapporten   referert   over)   at   tilfeller   
med   høy   dødelighet   skyldes   akutthendelser   knyttet   til   gasser   i   vann   (O 2 ,   N 2 ,   H 2 S),   mens   
anlegg   som   drives   stabilt   uten   akutthendelser   har   lav   dødelighet.   Den   samme   rapporten   viser   
at   utfordringene   med   infeksjonssykdommer   både   i   gjennomstrømmingsanlegg   og   
RAS-anlegg   anses   som   små,   sammenliknet   med   produksjonslidelser   koblet   mot   teknologi   og   
drift.   Vi   er   derfor   sterkt   tvilende   til   at   manglende   desinfeksjon   av   bioreaktorer   er   et   problem   
som   påvirker   gjennomsnittlig   helse   og   velferd   i   RAS   (og   settefiskproduksjon   generelt)   i   
negativ   retning.   Vi   betviler   også   at   hyppigere   desinfeksjon   av   bioreaktorer   i   RAS-anlegg   vil   
ha   en   generell   positiv   effekt   på   helse   og   velferd   i   RAS-anleggene.     
  

ILA-virus   i   RAS-anlegg   
Som   antydet   over   er   vi   spesielt   betenkt   over   forslag   til   desinfeksjon   av   bioreaktorer/biofiltre   
som   et   biosikkerhetstiltak   i   settefiskanlegg   for   å   redusere   sykdomsutbrudd   med   ILA   i   
matfiskanlegg.    

1. For   det   første   er   det   ikke   dokumentert   at   dagens   praksis   har   negativ   effekt   på   
sykdomssituasjonen   og   smittespredningssituasjonen   gjeldende   ILA.     

2. For   det   andre   mangler   dokumentasjon   på   at   full   vask,   desinfeksjon   og   brakklegging   
løser   et   generelt   biosikkerhetsproblem   i   RAS-produksjon   og   i   særdeleshet   et   problem   
med   ILA-virus.   All   den   tid   vask   og   brakklegging   (fisketom   periode)   gjennomføres   i   
RAS-anlegg   må   det   kunne   sannsynliggjøres   at   desinfeksjon   vil   ha   en   positiv   
tilleggseffekt.   

3. For   det   tredje   gjøres   smittehygieniske   prinsipper   allmenngyldige   uten   å   skille   ulike   
agens,   når   man   i   ILA-sammenheng   argumenterer   med   oppkonsentrering   av   
smittestoff,   etablering   av   husstammer   og   interaksjoner   med   andre   smittestoff   

4. Det   som   er   helt   sikkert   i   dagens   situasjon   er   at   ILA-virus   ikke   spontangenereres   i   et   
settefiskanlegg.   Enten   kommer   viruset   inn   med   inntaksvann   eller   så   kommer   det   inn   i   
anlegget   med   fisk.     

  
Spesielt   for   punkt   3   etterlyser   vi   den   faglige   begrunnelsen   for   bekymringen   som   legges   for   
dagen.   Hvis   veterinærmyndighetene   sitter   på   noe   som   helst   informasjon   om   at   ILA-virus   kan   
oppkonsentreres   i   et   RAS-anlegg/bioreaktor,   at   det   kan   etableres   husstammer   
(tilstedeværelse   av   virus   i   fravær   av   fisk   over   tid)   av   ILA-virus   og   at   andre   smittestoffer   
påvirker   endringen   fra   HPR0   til   HPRdel   så   må   den   legges   frem.   Dette   er   vesentlig   
informasjon   som   mangler,   og   som   er   viktig   når   tiltakene   skal   utvikles.   
  

Fordi   paragraf   11   i   akvakulturdriftsforskriften   sier   at   smittehygieniske   tiltak   skal   være   
relevante,   nødvendige   og   systematiske   må   det   kunne   dokumenteres   hvordan   man   ser   for   
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seg   at   vask,   desinfeksjon   og   brakklegging   skal   gjennomføres.   Dette   krever   at   man   først   har   
definert   hva   man   legger   i   begreper   som   regelmessighet,   generasjoner   og   generasjonsskille.   
Det   siste   omfatter   utvilsomt   fysisk   adskillelse   i   rom,   men   legges   tid   inn   som   parameter   må   
minimumstiden   angis.   
I   rapporten   argumenteres   det   med   lav   sannsynlighet   for   ILA-smitte   mellom   sjøanlegg   over   en   
avstand   på   10   km   og   dette   er   grunnlaget   for   opprettelse   av   (vellykkede)   bekjempelsessoner   i   
dagens   ILA-forvaltning.   Det   er   ikke   avstanden   i   seg   selv   som   hindrer   smitte,   men   fortynning   
av   smittestoffkonsentrasjon   og/eller   inaktivering   av   viruset   etter   en   viss   tid   i   sjøvann.   10   km   
tilsvarer   drøyt   8   timers   transporttid   gitt   kyststrømmens   gjennomsnittsfart   (30   cm/sek).   
I   rapport   12,   2018   refererer   Veterinærinstituttet   et   arbeid   som   viser   at   ILA-viruset   har   en   
overlevelse   i   sjøvann   på   kun   3   timer.     
  

Vi   mener   det   ikke   finnes   noe   faglig   grunnlag   for   å   hevde   at   manglende   desinfeksjon   av   
bioreaktorer   i   RAS-anlegg   medfører   noen   risiko   for   oppkonsentrering   av   viruset,   etablering   
av   husstammer   eller   endret   mutasjonsfrekvens   fra   HPR0   til   HPRdel.   Med   tanke   på   vask   og   
brakklegging   støtter   vi   imidlertid   synet   i   rapporten.   Mellom   innsett   av   fisk   må   de   deler   av   
anlegget   som   holder   fisk   vaskes   ned   så   død   fisk   eller   rester   av   død   fisk   med   sikkerhet   er   
fjernet.   Videre   må   det   etableres   forskningsbaserte   regler   for   sikker   brakkleggingstid   med   
tanke   på   overlevelse   av   ILA-virus   i   miljøet.     
  

Kunnskapsgrunnlaget   bak   bekjempelsesstrategier   
Med   tanke   på   ILA-forvaltningen   i   Norge   er   det   viktig   at   man   snur   hver   stein   og   legger   all   
relevant   kunnskap   til   grunn   bak   forslag   til,   og   endelig   valg   av   bekjempelsesstrategi   og   tiltak.   I   
den   sammenhengen   er   det   viktig   at   man   også   ser   på   RAS-anleggenes   mulige   betydning.   
Men   dette   kan   ikke   skje   samtidig   som   man   ignorerer   andre   faktorer.   Vi   mener   
prosjektgruppen   rett   og   slett   ignorerer   forskningsbasert   kunnskap   når   det   i   rapporten   hevdes   
at   det   “ er   likevel   ingen   holdepunkter   for   at   overføring   av   ILA-virus   med   rogn   representerer   en   
signifikant   spredningsrisiko”.    Vi   mener   denne   konklusjonen   ikke   bør   danne   grunnlag   for   valg   
av   verken   strategi   eller   tiltak   for   å   redusere   betydningen   av   ILA   i   norsk   oppdrettsindustri.   
  

Skulle   dere   ønske   ytterligere   opplysninger,   hører   vi   gjerne   fra   dere.   
  

Med   vennlig   hilsen   
På   vegne   av   Krüger   Kaldnes   
  

Frode   Eriksen   Erik   Sterud   
Prosjektdirektør  Fiskehelsespesialist,   saksbehandler   
Telefon:   97977905 Telefon:   +47   99259859   
frode.eriksen@krugerkaldnes.no erik.sterud@krugerkaldnes.no   
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