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Høringssvar - Framtidig forvaltning av ILA i Norge  

Vi viser til høringen fra Mattilsynet som foreslår fremtidig forvaltning av ILA i Norge. 

Fiskeridirektoratet er enig i at ILA er et stort problem for norsk akvakultur og at grep må 

tas for å redusere/bekjempe utbredelsen av ILA. 

 

Høringen berører ikke Fiskeridirektoratets sektorområde direkte, og våre 

høringsinnspill vil derfor ikke gå detaljert inn i alle forslagene. Høringsforslagene vil 

imidlertid kunne berøre vårt sektorregelverk indirekte og høringssvaret vil konsentrere 

seg om dette. 

 

I forhold til de foreslåtte bekjempelsesstrategiene anser Fiskeridirektoratet at 

bekjempelsesstrategiene gitt i alternativ 3 og 4 vil være mest relevant for å kunne få 

større kontroll på ILA. 

  

Om laks som potensielt er smittet med ILA får stå (ikke utslakt av nabomerder) vil dette 

kunne ha negative effekter knyttet til miljøpåvirkning av rømt laks (med ILA), i tillegg til 

konvensjonell smitte på villaks og andre nærliggende anlegg.  ILA anses som svært 

smittsomt, og det er knyttet stor usikkerhet til effekten smitte fra lakseoppdrett kan ha 

på de ville bestandene av laksefisk. 

  

Både alternativ 3 og 4 legger begge opp til «Offentlig bekjempelse i form av båndlegging 

med restriksjoner for flytting av fisk, opprettelse av kontrollområder og pålegg om rask 

utslakting av smittet anlegg eller merd». En slik tilnærming vil stille store krav til 

fleksibilitet i forhold til både slaktebåt- og slakterikapasitet. Pålagt forsert utslakting vil 

derfor kunne forskyve planlagt utslakting av andre anlegg i området, med de 

konsekvenser det har for driften av andre anlegg i området. 

 

En nødvendig omrokkering av slakterikapasiteten en slik bekjempelsesplan kan 

medføre, vil derfor øke risiko på enkeltlokaliteter ved at brønnbåt – og slaktekapasiteten 

i området vil kunne bli satt på prøve.  
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For at en slik bekjempelsesplan skal kunne gjennomføres må det forutsettes utvikling av 

gode regionale planer knyttet til brønnbåt - og slaktekapasitet uten at det går utover 

biomassetak. Dette må inn i både risikovurderinger og beredskapsplaner på regionalt 

nivå. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Britt Leikvoll 

seksjonssjef 

 

Stian Ervik Kvalø 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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