
APPENDIX  
Ulike kilder som redegjør for at Forløperen (HPR0-ILAV) til det patogene ILA-viruset 
(HPRΔILAV) trolig er godt etablert i ville populasjoner.  

At HPR0-ILAV er godt etablert i ville norske lakse og sjøørretpopulasjoner, er godt etablert 
kunnskap, i denne sammenheng vises det til Hedrun Plarres ph.d avhandling fra 20117 og 
Havforskningsinstituttets risikovurdering fra 20178 og Lyngstad et al, 20129.  

Since the populations in fresh water are too small to sustain highly virulent viruses, it is 
expected that the ISA viruses must consist of low virulent strains in natural populations, or 
that the fresh water stages of these species are less susceptible or less likely to develop 
disease compared to the marine stages. The existence of low virulent or avirulent ISA virus 
could be another explanation for how the ISA virus is able to survive in wild salmonid 
populations (Nylund et al 2003). When pathogenic strains develop from the avirulent HPR0 
type in the river systems, they will probably soon be lost from the population, if the host dies 
before the virus is transmitted to a new host.  (Plarre Heidrin, ph.d Infectious salmon 
anaemia virus (ISAV): Evolution, genotyping, reservoirs and transmission, 2011).  

Fra Færøyene og Norge er det kjent at HPR0-ILAV ofte isoleres fra oppdrettslaks 2–3 
måneder etter sjøsetting. Infeksjonene er forbigående, og de fleste oppdrettslokaliteter blir 
smittet i løpet av produksjonssyklusen (Christiansen mfl. 2011; Lyngstad mfl. 2012). 5 % av 
rømt oppdrettslaks fra Nord-Norge og < 1% av den rømte laksen fanget Etnefellen var 
positive for HPR0 ILAV8. Bevis for smitte fra villfisk til oppdrettsfisk ILAV i oppdrett har sitt 
opphav i ville laksefiskpopulasjoner som også kan representere naturlig reservoar. 
Sekvensstudier viser at virusgenotyper som finnes i oppdrett kan skyldes flere introduksjoner 
fra villaks (Nylund mfl. 2003). Hypotesen er derfor at avirulent ILAV i oppdrettsfisk stammer 
fra vill laksefisk (Nylund mfl. 2003; Cristiansen mfl. 2011; Lyngstad mfl. 2012). Prevalensen av 
ILAV (HPR0) i vill og rømt laks hadde ikke påviselig sammenheng med oppdrettsintensitet. 
Virulent (HPRΔ) ILAV ble ikke påvist, men avirulent (HPR0) ILAV ble påvist i 7 % av villaksen 
og i 5 % av den rømte laksen (Ct-verdier mellom 19 og 37). De fleste påvisningene ble gjort i 
Finnmark med høyest prevalens (20 %) i Porsangerfjorden . Prevalensen av HPR0 ILAV i 
villaks var høyest i områder med lav oppdrettsintensitet. Laksen ble også undersøkt for 
infeksiøst lakseanemivirus (ILAV)) i gjelleprøver. Infeksjoner med HPR0-varianten av ILAV er 
alminnelige i oppdrett. I motsetning til virulent ILA-virus (HPRΔILAV), forårsaker HPR0-ILAV 
forbigående infeksjonen uten klinisk sykdom. (Havforskningsinstituttets risikovurdering 
2017). 

 

 


