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Høring: FRAMTIDIG FORVALTNING AV FISKESYKDOMMEN INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA) I 
NORGE 
 
Innledning: 
Mattilsynet oppnevnte i mars 2019 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 
 

Bakgrunn:  
Med ny dyrehelseforordning fra april 2021 blir fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) 
kategorisert som C-sykdom. For C-sykdommer kan myndighetene i hvert enkelt EØS-land avgjøre om 
det skal etableres en bekjempelsesplan som er ment å lede fram til sykdomsfri status eller ikke. 
 
Sjømatbedriftene mener at prosessen mellom Mattilsynet og EU ikke i tilstrekkelig grad har vert 
transparent, og det er uklart hva som er de bakenforliggende grunner til at ILA skal kategoriseres som 
en C-sykdom. 
 
Sjømatbedriftene kan heller ikke finne at det er noen begrunnelse for hvorfor EU i etterkant av en 
beslutning i Norge om hvilken form for bekjempelse en skal på ILA skal ha en godkjenning på dette 
fra EU. 
 
En arbeidsgruppe opprettet av Mattilsynet og sammensatt av representanter for 
kunnskapsinstitusjoner, næring og forvaltning, har utredet fem ulike alternative strategiske veivalg 
for håndtering av ILA innenfor det nye regelverket.  
 
Valget som må gjøres i Norge står mellom nasjonal bekjempelse i regi av det offentlige (alternativ 3 
og 4) og frivillig bekjempelse (alternativ 2). 
 

Sjømatbedriftenes overordnede syn: 
Det grunnleggende prinsippet for dyresykdommer i Norge er at sykdommer som har vesentlige 
samfunnsmessige konsekvenser listeføres. Listeførte sykdommer vurderes til å være så alvorlige for 
samfunnet at det er nødvendig med tiltak i offentlig regi for å bekjempe og kontrollere sykdommen. 
ILA er listeført etter dette prinsippet. 
 
Sjømatbedriftene mener at ILA er en sykdom som har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser i 
Norge, og at dette tilsier det at sykdommen skal bekjempes i offentlig regi og at bekjempelsesplan 
skal fastsettes. 



 
 
Dagens situasjon 
I dag er ILA vurdert til å være en sykdom med vesentlige samfunnsmessige konsekvenser og 
utbrudd i Norge bekjempes med obligatoriske tiltak iverksatt av Mattilsynet. Anlegg med 
grunn til mistanke båndlegges. Ved stadfestet ILA-diagnose pålegger Mattilsynet anlegget å 
slakte ut syk fisk innen kort tid for å hindre videre spredning. Mattilsynet oppretter et 
kontrollområde som setter restriksjoner på utsett/flytting av fisk og trafikk, inntil all fisk er 
tatt ut, anleggene er rengjort og området har vært brakklagt. Tiltakene gjelder all form for 
akvakulturrelatert aktivitet og hindrer spredning av smitte til anlegg utenfor området. 
 
Sykdommen ILA 
Sjømatbedrfitene er enig med Mattilsynet om at ILA er en alvorlig smittsom sykdom hos laks 
som skyldes infeksjon med ILA-virus.  
 
Sjømatbedriftene støtter at ILA utvikler ofte seg ved at viruset ligger latent i fisken i et anlegg 
i ukesvis før sykdommen bryter ut for deretter å spre seg raskt i anlegget og videre i 
vannmassene. Sjømatbedrfitene mener sykdommen har et betydelig tapsbringende 
potensiale som følge av dødelighet på fisken, redusert vekst og slaktekvalitet.  
 
Sjømatbedrfitene mener ILA også er en alvorlig trussel mot dyrevelferden for fisk som 
rammes. Dyrevelferdsloven pålegger oppdretter å beskytte fisk mot sykdom.  
 
ILA - erfaringer i Norge og andre land 
Sjømatbedrfitene er kjent med at ILA er påvist i Norge, Chile og Færøyene. 
 
Norge har hatt omkring 15 årlige utbrudd i snitt de siste ti årene. Sjømatbedrfitene har ved 
flere anledninger uttrykt bekymring for at det gjennom det siste året har det vært en økning 
til omkring 25 tilfeller. 
 
Sjømatbedrfitene mener det er foruroligende at dette gjør Norge til det lakseproduserende 
landet i verden som har den høyeste forekomsten av ILA, både nominelt og relativt sett i 
forhold til produksjonsvolum.  
 
Markedskrav og forventninger 
Sjømatbedrfitene mener det sentrale for valg av ILA-strategi må være spørsmålet om endret 
risiko for ILA-utbrudd vil kunne få betydning for framtidig markedsadgang for norsk laks.  
 
Sjømatbedrfitene mener at fiskehelse har blitt en viktig nøkkelfaktor for markedsadgang.  
 
Sykdoms- og smittestatus blir stadig mer vektlagt i form av særkrav ved omsetning av 
sjømat, og dette gjelder særlig ILA som er en sykdom som mange land er opptatt av å unngå. 
Kina og Australia er eksempler på dette. Sjømatbedriftene mener flere ILA-tilfeller kan 
svekke tilliten til Norge. 
 
Hvordan vi i Norge velger å håndtere sykdommen ILA vil etter Sjømatbedriftenes vurdering 
ha mye å si for dialogen med ulike importland og hvorvidt Norge og norsk forvaltning i 



praksis vil være i stand til å møte eventuelle særkrav som stilles, uavhengig av om 
særkravene anses som legitime fra norsk side eller ikke. 
 
Sjømatbedriftene mener flere land som i dag importerer norsk laks, kan få en legitim 
interesse av å bruke ILA som teknisk handelshinder for å beskytte egne 
oppdrettspopulasjoner. Det kan derfor i tiden fremover være viktig for norsk 
oppdrettsnæring å vise til god og effektiv håndtering av ILA i regi av offentlige myndigheter. 
 
Alternative strategier for ILA 
 
Frivillig bekjempelse i ny dyrehelseforordning 
Dersom Norge velger et alternativ som ikke inkluderer iverksettelse av en offentlig 
obligatorisk bekjempelsesplan, vil det innebære at myndighetene ikke er involvert i å hindre 
smittespredning ved ILA-utbrudd. Uten godkjent bekjempelsesplan vil det være opp til 
næringsaktørene selv hvordan de håndterer utbrudd på en lokalitet og om de velger å 
iverksette tiltak for å bekjempe sykdommen. 
Sjømatbedrfitene støtter ikke at en frivillig bekjempelse av ILA skal innføres i Norge. 
 
Offentlig bekjempelse i ny dyrehelseforordning 
Sjømatbedriftene mener vi må ta et aktivt valg ved å etablere et utryddelsesprogram med 
endelig mål om å oppnå sykdomsfri status i hele landet.  
Sjømatbedriftene ønsker å bekjempe ILA med bruk av offentlige virkemidler. 
 
Sjømatbedrfitene mener spørsmålet da blir om hvilken form for offentlig bekjempelse en 
skal velge. 
 
Mattilsynet legger i sitt høringsbrev til grunn at en offentlig bekjempelse av ILA kan gjøres 
etter alternativ 3 eller 4 i høringsbrevet. 
 
Om Alternativ 3: Nasjonal bekjempelsesplan og frivillig vaksinering 
 
Mattilsynet sin beskrivelse av dette alternativet: 
 
Ambisjonsnivå 
Sjømatbedrfitene er enig i at ambisjonsnivå knyttet til alternativ 3 er å sikre at all rogn og 
settefisk som omsettes er fri for ILA-virus HPR-del. I tillegg forutsettes det at forekomsten av 
ILA reduseres betydelig og helst til et nivå under fem årlige utbrudd.  
 
Hovedtiltak for alternativ 3 

• Alternativ 3 betinger en nasjonal bekjempelsesplan som i utgangspunktet omfatter 
alle aktørene i laksenæringen. 

• Offentlig bekjempelse vil skje i form av båndlegging med restriksjoner på flytting av 
fisk, opprettelse av kontrollområder og pålegg om utslakting av smittet anlegg eller 
merd innen tidsfrist. 

•  Alternativet forutsetter også at offentlige myndigheter fastsetter strengere krav til 
forebyggende smitteverntiltak der dette er relevant. 



•  Alternativ 3 forutsetter at vaksinering skal være frivillig, men at det etableres en 
incentivordning som sikrer at en stor del av næringsaktørene gjennomfører tiltaket. 

 
Alternativ 3 forutsetter godkjent nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk overvåking for 
sykdomsfremkallende ILA-virus i alle ledd av produksjonssyklusen, frivillig vaksinering mot 
ILA og rask fjerning av enheter med påvist smitte av ILA-virus HPR-del. Bekjempelsesplanen 
omfatter samtlige lokaliteter fra dag én, men det legges opp til en trinnvis gjennomføring.  
 
 
 
Virkemidler/tiltak 
 
I fase 1 av bekjempelsesplanen iverksettes følgende tiltak (år 0 - 6): 

• For stamfisk- og settefiskanlegg vil det være behov for å starte opp et godkjent 
overvåkingsprogram for å oppnå ILA-fri status. 

• Obligatorisk overvåking for HPR-del av stamfisk på individnivå skal vurderes 

• Obligatorisk overvåking av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg skal vurderes. 

• Obligatorisk overvåking av ILA-virus HPR-del i matfiskanlegg med 2 – 4 prøveuttak 
årlig. 

•  Det legges opp til tømming av anlegg med uvaksinert fisk i løpet av en kort periode 
etter stadfestet diagnose. 

•  Det etableres stimuleringstiltak for vaksinering av fisk som skal sjøsettes. Et mulig 
tiltak kan være at et utbruddsanlegg med vaksinert fisk pålegges rask tømming kun 
av merder med påvist smitte av ILA-virus HPR-del. Utslakting merd for merd vil 
forutsette overvåking inkludert prøvetaking hver 14. dag av de resterende merdene. 
Merdene hvor det ikke avdekkes mistanke om ILA/påvisning av ILA-virus HPR-del, kan 
stå lenger i sjøen. Dette opplegget tilsvarer praksisen i Chile og på Færøyene. 

• Det innføres strengere krav til smittevern og overvåking i buffersoner omkring 
sjøanlegg som overvåker for å oppnå eller som har fått etablert ILA-fri status. 
Vaksinering er et relevant forebyggende tiltak innenfor slike buffersoner. 

 
 
I fase 2 av bekjempelsesplanen iverksettes følgende tiltak (år 7 - 12): 

• Offentlig obligatorisk overvåking i matfiskanlegg intensiveres med sikte på å kunne 
tilfredsstille kravene i nytt regelverk for overvåking for å oppnå ILA-fri status. Krav om 
etablering av godkjent overvåkingsprogram for å oppnå fristatus, med minimum seks 
inspeksjoner og to testmåneder per anlegg årlig i minimum to år. 

• Overvåking for å oppnå fristatus og vedlikehold av fristatus forutsetter strengere krav 
til smitteverntiltak også i matfiskproduksjonen og fastsetting av buffersoner mot 
områder som ikke har fristatus. Epidemiologiske konsekvenser 

•  Strengere krav til smittevern og obligatorisk overvåking av settefisk og stamfisk 
forventes å redusere risikoen for smitteoverføring. 

• Overvåking av matfisk vil sannsynligvis bidra til tidligere avdekking av smitte og kan 
føre til bedre effekt av smitteforebyggende tiltak. 

•  Økt andel av vaksinert fisk forventes å redusere det generelle smittepresset i 
sjøanlegg og dermed risikoen for utbrudd av ILA. 



• Ved gjennomføring av de samlede tiltakene forventes en nedgang av ILA-utbrudd, til 
et nivå med gjennomsnittlig tre til fem utbrudd pr. år i løpet av fase 1 og en 
ytterligere reduksjon i fase 2.  
 

Økonomiske konsekvenser 

• Økte analysekostnader til overvåking av stamfisk, settefiskanlegg og matfisk. 

• Økte ressurser til offentlig prøvetaking. Etter hvert redusert ressursbruk til 
sykdomsforvalting i tilknytning til utbrudd. 

•  Kostnad ved vaksinering ut fra dagens prisnivå er anslått til 550 MNOK for en samlet 
næring. Det er imidlertid rimelig å forvente en redusert kostnad per vaksine dersom 
volumet går betydelig opp. 

• Økte kostnader til gjennomføring av eventuelle nødvendige smittevernkrav som 
eksempelvis buffersoner eller streng håndhevelse av generasjonsskille i 
settefiskanlegg, se rapport for mer informasjon. 

• Kostnadene ved utbrudd av ILA i et anlegg er betydelige. De faktorene som i første 
rekke bidrar til samlet tap er: dødelighet, redusert tilvekst og dårligere slaktekvalitet, 
og ikke minst det direkte produksjonstapet som følge av pålegg om rask tømming av 
smittet anlegg. I en mastergradsoppgave fra Norges Handelshøgskole fra 2017 ble 
direktetapet som følge av utbrudd av ILA i 2015 beregnet til å utgjøre rundt 900 
millioner kroner, noe som tilsier et gjennomsnitt på i størrelsesorden minimum 53 
millioner kroner pr. anlegg som ble berørt. En framtidig gevinst av denne strategien 
vil minimum utgjøre 50-60 MNK per redusert årlig utbrudd.  

 
Kriterium Konsekvens 
Antall årlige utbrudd:  Moderat til stor reduksjon. 
Dyrevelferd:    En betydelig forbedring siden færre fisk blir smittet og syke. 
ILA-fri status:    Bedre muligheter for å oppnå ILA-fri status., 
Kostnader for næring:  Økte kostnader til smitteverntiltak og analyser. Økte 

vaksinekostnader. Bedre inntjening som følge av færre ILA-
utbrudd. 

 
Alternativ 3 innebærer en videreføring av bekjempelsestiltak som gjennomføres i dag. Ved 
alternativ 3 fastsettes nasjonal bekjempelsesplan, og offentlige myndigheter iverksetter 
bekjempelsestiltak ved ILA-utbrudd. I tillegg til videreføring av dagens bekjempelsestiltak 
iverksettes systematisk overvåking og tiltak for å stimulere til frivillig vaksinasjon. 
Etablering av ILA-fri status innebærer økte ressurser til å gjennomføre nødvendig offentlig 
overvåking med tilhørende prøveuttak. 
Alternativet forutsetter at alle stamfiskanlegg og settefiskanlegg skal oppnå fri-status for ILA 
i løpet av fase 1, det vil si en periode på seks - syv år. 
Etter hvert som matfiskanlegg inkluderes i overvåkingsprogram for å oppnå ILA-fri status må 
lokalitetene innenfor sonen/segmentet gjennomføre et toårig overvåkingsprogram og 
innføre smitteverntiltak mot ikke ILA-frie områder som skal baseres på smitterisiko. 
Omkring alle ILA-frie segmenter som omfatter sjøanlegg må det fastsettes buffersoner med 
omfattende smitteverntiltak mot omkringliggende områder som fortsatt ikke har startet 
overvåking for å bli fri eller er blitt fri. 
 



Vaksinering mot ILA kan som nevnt ikke med dagens regelverk brukes som virkemiddel på 
anlegg som har oppnådd eller befinner seg i overgangsperioden på minimum to år fram mot 
å kunne oppnå ILA-fri status. Spørsmålet om slik vaksinering må derfor avklares nærmere 
med EU-Kommisjonen. 
 
I alternativ 3 legges det til grunn at smitterisikoen og antall utbrudd kan reduseres som følge 
av smittereduserende effekt av vaksinering utenfor ILA-frie segmenter. Vaksinering er frivillig 
og reduksjon av smitte og antall utbrudd avhenger av oppslutning om tiltaket. 
 
Gitt god oppslutning om vaksinasjon er det stor sannsynlighet for at de smitteforebyggende 
tiltakene, sammen med økt overvåking og vaksinering, vil føre til atskillig færre årlige 
utbrudd. 
Risiko for smittespredning mellom sjøanlegg vil reduseres, og det vil gi et bedre grunnlag for 
etablering av fristatus ved segmenter som omfatter sjøanlegg. Ved offentlig håndtering i fase 
1 vil Norge ha status som et land hvor ILA fortsatt er en sykdom som forekommer 
regelmessig selv om den årlige forekomsten er lavere enn i dag. Dette vil bedre seg i fase 2 
da det legges opp til at flere aktører oppnår ILA-fri status. 
 
Tilliten til norske myndigheter og akvakulturnæringen vil bevares slik den er i dag og vil trolig 
øke i tråd med utbredelsen av områder som inkluderes i tiltakene i bekjempelsesplanen, noe 
som kan bidra til bedre markedsadgang. 
 
 
Om alternativ 4: Nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk vaksinering  
 
Mattilsynet sin beskrivelse av dette alternativet: 
 
Ambisjonsnivå 
Offentlig bekjempelse i tråd med godkjent bekjempelsesplan, intensivert overvåking og 
obligatorisk vaksinering vil føre til nedgang i antall årlige ILA-utbrudd. Det antas at de 
samlede tiltakene vil føre til færre enn ett årlig utbrudd. 
 
Alternativ 4 er dermed det mest ambisiøse alternativet.  
 
Hovedtiltak for alternativ 4 

• Alternativ 4 betinger en nasjonal bekjempelsesplan som i utgangspunktet omfatter 
alle aktørene i laksenæringen. 

• 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. 

•  Alternativet forutsetter også at offentlige myndigheter fastsetter strengere krav til 
forebyggende smitteverntiltak der dette er relevant. 

• Alternativ 4 innebærer obligatorisk vaksinering av smolt som settes i sjøen. Etter 
hvert som matfiskanlegg etablerer godkjent overvåkingsprogram for minimum to års 
overvåking for å oppnå fristatus, kan smolt for utsett i disse anleggene ikke 
vaksineres. Det samme gjelder for smolt som settes ut i anlegg med fristatus. 
 



Alternativ 4 forutsetter godkjent nasjonal bekjempelsesplan med obligatorisk overvåking for 
sykdomsfremkallende ILA-virus HPR-del i alle stadier i produksjonssyklusen, med obligatorisk 
vaksinering mot ILA og rask fjerning av enheter med påvist smitte av ILA-virus HPR-del. 
Bekjempelsesplanen omfatter samtlige lokaliteter fra dag én, men det legges opp til en 
trinnvis gjennomføring tilsvarende som for alternativ 3.  
 
Virkemidler/tiltak 

• All rogn og settefisk som omsettes er fri for ILA-virus HPR-del. 

• Den viktigste forskjellen mellom alternativ 3 og 4 er at alternativ 4 innfører 
obligatorisk vaksinering av smolt som skal settes i sjøen, med unntak for anlegg med 
overvåkingsprogram for å oppnå fristatus og anlegg med fristatus. 
 

Se alternativ 3 for epidemiologiske og økonomiske konsekvenser. Siste kulepunkt under 
epidemiologiske konsekvenser er annerledes for alternativ 4 i og med at antall utbrudd med 
obligatorisk vaksinering forventes å være færre enn ett i året. Utfordringene som er 
forbundet med de ulike virkemidlene og som er drøftet under alternativ 2 og 3, vil også 
gjelde for alternativ 4. Mat 
 
Kriterium Konsekvens 
Antall årlige ILA-utbrudd:  Stor nedgang, og på sikt til et nivå på omkring ett årlig utbrudd. 
Dyrevelferd:    En stor forbedring ved at færre fisk blir smittet og syke. 
ILA-fri status:   Bedre muligheter for ILA-fri status. Samtidig betydelige 

utfordringer knyttet til at fisk i områder med fristatus ikke kan 
vaksineres mot ILA. 

Kostnader for næring:  Økte kostnader til smitteverntiltak og analyser. Økte 
vaksinekostnader. Tap som følge av kostnader med utbrudd av 
ILA vil bli betydelig redusert. Her vil det kunne ligge en samlet 
årlig gevinst for næringen på minimum 1,5 milliard norske 
kroner  

Kostnader for forvaltning:  Redusert sykdomsforvaltning ved færre utbrudd. Økte ressurser 
til overvåking. 

Markedsadgang:   Styrket markedsadgang, og særlig i markeder der ILA-status er 
av betydning. 

 
Alternativ 4 skiller seg fra alternativ 3 ved at det innføres obligatorisk vaksinering av fisk for 
utsett i sjø så snart vaksineprodusentene er i stand til å levere vaksine med ILA-komponent 
til hele det norske markedet. 
 
Dette alternativet representerer veivalget som er mest likt tilnærmingen til ILA-bekjempelse 
som i mer enn ti år er fulgt i Chile og på Færøyene. Det er likevel en vesensforskjell mellom 
alternativ 4 og bekjempelsen i Chile og på Færøyene. Siden de to landene ikke er forpliktet 
av EU-regelverket, kan de selv velge rammene for håndtering av ILA. I Chile og på Færøyene 
er det ikke krav om at tiltakene som settes inn skal skje som ledd i å oppnå ILA-fri status.  
 
Effektive bekjempelsestiltak fra det offentlige forutsetter i Norge en bekjempelsesplan 
godkjent av ESA/EU. Den samlede effekten av tiltak i alternativ 4 tror vi vil føre til en stor 
nedgang i antall ILA-utbrudd.  



 
Dette samsvarer også godt med resultatene av simuleringen basert på de samme 
forutsetningene som Norsk Regnesentral har gjort. I dette alternativet kombineres alle de 
aktuelle virkemidlene. For oppdrettsnæringen vil alternativ 4 innebære størst inngrep fra 
offentlige myndigheter. I de første årene vil dette alternativet utgjøre det mest 
kostnadskrevende strategivalget. Etter hvert som antall utbrudd går ned, vil alternativet 
kunne føre til en vesentlig reduksjon av tap som følge av ILA. Ressursbruken for offentlige 
myndigheter vil være stor og på samme nivå som for alternativ 3. 
Realistisk sett vil alternativ 4 trolig være det veivalget, som innenfor rammene av 
dyrehelseforordningen, raskest bringer norsk akvakultur opp på tilsvarende nivå for ILA-
status som de viktigste konkurrentene i laksemarkedet. 
 
 
Sjømatbedriftenes vurdering av alternativ 3 og 4. 
Sjømatbedrfitene har følgende innspill som vi mener må tas med i den videre vurderingen 
uansett om man velger alternativ 3 eller 4. 
 
Sjømatbedrfitene mener hovedsakelig at både alternativ 3 og 4 kan velges for bekjempelse 
av ILA. Det er kun obligatorisk eller frivillig vaksinering som skiller disse to alternativene. 
Sjømatbedrfitene mener det vil være krevende å skulle pålegge obligatorisk vaksinering, og 
at en slik vaksinering heller ikke ville kunne bli distribuert i store nok mengder på flere år. 
Sjømatbedriftene mener at en offentlig bekjempelse av ILA best vil kunne gjennomføres 
etter alternativ 3. Ved å gå for alternativ 3 så vil Sjømatbedrfitene på det sterkeste mene at 
de selskap som frivillig vaksinerer sin fisk mot ILA skal ha et annet forvaltningsregime enn de 
som ikke har vaksinert sin fisk. Det vil være svært viktig at det kommer på plass gode 
incentivordninger for disse næringsaktørene. Det vil ikke være mulig å forsvare at selskap 
som bruker store midler på vaksinering ikke også skal få uttelling for dette i sin produksjon 
dersom de allikevel får utbrudd av ILA på en lokalitet. 
 
Sjømatbedrfitene mener at det må være konkrete lettelser fra forvaltningens side for 
vaksinerte lokaliteter. Herunder kan være lengre tidsfrister for utslakting av fisk som er 
vaksinert, omfang av bekjempelsessoner i tilfeller med vaksinerte nabolokaliteter, regler for 
ventemerdsetting av vaksinert fisk fra bekjempelsessone etc. 
 
ILA-bekjempelse og ørretteproduksjon i Norge 
Det har aldri blitt påvist sykdom med HPR-del hos ørret, men smitteforsøk i lab har vist at 
arten kan bli smittet. Kliniske tegn har blitt observert ved interperitonale smitteforsøk, men 
det har aldri blitt påvist i felt. Dette taler for at både screening og vaksineringsregime bør i 
større grad være frivillig hos ørretprodusentene fordi risikoen for smitte er minimal. Dagens 
håndtering av for eksempel PD forskriften viser at det ofte ikke blir gjort forskjell på laks, 
ørret og andre salmonider ved vurdering av smittefare og det er naturlig å tenke at dette 
også vil være tilfelle ved en bekjempelsesplan for ILA. Dette kan føre til en 
konkurransevridende effekt der produksjonskostnadene for å produsere ørret i Norge vil bli 
uforholdsmessig høy ift. til salgspris, der andre ørretproduserende land i Europa, og verden 
for øvrig, vil få en fordel som kunne vært forhindret. Dette vil også trolig sette en flerårig 
demper på ørretsatsingen i Norge, som kan vise seg å være et nytt industrieventyr i norsk 
havbruksnæring. 



 
 
 
 
 
Båndlegging av områder og incentiver for de som foretar frivillig vaksinering 
Det er i dag en skjematisk tilnærming til båndlegging av områder både hva angår størrelse og 
hvor lenge et område er båndlagt. Sjømatbedrfitene mener at det må være større 
fleksibilitet rundt dette ved innføring av en nasjonal bekjempelsesplan etter alternativ 3. 
 
 
Særlig om landbaserte anlegg og lukka anlegg i sjø 
Sjømatbedrfitene mener det vil være svært viktig at den fremvoksende landbaserte 
oppdrettsnæringen, som tar i bruk avanserte løsninger for biosikkerhet og smittebarrierer i 
sin produksjon får tilpasninger i en ILA-bekjempelsesplan som hensyn tar dette. Det samme 
gjelder for lukkede matfiskanlegg i sjø. 
 
Desinfisering av anlegg i bekjempelsesområder. 
Sjømatbedrfitene mener dagens praksis med krav om desinfisering av alt utstyr i sjøen i 
enkelte tilfeller blir nærmest umulig å gjennomføre. Det finnes tilfeller der for eksempel det 
ligger slakteri med ventemerd som får krav om at de må desinfisere slike anlegg selv om det 
er helt umulig å få dette praktisk til.  
 
Prøvetaking og nødvendig offentlig overvåking 
Et viktig poeng med ILA bekjempelse etter alternativ 3, er at det forutsetter at alle 
stamfiskanlegg og settefiskanlegg skal oppnå fri-status for ILA i løpet av en periode på seks – 
sju år. Som Sjømatbedrfitene tidligere har indikert mener vi denne tidsrammen er for kort.  
 
En slik prøvetaking og offentlig overvåking som er beskrevet, innebærer at det må avsettes 
ressurser til å gjennomføre nødvendig offentlig overvåking i form av prøveuttak og 
helsebesøk i samsvar med kravene i nytt regelverk. Sjømatbedriftene mener det ikke i 
tilstrekkelig grad er klart i høringsbrevet hvem som skal forstå denne overvåkingen, og heller 
ikke hvem som skal bære kostnadene ved en slik overvåking og prøvetaking.  
 
Transport av akvakulturdyr 
Sjømatbedriftene er opptatt av at det ved en ILA-bekjempelse vil være av vesentlig 
betydning hvordan transport av akvakulturdyr blir foretatt. Det må fastsettes klare rammer 
for transport i og mellom områder. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Sjømatbedriftene er helt klar på at det vil medføre store kostnader for næringen å iverksette 
en offentlig bekjempelse av ILA etter alternativ 3. Noen av disse kostnadene vil være 

• Økte analysekostnader for overvåking av stamfisk, settefiskanlegg og matfiskanlegg 

• Økt ressursbehov for obligatorisk helsekontroll og prøveuttak av offentlig personell i 
alle typer anlegg 

• Økte kostnader til vaksinasjon av fisk 

• Økte kostnader til gjennomføring av biosikkerhetskrav 



 
 
Oppsummering og konklusjon 
 
 

1. Sjømatbedrfitene ber om at følgende forhold vektlegges:  
 

• Sjømatbedriftene vil understreke viktigheten av at myndighetenes forvaltning av ILA må være 
kunnskaps- og risikobasert. Det er derfor en viktig forutsetning for Sjømatbedriftenes syn om 
en offentlig bekjempelsesplan av ILA at denne innebærer en kunnskaps- og risikobasert 
forvaltning, og av forvaltningens kunnskaps- og kompetansehull blir tettet. Dette gjelder 
særlig av reglene om ILA-frie segment og hvordan disse skal håndteres i forhold til EUs krav. 
Næringen opplever at Mattilsynet i for stor grad har opptrådt uforutsigbart, og at det tidvis 
har blitt gjort feil. Sjømatbedriftene viser i den sammenheng til Osland Stamfisk der et 
prøvetakingsopplegg for etablering av ILA fritt segment – gjennomført i samarbeid med 
Mattilsynet. Prosjektet ble avsluttet etter 2 år fordi det viste seg at Mattilsynet ikke hadde 
tilstrekkelige kunnskaper om EUs krav. 

 

• Regelverket gir et meget kostnadskrevende opplegg som har utryddelse av ILA som mål – noe 
som er svært krevende fordi HPR0-viruset finnes over alt. Dette er noe man må ta i 
betraktning når man lager de ulike tiltakene, og at man i vesentlig grad vektlegger prinsippet 
om kost/nytte.  

 

• Sjømatbedriftene viser til at deler av næringen vil kunne få problemer med å gjennomføre de 
aktuelle tiltak innen de fastsatte tidsfrister (f.eks. 6 år.) Sjømatbedriftene mener man bør 
legge opp til at tiltakene iverksettes i to faser (Fase 1 0 – 8 år, og fase 2 8-14 år)  

 

• Sjømatbedriftene ber om at det blir lagt til rette for en evaluering mellom forvaltning og 
næringsorganisasjonene innen utløpet av fase 1.  
 

• Det etableres stimuleringstiltak for vaksinering av fisk som skal sjøsettes. Sjømatbedrfitene 
viser til våre kommentarer om dette ovenfor. Et mulig tiltak kan være at et utbruddsanlegg 
med vaksinert fisk pålegges rask tømming kun av merder med påvist smitte av ILA-virus HPR-
del. Utslakting merd for merd vil forutsette overvåking inkludert prøvetaking hver 14. dag av 
de resterende merdene. Merdene hvor det ikke avdekkes mistanke om ILA/påvisning av ILA-
virus HPR-del, kan stå lenger i sjøen. Dette opplegget tilsvarer praksisen i Chile og på 
Færøyene. 

 

• Sjømatbedriftene forventer at myndighetene inviterer næringsorganisasjonene til å utforme 
b.la. følgende kriterier:  

 
o Hvordan båndlegging med restriksjoner på flytting av fisk skal praktiseres  
o Hvordan de strengere krav til forebyggende smittevernstiltakene der dette er 

relevant skal utformes, praktiseres og forstås.  
o  Hva som skal ligge til grunn for vurderingen av obligatorisk overvåkning for HPR-del 

av stamfisk på individuelt nivå.  
o Fastsetting av periode for når tømming av anlegg med uvaksinert fisk skal skje etter 

stadfestet diagnose.  
o Det er en klar forventning at næringen må inkluderes når det gjelder spørsmål 

knyttet til oppdeling av geografiske områder.  
o Det ligger en klar forventning i at det skal være mulig å vaksinere i ILA-fritt segment  



o Hvilke incentivordninger som skal være gjeldende for næringsaktører som 
gjennomfører frivillig vaksinering. 

 
1. Sjømatbedriftene mener at ILA er en sykdom som har vesentlige samfunnsmessige 

konsekvenser i Norge, og at dette tilsier det at sykdommen skal bekjempes i offentlig regi 
og at bekjempelsesplan skal fastsettes. 
 

2.  Sjømatbedriftene mener at det skal legges til grunn en offentlig bekjempelse av ILA etter 
alternativ 3 i Mattilsynets høringsutkast. 
 

3. Sjømatbedriftene forventer å få delta delta i det videre arbeidet med å utarbeide en 
bekjempelsesplan for ILA i Norge, og at det blir lagt til rette for det. 
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