
Høringssvar Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
 Innledningsvis vil SalmonCamera utrykke sin store skuffelse over at Mattilsynet tilsynelatende ignorerer sitt klare ansvar 
for dyrevelferden også for ville bestander av laks. 
 
 I de kriterier som Mattilsynet lister opp (side 9 i høringsbrevet) som grunnlag for beslutninger ifm. valg av ny 
bekjempelsesplan for ILAV, nevnes ikke villaksen med ett eneste ord. Vi er dypt uenige i at ikke også villaksens 
dyrevelferd tas med i kriteriene. Dette på tross av at nyere forskning klart og udiskutabelt viser at villaksen smittes av 
patogener fra oppdrett, og ILAV synes ikke å være noe unntak. 
 
 Videre vil vi innledningsvis også poengtere den feilaktige omtalen av ILA HPR0, som betegnes både som «avirulent» 
og som «ikke sykdomsfremkallende». 
 
 Dette er feil bruk av begreper som lett kan feste seg i samfunnets bevissthet som sannheter, mens sannheten er noe 
ganske annet. 
 
 Det er ikke riktig å hevde at hpr0 er avirulent. Hpr0 kan sammenlignes med lav-virulent influensa A virus som kun gir 
milde symptomer. Den korrekte betegnelsen for ILAV HPR0 er lav-virulent, ikke avirulent. Dette er for så vidt Mattilsynet 
selv inne på i høringsbrevet, hvor de under omtalen av ILAV HPRdel sier at varianten gir alvorlig sykdom, noe som kan 
tolkes som aksept for at HPR0 gir mindre alvorlige tilstander. Men å omtale HPR0 som avirulent er feil, da det ikke 
foreligger dokumentasjon for en slik påstand. 
 
 Som et lettvint eksempel; en idrettsutøver er ikke alvorlig syk om han har en neseforkjølelse, men utøveren vil være 
sjanseløs i en OL- konkurranse. Våre ville dyr og fisk må alle være «OL-utøvere» for å overleve i et ubeskyttet miljø, og 
når mengden med ILAV HPR0 i gjellevev og iblant i indreorganer (eks hjerte) er alvorlig høyt, blir betegnelsen avirulent 
meningsløs. 
 Til slutt innledningsvis vil vi henlede til uttalelsen om at «Vertikal overføring av HPR0 / HPRdel er omdiskutert, men kan 
ikke utelukkes» 
 
 Vertikal overføring er grundig dokumentert i Vike et.al 2014, hvor slektskapet mellom Chilensk ILAV og norsk ILAV viser 
at likheten ikke kan skyldes annet enn eksport av embryo fra Norge til Chile. For å legitimt kunne omtale at vertikal 
overføring er «omdiskutert», fordrer det at det vises til vitenskapelige publikasjoner som falsifiserer funnene i Vike et.al. 
Vi kan ikke se at slik falsifisering eksisterer, og forventer derfor at man frem til dokumentasjon på at dette foreligger, 
unnlater å spekulere og synse. 
 
 Målte effekter av ILAV HPR0 på vill laks. 
 SalmonCamera i samarbeid med Universitetet i Bergen, har i en tidsserie tilbake til 2013 bl.a. arbeidet med å 
dokumentere eventuelle effekter av virus på villaks, det såkalte SAV-2 prosjektet. Her ser vi stedvis og tidvis 
urovekkende høy prevalens av ILAV på vill laks i sjø i nasjonale laksefjorder hvor fisken må passere et høyt antall 
oppdrettsanlegg på vei til elvene, til tider med svært lave Ct verdier. Slektskapsanalyser viser at virus hos villaks er lik 
de en finner hos oppdrettslaks i de fleste kystfylker med oppdrett. 
 Disse analysene viser også at ILAV i Norge har utviklet til tre distinkte grupper etter oppstart av norsk lakseoppdrett. 
Data fra studien viser også at fisken som går opp til gyteplassene i elvene har en mye lavere belastning av ILAV. Disse 
forskjellene kan ikke forklares med at villaksen har «gått av seg» viruset. Til det er vandringstidene altfor lave fra de 
kilenøter i sjø hvor prøvene er tatt fra, til elvene hvor andre prøver er tatt (N&amp;gt;4000). Selv om vi ikke har 
dokumentert patologiske endringer (vi har ikke tatt prøver for histopatologiske undersøkelser) hos den infiserte villaksen, 
er det ikke usannsynlig at viruset har en negativ effekt på villaksen. Hva effekten på lang sikt vil være for villaksen er for 
tidlig å si enda. En mulig forklaring på at laksen ikke kommer frem til gyteplassene kan være redusert oksygenopptak 
(tap av optimal gjellefunksjon) og dermed redusert svømmeevne i strømmende vann eller manglende antipredator 
atferd. Men den ILAV infiserte villaksen i sjø finner vi uansett altså ikke igjen i elvene. Svar på dette kan komme i nær 
fremtid etter som studien fortløpende kalibreres. Men å anse HPR0 som avirulent er en feilslutning som kan gi 
katastrofale følger både for vill og tam laks. Derfor er det viktig at beslutningene om hvilket strategivalg man velger for 



bekjempelse av ILAV, også tar hensyn til vill laks og lav-virulent ILAV. 
 Ingen av strategiene i høringen kan ansees som optimale for hverken vill eller tam laks 
 Selv om ingen av de strategivalg som er skissert i denne høringen er optimale hverken for villaksen eller 
oppdrettsindustrien, er det minst dårlige alternativet, alternativ 3. 
 
 
 
 Vaksinering mot ILAV HPRdel må for all del ikke innføres 
 Å innføre obligatorisk eller utstrakt vaksinering mot ILAV kan føre til en katastrofal fremtid for villaksen, og en 
uoversiktlig smittesituasjon og unødvendig høye kostnader for oppdrettsindustrien. 
 Problemet er at de vaksiner som er tilgjengelige, er såkalt «lekke» vaksiner. Vaksinene beskytter individer mot sykdom, 
men forhindrer ikke at de vaksinerte individer kan bli smittespredere etter eksponering av ILAV. I en situasjon hvor ett 
anlegg er fullvaksinert, kan dette få enorme konsekvenser for naboanlegg. Man risikerer at det første anlegget vil kunne 
være immun mot sykdom, men at det ikke oppdages at anlegget fungerer som en super-spreder av viruset til 
omliggende anlegg og villaksen. Man kan lett se for seg konsekvensene om man sammenligner dette scenario med en 
tenkt situasjon hvor Corona vaksinen som distribueres var like «lekk» som ILAV vaksinene. Da ville de vaksinerte 
personer være beskyttet mot sykdom, men ville spre virus uhindret og uoppdaget til ikke-vaksinerte. 
 
 SalmonCamera har et håp om at oppdrettsindustrien, sammen med Mattilsynet, relevante forskningsinstitusjoner og 
miljøbevegelsen kan bli enige om samarbeid for å på sikt utvikle en bekjempelsesstrategi som overgår de alternativ som 
listes opp i rapporten og høringsbrevet. 
 
 
 
 ILAV HPR0 må utryddes før industrien får kontroll på sine ILA-kostnader og villaksen får bedre vilkår. 
 I vedleggene til høringsbrevet får man god innsikt i de enorme kostnader dette medfører for oppdrettsindustrien. Selv 
om det er skuffende at villaksens behov ikke nevnes, vil vi komme med innspill som vi mener vil komme både oppdrett 
og villaks til gode. 
 Norge kan som nevnt bestemme at funn av HPR0 skal være rapporteringspliktig, og kan innføre krav om obligatorisk 
overvåking også av dette smittestoffet, kanskje etter modell fra Chile eller bedre. 
 Vi er enige i at det sannsynligvis ikke vil ha særlig effekt å innføre tiltak mot HPR0 i sjø. Men kostnadene for 
oppdrettsindustrien risikerer en galopperende utvikling, om ingenting gjøres med forekomstene av HPR0. 
 
 I masteroppgaven som det refereres til, anslås det et estimert tap på kr 53 Mill pr anlegg, ved utbrudd av HPRdel. I 
2015 anslås det totale direktetap til kr 900 Mill. Overføres dette til 2020-tallene, ser man tap på 1,5 Mrd for industrien 
sett under ett. 
 Videre ser vi av Patogen sitt vedlegg til høringen at over 50% av utbruddene i 2018-2020 er primærutbrudd. Det vil si at 
de mest sannsynlig har kommet som følge av mutasjon fra HPR0 til HPRdel. Mutasjonsraten synes å være stigende de 
siste årene, og det er lite som tyder på at et ensidig fokus på HPRdel vil redusere antall årlige mutasjoner. 
 Det vil være i alles interesse at HPR0 inkluderes i bekjempelses strategiene for fremtiden 
 SalmonCamera mener det vil være dårlig økonomi og elendig forståelse for virus, å forsøke bekjempe ILA HPRdel uten 
at man også gjør tiltak mot HPR0. For å lykkes i kampen mot ILAV, må også HPR0 bekjempes. For at dette skal kunne 
bli en realitet, må matfiskanlegg kreve ILAV-fri settefisk, herunder også HPR0. Settefiskanleggene må kreve ILAV-fri 
rogn, herunder også HPR0 og stamfiskanleggene må sørge for en god stamme av ILAV-fri stamfisk, screenet for både 
HPR0 og HPRdel. Vi forstår at en slik strategi kun vil kunne lykkes gjennom en samlet og tålmodig dugnad over år, men 
likefult det eneste som kan varig spare industrien for svære kostnader relatert til ILA. 
 Det å kun fokusere på ILAV HPRdel er slik vi ser det en kamp som ikke kan vinnes, og som vil føre til enda større press 
på villaksen. 
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