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Høring - framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs 
lakseanemi (ILA) som C-sykdom ILA i Norge 

Vi viser til Mattilsynet sin høring av dato 22.12.2020 om framtidig forvaltning av 
fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge. 

Grunnet liten kapasitet har ikke Miljødirektoratet hatt mulighet til å gå tilstrekkelig i dybden på 
høringen. Miljødirektoratet støtter imidlertid Mattilsynet i at det bør være en framtidig ILA-strategi 
som innebærer at det skal være en offentlig bekjempelsesplan for hele landet, dvs. alternativ 3 
eller 4.  
 
Hvis det skal innføres obligatorisk bruk av vaksine mot ILAV mener Miljødirektoratet at man må 
være sikker på at vaksinen også beskytter mot spredning fra friske bærere av viruset med tanke på 
mulig smitte til villfisk. Sjøørret kan smittes av ILAV i sjøfasen, og vil dermed være asymptomatisk 
bærere av viruset. Sjøørreten kan således frakte ILAV til elvene for så å smitte ungfisk av laks. 
Miljødirektoratet mener derfor det bør avles fram ILAV-fri stamfisk for bruk i oppdrett. 
 
Det er Mattilsynet som er ansvarlig for fiskehelse både hos oppdrettsfisk og villfisk. 
Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret for ville bestander av anadrom fisk. Innsiget av laks til 
kysten av Norge er mer enn halvert i perioden 1983-2019. Forskning har vist at det foregår 
smitteutveksling mellom villfisk og oppdrettsfisk. Selv om det er ikke er tilstrekkelig kunnskap om 
effekter av sykdom i oppdrett på ville anadrome bestander er Miljødirektoratet bekymret for hvilke 
negative effekter dette kan ha på villfisken. 
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