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Svar på høring – Utkast til forskrift, som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften, 

om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status hos 

dyr (dyrehelseovervåkningsforskriften). 

  

Vi viser til tilsendt høring fra Mattilsynet datert 22/12/2021 ref 2020/219830: Utkast til 

forskrift, som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften, om melding, rapportering, 

overvåking, utryddelsesprogram og sykdomsfri status hos dyr 

(dyrehelseovervåkingsforskriften). 

 

Vi har gjennomgått høringsbrevet og EU 2016/429, 2020/689, 2020/690 og 2020/2002, med 

unntak av delene om landdyr. 

 

Utkastet til forskrift og høringsbrevet gir en god oversikt over saksområdet og tas til 

etterretning. 

 

Utkastet aktualiserer et par problemstillinger, som er kort kommentert under:  

 

Overgangsordningene og endringene i kategoriseringer av sykdommer og områders 

helsekategorier ihht EU2016/429, 2020/689 tilsier at Norge kan søke om sykdomsfri status 

for østersparasitten Bonamia ostreae for hele kysten, inklusiv sonen i Agder. Undersøkelser 

siden 2009 viser at Bonamia ostreae ikke er til stede i norsk flatøsters, heller ikke i sonen i 

Agder.  

 

De diagnostiske metodene som benyttes i Norges overvåking vil også fange opp Bonamia 

exitiosa (ny kategori C-sykdom). Vi anser norsk flatøsters som fri også for B. exitiosa, og det 

bør derfor også søkes om fristatus for denne.  

 

I den nye listeføringen er blåskjell ikke lenger listet som mottakelig art for Marteilia 

refringens. Marteilia refringens (TypeO) er aldri påvist i norsk flatøsters, og vi anser norsk 

flatøsters som fri for M. refringens.  
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Arbeidet med å søke om sykdomsfri status for bonamiose og marteiliose må gjøres innenfor 

rammene av overgangsordningene og tidsfristene som er definert.  

 

Funn av Mareilia pararefringens i blåskjell og studier av denne viser/tyder på at M. 

pararefringens er spesifikk for blåskjell. Marteilia- infeksjoner er dødelig for blåskjell, og M. 

pararefringens bør derfor vurderes inkludert på liste F.  

 

Vi ønsker også å bemerke at VNN/ VER (forårsaket av nodavirus) er en listeført sykdom på 

ny liste F. Nodavirus er relativt vanlig hos vill leppefisk og vil kunne få konsekvenser for 

bruken av villfanget leppefisk ved en eventuell påvisning. Rensefisk (både leppefisk og 

rognkjeks) er også nå listet som mottakelig for VHSV (nye lister C, D og E). Vi mener det bør 

opprettes screening og overvåking av VHSV i rensefisk i Norge. 

 

Videre anbefaler vi at det fastsettes nasjonale bestemmelser for KHV (ny liste E).  

 

I henhold til ny modell for helsekategorisering av geografiske soner faller tidligere kategori 

III ut. Bestander er således enten «fri, under utryddelse eller ikke fri». Dette kan gi en bedre 

oversikt og redusere faren for at (tidligere) kategori III ble brukt for å vinne tid, avvente tiltak 

eller unngå import på grunn av mangel på data/kunnskap. Den nye kategoriseringen er 

imidlertid også en utfordring ved at det at blir behov for ressurskrevende overvåking av flere 

sykdommer. Mangel på data vil kunne resultere i økt fare for import av mulig smittebærende 

dyr. Dette aktualiserer blant annet viktigheten av å få på plass de nye sykdomskategoriene F 

og G, med relevante sykdommer.  
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