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Høyringssvar – forslag til ny forskrift om kontrollområde for ILA hjå 

akvakulturdyr i Rauma, Vestnes og Molde kommunar, Møre og Romsdal.  

Vi viser til høyringsbrev frå Mattilsynet datert 07.01.2022 med vedlagt forslag til ny forskrift om ILA 

kontrollområde i Romsdalsfjorden. Hjelvik Matfisk AS og Hjelvik Settefisk AS har sine lokalitetar i 

deler av den planlagde overvakingssona. I dette høyringssvaret ligg våre innvendingar og argument 

til forskrifta som er føreslått. Svaret er delt opp for kvar lokalitet, 13672 Hjelvik (settefisk) og 37937 

Hjelvik II (matfisk). 

 

 

Figur 1 – plassering av lokalitetane Hjelvik og Hjelvik II i forhold til foreslått bekjempelsessone og overvakingssone for 
ILA i Romsdalsfjorden.   
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Lokalitet 13672 Hjelvik – Hjelvik Settefisk AS 

Smitte frå rogn 

Lokalitet 13672 Hjelvik er båndlagt av Mattilsynet på ubestemt tid (ref. 261393). Hjelvik mottok rogn 

frå lokalitet 12842 Reistad den 18.11.2021. Det blei stadfesta ILA på anlegget på Reistad den 

07.12.2021. Fisken som stammer frå rogn frå Reistad har sidan stadfesting vore kontinuerleg 

screena for ILA. Det er til no ikkje funne ILA på denne fisken.  

Fisk med opphav frå Reistad skal haldast isolert frå anna fisk fram til sortering i mai 2022, og om det 

skulle vise seg at ein finn ILA agens vil risikoen for krysskontaminering til andre interne parti være 

minimal. Vi gjer ekstra tiltak med reinhald og desinfeksjon i kar, utstyr og røyrsystem som har vore i 

kontakt med fisk frå Reistad. Hjelvik Settefisk er eit anlegg som oppfyller driftskrava til produksjon 

av settefisk. Vi har rutiner for å hindre smitte mellom klekkeriet og settefiskanlegget. Vi vurderer at 

risikoen for vidare smitte av ILA frå vårt settefiskanlegg på lokaliteten Hjelvik som svært liten.  

Smitte til og frå Hjelvik II 

I forskriftsforslaget frå Mattilsynet blir Hjelvik teke med i overvakingssona for ILA. I deira forslag blir 

det skrive at denne vurderinga er teken med fordi det kan oppstå ILA smitte frå nabolokaliteten 

Hjelvik II grunna korte avstandar. Sitat frå forskriftforslaget: 

«Lokaliteten 13672 Hjelvik er et landbasert settefiskanlegg. Slike anlegg holdes vanligvis utenfor 

kontrollområdeforskrifter, men på grunn av svært kort avstand med få meter fra matfiskanlegget 

37937 Hjelvik II til settefiskanlegget 13672 Hjelvik på samme område og med en mulig direkte 

nærkontakt og mulig retursmitte fra matfisk til settefiskanlegget, vurderer vi at settefiskanlegget 

13672 Hjelvik på linje med Hjelvik II også skal være en del av overvåkningssonen.» 

Både 37937 Hjelvik II og 13672 Hjelvik har godkjente smittesluser inn og ut av anlegga. Det er berre 

smitterisiko mellom anlegga ved flytting av fisk mellom settefiskanlegget til matfiskanlegget. Risiko 

for retursmitte er låg sidan vatnet i matfiskanlegget ikkje er i kontakt med transportslangen. Ved slik 

flytting må vi søke om løyve til dette på grunn av båndlegging. I denne søknaden blir det lagt ved 

naudsynt opplysningar frå opphavet til fisken og informasjon frå perioden fisken har vore i 

settefiskanlegget. Desse opplysningane gir grunnlag til å ta gode smittevernreduserande avgjersler 

ved flytting av fisk inn og ut av 13672 Hjelvik. Vi har ikkje planlagt å ta imot settefisk frå andre anlegg 

i Hjelvik II, som resulterer i at kvar flytting av settefisk til Hjelvik II vil krevje ein søknad. 

Smitte frå sjø 

Det kan være aktuelt å pumpe inn sjøvatn under smoltifisering. Sjøvatn som blir nytta i 

settefiskanlegget blir desinfisert med UV. Risiko for å ta inn ILA virus via sjøvatn er svært liten.  

 

Forslag til endring av forskrift - settefisk 

Vi anbefaler at Mattilsynet trekk ut lokalitet 13672 Hjelvik frå overvakingssona for ILA i forskrifta. 

Screening av fisk med opphav frå Reistad-rogna vil fortsette som normalt etter krav i vedtak om 

båndlegging. 
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Lokalitet 37937 Hjelvik II – Hjelvik Matfisk AS 

Krav til desinfisering av inntaksvatn 

Lokaliteten Hjelvik II er eit landbasert gjennomstrøymingsanlegg med mål om å produsere matfisk 

og postsmolt. Vi har fleire vilkår i vårt løyve frå Mattilsynet (ref. 2016/250859) som set krav til 

smitteforbyggande tiltak og rutinar. Ulikt open produksjon av fisk i sjø er det krav om UV 

desinfisering av inntaksvatn. Vår UV-effekt ligg på mellom 60-70 µJ/cm3, kravet ligg vanlegvis på 25 

µJ/cm3. I EU direktivet for matsikkerheit er det forslått ein minsteverdi på 50 µJ/cm3 som krav. Eit 

UV-anlegg i eit landbasert gjennomstrøymingsanlegg er ein påkosta installasjon og det må 

monterast fleire modular for å sikre at anlegget reinsar vassinntaket sjølv ved delvis driftsstans. UV-

anlegget må følgast opp med serviceavtalar og lysrøyr må kontinuerleg vaskast og bytast. Vi i Hjelvik 

Matfisk AS synes det er verdt ressursane mot gevinstane det gir, både for miljøet, fisken og oss som 

selskap. Det er derfor synd at eit landbasert anlegg med fullstendig desinfisering av inntaksvatn blir 

behandla med same tiltakskrav som hjå opne sjøanlegg.  

Vi er redd for at påvisning av ILA i Romsdalsfjorden i verste fall kan resultere i at vi må ta del i felles 

brakklegging. Vi produserer fisk året rundt. For eit sjøanlegg med tomme merder treng dette ikkje 

bety så mykje, men for oss vil det resultere i store tap. ILA viruset kjem ikkje til forsvinne frå våre 

fjordsystem og nye sjukdomsutbrot vil skje. Fordelane med landbasert oppdrett er mange men 

kostnaden er høg. Resultatet av denne høyringa er ein prinsipielt viktig sak. Slik det står no meiner vi 

vedtaket er i konflikt med dei politiske intensjonane rundt satsing på landbasert oppdrett av norsk 

laks. 

Inntakspunkt 

Hjelvik II sitt inntakspunkt for produksjonsvatn ligg på ca. 30 meter djup 200 meter frå land. Det er 

ikkje tilfeldig at dette djupet er valt. Vi tek inn vatn som ligg med god margin under eventuelle 

halokline lag i vassmassane. Oksygen og saltvariasjonen er stabilt homogen og risikoen for å få inn 

sjukdom og parasittar via vatnet er låg.  

Straummønster og topografi 

Resultat frå straummålingar gjort langs sørsida av Romsdalsfjorden syner at straumen generelt går i 

austleg retning. I straumrapport frå 2016 med prøvepunkt ved Hjelvik Matfisk er dominerande 

retning ved spreiingsdjup i austleg retning. Det same gjeld straummålingar gjort ved lokalitet 13669 

Furneset og 14043 Lybergsvika (ref. rapportar frå Yggdrasil). Det er derfor grunn til å tru at eventuell 

ILA agens frå Reistad i hovudsak blei frakta i austleg retning inn fjorden, enn i vestleg retning mot 

inntakspunktet til Hjelvik II.  

Skålhamnholmen dannar tuppen av ei fysisk hindring mellom Hjelvik og Reistad. Neset gjer at 

vassflyten må ta ein lang omveg på ca. 5 km for å nå inntakspunktet til Hjelvik. Topografien langs 

strandsona vil også resultere i at vatnet fleire stader bøyer av og dannar bakevjer.  

Smittekjelde og viruskarakteristikk 

I Mattilsynet sitt forskriftforslag er smitteutskiljinga frå lokalitet 12842 Reistad rekna som låg. ILAV 

blei først påvist internt med PCR screening, for så konstatert påvist av Mattilsynet med histologiske 

prøvar. ILA blei funne på få grupper stamfisk i anlegget på Reistad og det var ikkje utbrot av 

sjukdomen.  
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ILA viruset reknast ikkje som det mest smittsame via frie vassmassar. Somme studiar viser at eit 

nakent ILA-virus overlev nokre dagar i kaldt sjøvatn, andre viser berre nokre få timar. Virus treng 

optimalt sett ein vert å feste seg til. Smitte frå Reistad til Hjelvik II må med andre ord gå via fleire 

vektorar og naturleg smitte før det når inntakspunktet. Naturlege vektorar i fjordsystemet i 

Romsdalen er aure, laks og lakselus. I verste fall kan viruset oppkonsentrerast naturleg i 

fjordsystemet. Risikoen for å få inn ILA agens frå infisert fisk eller lakselus ser me på som svært låg 

grunna nemnte forhold rundt plassering av inntak og reinsing av vatnet. 

Det er også vist at ILA virus kan oppformere seg i biofilter. Hjelvik Matfisk er eit 

gjennomstrøymingsanlegg. Vi nyttar ikkje biofilter eller andre innretningar som kan fungere som et 

oppformeringskammer for viruset.  

 

Forslag til endring av forskrift - matfisk 

Med dei nemnte grunnane over vurdere vi derfor risikoen for at Hjelvik II skal få eller har fått inn ILA 

virus frå Reistad som såpass liten at det ikkje er grunnlag for å inkludere Hjelvik II i overvakingssona. 

Vi anbefaler at Mattilsynet trekk ut lokalitet 37937 Hjelvik II frå overvakingssona for ILA i forskrifta.   

 

 

Med venleg helsing 

 

Einar Nesse Johnsen 

Dagleg leiar 

Hjelvik Matfisk AS og Hjelvik Settefisk AS 
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