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Screening - Hvem har rett? 

• Løsningen ligger ikke i ett enkelt tiltak – men en helhetlig tankegang og flere tiltak 
sammen – vaksine, screening, QTL, etc 

• For å lykkes med fiskehelsearbeidet må «alle» gode tiltak benyttes 

• Screening med tilhørende tiltak er uten tvil et viktig verktøy i kampen for bedre 
fiskehelse og velferd 

• Økt hygienefokus er et generelt tiltak med brei effekt 

• Screening er et billig tiltak med stor effekt på fiskevelferd og -helse 



Screening - Hvem er det rett for? 

• Rett for den som vil angripe kilden til problemet – smittestoffet 

• Rett for aktører som arbeider systematisk med problemløsning gjennom hele 
produksjonskjeden 

• Rett for de som ser verdien av å fjerne smitte fra produksjon og miljø 

• Rett for god fiskevelferd 

• Rett for god økonomi 



Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid 



• Kartlegger smittekilder og identifiserer tiltak for å fjerne disse 

• Overvåkning og smittesporing i ferskvann med oppfølgning i sjø 

• Tiltak i hele livssyklusen 

 

PatoSafe® Settefisk 
Stamfisk Settefisk Matfisk 



• Fastslå betydningen av ulike varianter av IPN-viruset 

• Kartlegge smitteveier for viruset gjennom 
produksjonssyklusen 

• Detection, characterization and differentiation of infectious 
pancreatic necrosis virus (IPNV) strains in farmed Atlantic salmon 
(Salmo salar L.)  

IPNV - Smitteveier og varianter 

Prosjektdeltakere 2007-2011: 

• PatoGen Analyse AS 

• Høgskolen i Ålesund 

• Norges Veterinærhøgskole 

• Marine Harvest Norway AS 

• Aqua Gen AS 

• Sisomar AS 

• Flatanger Settefisk AS 



• Lavvirulente varianter av IPNV ble erstattet av høyvirulente varianter 

• Etablerte verktøy for smittesporing - fylogeni 

• "Husstammer” er et problem i mange settefiskanlegg 

• Ny introduksjon av smitte 

Hva fant vi i IPNV-prosjektet? 



Samme genotype av IPN-virus 
i ferskvann som i sjø 

• IPN-viruset følger fisken 

• Yngel til settefisk 

• Settefisk til matfisk 

• IPN kan smitte mellom merder ved utbrudd 

• Sjelden at IPN smitter mellom anlegg i sjø 

• Risiko ved kraftige utbrudd 
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• Smitte oppstår i ferskvann og utbrudd i sjø skyldes smittet smolt 

• "Husstammer” er et problem i mange settefiskanlegg 

• Ny introduksjon av smitte – biologisk materiale  

IPN – et ferskvannsproblem 



Egg Startforing Påvekst Sjø 

”Husstammer” 

PatoSafe® Settefisk – modell for smittebekjempelse 

Optimalisert utsett  Startforing Påvekst Smittefritt opphav 

1. Systematisk overvåkning og smittesporing 
2. Hygienetiltak – vask, desinfeksjon og smittefri rogn 
3. Evaluering og optimalisering av tiltak 





Molecular tracing confirms that infection with infectious pancreatic 
necrosis virus (IPNV) follows the smolt from hatchery to grow out farm. 

Anja Bråthen Kristoffersen1, Britt Bang Jensen1, Vidar Aspehaug2, 
Ove Gjelstenli2, Olav Breck3, Magnus Devold2 

European Association of Fish Pathologists (EAFP), Las Palmas, 7. september 2015  

1. Veterinærinstituttet 
2. PatoGen Analyse AS 
3. Marine Harvest ASA 

 

GENETISK SMITTESPORING BEKREFTER - IPNV 
FØLGER MED SMOLT FRA FERSKVANN TIL SJØ 



Bessaker fjernet IPN smitten i anlegget 
med screening, vask og desinfeksjon. Nå 
brukes samme strategi mot PRV. 

Lisbeth Løvmo Martinsen 
Helseansvarlig FV Region Midt,  
Marine Harvest Norway AS 

- Bessaker har hatt store utfordringer med HSMB. I 2015 ble det lagt inn PRV-fri rogn, og 
disse fiskegruppene er de første fiskegruppene som sjøsettes som PRV-smittefrie. 

Anlegget har nå betydelig bedre vekst og lavere utgang enn tidligere. 

SCREENING MED EFFEKT MOT IPNV OG PRV 



• 181 HSMB diagnoser i 2014 – høyt 
antall over flere år 

• HSMB var den hyppigste stilte 
diagnosen hos VI i 2014 

• PRV utbredt i både settefisk og 
matfisk  

• Screening er viktig for å ta kontroll 

PRV – en stor utfordring 
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PatoGen har siden i fjor høst påvist flere tilfeller av 
Branchiomonas i ferskvann. Bakterien er tidligere 
betegnet utelukkende som en sjøvannsbakterie. 

Amund Litlabø 
Biologisk Sjef,  
Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS 

-Vi har hatt en stor utfordring med Branchiomonas, og jeg er sikker på at 
det har vært hovedårsaken til fiskehelse- og smoltifiseringsproblemene 
vi har sett.  

BRANCHIOMONAS PÅVIST I FERSKVANN 
 



• Fjern «husstammer»  

• Sikre ift smitte fra vannkilde 

• Kontroller smitte før inntak av biologisk materiale 
• Rogn 
• Yngel/Settefisk 
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Screening - En langsiktig løsning for bedre fiskehelse 
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