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Høring – Forslag til endring av PD-forskriften
Den norske veterinærforening (DNV, Veterinærforeningen) har fått
ovennevnte høring til uttalelse, og har sammen med Akvaveterinærenes
forening (AVF), som er en faglig særforening underlagt
Veterinærforeningen, utarbeidet vedlagte høringssvar.
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Akvaveterinærenes forening (AVF) støtter forslag til endringene slik de
fremgår av høringsbrevet.
Utover foreslåtte endringene:

Veterinærforeningen mener formålet med eksisterende forskrift er for lite
ambisiøs og det bør være en overordnet målsetning å bekjempe PD. Vi
har følgende forslag til endring av paragraf 1 i forskriften:
«Formålet med denne forskriften er å redusere konsekvensen av
pankreassykdom (PD) i en PD-sone, å hindre at PD etablerer seg i en
overvåkningssone og å begrense utbredelse av de enkelte subtypene av
Salmonid alphavirus (SAV) med overordnet målsetning om nasjonal
bekjempelse av PD»
Vi stiller i tillegg spørsmål til «kost-nytte» effekten av å ta ut prøver av 60
fisk i forkant av flytting av fisk fra settefiskanlegg. Veterinærforeningen
mener at det ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon som begrunner
et slikt krav, der risikoen for spredning av PD via settefisk fra land er
bevist. Kravet bør i det minste ta høyde for tiltak for å desinfisere
sjøvannet før inntak til settefiskanlegg. Vi foreslår derfor at første og
andre avsnitt i §4 harmoniseres på dette punktet, og at «ubehandlet» også
blir lagt til i andre avsnitt. Da blir første setning i andre avsnitt slik (basert
på endringsforslaget som er sendt ut): «Laks, ørret, regnbueørret og røye
som skal flyttes fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann til andre
akvakulturanlegg…»
Utfallet blir da at de settefiskanlegg som bruker desinfisert sjøvann ikke
trenger å ta ut prøver ved flytting av fisk, noe som vi mener er riktig gitt
kunnskapsstatus om smitte og risiko for PD i dag.

Med hilsen
Den norske veterinærforening
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