SAV 3 SMØLA – SMITTEOVERVÅKING inntil videre ut april
Bakgrunn

SAV 3 er påvist på Nørholmen, deretter Bremnesvaet Smøla. SAV 3 bekjempes med
raskt slakting/sanering av smittet lokalitet. SAV 2 er etablert i regionen, men SAV 3 er
en annen virusvariant som forårsaker et noe annerledes forløp av sykdommen. Det
er publisert data som beskriver at sykdom med SAV 3 er mer alvorlig enn SAV 2.
Næringa ønsker å være føre var, og unngå å introdusere/etablere SAV 3 i regionen
med de konsekvenser det kan medføre av biologiske utfordringer.
Planen under beskriver tiltak for å forhindre videre smitte, og ev. avdekke smitte som
allerede har oppstått. Det er pr. i dag ikke konkludert med hvordan smitte er
introdusert i anlegget, og en må ta alle forhåndsregler ifht. om flere lokaliteter kan
være smittet.
Prøveuttak intensiveres en periode frem til januar og temperaturnedgang. Deretter
går en litt ned i frekvens når en har skaffet seg en initial oversikt over situasjonen, og
temperaturene er lave og synkende. Det gjøres en ny vurdering av planen innen 1.
mai med mindre det kommer nye tilfeller.

•
•
•

Bekjempelsessone (Rød). Nørholmen og Bremnesvaet, Brettingen. Reiråklakken/Fuglåsen
vurderes inn men planlegges flyttet så avventer endring
Overvåkingssone (Gul). Basert på modulert strømpåvirkning og på geografisk nærhet. Sonen
kan bli endret basert på endringer i status: Hemnskjela har ikke fisk pt – om denne sonen skal
inkluderes vil bli nærmere vurdert. Overvåking fra utsett er uansett krav iht. SAV 2 forskrift
Andre områder med nærhet: Sone Nordmøre Nord, indre. Kongensvoll. Frøyfjorden.
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Overvåking - prøveuttak
Bekjempelsessone og Overvåkningssone
Prøveuttak gjennomføres på samme måte som overvåkning PD for øvrig, med noe tillegg:
1. Frekvens
o November-februar Hver 14. dag
o Mars-april: Månedlig
o Mai: Ny vurdering innen 1. mai
o Frekvens kan endres dersom situasjonen endrer seg
2. Prøveuttak
o Fiskehelsepersonell er ansvarlig for prøveuttak – iht. PD-forskrift: Delegert
medhjelper kan benyttes, men fiskehelsepersonell er rekvirent.
o Min. 20 fisk pr. lokalitet
o Alle fiskegrupper skal være representert og jevnt fordelt i prøveuttaket. Ved
mange fiskegrupper på en lokalitet bør antall økes
o Prøver skal tas fra representativ fisk (død/syk)
o Alle merder bør etterstrebes representert i løpet av to påfølgende prøveuttak
o Ved lav dødelighet må prøver samles opp over flere dager
o Prøvene skal sendes inn og analyseres omløpende uten unødig opphold.
o Det er ikke nødvendig med hasteprøver, med mindre det foreligger mistanker
som må avklares hurtig
3. Ved påvist SAV 2 skal prøveuttak fortsette uten opphold for å fortsatt avdekke ev.
påvisning av SAV 3
o SAV 3 – spesifikk analyse kan bestilles– SAV 2-analyse er ikke nødvendig
Andre områder med nærhet: Sone Nordmøre Nord, indre. Kongensvoll. Frøyfjorden.
1. Frekvens og prøveuttak
o I henhold til eksisterende regime jf. PD-forskriften
o Det ble gjort opp status for lokaliteter med påvist SAV 2 i november. Ny status
skal tas hver 2. måned for å bekrefte fravær av SAV 3
2. Inder Skjervøy følger samme regime som overvåkningssone grunnet kontaktpunkt til
Nørholmen men går over til månedlige prøver fra januar

Rapportering
Prøvesvar rapporteres fortløpende til Åkerblå direkte fra lab. Oversikt deles med Mattilsynet.
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