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Mattilsynets mål for Gyroarbeidet:

• føre tilsyn
• ta prøver
• lov/forskrift
• kommunikasjon 
• samarbeid med 
• andre etater 
• relevante aktører

• internasjonalt arbeid

• Forebygge og bekjempe 

Metoder el. «verktøy» for å nå målene:



Forebygging gjennom 
tilsyn og prøvetaking

Gjelder:
• kultiveringsanlegg.
• innlandsoppdrett.
• settefiskanlegg.
• risikobasert utvalg av elver



Varslingsplikt:

Mattilsynet skal varsles
ved grunn til 
mistanke om listeført 
sykdom  
hos ville akvatiske dyr.

Formål: 
Fremme god helse hos akvatiske dyr.

Forebygging via lovverk
Eks.: Sykdoms- og omsetningsforskriften.

Foto: Veterinærinst.



1980: Import fra Sverige til regnbueørret matfiskanlegg i 
Tyrifjorden. 

1973: Lakseyngel fra Sverige til til Akvaforsk (Nå Nofima) 
på Sunndalsøra. Derfra ble yngelen flyttet til flere 
vassdrag pga. den gangens konsesjonspolitikk overfor 
regulantene. 

1980: Flere importer fra Sverige til Jægtvik i 
Trondheimsfjorden

1975: Svensk smolt ble dumpet i Skibotnelva fra en lakse-
transport i bil, pga. dødelighet hos smolten. 

Senere smitte har stort sett skjedd ved ytterligere flytting av 
fisk og/eller parasittens vandring i brakkvann til naboelver.

Illustrasjon og tekst hentet fra Mdir ved Jarle Steinkjer

4 kjente introduksjoner av Gyrodactylus til Norge:

Dyrehelsemessige vilkår for omsetning, import og 
transitt av akvakulturdyr og rogn

Smitte til Norge startet fra Østersjøen.



Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr
for utsett i områder med godkjente nasjonale tiltak

• Norge har et omfattende overvåkings-
og bekjempelsesprogram

• Import av fisk må skje fra land eller 
områder med tilsvarende tiltak, jf. EU’s
fiskehelsedirektiv og avtale om 
tilleggs-garantier.



Når det er påvist sykdom på liste 3 kan 
Mattilsynet fastsette kontrollområdeforskrift.

Restriksjoner på 
• Fiske
• Desinfeksjon av fiskeutstyr, båter osv.
• Flytting av fisk og vann.
• Utsett
• Innsamling av fisk som dør

Eksempel på en forskrift



Restriksjoner på flytting mv. 
Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt 
å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr 
til andre vassdrag eller til andre deler av 
samme vassdrag.

Tørking og desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og        
andre gjenstander 

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett 
vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes 
• til andre vassdrag eller 
• til andre deler av samme vassdrag. 
Mattilsynet kan forby slik flytting dersom 
hensynet til å hindre smittespredning 
taler for det

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2n7fC9ZHTAhXGEiwKHYI6DvkQjRwIBw&url=http://www.lyselva.no/gyrostasjoner.htm&bvm=bv.152174688,d.bGg&psig=AFQjCNHKZc1ttaVXYM9WtDe8zQfhfVEVwQ&ust=1491638919966907


Forebygging via kommunikasjon



Kommunikasjon

Eks. Flyfoto Ranaelva. Dam med 
utsatt regnbueørret? Kilde 
Vetr.inst.

Eks.: Vänernlaxen



https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdomme
r/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225Kommunikasjon:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225


Kommunikasjon:



Samarbeid med bl.a. 
Miljødirektoratet, 
Veterinærinstituttet 
og Fylkesmannen



Pechenga
Fjorden

Tuloma

Norsk engstelse 
for Tana-elva

G.salaris Nordkalotten. Tuloma-systemet
Pechenga-fjorden 

Finland ønsker samarbeid om forebygging av sykdom 
Tana/Neiden



Varmere og våtere på Østlandet.
Dårlig nytt for oss om ikke liker G.s.

G.salaris: Svenska Vestkusten

* Oslo



Driva regionen

Drammens-regionen

Status per i dag: Kun 7 
elver igjen i to regioner 
som ikke er behandlet.
Det ligger an til at 
Norge blir gyrofritt ca. 
2030, men vi kan ikke 
hvile på laurbærene.
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