Dagseminar:

Helsesituasjonen hos villaks* - og kan den
påvirkes av sykdom i lakseoppdrett?
*Villaks brukes her synonymt om bestander av ville anadrome laksefisk, dvs sjørøye, sjøørret og villaks.

Dato
Sted

: 5. mai
: Miljødirektoratet, Brattørkaia 15, Trondheim

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) ønsker velkommen til seminar om
helsesituasjonen hos villaks* og om helsen til villaks kan påvirkes av sykdom i lakseoppdrett.
Seminaret gir oppdatert kunnskap på feltet, og vi stiller blant annet følgende spørsmål: ”Kan
sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks?”, ”Hvordan dokumentere smittespredning til
villaks?” og ”Kan nye forvaltnings- og produksjonsstrategier begrense spredning av sykdom
mellom oppdrettslaks og villaks?”. Nærings- og fiskeridepartementet kommer og vil
orientere om den nye stortingsmeldingen om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett med
arbeidstittel ”Miljømessig bærekraftig vekst sett opp mot sykdom”.
Merk: Vi har denne gangen valgt å holde velkjente utfordringer knyttet til lakselusa og
Gyrodactylus salaris utenfor programmet.

09.00

Registrering kl 09.00-10.00

Program
Seminaret ledes av Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Tid
Tittel

Foredragsholder

10.00

Innledning

Brit Hjeltnes,
Veterinærinstituttet

10.10

Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det
sammensatte trusselbildet for villaks?

Eva B. Thorstad,
Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning

10.30

Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og
sykdom blant villaks?

Arne Skorping,
Universitetet i Bergen

11.00

Hvordan dokumentere smittespredning til villaks –
metodiske utfordringer

Are Nylund,
Universitetet i Bergen

11.30

Lunsj

12.30

Sykdom hos oppdrettslaks og oppdrettsørret –
Fiskehelserapporten 2014

Brit Hjeltnes,
Veterinærinstituttet

12.50

Helseovervåking av ville anadrome laksefiskbestander
og rømt oppdrettslaks

Abdullah S. Madhun,
Havforskningsinstituttet

13.10

Hvilke nye sykdommer kan dukke opp i lakseoppdrett
og kan de skade ville laksebestander?

Tor Atle Mo,
Veterinærinstituttet

13.30

Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks?

Åse Garseth,
Veterinærinstituttet

13.50

Pause

14.05

Kan nye forvaltnings- og produksjonsstrategier
begrense spredning av sykdom mellom oppdrettslaks
og villaks?

Anne Stene,
Høgskolen i Ålesund

14.25

Nasjonal biobank laks kan bidra til å oppdage
endringer i fisks helse

Ketil Skår,
Veterinærinstituttet

14.40

Ny stortingsmelding om vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett – miljømessig bærekraftig vekst sett
opp mot sykdom

Yngve Torgersen,
Nærings- og
fiskeridepartementet

15.00

Oppsummering (og avsluttende diskusjon)

Tor Atle Mo,
Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning

Slutt kl 15.30

