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Anvendelse i dansk akvakultur:

Saltvand: Alle fisk til udsætning i danske havbrug 
stikvaccineres for at beskytte mod 
Vibriose / Furunkulose og Rødmundsyge 

Vaccinering udføres på 1-2 års fisk

Ferskvand: Stigende antal fisk vaccineres mod 

Rødmundsyge, Furunkulose / Vibriose
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Vaccine (Alphaject 3000):

• Flydende vaccine som indeholder dræbte bakterier og adjuvans (paraffinolie)

• Adjuvans giver en kraftigere og længerevarende effekt af vaccinen og medfører 

uundgåeligt varierende grader af bivirkninger

• Holdbarhed af vaccine: 1-2 år (se dato på emballage)

• Åbne flasker skal helst anvendes samme dag og må ikke overhældes (hygiejne)

• Opbevares ved 2-8 ˚C (tåler ikke frost)

• Vaccinen bør tempereres til 15-20 ˚C natten over (stuetemp.)

• Immunitet efter 450 graddage
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Fisk:

• Kun raske fisk bør vaccineres, idet sygdom / stress nedsætter effekten af vaccinen

• Fiskene skal være mindst 30 gram

• Ensartet størrelse gør det lettere at opnå korrekt stiksted / dybde

• Vandtemperatur mellem 3 0g 15 ˚C

• Fiskene skal være fodertomme – sultes 2-3 døgn inden vaccination. Reduceret 
appetit i op til 2-3 uger efter vaccination (5 °C)

• Fiskene skal bedøves
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Udstyr:

• Manual / maskinvaccination

• God hygiejne: desinfektion af sprøjter, slanger, kanyler, vaccine

• Justering af sprøjte til 0,1 ml pr fisk

• Kanylelængde og stiksted

• Regelmæssigt kanyleskift; 3000-5000 fisk pr kanyle

• Oplæring af personale - egenkontrol

• Bedøvelseskar, vaccinationsbord
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Stikvaccinering
Stiksted

Korrekt stiksted: 
• 0,8 bugfinnelængde foran bugfinnens vedhæftning og max 10 mm frem

• Kanylen skal nå 1-2 mm ind i bughulen
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Stikvaccinering
Fejlstik

Definition:

• Forkert indstik så vaccinen deponeres således, at den ikke flyder frit i bughulen 

Eksempler:

• Vaccination i muskulatur (skæve stik)

• Vaccination i indre organer som blindsække, tarm eller nyre (dybe stik)

• Rifter / blødninger i stikstedet (vaccinen kan løbe ud eller  medføre sår) sfa. slidt kanyle

• Vaccinen injiceres for tidligt eller for sent (teknisk fejl)

• Manglende tilførsel af vaccine (knæk på slange, tom flaske, for kold vaccine)
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Stikvaccinering
Selvstik - Sikkerhed

Sikkerhed under vaccination:

• Selvstik kan ske ved manuel vaccination

• Kan medføre hævelse, ømhed, smerte og allergiske reaktioner

• Især farlig ved injektion i fingre eller led

• Det tilrådes at søge lægehjælp omgående, hvis man injiceres med vaccinen. 
Fortsætter smerterne over 12 timer efter lægeundersøgelsen bør lægen kontaktes 
igen. Medbring indlægsseddel
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Stikvaccinering
Egenkontrol

Formål:
At undersøge om fisken har fået vaccine og sikre at kvaliteten er i orden (stiksted, dybde og 
blødninger)

Kontrollen opdeles i:

• Udvendig kontrol

• Indvendig kontrol (fiskene slagtes)

Resultat af kontrollen bør noteres i et skema og gemmes som dokumentation.
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Stikvaccinering
Egenkontrol

Kontrol af vaccinationsresultat:
Antal fisk som skal undersøges for at være 95% sikker på resultatets validitet:

Fejlstik tolerance

Totalt antal vacc. fisk 2% 5% 10% 
10.000 - 50.000 146 57 27

• Er alle undersøgte fisk korrekt vaccineret er man næsten sikker  på, at den reelle fejlstik% 
er under det valgte toleranceniveau

• Kontrollerne bør fordeles således, at der undersøges 10-30 fisk pr. gang
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Stikvaccinering
Egenkontrol

• Dødelighed i forbindelse med vaccination bør ikke overstige 0,25%

• Kontinuerlig kontrol af kanyler 

• Kontinuerlig kontrol af vaccineforbrug

• Hygiejne

• Opvågningstid efter bedøvelsen
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Maskinvaccination
Ny generation af maskiner med flere funktioner
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Maskinvaccination
Ny generation af maskiner med flere funktioner

Kapacitet op til 8.000 fisk i timen (2-3 personer)

Kan udbygges til dobbelt kapacitet

Fordele
• Vaccination og sortering foretages i én arbejdsgang

• Maskinen indstilles til kun at vaccinere bestemte størrelser

• Stikstedet justeres til hver enkelt fisk (færre fejlstik)

• Større sikkerhed i forhold til manual vaccination (selvstik)

• Fleksibilitet ved at have maskinen på anlægget
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