
 

 
Fiskesygdomskurser 
 
 

 
 
 

  

            Rapport fra Dansk Akvakultur 

 

Afrapportering for projekt ”Fiskesygdomskurser” under 
tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende ak-
tiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren 

 
                          

  



Fiskesygdomskurser 

 

2 

 

  

DATABLAD 

Serietitel: Rapport fra Dansk Akvakultur 

Titel: Fiskesygdomskurser 

Forfatter: Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur 

Institution: Dansk Akvakultur 

Finansiel støtte:  Fødevareministeriet og EU. 
 
Journal nr. 3746-11-00041 

Projekt: Afrapportering af projekt ”Fiskesygdomme” 

Emneord: Hjælpestofkursus, medicinhåndteringskursus 

Forside: Forsider fra kursusmateriale 

Internetversion: www.danskakvakultur.dk/images/projektrapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiskesygdomskurser 

 

3 

 

 

INDHOLD 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL ............................................................................................ 4 

2. ORGANISERING ........................................................................................................... 4 

3. RESULTATER ................................................................................................................. 5 

Hjælpestofkurset .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

Medicinhåndteringskurset.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

4. PERSPEKTIVERING OG EFFEKTER ................................................................................ 7 

BILAG 1: ............................................................................................................................... 8 

BILAG 2 .............................................................................................................................. 12 

 

  



Fiskesygdomskurser 

 

4 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Viden om forebyggelse og behandling af fiskesygdomme er afgørende for opretholdelse af et rentabelt 

fiskeopdræt. Historisk set har emnet derfor altid været prioriteret højt hos de danske fiskeopdrættere. 

Forskningen indenfor området har i Danmark afspejlet behovet og har derfor også i mange år foregået 

på et meget højt internationalt plan. Ny viden på området er løbende blevet formidlet eksempelvis gen-

nem ”meddelelser” fra det tidligere Forsøgsdambrug, Nyhedsbreve fra Dansk Akvakultur og gennem 

projekttemadage. Formidlingen af viden om behandling af fiskesygdomme til akvakulturbrugere har 

gennem det seneste årti kun foregået fragmenteret og har især været styret af de til enhver tid igang-

værende projekter. Repetition, opdatering og perspektivering af viden på området er til stadighed nød-

vendig, ikke kun for de erfarne fiskeopdrættere, men i høj grad også for nye ansatte i erhvervet. Ud-

dannelsestilbuddet til akvakulturbrugerne indenfor fiskesygdomsområdet herunder specifik anvendelse 

af mediciner og hjælpestoffer er i øjeblikket utilstrækkelig, hvilket er baggrunden for dette projekt. 

 

Projektets formål var:  

� At udvikle og tilbyde en kursusrække indenfor fiskesygdomsområdet med primær fokus på 

forebyggelse og optimal anvendelse af mediciner (herunder vacciner) og hjælpestoffer. 

� At de udviklede kurser medfører størst mulig viden hos fiskeopdrætterne om miljøvenlig an-

vendelse af medicin og hjælpestoffer.   

� At målrette kursustilbuddet til akvakulturbrugere, og samtidig være relevant for konsulen-

ter, rådgivere, sagsbehandlere o. lign., der er tilknyttet fiskeopdrætserhvervet. 

� At der udarbejdes kursusmateriale, der har en kvalitet og udformning så materialet kan 

anvendes og danne baggrund for, at fiskesygdomskurser kan udbydes både under pro-

jektperioden og flere år efter.  

� At formidle de mange forskningsresultater, der er opnået i de sidste år. Her vil der blandt 

andet blive lagt vægt på de opnåede erfaringer og resultater om fiskesygdomme i de ny-

ere recirkulerede anlæg og miljøvenlig brug af medicin og hjælpestoffer. 

 

2. ORGANISERING 

Projektet er gennemført i perioden maj 2011 til maj 2013 med et budget på lige under 1,0 mio. kr. 

Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med DTU-Aqua, DTU-Vet, KU-SUND, Fødevaresty-

relsen og praktiserende fiskedyrlæger (Simon B. Madsen og Thomas Clausen). I forbindelse med kursusdage-
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ne har der endvidere været indlæg fra Peder Nielsen (NC Consulting), Ultra-Aqua (UV og ozon-udstyr) samt 

akvakulturbrugerne Jens Grøn (Tingkærvad Dambrug) og Martin Vestergaard (Aquapri). 

 

3.  RESULTATER 

Der er i projektet gennemført to separate kurser. Et Hjælpestofkursus og et Medicinhåndteringskursus.  

Hjælpestofkurset. 
Hjælpestofkurset bestod af 2 kursusdage med undervisning fra 9.00 -16.30 begge dage. Kurset er gennem-

ført i både foråret 2012 og foråret 2013. Begge gange på Ferskvandscentret i Silkeborg.  Der har i alt 

deltaget ca. 75 kursister. Kursisterne har primært været akvakulturbrugere, men også repræsentanter fra 

fiskefoderfabrikanter, kommuner og forskningsinstitutioner har deltaget. Kurset blev udbudt via Dansk Akva-

kulturs Nyhedsbrev samt Dansk Akvakulturs hjemmeside ca. én måned før afholdelse af kurset. Kursus-

indholdet bestod af række foredrag af ca. 15-60 minutters varighed. Der var begge kursusdage indlagt tid 

til diskussion og erfaringsudveksling mellem foredragsholderne og kursusdeltagerne. I forbindelse med sam-

mensætningen og gennemførelsen af kursus blev det prioriteret følgende: 

• Underviserne skulle være Danmarks førende på deres områder 

• Det faglige indhold skulle dække bredt og samtidig gå i dybden. Eks. blev følgende emner gennem-

gået: 

o Gældende lovgivning 

o Miljøeffekter 

o Arbejdsmiljø 

o Design af nye anlæg (betydning for behov, dosering, omsætning og udledning) 

o Parasitter (hvilke, livscyklus, diagnostik, betydning for gæller/hud osv.) 

o Anvendelse af stofferne, herunder stort fokus på nyeste viden fra andre projekter 

o Erfaringer fra dyrlægepraksis 

o Erfaringer fra akvakulturbruger 

o Andre alternativer (vandkvalitet, ler, UV, filtrering) 

• Fokus på viden om de nyere miljø- og arbejdsmiljøvenlige hjælpestoffer 

• Fokus på de nye recirkuleringsteknikker 

• ”Power-point-undervisning” med højst 50 kursister pr dag 

• En løbende diskussion/dialog/vidensudveksling med kursisterne 

• Sprog: Dansk  

• Kursusmateriale som kursisten efterfølgende i dagligdagen kan anvende som opslag 

Et af hovedformålene med projektet var, at etablere et kursuskoncept som også i de kommende år kan an-

vendes. Kursusmaterialet blev på denne baggrund delt op i tre dele. Én mappe som blev udleveret på første 
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kursusdag. Denne mappe indeholder eksempelvis gældende lovgivning, kopier af de anvendte PowerPoints, 

datablade over de enkelte stoffer osv.. I alt ca. 100 sider. Mappens indhold er primært det stof, som løben-

de ændrer sig over tid, og som i de kommende år let vil kunne opdateres i forbindelse med nye kurser. Den 

anden del af kursus-materiale var udarbejdelse og udgivelse af en bog, som dækker emnet om hjælpestoffer 

generelt. Formålet med denne bog var at samle nyeste viden om hjælpestoffer i en let tilgængelig form som 

kan anvendes af alle fiskeopdrættere. Bogen med titlen ”Introduktion og ny viden om Hjælpestoffer i dansk 

akvakultur” blev trykt i 500 eksemplarer og er efterfølgende udsendt til alle medlemmer af Dansk Akvakultur. 

Elektronisk version er offentlig tilgængelig på Dansk Akvakulturs hjemmeside. Den tredje og sidste del af 

kursusmateriale bestod af en bog om parasitter hos regnbueørred. Bogen hedder “An Introduction to Parasitic 

Diseases of Freshwater Trout”. Bogens forfattere er Kurt Buchmann, Jose Bresciani og Beth Beyerholm (illustra-

tor). Denne bog blev valgt fordi den var relativ billig i anskaffelse og giver et hurtigt overblik over livscyklus 

for de mest almindelige forekommende parasitter på danske dambrug. Forståelse af parasitters livscyklus er 

afgørende for at kunne iværksætte optimal forebyggelse og behandling vha. hjælpestoffer. I bilag 1 kan ses 

eksempel på kursusudbydelse og program for Hjælpestofkurset. Samt forsiden af ovennævnte kursusmappe.  

 

Medicinhåndteringskurset. 
Medicinhåndteringskurset bestod af 1 kursusdag med undervisning fra 8.00 -17.30. Kurset er udbudt i både 

foråret 2012 og foråret 2013. Begge gange på Ferskvandscentret i Silkeborg.  I 2012 blev kurset aflyst 

grundet for få tilmeldinger. I 2013 deltog 35 kursister. Alle kursister akvakulturbrugere. Kurset blev udbudt 

via Dansk Akvakulturs Nyhedsbrev samt Dansk Akvakulturs hjemmeside ca. én måned før afholdelse af kurset. 

Kursus-indholdet bestod af række foredrag af ca. 15-60 minutters varighed. Sammensætning af kurset var 

tilpasset Fødevarestyrelsens krav således, at kurset kunne opfylde kravene til det i Bek 780/2012 § 7 nævn-

te medicinhåndteringskursus. Fødevarestyrelsen har således godkendt kurset og kursister har efterfølgende 

fået tilsendt kursusbevis, som kvalificerer den til fremadrettet at kunne medicinere produktionsdyr. Alle ind-

lægsholdere var dyrlæger. Dyrlægerne kom fra Dansk Akvakultur, Fødevarestyrelsen, praktiserende fiske-

dyrlæger og DTU-Vet. I kurset indgik blandt andet gennemgang af: 

• Lægemidler generelt, typer, indgivelse og udskillelse 

• Gældende medicinlovgivning 

• Antibiotikaresistens 

• Opbevaring, bortskaffelse 

• Anvendelse lægemidlerne 

• Tilbageholdelsestider 

• Dokumentation 

• Medicinrejseholdets arbejde 

• Restkoncentrationsprogrammet 
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• Vaccinering 

• Sundhedsrådgivningsaftaler 

Emnerne blev gennemgået ud fra både et teoretisk og praktisk synspunkt. Kurset blev ligesom hjælpe-

stofkurset også afholdt på dansk med PowerPoint-undervisning. Kursusmaterialet bestod af Kursusmappe 

indeholdende kopi af de på kurset gennemgået PowerPoints, kopi af gældende lovgivning på området 

samt datablade for de i DK normalt anvendte lægemidler til fisk. Kursusmappen blev lavet så den rela-

tivt simpelt vil kunne opdateres til nye medicinhåndteringskurser i de kommende år.  I bilag 2 kan ses 

eksempel på kursusudbydelse og program for medicinhåndteringskurset. Samt forsiden af ovennævnte 

kursusmappe. 

 

4.  PERSPEKTIVERING OG EFFEKTER 

Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer og 

medicinhåndtering. Dette er gennemført med succes og projektet har dermed medført, at der nu forelig-

ger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til at undervise akvakulturbru-

gerne om seneste nye viden på medicin og hjælpestofområdet. 

Gennem projektet har der været et særdeles godt samarbejde mellem akvakulturbrugere, forskere, 

praktiserende fiskedyrlæger, myndighedsdyrlæger, udstyrsleverandører, og akvakulturbrugskonsulenter. 

Samarbejdet vil i de kommende år styrke vidensudveksling på området samt forbedre forståelse mellem 

aktørerne for eksempelvis nuværende lovgivning, nye forebyggelse- og behandlingsstrategier samt nye 

forskningsbehov.  

Hjælpestofkurset havde et primært mål om at formidle ny viden om muligheder for formalin-substitution. 

På både kort og længere sigt vil dette kunne få både miljø og især arbejdsmiljømæssige gavnlige ef-

fekter. Effekterne er endnu ikke direkte kvantificerbare, men i de kommende år vil de officielle opgørel-

ser over akvakulturerhvervets forbrug af formalin kunne anvendes som indikator på effekterne. 

På medicinområdet medfører det nye kursus, at akvakulturbrugerne har mulighed for at blive opdateret 

på de mange og ofte komplicerede regler, som findes området. Målet er at medicin anvendes så korrekt 

som muligt, og at antibiotikaforbruget minimeres. Dette vil i de kommende år kunne kvantificeres i antal-

let af sager om ikke-korrekt anvendelse af medicin, samt i antibiotikaforbruget opgjort i det offentlige 

VetStat system. 
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