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Recirkulering kan give mange fordele 
men kan også give betydelige 
udfordringer



Brugbart eksempel fra BHL i Nexø: Oprindeligt 
bygget til produktion af østersølaks, men har 
vist sig egnet til regnbueørred



I første periode 900.000 smolt af 
østersølaks i marine netbure 4 mdr
indtil frisætning. Genfangstprocent i 
Østersøen 1-4 år senere langt over 
25 %



De gode eksempler fra 1995 til 2018 på BHL med 
fokus på regnbuer i sygdomsfrit opdræt  



Æg-disinfektion ved modtagelsen

� Klækning i sygdomsfrit anlæg
� Høj overlevelse af æg
� Høj overlevelse af blommesæklarver
� God vækst op til 2-4 kg i ferskvand



Seneste test i GUDP-
projektet VAXFISK

� 120.000 æg
� Døde æg og skæve blommesæklarver

frasorteret. Derefter minimal dødelighed
� 109.000 fisk maj 2017
� Prøvetagninger, kontrol og diverse 

vaccinations-tests: 4500 fisk udtaget
� 104.500 fisk marts 2018
� Stående bestand på 10 tons 



Vaccinering af VAXFISK



Selv i et sygdomsfrit anlæg kan
der opstå gælleproblemer

� Laks synes mere følsomme end 
regnbueørreder

� Blødninger i gæller
� Mekanisk påvirkning af gæller, som påvirkes af

partikler i vandfasen, registreres af fiskens
immunsystem

� Kolonisering af gæller med normal mikroflora i
overflod giver grobund for yderligere begroning
med amøber og flagellater – og endnu
kraftigere reaktion



Selv sterile partikler i vandet påvirker gællerne og deres
immunreaktioner: Partikler fanges i gællerne og resulterer
i betændelse (IFN) og nedsat produktion af innate 
effektorsubstanser (SAA)

Lu, Kania & Buchmann
Aquaculture 2018



Metoden kan så efterfølgende bruges til
vurdering af effekter på gæller af partikler med 
bakterier, amøber, svamp og / eller flagellater

� De forskellige organismer besidder forskellige stoffer på deres
overflader, som påvirker fiskens system forskelligt: LPS, flagellin, 
mannose mv

� Giver mere præcis information om partikler og deres effect på fisk
i RAS



NB: Hvis sygdomsfri status ikke er opnået recirkuleres 
problemerne også. Heftige infektioner med diverse 
mikroparasitter kan tilstøde: svampe, fimredyr, amøber og 
flagellater bolrer sig, og det kan give alvorlige gælle-
problemer



Især fiskedræberen Ich er 
problematisk



Også amøberne ødelægger gællerne så deres funktioner
sættes ud af spillet. Billedet viser at lamellerne på
gællerne er udslettet. De sørger ellers for optagelse af ilt, 
udskillelse af CO2 og NH3. Ved mangel på denne
respiratoriske overflade bliver fisken syg.



Det samme gælder hud og gælle-flagellaten 
Costia - også kaldet Ichthyobodo necator – og 
den er svær at slippe af med



Kontrol-foranstaltninger

� Formalin
� Natrium-perkarbonat
� Pereddikesyre
� Brintoverilte
� NaCl

� Filtrering
� Fældning
� Bentonit
� Nye midler



Syn for sagen: Et drab på en fiskedræber 
ved hjælp af de rette bakterier: 
Pseudomonas-bakterien har vist sig 
effektiv

17Al-Jubury, Lu, Kania, Jørgensen, Buchmann 2018. J Fish Dis on-line



Nye kontrol metoder: Pseudomonas-surfaktant fundet 
fornylig. Alle stadier af parasitten i miljøet rammes af 
ganske små mængder bakterie-substans. En mulig 
fremtidig alternativ metode

Al-Jubury, Lu, Kania, Jørgensen, Buchmann 2018. J Fish Dis on-line 18



Masser af udfordringer

� Mulighed for at kombinere velkendte
kontrolmetoder med nye alternative 
metoder.

� Vi søger at minimere behovet for besøg
fra fiskedyrlægen



Tak for opmærksomheden


