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Forord 

            
Bachelor oppgaven er en avsluttende oppgave innen havbruksdrift og ledelse som er en 

høyere og tverrfaglig profesjonsutdanning. Bachelor oppgaven har omfang med 10 

studiepoeng. Forfatter av vitenskapelig oppgave er Alexander Refsnes med bachelorgrad i 

Havbruksdrift- og ledelse fra Nord Universitet, i tett samarbeid med ekstern veileder Prof. 

Mark D. Powell i biologi, forsker fra Havforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i 

Bergen (UIB). Samarbeidet gjelder fiskehelse problemet AGD på Atlantisk laks for høsten 

2018, som er valgt formål for Alexander Refsnes. 

Havbruksdrift består av anlegg med strenge tekniske krav og regler for driftsrutiner, 

biologiske tiltak, forståelse av oppdrettsteknologi og vannkjemi. Sykdomsbehandling av 

Atlantisk laks med AGD har vesentlig innflytelse på dødelighetsrater for laksepopulasjoner 

innen havbruk. Derfor er jeg opptatt av å hele tiden søke, og etablere nye sannheter som ikke 

kun er basert på gamle metoder. Arbeidet rundt bacheloroppgaven er gjennomført ved 

innsamling av historien rundt forløpet av AGD, og vitenskapelig data med vekt på effektive 

resultater etter behandlingsmetoder. Fokus i oppgaven er gjellesykdommen AGD hos 

Atlantisk laks (Salmo salar) og tiltak som er skånsom for Atlantisk laks. 

 Jeg runder av her med å takke for det gode samarbeidet med ekstern veileder og Professor i 

biologi Mark Darryn Powell fra Havforskningsinstituttet som har vært en fantastisk mentor, 

og PhD i akvakultur Chris André Johnsen som er min interne veileder på bachelor oppgaven 

fra Nord Universitet. Nord Universitet har rustet meg godt med tverrfaglig kompetanse som 

bidrar til at jeg bedre kan forstå sammenhenger og å se løsninger raskt på havbruksanleggene 

i praksis.  

Bodø, 03.12.2018, Alexander Refsnes 
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Sammendrag 

 

Amoebic gill disease (AGD) er en gjellesykdom som er et gjentakende problem i sjøfasen på 

Atlantisk laks Salmo salar, med de frie levende protozoa Neoparamoeba perurans som det 

primære etiologiske agent. Den økte forekomsten av AGD de siste årene utgjør en betydelig 

utfordring for oppdrett av Atlantisk laks globalt og i Norge. I denne teoretiske avhandlingen 

gjennomgås det forskjellige vitenskapelige artikler om Neoparamoeba perurans på Atlantisk 

laks Salmo salar. Hvordan kan vi øke muligheter for å kontrollere denne utviklingen i 

forbindelse med kontrolltiltak av AGD. Dødelighetsforhold på Atlantisk laks topper assosiert 

med klinisk AGD, amøbisk gjellesykdom knyttes til et gjentakende problem for oppdretts 

Norge, spesielt i høstperioden og marine fasen av produksjonssyklusen. 

Ferskvannsbehandlinger er en effektiv og skånsom metode for å kontrollere sykdommen, noe 

som resulterer i reduksjon i ukentlig dødelighet og også reduksjon i antall PCR-positiv fisk. I 

forhold til tradisjonelle diagnostiske metoder anses PCR-metoden å være tilstrekkelig som 

referanse for å påvise AGD, og metoden er et verdifullt verktøy for å overvåke 

sykdomsprogresjon og innehar derfor et viktig potensial til å gi mer nøyaktig informasjon om 

timing og effektivitet av behandlinger. 

AGD ble identifisert som sykdom først på 80-tallet i Australia deretter samtidig ble det også 

oppdaget AGD i California og Washington (Munday, 1986). AGD forekommer hos ulike 

laksearter som coho-laks (Onchorhynchus kisutch) og ble beskrevet i Nord-Amerika allerede i 

1988 (Kent, Sawyer og Hedrick, 1988).  Forekomst av AGD er forbundet med mange 

forskjellige arter. Det ble også oppdaget AGD hos artene Atlantisk laks (Salmo salar) og 

regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i 1993.  
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Abstract 

 

Amoebic gill disease (AGD) is a gill disease which is a recurring problem in the sea phase for 

Atlantic Salmon Salmo salar, with the free living protozoa Neoparamoeba perurans as the 

primary etiological agent. The increased incidence of AGD in recent years poses a significant 

challenge for the Atlantic salmon production industry globally and particularly in Norway. In 

this theoretical dissertation we should read through various scientific articles about 

Neoparamoeba perurans on Atlantic salmon. How can we improve opportunities to control 

this development in connection with control measures by AGD. Mortality rates on Atlantic 

salmon reaching peak levels when associated with clinical AGD, amobic gill disease is 

associated with a recurring problem for Atlantic salmon production in Norway, especially 

during the autumn period in the marine phase of the production cycle. Freshwater treatments 

are an effective and gentle method of controlling the disease, resulting in a reduction in 

weekly mortality on salmon and also a reduction in the number of PCR positive fish. 

Compared to traditional diagnostic methods, the PCR method is considered sufficient as a 

reference to detect AGD, and the method is a valuable tool for monitoring disease progression 

and therefore has the potential to provide more accurate information about timing and 

effectiveness of treatments. 

AGD was identified as a disease first in the 80's in Australia, and simultanously detected in 

the Pacific North-West region of the USA, AGD was at the time discovered in California and 

Washington (Munday, 1986). AGD occurs in many various species and amongst them the 

coho-salmon (Onchorhynchus kisutch) which was described on the coast of the USA in 1988, 

but the presence of AGD is associated with many different species. AGD was also detected in 

the species of Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in 

1993.  
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Begrepsordliste 

 
AGD -Amoebic gill disease 

PGI – Proliferative gill inflammation 

PD -Pancreas disease 

ILA -Infeksiøs lakseanemi 

H2O2- Hydrogenperoksid 

PCR-Polymerase chain reaction 

DNA- Deoxyribonucleic acid. Arvestoff som kontroller prosessene i levende organismer. 

CO2-Karbondioksid 

Transmisjon – smitteveier, vannbåren smitte gjennom sporer i sjøvann for eksempel. 

Temp.- forkortelse for temperatur 

Amøbe- Store, encellede organismer, med størrelse ca. 0,5 mm. Lever i havet, finnes i  

ferskvann, i fuktig jord, og som snyltere hos vertsorganisme. 

In vitro- Noe som foregår utenfor levende organismer. 

Mamilliform- brystvorteformet 

Salinitet- Salinitet er en betegnelse for hvor mye natriumklorid som er oppløst i vann. 

Konvensjonell PCR- Konvensjonell PCR er en standard og grunnleggende metode som 

brukes til identifisering av genmaterialer. 

mål-DNA- DNA molekylet vi ønsker å kopiere 

Polymerisering-Dannelse av polymere molekyler. 

Primer- Et kort DNA-sekvens fragment som benyttes for induksjon av syntese i DNA med 

PCR-metode. 

Gelelektroforese- en fremgangsmåte for å separere molekylene (DNA/RNA/proteiner) 

etter størrelsesorden og ladning.  
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1.0 Innledning 

 
AGD infeksjon i Norge er forbundet med de kanskje mest kjente artene som er Atlantisk laks, 

regnbueørret, berggylt, rognkjeks og grønngylt hvor alle disse artene har blitt påvist AGD. 

Den påfallende kjente smitteårsak er angrep fra amøber som er en parasitt som fester seg på 

gjellene hos fisken. Amøben er også blitt påvist fra gjelleprøver hentet fra paddetorsk, blåstål 

og bergnebb. Oldham og Rodger (2016, s.38) påpeker at de andre artene i Norge som har fått 

AGD påvist er sjøaure, havabbor og piggvar, siden det er forekomster på disse artene også i 

Skottland, Irland og Spania eller under forskningsrelatert smittepåføring under overvåkede 

forsøk, med formål å utføre tiltak som skal redusere spredning av amøber og skånsom 

kontroll av tilfellet AGD. Powell et al. (2015, s.19), påpeker hvordan AGD kan reduseres 

under ferskvannsbehandling og sensitivitet rundt toksisitet ved badebehandling i 

hydrogenperoksid. Det finnes mye forskjellig litteratur om AGD sykdom på fisk, som er blitt 

omdiskutert i mange vitenskapelige artikler fra ulike forskere og forfattere, da 

gjellebetennelse og immunologisk respons inntreffer på Atlantisk laks når påvist AGD som er 

en utbredt gjellesykdom på Atlantisk laks (Steinum et al., 2008, s.205; Powell, Reynolds og 

Kristensen, 2015, s.21). 

Hensikten med oppgaven er å foreta en teoretisk oppsummering hentet fra diverse 

vitenskapelige artikler på de mest brukte behandlingsmetoder i oppdrettsnæringen, og med 

bakgrunn fra tidligere vitenskapelige artikler få en oversikt og bedre forståelse rundt 

forbedringer som kan gjennomføres med kontroll av sykdommen AGD som er av parasittisk 

art Neoparamoeba perurans. Amøber eller denne type parasitter kan forårsake opptil 82% 

dødelighet på laksepopulasjoner i utsatte områder og er blitt et utbredt problem i Norge 

(Steinum et al., 2008, s. 205). Tidligere har problemet AGD vært begrenset til områder i 

Tasmania, men nå er AGD blitt et betydelig problem også i Norge. Powell, Reynolds og 

Kristensen (2015, s.22) påpeker at de mest brukte behandlingsmetoder i dag er 

ferskvannsbehandling og badebehandling i hydrogenperoksid (H2O2). Det kan refereres til 

vannparameter som påvirkes av eksterne sjøvannsforhold som øker risiko for AGD utbrudd, 

og pålitelige verktøy som PCR metode benyttes for å påvise amøbisk gjellesykdom (Walker-

Daniels, 2012, s.119).  
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Mest brukt metode på diagnostikk av AGD er PCR som er en standardisert metode som 

benyttes til identifisering av genmaterialer når man påviser AGD på laksefisk. PCR 

gjennomføres ved DNA kopiering og forsterkning for å påvise sykdom. Metoden er lite 

tidskrevende og enkel i bruk. PCR sluttføres ved målt gelelektroforese (Steinum et al., 2008, 

s. 207; Walker-Daniels, 2012, s.119).  

 

1.1 AGD i Europa. 

 

Det første utbruddet av AGD i Atlantisk laks i Europa kom året 1995 i Irland da 8 

matfiskanlegg fikk påvist smitte, samt at det også ble registrert AGD i Frankrike og Spania 

samme år på lakseproduksjon (Rodger og McArdle, 1996, s.348). På den tiden ble det vurdert 

med bakgrunn i et lavt antall regndager i en tidsperiode og høye sjøtemperaturer var 

hovedårsaken til utviklingen av AGD dette året. Rodger og McArdle (1996, s.348) påpeker at 

høye sjøtemperaturer og sjøparameter som markerte høy salinitet, allerede hadde blitt 

stadfestet som risikofaktor for AGD utbrudd i Tasmania. Fra årstallet 1995 til 2010 var det 

kun sporadisk og relativt små tilfeller registrert i lakseproduksjon på havanlegg i Europa, med 

kun 2 lokaliteter i Skottland i 2006 og 2007. Etter at Rodger (2014, s.16) gjennomgikk 

rapporter fra 2-3 lokaliteter fra hvert tredje til fjerde år i Irland, fikk man observert hvordan 

utviklingen på AGD tilfeller endret seg i 2011 og 2012, da over 25 prosent av lakseanlegg i 

både Irland og Skottland ble infisert med AGD.  

Det omfattende utbruddet i 2011 og 2012 i Europa forårsaket stor dødelighet på 

lakseproduksjon og store tap på tilvekst. Samtidig økte prosentandel lavere kvalitet på laks 

ved økte opptak av andre sykdommer hos Atlantisk laks etter badebehandlinger, og med 

flytting av infisert laksefisk med kompleks gjellesykdom ble derfor også en pådriver for 

ytterligere høyere dødelighet i den samme tidsperioden. Siden 1980-tallet har 

temperaturøkninger for hvert 10 år rundt Storbritannia og Irland økt fra 0,3 til 0,4°C (Rodger, 

2014, s.16). Det viste seg deretter at stigning i havtemperaturer ikke nødvendigvis hadde så 

høy risikofaktor som tidligere antatt (Douglas-Helders et al., 2001, s.114; Bustos et al., 2011, 

s.181). På den andre siden er det påpekt at høy salinitet er beskrevet som en meget høy 

risikofaktor for AGD utbrudd, og en stadig økning på salinitet i søjarealene nordvest for 

Storbritannia ble vurdert med bakgrunn i klimaforandringene som en mulig årsak (MCCIP, 

2010). Det ble innsamlet data fra anlegg i Skottland rundt tidsperioden for AGD utbruddene, 
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hvor gjennomsnittstemperatur ble målt til 11,3°C. Men det ble registrert variasjoner fra 

13,5°C helt ned til 7,5°C. De første indikasjoner på AGD i 2011 ble først rapportert i 

Frankrike i juli måned, deretter så man nye tilfeller i august men her var det Irland som fikk 

problemet før til slutt Skottland ble rammet i september samme år (Rodger, 2014, s.16).  

Det ble også oppdaget nye AGD utbrudd i januar og februar måned som er de kaldeste 

måneder med lavest vanntemperatur, utbruddet i vintersesongen skjedde i Irland og Skottland.  

AGD sykdommen spredde og utviklet seg gjennom hele 2012 i alle regioner i Irland og 

Skottland, og ble i august 2012 også registrert på Orkney og Shetlandsøyene (Rodger, 2014, 

s.16).  

I 2011 ble det utført screening av 88 sjølokaliteter for AGD (MCCIP, 2010). Da ble det påvist 

hele 26 positive tilfeller av AGD, men på den andre siden var 15 anlegg av disse 26 

sjølokalitetene tilsvarende en prosentandel på 58 prosent rapportert med kompleks 

gjellesykdom før AGD ble påvist (Rodger, 2014, s.16). Det ble konkludert med at årsaker til 

kompleks gjellesykdom før AGD utbrudd var et resultat fra skadelig algeoppblomstring på 

lokalitet, her kan nevnes arter som Chaetoceros sp. og Karenia mikimotoi som hyppig kan 

formere seg rundt vannmiljøet hvor laksen oppholder seg ved intensiv oppdrett. 

 

1.2 AGD i Norge 2006-2018. 

 

Amøbisk gjellesykdom (AGD) ble observert på oppdrettslaks i sjøfasen ved ulike lokaliteter 

til tross for stor avstand mellom anleggene, og det ble gjort forsøk på Vestlandet i Norge på 

fire lokaliteter i 2006 etter at laks i matfiskanleggene viste tendenser til respirasjonsstress 

(Steinum et al., 2008, s.205). AGD ble påvist på vestkysten i Norge 2006, og utbruddet 

vedvarte i mellom 7-12 uker utpå høsten og foregikk samtidig i samme tidsrom. Den 

kumulative dødelighet på fiskebestanden varierte noe mellom 12-20 prosent på tre lokaliteter 

og hele 82 prosent på det fjerde matfiskanlegget (Steinum et al., 2008). Histologien viste 

ensartede Neoparamoeba perurans amøber festet nær lesjoner på gjellene som er 

karakteristisk for AGD. Et annet kjent gjelleproblem hos laks er (PGI) proliferativ 

gjellebetennelse, og PGI var også tilstedeværende men i en mer variabel grad og skillet seg ut 

når man sammenlignet disse to gjelleproblemene. Sjøvannstemperatur var på den tiden 3,5°C 

høyere enn gjennomsnittet før utbruddet, som ved alt for sen start på vinteren den sesongen. 
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Til tross for ulike geografiske plasseringer og sjøarealer for disse forskjellige anleggene men 

som gikk under samme tidsperiode ved utbrudd gir klare indikasjoner på at det var eksterne 

vannforhold i sjøen som ble årsaken til dette utbruddet i 2006 (Steinum et al., 2008, s.205; 

Rodger, 2014, s.16; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.22).  

I nyere tid fra 2012 til høst 2018 har sykdommen (AGD) amøbisk gjellesykdom blitt veldig 

utbredt i Sør-Norge fra Agder fylkene og helt opptil Nord-Trøndelag så her rammes også hele 

Vestlandet langs norskekysten som har vært en spesielt utsatt sone for AGD utbrudd 

(Hytterød og Hansen, 2017, s.76.; Agnalt et al., 2018, s.74). 

I Norge er det registrert utbrudd helt ned i 5-6°C grader og med salinitet helt ned til 28 ppt 

men man ser det som oftest gjennomsnittlig påvist ved salinitet over 32 ppt.(Steinum et al., 

2008, s.205; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.22).  

 

1.3 Hva er AGD, og hva forårsaker AGD? 

 

Neoparamoeba perurans er frittlevende amøber i sjø. Amøbene er parasitter som aktivt 

smitter i to varianter og spres enten på overflatevannet eller som frittflytende parasitter i sjø, 

som forandrer seg til mamilliform som har en form som ligner en brystvorte, den fester seg på 

gjellevev hos laks (Wright et al., 2015, s.72). De opptrer gjerne i nærhet av lesjoner på gjeller 

hos laksefisk, og amøbene fester seg på normalt gjelleepitel. Gjellene hos laks er på 

kontinuerlig basis utsatt for infeksjoner av ulike arter og AGD er parasittiske amøber som 

angriper gjellene hos laksen og skaper større respirasjonsproblemer for oppdrettslaks, og gjør 

det vanskeligere å skille ut CO2 for laksen. Det som øker risiko for AGD utbrudd er som 

oftest vannparameter forhold som høy sjøtemperatur i vannet og høy salinitet, ved påvist 

utbrudd og vekst av AGD på lokalitet er slike vannforhold ideelle for amøber (Oldham, 

Rodger og Nowak, 2016, s.35). AGD har blitt et vesentlig problem i Norge i tidsrommet 2012 

til høsten 2018, og AGD er et gjentakende sykdomsproblem. AGD er ansvarlig for 

omfattende dødelighet av biomasse og dermed årsak til økonomiske tap for oppdretter 

(Steinum et al., 2008, s.205).  

AGD forårsaker hyperplasi av slimceller på gjellene hos laksefisk og adhesjon mellom 

lamellar som igjen utsetter gjellefunksjoner for fysiologiske utfordringer, og utgjør en fare for 

fiskens evne til å utnytte gjellenes normale funksjon og ytelsesevne på Atlantisk laks (Rodger, 
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2014, s.17). AGD infeksjon hos laksefisk i oppdrett skaper respirasjonstress, og i tillegg 

stresser vi laksefisk ytterligere under håndtering av laks som ved badebehandling i ferskvann 

med brønnbåt. Atlantisk laks kan overvåkes bedre gjennom loggføring av gjellescore i en 

tidsbestemt periode på høsten hvor temperatur i vann som oftest er høy og spesielt viktig for 

lokaliteter med høye salinitetsnivåer, under prøvetaking av gjeller kan vi oppdage problemet i 

tidlig fase ved å analysere gjellevev i laboratoriet gjennom en biologisk vurdering av 

vevsprøver i form av PCR analyse (Steinum et al., 2008, s.206; Walker-Daniels, 2012, s.119).  

 

1.3.1 Diagnostikk verktøy 

 

Ved bruk av PCR metode blir det mulig å kopiere et mangfoldig antall DNA-

sekvenser hvor denne prosessen også kan kalles mål-DNA. Hensikten med PCR-

metoden er at den forsterker målnukleinsyresekvenser ved iverksetting av DNA-

polymerase, primere og nukleotider (Walker-Daniels, 2012, s.119).   

• Konvensjonell PCR- metode står for Polymerase Chain Reaction, og betegner in 

vitro amplifisering av DNA. Dette foregår i 3 trinn. Man kan denaturere rundt ca. 

95°C, deretter hybridisering ved 50°C og til slutt pleier man å polymerisere ved 

70°C. I denne prosessen kopieres det opp millioner mål-DNA. PCR resultatene 

blir påvist gjennom gelelektroforese på materialenes vandringshastigheter og 

vandringslengde. Sammenligninger mellom negativ og positiv kontroll foregår i 

sluttfasen av PCR utredningen (Walker-Daniels, 2012, s.119). 

• Real-time PCR- er en metode der mål-DNA blir målt i sanntid. Det betyr at det 

skjer en kopiering etter hver syklus i PCR hvor DNA blir detektert og målt 

(Steinum et al., 2008, s.207). 

• Gelelektroforese er når negativt ladet DNA og RNA vandrer mot den positive 

elektrode under et elektrisk felt. Separasjon er basert på størrelsesorden og ladning 

hvor mindre molekyler vandrer raskere enn de store. Direkte analyse av PCR 

produkter ved elektroforese kan brukes til å diagnostisere tilstedeværelse av 

parasitter som AGD, men også bakterier eller virus (Steinum et al., 2008, s.207).   

• Ved vannprøvetaking for AGD undersøkelser kan man bruke en glassbeholder for 

å ta vannprøver som suspenderes i en dråpe væske for mikroskopisk undersøkelse. 

Denne prøvetaking har enkel prosedyre og kan utføres raskt på lokalitet. 
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• Vevsprøver kan tas fra gjellene som hentes fra de samme fiskene som plasseres 

eller legges i formalin for histologi undersøkelse. 

 

1.4 Hvilke land er AGD identifisert som sykdom? 

 

AGD er utbredt på mange forskjellige steder og kystområder i verden, men i Australia og 

Europa er AGD sykdommen et gjentakende problem for oppdrettsnæringen. Amøbisk 

gjellesykdom dukket opp i oppdrett av Atlantisk laks i Frankrike, Irland og Skottland som den 

mest utfordrende form for infeksjon å håndtere i 2011 og 2012 (Rodger, 2014, s.17).  

AGD er en forkortelse for ”Amoebic gill disease”, og i Norsk havbruksdrift har dette økende 

problemet en enorm utfordring foran seg. Amøber er parasitter som aktivt smitter og spres i 

overflatevannet og ble først beskrevet i Tasmania på 80-tallet av Munday (1986) og samtidig 

også oppdaget i nordvest Stillehavet (Munday, Zilberg og Findlay 2001; Kent, Sawyer og 

Hedrick, 1988, s.217). Sykdommen ble først dokumentert for 32 år siden på matfiskanlegg av 

laks, og er en økende global bekymring for akvakultur industrien og finnes blant hele 15 

fiskearter på tvers av 6 kontinenter og observert i 14 land hittil. De største konsekvensene av 

AGD har vært på oppdrettslaks i sjøfasen på matfiskproduksjon. Når AGD forblir ubehandlet 

på oppdrettslaks har denne sykdommen alene resultert i opptil 80% dødelighet, og selv milde 

infeksjoner reduserer produksjonens ytelse, tilvekst og dyrevelferd (Oldham, Rodger og 

Nowak, 2016, s.35.  
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Figur 1: oversikt utsatte områder og land for AGD (Oldham, Rodger og Nowak, 2016, s.38). 

 

Den seneste arten som har blitt oppdaget med tilfelle AGD i 2013 er berggylt (Labrus 

bergylta) som benyttes som rensefisk på oppdrettslaks (Karlsbakk et al., 2013, s.41; Powell 

og Wennberg, 2016). Dette innebærer da også at denne arten kan være en smittebærer vice 

versa laksefisk under intensiv oppdrett, da akvatiske vertebrater forårsaker smitte horisontal 

som oftest, men det poengteres ofte i fiskehelserapporten at det største smittepresset ligger i 

flytting av fisk (Gulla og Bornø, 2017, s.97).  
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Figur 2: Forskjellige rensefiskarter som utsettes for Amøben Neoparamoeba perurans (AGD). Foto: (Skiftesvik, 

A.B. og Bjelland, R., 2016). 

 

 

 

Figur 3:Her ser vi hvite flekker på gjeller som kommer fra (Amøben Neoaramoeba perurans) Foto:Jannicke 

Wiik-Nielsen (Olsen et al., 2014, s.27).  
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1.5 Hva gjør amøber? 

 

Den parasittiske amøben Neoparamoeba perurans gir laksen gjellebetennelse (Oldham, 

Rodger og Nowak, 2016, s.36). 

Disse amøbene angriper og fester seg på gjellene hos laks, og det antas at amøben har 

overlevelsesevne opptil flere uker og dermed kan betraktes som en alvorlig smittekilde i 

utsatte områder (Steinum et al., 2008, s.205; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.21). 

Med bakgrunn i slike opplysninger om amøber, kan man derfor anbefale å unngå blanding av 

for mange arter i samme merdinfrastruktur under produksjon av Atlantisk laks hvor det 

benyttes flere typer rensefisk (Gulla og Bornø, 2017, s.97). Dette kan være til ettertanke hvis 

man ønsker å redusere sykdomsutviklingen, og på denne måten overholde en bedre oversikt 

over laksebestanden ved utbrudd eller redusere smittepresset på AGD i produksjon på 

Atlantisk laks. Da blanding av ulike arter og generasjoner plassert sammen påvirker negativt 

den biologiske produksjonen (Lillehaug et al. 2017, s.9)  

Fisk med påvist AGD øker dødelighetsraten hos laksepopulasjoner under intensiv oppdrett 

når respiratorisk acidose oppstår som er en hindring av CO2 utskillelse. Når slike problemer 

oppstår, er kjent konsekvens av slike forhold hypertensjon hos laksen, som i enkel forstand 

betyr at blodtrykket i fisken øker, og hypertensjon har også blitt rapportert assosiert med 

klinisk infisert fisk (Leef, Harris og Powell 2005, s.206). 

 

 

Figur 4:Hvite flekker på gjeller som antyder gjellescore 2 ved påvist Amøben Neoparamoeba perurans (AGD), 

Foto: Mark Adams (Rodger, 2014, s.21).  
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1.5.1 Biologien Neuparamoeba perurans? 

 

Vi kjenner for lite til (Neoparamoeba perurans) opphav og dets biologi, utover det faktum at 

Amøben er frittlevende, og hører hjemme blant fakultative ektoparasitter. Amøber er relativt 

store, encellede organismer Neoparamoeba perurans parasitten tilhører familien 

Vexilliferidae som har en struktur av nakne lobose amoeba som har velorganiserte 

overflatestrukturer og med en eller flere Perkinsela amoebae som er endosymbionter 

(Oldham, Rodger og Nowak, 2016, s.36). Morfologisk innehar Neoparamoeba perurans en 

cellestruktur som er avrundet i karakter, og patologiske funn begrenser seg til gjellene (Gjevre 

et al., 2017, s.81). 

Innenfor amøbe-cellen er det to typer cytoplasma; ektoplasma og en granulær endoplasma. 

Ektoplasma kan danne pseudopodier som strekker seg til ulike grader som hos mange 

encellede eukaryote organismer, og kan produsere en rekke forskjellige former særlig amøber 

(Steinum et al., 2008, s.205). Dette antyder eksistensen av cellulær glykokalyks og en rolle 

for ekstracellulære produkter i formidling av patologiske forandringer i amøbisk 

gjellesykdom (Wiik-Nielsen et al., 2016).  

 

  

 

Figur 5: Bildet til høyre viser histologi prøve undersøkt på laboratoriet i mikroskop eller ved bruk av PCR på 
gjellevev hos laks av fersk Neoparamoeba perurans, og bilde til venstre viser amøben Neoparamoeba perurans. 
Foto:Jannicke Wiik-Nielsen,( Olsen et al., 2014, s.28).  
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1.6 Formål 

 

Formålet med oppgaven er å undersøke effekten av forebyggende tiltak ved bekjempelse av 

AGD på Atlantisk laks for redusert dødelighet og bedre velferd. Det skal utfra gjennomgang 

av ulike vitenskapelige artikler vurderes hvorvidt behandling med ferskvann er mer skånsomt 

enn hydrogenperoksid ved påvist AGD med henblikk på temperatur, og toksisitet ved 

badebehandling.  

Det er observert høy dødelighet på statistikken under matfiskproduksjon av Atlantisk laks 

(Salmo salar) ved påvist AGD (Steinum et al., 2008, s.205). For tiden benyttes to 

kommersielle badebehandlinger i Norge mot AGD; ferskvann og hydrogenperoksid (H2O2) 

(Adams, Crosbie og Nowak, 2012, s.839; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s 19).  
Ferskvann har god effekt men også hydrogenperoksid behandling såfremt sjøtemperatur ikke 

overskrider 13,5°C på laksefisk ved påvist AGD. I årene fra 2012-2013 er det blitt påvist 

AGD på mellom 5 utbrudd i 2012, 56 utbrudd i 2013 og 70 utbrudd i 2014 bare i Norge 

hvorav de fleste anlegg inneholder Atlantisk laks, Salmo salar (Powell, Reynolds og 

Kristensen, 2015, s.19). 

Med forebyggende tiltak menes behandlingsformer som gir skånsom effekt på Atlantisk laks 

under behandling, og som gir mindre sannsynlighet for dødelighet etter behandling. Det er 

forhold som bør tas hensyn til på fiskens toleranse under badebehandlinger ved høy 

temperatur, og risiko for toksisitet ved bruk av hydrogenperoksid som utgjør hvorvidt effekt 

av behandling på Atlantisk laks og bivirkninger (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.21). 

1)   Ferskvannsbehandling i brønnbåt, forebyggende behandling og skånsom for fisken. 

2)   Hydrogenperoksid badebehandling, krever hensyn til dosering i forhold til volum men 

er også ansett som forebyggende behandling. 

3) Innføring av tiltak som loggføring av AGD er et administrativt virkemiddel på veien 

videre for å hjelpe næringen å bekjempe og kartlegge problemet AGD. Loggføring 

foreslås som et forebyggende tiltak på AGD.  

Her må oppdrettsnæringen bli enda mer oppmerksom på forbedringer med henblikk på 

ledelse og prosesser hht. stress vi utsetter fisken for. Næringen hadde tidligere år spesielt 

problemer med høy dødelighet rett etter utsett, dette har forbedret seg signifikant i senere tid 

til relativt lav dødelighet rett etter utsett, men hvor det heller forekommer dødelighet mot 
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slutten av produksjonssyklusen (Agnalt et al., 2018, s.156). Smolt i sjø er dermed mest utsatt 

for AGD og kompleks gjellesykdom utpå høsten grunnet høy temp. og høy salinitet i sjøvann 

(Steinum et al., 2008, s. 205; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.22).  

 

2.0 Material og Metoder 

 

Det skal søkes etter relevante publiserte vitenskapelige artikler på fullførte studier og forsøk 

om sykdommen AGD på Atlantisk laks, og ved innsamling av data om AGD som hovedsaklig 

er hentet frem ved å søke på ulike pålitelige databaser som Science Direct, ISI web of science 

og lignende med søkeord på engelsk språk, da opphav til AGD stammer fra Australia og 

Nordvest-Stillehavet (Munday, 1986; Kent, Sawyer og Hedrick, 1988). På denne måten skal 

det finnes frem til en oppsummert forståelse og belyse vesentlig ulike konklusjoner utfra 

tilgjengelig data om AGD. Dette skal foretas gjennom en oppsummering av teoretisk 

materiale og resultater på studier gjort ved ulike utsatte områder, ved å studere de mest 

benyttede behandlingsformer i Norge, Europa og Australia men hvor målsetning er finne den 

mest skånsomme behandlingsmetode i Norge, og hvor det skal henvises til vitenskapelige 

referanser som understøtter forhold som tilsier når det er mest sannsynlig for god effekt ved 

bruk av de mest anvendte former for badebehandling i en samlet best mulig kombinasjon for 

Norsk oppdrettsnæring. Alle figurer og tabeller i denne oppgaven er forespurt tillatelse fra 

hver enkelt person eller selskap med opphavsrett for bruk i denne teoretiske oppgaven.  

 

De kildene som er hentet frem i denne teoretiske avhandlingen er dokumentasjon forespurt 

direkte fra forskere i Norge og Storbritannia, samt selskaper og organisasjoner som har deltatt 

på de ulike studiene på AGD og havoperasjoner ved badebehandling. Utenom dette er det 

også konsekvent hentet data fra fritt tilgjengelige kilder på databaser som Brage.bibsys og 

Researchgate med henblikk på publiserte studier fra Nord Universitetet, 

Havforskningsinstituttet, Akvaforsk, Cristin og NIVA (Norwegian Institute for Water 

Research), AFS (American Fisheries Society), FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens 

Forskningsfond), Veterinærinstituttet og NCBI (US National Library of Medicine National 

Institutes of Health). Søkeord brukt på databaser for å finne frem til data er “freshwater 

treatment Atlantic salmon” , “AGD on Atlantic salmon and/or cleanerfish”, “AGD 

Chloramine-T”, “hydrogenperoxide treatment AGD”, “published articles AGD” etc.  
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3.0 Badebehandling i ferskvann. 

 

Den mest skånsomme eksisterende form for behandling mot AGD er bading i ferskvann på 

brønnbåt fra 2-3 timer (Adams, Crosbie og Nowak, 2012, s.839). denne behandlingen er 

tidskrevende og er også krevende for håndtering og påvirker stressbelastning hos laksefisk da 

fisken ikke mates under denne prosessen øker også stressrisiko hos lakseindivider markant. 

Anbefalinger med henblikk på vannkjemi ved bruk av ferskvann er gitt av (Powell, Reynolds 

og Kristensen, 2015, s.25), som hovedsakelig legger vekt på vannparameter innhold av 

Ca2+og Mg2+, og høye nivåer av oppløst organisk karbon, enklere forklart som betinget bruk 

av mykt ferskvann. Badebehandling anbefales i minimum 2 timer (Powell, Reynolds og 

Kristensen, 2015, s.25).  

Forskermiljøene er kjent med at bruk av mykt vann er en mer effektiv behandling av Atlantisk 

laks når slike badebehandlinger utføres. Nå er det heldigvis slik at ferskvannsressursene i 

Norge stort sett inneholder lav alkalitet og vann kan påvirke pH verdier, og toksisitet innhold 

er avhengig av mengde metaller som finnes i kildevannet som er benyttet til slikt formål. På 

lik linje med oppløsing av organiske karboner som kan være en fordel ved badebehandlinger. 

Når pH verdi på vannet synker ved for høy individtetthet og akkumulert karbondioksid, kan 

man tilsette eller fjerne virkestoffer eller påvirke metall innhold i vann som er benyttet til 

badebehandling (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.26).  

Det foreligger og kan trekkes mange paralleller ved bruk av ferskvann under ulike metoder av 

badebehandlinger og det er også gjort alternative forsøk med ferskvann tilsatt Chloramine-T 

som også kan gi gode resultater som har kjemisk IUPAC navn: N-Chloro 4-

methylbenzenesulfonamide, sodium salt. Problemet her er ofte knyttet til doseringer, 

oksygeninnhold i vannet og vannparameter forøvrig (Powell og Kristensen, 2014, s.38). I 

Norge er det derfor ikke en løsning som er blitt tatt i bruk ved behandling av AGD, da mykt 

vann alene er metoden vi benytter oss mest av i Norge, da norsk vann stort sett er av myk art 

og ferskvann er tilgjengelig i enkelte områder (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.19). I 

andre rekke brukes ofte et annet alternativ som er badebehandling med hydrogenperoksid. 

Miljøforhold med henblikk på vannparameter forhold som er forsvarlige og hvor viktig det er 

å kjenne til grenseverdier hos fisken hht. miljøfaktorer (Bang-Jensen et al., 2017, s.18). 

Dosering blir derfor tatt hensyn til når man velger badebehandling men hensyn til temperatur 

og toksisitet og eksterne forhold (Harris et al., 2005a, s.1453), (Harris et al., 2005b, s.776).  
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Egenskaper chloramine-T i ferskvann  

Kjemisk formel Molar masse Visuell Tetthet Smeltepunkt Vannløselighet 

C7H7CINO2S�Na 

C7H7CINO2S�Na*(3H2O) 

(Hydrat) 

227.64g/mol 

281.69g/mol 

(Trihydrat) 

Hvitt -

pulver 

1.4g/cm3  

 

Frigjør klor 

ved 130 ° C 

(266 ° F; 403 

K) 

Fast form 

smelter ved 

167-169 ° C 

>100mg/mL(hydrat) 

Tabell 1: kjemisk forklaring på ferskvann tilsatt chloramine-T (Wikipedia, 2018).  

 

 

Når chloramine-T tilsettes ferskvann kan man også si at ferskvannet er bufret: Se organisk 

kjemi formel under som viser strukturen: 

 

Siden denne vannsammensetningen innbærer stor risiko i forhold til dosering, håndtering og 

da det metabolske omfanget er spesielt utsatt hos laks når AGD sykdommen har fått eskalert 

betraktelig hos laksepopulasjonen er denne behandlingsformen lite anvendt i Norge. 

Sideeffekter ved tilsatt chloramine-T i ferskvann viser også faktisk at denne behandlingstypen 

forutsetter viktigheten med riktig doseringsmengde som kan redusere respiratoriske effekter 

ved påvist AGD med henblikk på toksisitet (Harris et al., 2005a, s.1449). Få studier har 

undersøkt akutte giftighetsfaktorer for fisk. I dette studiet ble det undersøkt toksisitet av 

ferskvanns- og sjøvann akklimatisert Atlantisk laks(Salmo salar) ved smoltstørrelse med 

oksygenmetningsbetingelser på 100 prosent luftmetning med O2. Chloramine-T var mer akutt 

giftig for laks i sjøvann enn i ferskvann, og ved høy oksygenmetning forbedret dette 

toksisiteten i både sjø og ferskvann. I luftet ferskvann var median dødelighet for chloramine-

T konsentrasjoner på henholdsvis 50 og 25 mg/L henholdsvis 166,8 og 474,3 minutter; i 

luftet sjøvann var de henholdsvis 119,1 og 297,3 min. I ferskvann ved 200% luftmetning med 
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oksygen var imidlertid 50 og 25 mg/L  dødelighetstid henholdsvis på 133,6 og 190,9 

minutter; i sjøvann ved 200 prosent luft oksygenmetning, var verdiene henholdsvis 85,3 og 

158,9 min. Atlantisk laks i ferskvann ser ut til å være like følsom som regnbueørret 

(Oncorhynchus mykiss) og mer følsom enn kanalmalle (Ictalurus punctatus) til chloramine-T 

toksisitet. Sjøvann-akklimatisert laks er mer følsom enn ørret og kanalmalle i chloramine-T. 

Den primære toksisitetsmekanismen i både sjøvann og ferskvann ser ut til å være omfattende 

oksidativ ved nekrose av lamellar epitelet, noe som forårsaker akutt osmoregulatorisk 

dysfunksjon (Harris et al., 2005a, s.1453) (Harris et al., 2005b, s.7).  
 

3.1 Badebehandling i hydrogenperoksid.  

 

Ved bruk av hydrogenperoksid for å behandle oppdrettslaks med påvist AGD, er det behov 

for lave konsenstrasjoner (Powell et al., 2005, s.12). Powell (2005, s.12) oppdaget at 

behandling med hydrogenperoksid viste seg å være anvendelig metode ved rett konsentrasjon 

så fremt man blir gjort kjent med nivået av toksisitet i både saltvann og ferskvann. Allikevel 

ble denne behandlingsformen ikke benyttet videre på grunn av lav sikkerhetsmargin for smolt 

i sjøvann (Powell et al., 2005, s.12). På et kommersielt plan påpeker Rodger (2014, s.40) at 

konsentrasjoner mellom 1000-1400 mg L-1 i ca. 18-22 minutter har blitt observert i Skottland, 

Irland, og i Norge. Hydrogenperoksid er også i stor grad benyttet ved badebehandlinger mot 

lakselus i Norge, men hvor det foreligger stor usikkerhet på målt 

hydrogenperoksidkonsentrasjon og registrert dødelighet (Arff, Forbord og Steinhovden, 2016, 

s.18). I hht. ovennevnte forskeres oppfatning har ikke slike høye konsentrasjoner blitt testet 

mot behandling av parasitten AGD enkeltvis, men siden konsentrasjonen er betydelig høyere 

enn tidligere påvist ved effektiv dosering (Powell et al., 2005, s.12), og derfor kan man anta at 

amøben også vil dø ved høye konsentrasjoner. På grunn av at hydrogenperoksid nedbrytes til 

oksygen og vann, anses hydrogenperoksid for å være relativt miljøvennlig og har vist effekt 

ved badebehandling (Adams et al., 2001, 2012). Allikevel kan det noteres at 

mellomproduktene som produseres under nedbrytningsprosessen av hydrogenperoksid ennå 

ikke er blitt utforsket. Rodger (2014, s.18) påpeker at det ikke bør iverksettes behandling når 

temperaturen overskrider13,5 C ° eller hvis fisken har gjellerelaterte problemer av vesentlig 

størrelsesorden (Rodger, 2014, s. 40). Gjennom forsøk innen toksikologiske studier har 

hydrogenperoksid blitt vist å øke i toksisitet med økt temperatur, høyere dosering og økt 

eksponeringstid (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.21). 
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Begge tilgjengelige behandlingsalternativer krever de samme forberedelsene for oppdrettere. 

Den mest anvendte bruksmetode eller prosedyre i Norge er å benytte brønnbåt eller 

badebehandling med presenninger rundt not i merd. Denne behandlingen er en kostbar 

prosedyre for oppdretter, da den krever arbeidskraft og øker stressnivåer i fisken. Utgifter til 

behandlinger er betydelig, spesielt for selskaper som ligger i høyrisikoområder. Antall 

behandlinger stiger dermed på grunn av at en enkel behandling høyt sannsynlig ikke fjerner 

alle amøber, og gjeninfeksjoner vil mest sannsynlig oppstå i utsatte områder (Clark og Nowak 

1999). Hvis forholdene tillater det, vil den raske veksten av amøber overgå nivået av antall 

amøber per fisk som påvist ved første behandling allerede 10 dager etter første behandling 

(Clark, Powell og Nowak, 2003, s.135).  

 

Alternative behandlinger som bruk av oksidativ desinfeksjonsbehandling med 

hydrogenperoksid på laksefisk når påvist AGD har også et potensial til tross for reaksjoner i 

sjøvann med organisk biomasse sammen med oppløst organisk karbon, men hvor det fortsatt 

foreligger uklarheter rundt dette. Ved benyttelse av hydrogenperoksid i ferskvann og hvor 

man ønsker en best mulig effektiv behandling, vil være helt avhengig av vannkjemien. Det 

kan også legges vekt på reaksjoner mellom kjemikalier i bruk ved behandlingen som utføres 

på laksefisk populasjonen sammen med det organiske innholdet i vannet (Powell, Reynolds 

og Kristensen, 2015, s.22).  
  

3.2 Risikomatrise ulike behandlingsmetoder.  

 

Her vises det til tabell ved risikovurdering av ulike behandlingsmetoder med hensyn til 

fiskevelferd, og dette er relevant når man planlegger og legger beslutninger for behandling av 

Atlantisk laks.  
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Tabell 2: Risikomatrise for badebehandling av Atlantisk laks, hvor aksetitler indikerer høy, moderat og 

lav sannsynlighet for dødelighet ved ulike behandlingsformer i ferskvann og hydrogenperoksid, her 

kommer det frem at begge badebehandlinger medfører høy risiko for dødelighet. Fargekoder hvor rød 

er høy, gul er moderat og grønn er lav sannsynlighet. Piler har ingen betydning utover det som allerede 

er forklart. (Agnalt et al., 2018).  

 

3.2.1 Risikofaktor AGD.  

 

Høye sjøvannstemperaturer (>12°C) og høy saltholdighet synes å være begrensende faktorer 

for sykdomsutbrudd. Den mest viktige miljøfaktor er saltholdighet, og langsiktige infeksjoner 

med AGD har vært forbundet med høye saltholdigheter(Oldham, Rodger og Nowak, 2016, 

s.39). Andre faktorer kan også påvirke sykdomsutbrudd, for eksempel fiskens immunstatus, 

tidligere lesjoner, vannkvalitet, algeoppblomstring og individtetthet-densiteter (Young et 

al.,2008 s.222; Munday, Zilberg og Findlay, 2001, s. 497; Bermingham og Mulcahy, 2004). 

Klimaforandringer i verdens havområder kan legges til som en ekstern mulig årsak da det går 

i retning av direkte påvirkning med atmosfærisk trykk som dermed endres i både temperatur  

og salinitet. Alger og maneter som kommer med havstrømmen til åpne akvakulturløsninger 

og havbruksinfrastrukturer i Norskehavet blir dermed også en mulig årsak til AGD utbrudd da 

amøber kan bruke andre organismer enn fisk som vert på reisen inn i Norsk 

oppdrettsinfrastruktur langs Norskekysten (Steinum et al., 2008, s.206). 
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Tabell 3: Velferdsindikatorer på visuell vurdering atferd og skader (Noble et al.,2018).  

 

Det utføres allerede vedlikeholdstiltak som rengjøring av not, rensefisk skjul, spyling av 

merder og annet utstyr som brukes daglig på merdkanten ved håndtering for å forhindre 

bakterievekst, groe og algeoppblomstring (Akvakulturdriftsforskriften §20, 2018). Dette kan 

anses som forebyggende tiltak på miljøforhold rundt selve anlegget. Havbruksselskapene har 

lang erfaring med logistikk av utstyr på matfiskanlegg, slik at daglige driftsoperasjoner kan 

utføres effektivt når vi håndterer laksefisk og gjennomfører internkontroll på anlegget hht. 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur §5, 2009).  

 

3.3 Nylig avsluttede studier på AGD.  

 

Ved standardisering av nye metoder som utført ved hjelp av finansiering hentet fra FHF med 

henblikk på to nylig avsluttede AGD prosjekter høst 2018, hvorav det første prosjektet la vekt 

på forskjeller i virulens og miljøtoleranse mellom ulike kloner av amøben, og det andre 

prosjektet med fokus på standardisering av gjellescore. Begge prosjektene ble publisert i 

Norsk fiskeoppdrett og hos FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, 2017, 

2018). 

Fagmiljøene er kjent med at robust fisk og gode miljøforhold kan redusere sykdomsproblemer 

generelt. Samtidig er det viktig med kontinuerlig prøvetaking og diagnostikk for å oppdage 

AGD ved tidlig stadium for å få bukt med spredning og utvikling raskest mulig i hht. å 

planlegge rette tidsrom for badebehandlinger (Steinum et al., 2008, s.205; Lillehaug et al., 

2017, s. 9).  
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3.4 Hvordan driftsoperatører kan bekjempe AGD 

 

Driftsoperatører kan forebygge utviklingen av AGD i produksjon av Atlantisk laks ved å 

benytte riktig behandlingsmetode etter forholdene. Man skal ta hensyn til vannparameter og 

miljøfaktorer ved enhver badebehandling. Da AGD forårsaker stor dødelighet ved oppdrett av 

Atlantisk laks hvert år, og sykdomsproblemet har bare økt spesielt mye de siste årene i norsk 

havbruksdrift (Steinum et al., 2008, s.205). Da bør man kikke nærmere på hvordan anleggene 

driftes og hvordan matfiskanleggene håndteres, og spørre hva er årsaken til stadig økning av 

AGD fremfor reduksjon av tilfellet. Foreligger det grunnlag som kommunikasjonsforhold 

næringen kan forbedre mellom mellomledere på drift av anlegg og fiskehelsepersonell som 

veterinærer og fiskehelsebiologer forøvrig, og er kommunikasjonssvikt og mindre loggføring 

av AGD et vesentlig problem.  

Ved å innføre loggføring av AGD som er et enkelt administrativt tiltak, kan i beste fall øke  

sjansen for vesentlig høyere produksjon av Atlantisk laks gjennom hele produksjonssyklusen. 

Når driftsledere jobber under forutsetning av økonomiske rammer med en fastsatt 

benchmarking per kg produsert Atlantisk laks, vil det kanskje være hensiktsmessig å 

optimalisere tidsrom for behandlinger ved AGD utbrudd. Gjennom loggføring kan man 

dokumentere resultatene som er blitt levert ved endt produksjonssyklus, og loggføring kan 

standardiseres som et administrativt tiltak på veien videre i kampen mot AGD. 

Det er videre sterkt anbefalt at beste behandlingsløsningsmodell gjennomføres for å bedre 

forstå komposisjonen og reaksjonen mellom vannkjemi, ved pumping av Atlantisk laks fra 

merd til brønnbåt, og bruk av kjemikalier på behandlinger for reduksjon av AGD under 

Norske forhold, retningslinjer og betingelser (Hjeltnes et al., 2017).  

Hovedkriteriene for reduksjon av forekomsten av AGD er tiltak som ferskvannsbehandling 

med hensyn til temperatur og hydrogenperoksid med henblikk på toksisitet og temp. (Harris 

et al., 2005b, s.7). Det er krav om vannkvalitet og overvåking (Akvakulturdriftsforskriften, 

§22, 2018).  Akvakulturdriftsforskriften informerer om hvilke rammer som skal følges til å 

forebygge miljøforhold under oppdrett av Atlantisk laks, derfor kan det diskuteres hvorvidt 

det er mer effektivt å planlegge bedre tidsmessig planlegging av badebehandlinger i utsatte 

områder.  
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3.5 AGD administrering i den Norske oppdrettsnæringen 

 

Oppdrettsnæringens administrering av tiltak for å forbedre miljøet på lokalitet kan i beste 

tilfelle redusere bakterievekst. Det er kjent at transmisjon av bakterier gir næring til amøber, 

og da kan vi også redusere utvikling av amøbeangrep på laks gjennom å jobbe for gode 

vannforhold med henblikk på miljøfaktorer og på denne måten forebygge hyppighet av AGD 

på lokaliteter (Rodger, 2014, s.16).  

Skal man få bedre kontroll med AGD i utsatte geografiske havarealer, er det desto viktigere å 

loggføre alle påviste tilfeller. Det å føre statistikk på registrerte tilfeller kan måle utviklingen 

på AGD i utsatte områder løpende for å vurdere eller stadfeste om AGD tilfellene reduseres 

eller vokser ytterligere på en oversiktlig måte (Lillehaug et al., 2017).  

 

 

Figur 6: Resultater etter diverse studier (Oldham, Rodger og Nowak, 2016, s.40).  
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3.6 AGD som en komponent blant kompleks gjellesykdom  

(inkludert Desmozoon lepeophtherii; Candidatus Branchimonas cysticola; Laks gjelle pox 

virus; Alger; Maneter).  

Når oppdrettsnæringen henviser til PGI som står for proliferative gjellebetennelse eller 

epiteliocystis, som er en bakterie som forårsaker kronisk gjellesykdom som rammer laksefisk. 

PGI forårsaker betennelse, unormal vekst av epitel og celler dør. PGI er også med på å 

redusere og skape alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser hos fiskearter den rammer. Ca. 

Branchiomonas cysticola er karakteristiske mikroskopiske cyster i gjelleepitelet (Steinum et 

al. 2008, s.206; Mitchell og Rodger, 2011, s.412; Hjeltnes et al., 2017).  

SGPV er et virus som ble oppdaget gjennom transmisjon i elektronmikroskop, og et bredt 

spekter av mikroorganismer er forbundet med gjellesykdommer på oppdrett av Atlantisk laks. 

Laksepoxvirus (Salmonid gill poxvirus- SGPV) er et DNA virus som infiserer gjellene hos 

laks (Garseth et al., 2017, s.1). 

Andre organismer eller faktorer som øker risiko for kompleks gjellesykdom kan være alger og 

maneter. Her kan vi tillegge også groe som er påvekstorganismer av typen hydroider med 

nesle celler (Steinum et al., 2008, s.206; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.22). 

Det kan også legges til grunn bakterieangrep i form av de kjente fiskehelseproblemene hos 

Atlantisk laks hvor man kan se nærmere på for eks. Flavobacterium sp. og Tenacibaculum sp. 

som også kan påvirke utviklingen, og forårsake at kompleks gjellesykdom inntreffer hos 

Atlantisk laks (Steinum et al., 2008, s.205; Gunnarsson et al., 2017, s.126).  

 

 

        Figur 7:Her ser man Paranucleospora lepeophtherii (syn. Desmozoon theridion), kilde; Patogen AS.  
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3.6.1 Oksidativt stress 

 

Oksidativt stress er en mekanisme involvert og forbundet med AGD, patogenese innebærer 

mekanismen hvor sykdommen har behov for bakterier når forbundet med en vertscelle 

(Marcos-Lopez et al., 2017). Det er ikke gjort noen enzymatiske studier enda rundt denne 

problemstillingen i 2018. Oksidativt stress oppstår når balansen mellom antioksidanter i form 

av enzymer og reaktive oksygen arter blir forstyrret, og avbrutt grunnet kontinuerlig 

reduksjon og utmattelse av antioksidanter. Oksidativt stress er også knyttet til akkumulering 

av oksygenarter (Marcos-Lopez et al., 2017).  

 

3.6.2 Tiltak for å redusere oksidativt stress 

 

Hvilke tiltak kan fôrprodusenter forbedre for å styrke fiskens evne til å motarbeide oksidativt 

stress. Man kan alltids prøve å optimalisere og forbedre fordeling av mikronæringsstoffer i 

fôrsammensetningen, med fokus på å tilsette vitaminer og antioksidanter som gir fisken en 

bedre stresstoleranse (Hevrøy, 2012). Vitaminer gir en sterkere immunologisk respons hvor 

vitamin E bedrer stressresponsen hos fisk ved ubalanse i hormonene hos Atlantisk laks. I 

tillegg kan det hende at det ikke heller er tilstrekkelig med karotenoid som er et viktig 

antioksidant for laksefisk. Atlantisk laks påvirkes av fettsyresammensetning i fiskefôr, og fett 

gir energi til Atlantisk laks (Torstensen et al., 2013).  
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3.6.3 Forvaltning av AGD  

 

AGD er ikke en listeført sykdom og blir heller ikke aktivt overvåket i Norge, denne 

sykdommen er ikke en listeført sykdom i EU direktivet. I Omsetnings- og sykdomsforskriften 

§17 (2008) står det om utsetting av ville akvatiske dyr i områder som er erklært sykdomsfri. 

Norsk havbruksnæring har store ressurser med stadig vekstpotensial, og i Norsk oppdrett 

2018 benyttes hovedsakelig ikke-medikamentell termisk avlusing som er oppvarmet vann 

under ferskvannsbehandling i brønnbåt som kombineres inn sammen med AGD 

badebehandling når parasitter skal bekjempes for å reduserer antall amøber og lakselus på 

Atlantisk laks. Bakgrunn for at badebehandling kombineres på denne måten er hovedsakelig 

forbundet med høye kostnader ved bruk av brønnbåt, og de største kostnader innen havbruk er 

knyttet til transport og badebehandling med brønnbåt på produksjon av Atlantisk laks. 

Det kan henvises til tabell 4 som viser revisjon utført av Ernst & Young for segmenter i 

akvakulturindustrien fra år 2011 til 2016 som viser at bruk av brønnbåt har den største 

kostnaden i norsk havbruk. Brønnbåter benyttes i Norge til ferskvannsbehandling og frakt av 

Atlantisk laks, og hvor bruk av brønnbåt til badebehandling i ferskvann beskrives som den 

mest skånsomme behandlingsformen for Atlantisk laks selv om det kan kreves flere 

behandlinger for bedre effekt når man bekjemper AGD (Lillehaug et al., 2017, s.76).  
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Tabell 4. Segmenter i akvakulturindustrien fra år 2012 til 2016, (Prosent forutsetninger fra Ernst &Young, 
analyse 2017). 

3.7 Behandling med presenninger og badebehandling i forhold til brønnbåter 

 

Det er ofte høy dødelighet etter badebehandling i ferskvann med brønnbåt spesielt etter høy 

vanntemperatur på termisk badebehandling i brønnbåt (Hjeltnes et al., 2017). Fordel med 

behandling i brønnbåt er at det tar mye kortere tid og krever ikke mange båter som ved 

badebehandling med presenning. Det er i dag en stor nedgang i bruk av de fleste legemidler 

som hydrogenperoksid (H2O2) har synket betraktelig med hele 80 prosent fra 2015 til 2017. 

Det kreves store volumer hydrogenperoksid for hver behandling for å oppnå god effekt ved 

bekjempelse av parasitter (Powell et al., 2015). 

For å utføre havoperasjoner som badebehandling med presenning må man ta hensyn til vind, 

temperatur, strøm og værforhold, tidligere forsøk har satt begrensninger på sterk strøm over 

35 cm/sek (Botngård, 2012).  

Det forevises til å lage sjekkliste for utstyr, samtidig bør det gis ansvar ved å utnevne 

lokalitetsansvarlig for utstyr. Ved bruk av presenning bør man undersøke om presenning er 

hel og tilpasset størrelse på merden som skal behandles. Det skal merkes opp med tau av rett 

lengde når man benytter presenning rundt merd, presenningen kan derfor merkes med 

diameter eller meter som sparer tid ved gjenbruk og gjør det lettere å vite hvilken presenning 
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som skal benyttes til type merd til enhver tid. Det anbefales å bruke 4 båter med presenning 

med tilstrekkelig trekkraft på liten nokk med 1000 kg. men større nokk på 3000 kg. er bedre i 

praksis, men i havbruksdrift er det stor variasjon på hvordan denne havoperasjonen utføres 

(Botngård, 2012). 

Det er viktig å planlegge godt når man utfører badebehandlinger, og se til at alle som deltar 

kjenner til prosedyrer og utstyret ved utførelse av arbeidsoppgaver (Botngård, 2012). Leder 

bør derfor samle alle som skal delta før igangsetting av selve operasjonen. Utover dette kan 

man fordele ut ansvar for de forskjellige poster som ansvar for presenning, oksygensjef, 

medikamentsjef og strømsettingssjef. I de aller fleste tilfeller er det driftsleder selv som tar 

overordnet ansvar for alle de ulike elementene i prosessen. 

  
I forhold til AGD er det meget viktig å stadfeste fiskehelse status utfra visuell vurdering eller 

synlige symptomer, med vekt på gjellehelse før badebehandling igangsettes. Det anbefales å 

sulte av Atlantisk laks mellom 2-4 døgn (Botngård, 2012). Formål med å sulte laks før 

behandling er å forbedre miljøforhold og samtidig senke stressnivået som dermed reduserer 

oksygenbehovet under behandlingen for Atlantisk laks (Agnalt et al., 2018) 

 

 

 
Figur 8:Skisse av badebehandling i hydrogenperoksid med presenning. (Kilde; AQS AS) 
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Figur 9: Dødelighet før og etter behandling med ferskvann, y-akse skala anngir antall dager (Albretsen et al., 

2015).  

 

 

 

3.8 Utfordringer med behandling i ferskvann og H2O2 toksisitet. 

 

Toksisitet ved bruk av H2O2 på behandling for AGD, ble høsten 2013 dokumentert med 

uforklarlige tap på laksefisk i merd etter behandling med hydrogenperoksid, dette inntraff på 

Helgelandskysten (Albretsen et al., 2015).  

Da ble det også påvist skadelige alger og maneter på innleverte prøver. Toksisitet ved bruk av 

H2O2 øker i takt med stigende sjøtemperatur og evt. eksponeringstid under behandling. Det er 

ofte antydninger til bleking og nekrose av gjellevev samt hypertrofi hht. gjelleskader etter 

behandling med hydrogenperoksid. Det anbefales på det sterkeste å ikke gjennomføre 

hydrogenperoksid behandling ved temperaturer over 13,5-14°C, det kan bemerkes her at disse 

bivirkningene ikke forekommer på ferskvannsbehandlinger, hvor det hyperplastiske vevet i 

gjeller brytes opp (Rodger, 2014, s.18; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.21; Roberts 

og Powell, 2003, 2005).  
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3.9 AGD utbrudd er gjentakende i en tid med mange fiskehelseutfordringer. 

 

Norsk oppdrettsnæring og oppdrett internasjonalt står ovenfor store utfordringer når det 

kommer til optimalisering av produksjonsutfordringer knyttet oppimot sterk utvikling og 

variasjon av sykdommer generelt som også påvirker utviklingen av sykdommen AGD og 

kompleks gjellesykdom forøvrig (Steinum et al., 2008, s.205; Powell, Reynolds og 

Kristensen, 2015, s.19). Gjeller er primær innfallsport for smitte (Karlsen et al., 2012).  

 

 

Figur 10: Økosystempåvirkning fiskeoppdrett i åpen merd (Agnalt et al., 2018, s.18).  

 

3.9.1 PD og ILA.  

 

Pankreassykdom hos laks kommer fra et virus som heter salmonid alfavirus og tilkjennegis  

med forkortelsen SAV på fagspråket, og PD har seks undergrupper som vi er kjent med i 

nåtid. Det ble påvist 138 tilfeller av PD infisert laks i 2016, som er et relativ høyt antall i 
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forhold til forhenværende år. Pankreassykdom anses for å være en av de mest alvorlige 

virussykdommene i norsk oppdrettsnæring, og denne virusarten rammer atlantisk laks og 

regnbueørret. Under avsnittet er det lagt ved et utklipp fra tabell 5 som viser antall tilfeller og 

utviklingen av virussykdommen PD og ILA som er relevant i forhold til sykdomsutviklingen 

tilknyttet AGD iblant disse fiskehelseutfordringene. PD er den viktigste virussykdommen sett 

både utfra økonomisk ståsted og biologisk utgangspunkt. ILA som forårsaker alvorlig anemi 

(blodmangel) hos laks på annen side synes å være lite smittsomt og mindre agressivt 

(LeBlanc et al., 2012) den største risiko med ILA innebærer full utslakting av hele 

laksepopulasjonen hvis dødelighet overstiger 0,05 prosent per dag, ved mistanke er det 

meldeplikt fra lokalitet til forvaltningsorganer (Mattilsynet, 2010, s.4) Disse virusartene gjør 

Atlantisk laks mer utsatt for dødelighetsrisiko ved påvist AGD og vice versa. Tabell 5 viser 

statistikk fra året 2001 t.o.m. 2016 som er hentet fra Fiskehelserapporten (Hjeltnes et al., 

2016). Her ser vi utfra de empiriske data for PD og ILA hvor begge virustyper har etablert seg 

i Norge med et jevnere økende tall av påviste tilfeller i de siste 4 årene mot tidligere år i 

parallell linje med økningen av påviste tilfeller AGD i Norge. Dette kan forankres oppimot 

klimaforandringer i sjø som en mulig årsak slik det henvises til i Europa (Rodger, 2014, s.17).  

Tabell 5:Her ser man tabell for påviste tilfeller av virussykdommer som ILA og PD i Norge som kan knyttes til 

utviklingen av AGD forekomst langs Norske kysten (Jansen et al., 2016). 

Relevans med utviklingen av PD oppimot AGD kan knyttes til høyere temperaturendringer i 

sjø enn tidligere år, og i utsatte soner som indikert i kart under i figur 12 med røde 

markeringer for PD soner langs Norskekysten (Fiskeridirektoratet, 2018).  
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               Figur 11:Her ser man oversikt PD kart Norge; (Fiskeridirektoratet, 2018).  

 

3.9.2 Mekanisk avlusing 

 

 

Mekanisk avlusing har stor påvirkning på kostnadsdriverne i lakseoppdrett. Disse trekkene 

kan vi gjenkjenne ved å studere fiskens adferd i merd, dog ikke så lett med asymptotiske 

bærere (Noble et al., 2018, s. 328). I forhold til AGD badebehandlinger er mekanisk avlusing 

den mest skånsomme form for behandling for Atlantisk laks med tanke på bruk av ferskvann 

for å bekjempe AGD. Dette med tanke på at badebehandling i ferskvann minimaliserer 

risikofaktorer for toksisitet på fisken, som ved bruk av hydrogenperoksid eller med ferskvann 

tilsatt Kloramin-T som også øker sjansen for toksisitet i badebehandlinger mot AGD som er 

en alternativ metode som er brukt men primært i Australia (Harris et al., 2005a, s.1453), 

(Harris et al., 2005b, s.1; Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.21).  
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4.0 Kunnskapsbehov og veien fremover 

 

I veien fremover i kampen mot AGD foreligger det fremtidige perspektiver som kan 

diskuteres for å unngå behandlingssvikt. Med dette mener man en mislykket behandling som 

etter behandling gir nesten ingen desimering av amøber, evt. for sent igangsetting av 

behandling, men evt. bra resultat på reduksjon av antall amøber per fisk hjelper ikke stort, når 

betraktelige skader allerede har inntruffet på gjellene (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, 

s.26). 

En innføring av loggføring av AGD gjennom diagnostikk med henblikk på agens, vert og 

miljøfaktorer før og etter behandling med ferskvann og hydrogenperoksid. Disse tiltakene vil 

fremme videre forskningsbehov og tilfredsstille gap på kunnskapsbehov, som kan bidra til å 

videreutvikle behandlingsstrategier mot AGD (Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.26).  

Det foreligger fortsatt i dag betydelig mangel på forskning rundt livssyklusen til amøben i 

norske kystområder, dette baseres på amøbens evne til å overleve i miljøet. Da man kun antar 

og spekulerer på at amøben kan overleve i flere uker (Jansen et al., 2016, s. 91) og at dette 

resulterer til smittespredning over utsatte områder langs kysten, man har dog stadfestet at 

amøben trives i sjøvann med høyt saltinnhold og/eller salinitet (Douglas-Helders et al., 2003). 

Amøben har både parasittiske og frittlevende stadier, den kan overleve i sedimenter og utstyr 

til matfiskproduksjon, og hvis vi antar at amøben overlever i flere uker eller t.o.m. dager som 

frittlevende gir det mulighet for spredning over lange avstander men også stor fare for smitte 

ved flytting av infisert fisk (Jarvilehto, 1999). Dette har vesentlig økt vår forståelse av 

patofysiologien av AGD i tillegg har den banet vei for forbedringer i den kommersielle 

kontrollen av sykdommen (Harris et al., 2005b, s.1; Powell et al., 2007; Powell, Reynolds og 

Kristensen, 2015, s.21).  

 

4.1 Fôrutvikling 

 

Det er viktig å tenke nøye gjennom fôrregime og fôrutnyttelse hos fisken da fôrkvaliteten 

avgjør fordeling av næringsstoffene som fisken trenger. Inntak og evt. positiv effekt av fôr 

kan vurderes utfra tilvekst, det er en synlig indikator på mangel av riktig fordeling av 

næringsstoffer i fiskefôr. Det kan nevnes her at dette ofte samstemmer med opplevelser på 
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merdkanten, og at dette faktisk stemmer i praksis da det er tydelig sammenheng mellom 

deformiteter som kan grunnes sykdommer som AGD og komplekse gjellesykdommer (PGI) 

som hemmer tilvekst (Mulcahy et al., 2007; Rodger, 2014, s. 16). 

Fôropptaket er avhengig av laksens metabolske aktivitet og stoffbehov som reduseres ved 

påvist AGD og kompleks gjellesykdom (Fisk, Powell og Nowak, 2002). Hvor de avgjørende 

svingninger er basert på temperatur, appetitt, salinitet og svømmeatferd. Dette henger sammen 

med AGD, da temperatur og salinitet påvirker forekomst av AGD da kan man synkronisere 

dietten hos laks i forhold til eksterne vannparameter i sjø (Rodger, 2014, s.16; Jansen et al., 

2016, s.91). 

Det kan nevnes at man ikke skal glemme å legge til at der er tilgjengelighet av mineraler fra 

gode kilder som vi kan finne på dypt sjøvann. Her finner man rikelig med (Mg) magnesium, 

og dette har man også påvist utfra forskningsforsøk allerede med god effekt med hensyn til 

resultater, når det kommer til reduserte serumlipider i dyreforsøk (Fu et al. 2012, s.535).  

Antropogen forurensning og sykdom kan forårsake både dødelige og sub-dødelige effekter i 

akvatiske arter, men vår forståelse av hvordan disse stressorene virker sammen, er ofte ikke 

kjent. Betennelser og infeksjoner kan redusere vert resistens mot sykdom, men om verten er 

påvirket av miljømessige relevante konsentrasjoner, er dårlig forstått.(Steinum et al., 2008, 

s.205; Harris et al., 2005a, s.1449). Det kan henvises til interaksjonene mellom oppløst 

organisk karbon og partikkelformet organisk karbon og divalente kationer som f.eks. Ca2+ og 

Mg2+ og metallioner som Fe2+ Mg2+ og Al3+ som ikke har blitt undersøkt med hensyn til 

effektene på Neoparamoeba perurans.(Powell, Reynolds og Kristensen, 2015, s.25).  

Det er tilgjengelig helsefôr for Atlantisk laks, hvor fôrsammensetningen skal styrke fiskens 

evner til å takle helseutfordringer, det er vist forbedret gjellefunksjon i utsatte områder etter 

fôring av Protec Gill (Skretting, 2018). Protec Gill på vårsmolt anbefales 6 uker fôring i løpet 

av sommeren, og ved høstsmolt benyttes Supreme i løpet av 6 uker etter utsett (Skretting, 

2018). Ewos har utviklet et fiskefôr produkt som ble lansert i 2012 ved navn EWOS 

ROBUST, som reduserer lakselus med anslagsvis 30 prosent. Lakselus er en parasitt som det 

er utført studier på ved Aberdeen University, studieforsøket tilsier at immunsystemet mot 

lakselus og amøber reagerer forholdsvis med likheter. Derfor styrker EWOS ROBUST 

fiskehelsen hos Atlantisk laks og optimaliserer immunsystemet. Så det finnes valgmuligheter 

på fiskefôr som kan styrke fisken generelt på markedet i dagens fiskeoppdrett (Cargill, 2018).  
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5.0 Konklusjon 

Ferskvannbehandling av Atlantisk laks i sjø blir påvirket av AGD, selv om de gunstige 

effektene fortsatt undersøkes, viser ferskvannsbehandling å være mest effektiv og gir generelt 

lav risiko for redusert fiskehelse med tilsynelatende stor sikkerhetsmargin, til tross for noen 

kortsiktige fysiologiske effekter etter badebehandling. Det kan påpekes til tross for det 

arbeidet som allerede er blitt utført tidligere på AGD, er alle disse data blitt oppsummert i en 

rekke ulike rapporter med variasjon i forhold til geografisk sted med hensyn på temperatur og 

salinitet, og hvor man kan henvise til flere rapporter på badebehandlinger for kontroll av 

AGD utviklingen og hvor det legges vekt på toksisitet ved behandling i sjø og i ferskvann 

(Fisk, Powell og Nowak, 2002; Clark, Powell og Nowak, 2003; Harris et al., 2005a, 2005b).  

 

Der finnes gode fellesnevnere på konklusjoner fra ulike rapporter på AGD badebehandlinger 

med henblikk på toksisitet i forhold til temperatur ved ferskvannsbehandling og bruk av 

hydrogenperoksid, riktig dosering i forhold til toksisitet og følsomhet på fiskens 

toleransegrense vil være veldig avhengig av plassering og lokalitet samt kvalifisert personell 

som utfører behandlingen. Det kan konkluderes med at ferskvannsbehandling vil redusere 

risiko for toksisitet på laks når man sammenligner med behandling i hydrogenperoksid. 

Samtidig kan man ta hensyn til tidsrommet på mellom 7-12 uker utpå høsten hvor AGD 

inntreffer som oftest og legge til rette planleggingen av badebehandlinger i samme tidsrom.  
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