


Gjeller – livsviktig organ, sårbart ved badebehandling
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Paralleller til folkehelse



«Proliferativ gjellebetennelse» – «normaltilstand» på stor oppdrettslaks

Foto: Geir Schriwer



Status 2015: Få valgmuligheter

• «Å behandle eller å ikke behandle» – det er som regel IKKE spørsmålet …
• Inntil høst 2015 var det badebehandling som gjaldt mot lakselus
• Nervepirrende behandlingsoperasjoner med stor fallhøyde

• Hva skjer når fisken dør under og etter behandling?
• Fisken dør akutt «mens vi ser på»
• Fisken trykker ned i bunnen av nota
• Dødelighet første døgnet etter behandling

• Behov for å beskrive mekanismer og årsakssammenhenger
• Risikovurdering før behandling, forebyggende tiltak

• Av og til ser vi tegn på stress og dødelighet allerede ved forberedelse til behandling



Status 2016: Flere valgmuligheter

• Hvilken ikkemedikamentell metode – det er som regel spørsmålet …
• Badebehandlinger mot lakselus er etter hvert erstattet av andre metoder
• Fortsatt nervepirrende behandlingsoperasjoner med stor fallhøyde og behov for risikovurdering

• Badebehandling mot AGD er fortsatt meget aktuelt i store deler av landet



Struktur og funksjon gjeller –hvorfor er gjellene et så viktig organ for fisken?

Foto: Trygve Poppe, NMBU



Ulike gjellesykdommer –
noen gamle, noen «nye», noen diffuse, mange alvorlige:

• AGD (amøbegjellesykdom)
• PGI (proliferativ gjellebetennelse)
• «Høstsjuka» (infeksjon med Paranukleospora theridion)
• Piscirickettsiose
• Epitheliocystis
• Branchiomonas cysticola – infeksjon
• Infeksjon med gjelle – poxvirus

«Gjellebetennelse» / PGI – samlebetegnelser for flere ulike sykdommer
«Gjelleirritasjon»

Prøvesvar fra laboratoriet:

«Tyder på påvirkning fra skadelig materiale i vannet, for eksempel alger, maneter, 
dyreplankton el.l.»



Sykdomsforandringer i gjeller
Normal

Gjellenes betydning for
fiskens generelle helse, velferd
og robusthet
Gjellenes betydning for 
smoltifiseringen



Ødem i gjellevev etter H2O2 - behandling

Begge foto: Hege Hellberg, Fish Vet Group



Nekroser i gjellevev etter H2O2 - behandling

Foto: Kai Inge Lie, Fish Vet Group



Gjelleskader forårsaket av «noe i vannet» (alger, maneter, dyreplankton el.l)

Begge foto: Hege Hellberg, Fish Vet Group



AGD - amøbegjellesykdom

Foto: Hege Hellberg, Fish Vet Group



Mange variabler i en badebehandling (med H2O2)

• Fiskestørrelse
• Biomasse og tetthet
• Fiskens helsestatus – gjeller, hjerte- og sirkulasjon
• Størrelse merd og presenning
• Sjøtemperatur
• Salinitet, ferskvannspåvirkning
• Alger og maneter og dyreplankton
• Sultetid
• Opplining av not dagen før
• Dose i ppm
• Mengde liter H2O2

• Behandlingstid
• O2 før – under – etter 



Standardiserte undersøkelser / prøveuttak / analyser
før – under – etter behandling

• Helsestatus fisk
• Vevsprøver (histologi) inkl. gjeller fra minimum 5 fisk fra siste 1 – 2 måneder
• Informasjon om påvist klinisk sykdom siste 4 måneder før behandling
• Smittekartlegging («screening»): PRV, SAV, PMCV, Branchiomonas, gjellepox, Paramoeba, mikrosporidier … 

• Vannkvalitet
• Algeprøve på 2 og 5 meters dyp (siste uke)
• Siktedyp (siste døgn)
• Forekomst av dyreplankton
• Salinitet / ferskvannspåvirkning

• Behandlingsopplysninger
• Antall fisk, størrelse, sultetid, opplining av not
• Volum og tetthet i behandlingsenhet
• O2, maks og min – verdier
• Legemiddel (f.eks. H2O2) dose (mengde + ppm) og behandlingstid
• Rutiner rundt slipp av presenning, stressreaksjoner på fisken ved avslutning av behandling

• Oppfølging ved eventuell dødelighet
• Vevsprøver inkl. gjeller fra minimum 5 fisk
• Vannanalyse (metaller Al, Fe, …)



Regelmessig gjelleskåring

Infeksjonsnivå Gjellescore Beskrivelse

Ingen infeksjon 0 Ingen tegn på infeksjon, rød farge, jevn tykkelse og ingen slimdannelse

Svært lett 1 1 hvit flekk og svake tegn på skade eller arrdannelse
Lett 2 2-3 små, slimete flekker
Moderat 3 Tykke, fastsittende slimflekker som til sammen dekker opptil 20 prosent av gjellene 
Uttalt 4 Flekker som dekker halvparten av gjellevevet
Alvorlig 5 Størstedelen er dekket av lyse, slimete flekker

Ref: Taylor, R.S., Muller, W.J., Cook, M.T., Kube, P.D., Elliott, N.G., 2009. Aquaculture 290, 1-8.
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