
Dukavlusing: Hva registreres 
og lagres av 

parametere/observasjoner?
ROY STRØM

AQUA-PHARMA A/S



Stressrelatert dødelighet

 Fisken trykker lenge mot botn

 Kvelningsfare

 Ristskader,sår,sopp kan gi 
senskader

 ROV viktig for å redusere omfang

 Ofte fremprovosert ved tekniske 
feil ved selve behandlinga (O2 
dropp, lang tid på setting av duk, 
hekting av lodd, glemte tamper v 
slipp etc.)

 «Smultring» reduserer omfang



«Tigerfisk»/»Det regner dødfisk»



«Tigerfisk»/»Det regner dødfisk»

 Skjer veldig sjelden

 Ser ofte kjempebra ut ved dukslipp

 Enkelte «tigerfisk» kan observeres 
fra 5-10 min ETTER slipp men 
akselererer raskt

 Lite/ingen trykking etter slipp

 Kan bli mye dødfisk når/hvis det 
skjer

 Årsak foreløpig ukjent, men vi 
jobber med saken



Registrering av data under 
behandling

 Firma, lokalitet, dato
 Temperatur
 Sultedøgn (hvis oppgitt)
 Lustall før og etter behandling = effekt
 Ønsket og målt dose i ppm
 Forbruk H2O2 liter
 Behandlingsvolum (kan variere mye m/samme duk)
 Presenningstype (flat, kinahatt, muffins)
 Holdetid
 Holdetid i tett duk



Registrering av data under 
behandling

 Antall døde (observert vha ROV)
 Biomasse
 Kg/m3
 Siktdyp med Secciskive,(alger,plankton,ferskvann/humus etc.)
 Salinitet
 O2 % reinsjø
 Min O2 %
 Max O2 %
 Vannprøvenr
 Merknader (observasjoner under/etter beh. og slipp av duk)



Andre registreringer

 ROV filmer operasjonen under vann som dokumentasjon og filmen 
lagres

 Algeprøver sendes inn og analyseres
 Tester ut forskjellige målere og måle-metoder 



Hva mer trenger vi?

 Mer kunnskap om fisk, genetikk, vannkjemi, etc. når det skjer uhell 
 Mer kunnskap om hva som skjer med «ufarlige» alger utsatt for H2O2
 Mer kunnskap om metall-ioner, humus, ferskvann etc. og H2O2
 Verktøy som kan hjelpe til med å ikke behandle eller avbryte i tide 

mærer/fiskegrupper som er for risikable («Tigerfisk»)
 Lettere tilgang til data ved uhell/uheldige hendelser slik at vi kan 

lære og bli flinkere



SUKSESSKRITERIER FOR TRYGGEST 
MULIG BEHANDLING m/H2O2

 Siktdyp min 6 m v/oppstart på ny lokalitet 
 Min 4-5 dager siden siste notspyling (gjellene må få rense seg)
 Tilstrekkelig sulting 
 Ikke for høy biomasse (600-650 t max?)
 Ikke behandle på strømstille,- helst over 5 cm/sek for bedre fylling
 Oppdrettere som «er på hugget»
 Oppdrettere som tar imot gode råd og tips mht duk/nothåndtering

før/under og etter behandlinga 
 ROV burde vært på resept SAMMEN med medisin
 Stabile O2-verdier (80 - 130 %)
 Slipp av duk er den mest kritiske fasen av ei behandling!!!!!!!!!
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Takk for oppmerksomheten!
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