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 Frittlevende og parasittisk (fakultativ parasitt) 

 Kan leve i/på sedimenter 

 Overlever «frittsvevende» i minst 14 dager 

 Kan parasittere mange fiskearter 

 Kan leve i eller på groe/påvekstorganismer 

 Stor temperaturtoleranse, liten saltholdighetstoleranse 

 Gjennomsnittlig generasjonstid 16 timer (ºC-avhengig) 

Paramoeba (=Neoparamoeba) perurans 
 



Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen 
for mattrygghet 

 Risikovurdering for AGD til 
norske forhold basert på 
tilgjengelig litteratur 

 Mye bakgrunnsstoff for den 
interesserte  

 
http://vkm.no/dav/274eace44a.pdf 



Risikofaktorer for AGD 

 De to viktigste 
● «Høy» salinitet (Australia: >32 ‰) 
● «Høy» vanntemperatur (Australia: >17°C) 

 
 Hva med: 

● Tetthet av oppdrettslokaliteter? 
● Biomasse/tetthet av fisk? 
● «Vannstrømepisoder»? 
● Flytting og bruk av rensefisk? 
● Villfiskvandringer? 
● Båttransporter? 



Foto: J. Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet 

Amøben kommer med vannstrømmen 

 Amøben har et eget stadium som flyter 

 Amøben kan følge horisontale vannstrømmer 

 Amøben kan følge vertikale vannstrømmer 

● Øker risiko for smitte under/etter «upwelling»-perioder? 

 



Amøben kan også komme med bruk av 
vill rensefisk 

 Paramoeba perurans er påvist på vill leppefisk 

 Leppefisk og rognkjeks kan også bli AGD-syke 
og kan bidra til å øke smittepresset 

 
 



Amøbegjellesykdom (eng: AGD) 
 

 Forårsakes av Paramoeba (=Neoparamoeba) perurans 

 Gir gjellepatologi 

 Økt cellevekst og sammenvoksinger 

 Forstyrrer opptak og utskillelse 

 Forstyrrer ionebalanse 

 Kan gi sirkulasjonsforstyrrelser (innsnevring av 
blodårer) 

 Dødelighet hos oppdrettslaks er ofte 10-20 %,men  
kan bli svært høy (90%) hvis effektive tiltak 
(behandling) ikke iverksettes  
 
 



 Gjellescore 
 Utstryk 
 PCR 
 Histologi 

Påvisning og diagnostikk 

Foto: T.T. Poppe, NMBU 



Forekomst av P. perurans og AGD i Norge 
 

Overvåking vår-sommer 2013  

AGD-utbrudd høst-vinter 2012-2013 

AGD-utbrudd høst-vinter 2013-2014  

AGD-utbrudd 2006 (Steinum et al. 2008)  

P. perurans påvist fra Aust-Agder til 
Trøndelag, sporadiske funn lenger nord 

AGD-utbrudd høst 2014  



 Hydrogenperoksid  
● Mye brukt i Irland og Skottland 
● Dominerende i Norge i 2013 og 2014? 
● Behandling både i merd og brønnbåt 
● Ulike løsninger for effektiv tilførsel i merd 
● God effekt, men oftere behandlinger 
● Stor belastning for fiskens gjeller 

Behandling mot AGD 



 Ferskvann 
● I merd med PVC-duk (Australia, Irland) 
● I brønnbåt (økt bruk i Norge) 

Behandling mot AGD 



Behandling mot AGD med ferskvann 

 Ferskvannskvalitet og ulike tilsetninger 
● Ferskvann med lav ionestyrke er trolig best 

  lite kalsium (bløtt vann) og lite aluminium 

● Silikat tilsettes for å ha kontroll på pH. Silikat gir 
også kontroll på aluminium 

● AQUI-S tilsettes for sedasjon av fisken 
 Kombineres med fløte/tran o.l. for skumreduksjon 

● Natriumtiosulfat (antiklor) tilsettes hvis det er 
mulighet for klorrester, f.eks. bruk av drikkevann 

● Alle tilsetningene sikrer fisken, men økt 
ionestyrke kan gi redusert effekt på amøbene 
 Forsøk vil bli gjennomført for å studere dette 



Behandling mot AGD med ferskvann 



Behandling mot AGD med ferskvann 



Oppsummering 

 AGD har trolig kommet for å bli, særlig etter varme somre 
 AGD forekommer fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag, men vil 

etter hvert trolig også forekomme lenge nord 
 Amøben spres trolig med både vertikale og horisontale 

vannstrømmer 
 Utløsende faktor for etablering av amøber hos laks i en 

oppdrettsmerd er ukjent 
 Ferskvannsbehandling mot AGD er mest effektivt og er 

mest skånsomt for laksefisk 
 Hydrogenperoksidbehandling har også god effekt, men er 

mindre skånsomt for laksefisk 
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