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Hva har vi av data: månedlige helsebesøk

Det gjøres en vurdering av helsestatus på lokaliteten minimum 1 gang 
pr mnd.
Risikobasert tilsyn: 
-obduksjoner
-pcr-prøver
-individkontroll/gjellescoring
-daglig dødelighet
-adferd/appetitt



Hva betyr fiskehelse?

Behandling med Thermolicer på frisk 
fisk
• 0,2-0,3 %

• Merdvariasjon

Behandling med thermolicer på fisk med 
høstsjuke og kroniske skader etter hsmb 
og PD.
• 0,6-1 %

• Merdvariasjon



Ekstra helsekontroll i 
forkant av avlusing : 
Standardiserte 
undersøkelser på 
merdnivå
Pcr : mengde av ulike agens som forårsaker 
virus :  Svar dagen etter

Gjelleprøver: histologi: Svar dagen etter

Daglig dødelighet siste 14 dager.

Parametre som kan puttes inn i et 
operasjonsstøtteverktøy



Hva kan hjelpe oss med å vurdere prognosen

• Brønnbåt vs bad: Enklere å holde kontroll på miljøparametrene.
• Akuttfase av sykdom
• merdtype
• Ferskvann mest skånsomt ved gjelleproblematikk
• Merd til merd vs tilbake i samme merd
• Oksygenering virker forebyggende
• Temperatur risikofaktorer i begge ender av skalaen.
• Trengetid/biomasse i kulerekke og orkast.



Ikke medikamentelle 
metoder
Velferdsscore før og etter behandling. 

Avlusingsoperasjon: krysspunkt mellom 
mekanikk, teknikk, biologi,fysiologi

Hva går fisken gjennom? Prøvefisk som kan 
registrere trykk og slag

(Et mål for skånsomheten på de forskjellige 
avlusingsenhetene).



Thermolicer

• Hvordan påvirker det fisken?

• Vet for lite om hva som foregår 
inne i thermoliceren.
- Oppholdstid
- Temperatur 

• Lite kunnskap om fiskens 
fysiologiske status når den 
kommer ut.



Trenging og 
oksygenforhold
Kvalitetssjekk på oksygeneringa som foregår i 
forbindelse med trenging. 

Gjør vi det riktig?

Har vi gode nok målinger?

Gjerne også med oppfølging av 
oksygenstatus hos fisken i etterkant.



Behov for overvåking og standardiserte 
registreringer.
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