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Et nytt velferdsverktøy – screening av fiskens selvforsvar

Slimhinnen på hud, gjeller, tarm = de levende barrierer = 0.007 mm tykt
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Sjøvann = patogen suppe



Å beskytte helse vs å detektere sykdomDet sanne problemet:
SMÅ MARGINER 

Dagens status:

- Alltid en ny sykdom

- Subjektiv prøvetaking

- Ingen paraply verktøy

- Fokus på sykdom

- Ikke fokus på helse

- Ingen tidlig varsling

Reaktiv: «Dead or alive»
Vekst, dødelighet (%)

Reaktiv: gen nivå / PCR
Detaljert, vanskelig å tolke

Pro-aktiv: Barriere vev 
(hud, gjeller, tarm)
Oppsummere de fleste effekter
Styrer vekst og overlevelse
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4 Svendsen and Bøgwald 1997**

Sterke barrierer styrer
• Helse 
• Vekst 
• Overlevelse

Slimbarrierens funksjonFørstelinjeforsvar

Days after exposure for Vibrio bacteria

Mortality in Atlantic salmon**

Slime wiped off

Damaged skin

Control group

= Velferd

Slimhinnen 

- lever og lærer

Er konstant i direkte 
kontakt med miljøet

Arbeider dynamisk for 
fiskens helse

En tidlig indikator på

Helsestatus

En potensiell indikator

på velferd



Slimhinnen
1. Fysisk barriere *
2. Probiotisk substrat
3. Immunologisk aktivt

Gomez 2013*

Et levende proaktivt system

Antifungalt

Antibakterielt

Antivirus

Antiparasittisk

Slimcellenes størrelse og tetthet er et mål på barrierens status

Hud:

«Skjoldet» mot miljø

Gjeller:

«Sikkerhetsvakten»

50% av total overflate

Pusting/ekskresjon

Tarmen:

«Byggesteinen» 

Fundament for 
immunitet

Påvirkes av fôr

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_female_sea_lice.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_female_sea_lice.jpg


Koblet til:

- Velferd

- Vekst 

- Overlevelse 
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Slimbarriere status

Mangler slim For mye slimNormal status

0  20 40  60  80  100  80  60  40  20  0

Slimbarrieren kan ha 
- For mye slim
- For lite slim
- Normal mengde slim
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Veribarr scoreTM

Fisk er robust

Fisk er robust, men
Sensitiv- sjekk tiltak

Fisk er svekket. 
Tiltak påkrevd

Fisk er svak
Høy risiko



Hudens skjold – slimcellenes størrelse OG tetthet telles
Huden
«Skjoldet» er utsatt 
for det meste

Svekkes av:
Trengning
Avlusning
Dårlig fôr
Mye håndtering
Stress 

Styrkes av:
Godt fôr
Lite stress
Lite håndtering

Veribarr måling - kvantitativt, objektivt, statistisk robust



Gjeller – «Sikkerhetsvakten» varslerGenerasjonsstudie 
med Veribarr*

Ferskvann

Små slimceller i lav 

tetthet – få utfordringer

Også v/ overføring til SW

Opphavsforskjell

Nov / Dec 16

Økt størrelse og tetthet

Notskifte/spyling er en 

sterk påkjenning

Feb / Mar 17

H2O2 avlusning påvirker

Signifikante forskjeller 

INNEN Gjellescore 0-1
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*MH, Skretting, FHF, 
HI, NIFES og 
Quantidoc



«Skjoldet» og «vakten» forteller en ny historieProduksjonsstyring

HUD:
Smoltopprinnelse
viktig

Hud svekkes ved 
overgang/transport

Avlusning svekker 
huden ytterligere

GJELLER:
Barrierestatus 
korrelert med vekst

Effekt øker med tid

Tidligst mulig varsling
på fiskens (mis)trivsel

Økt spredning i vekt
Fant vinnere tidlig
Tapere forblir tapere

MH, Skretting, FHF, HI, NIFES og Quantidoc

HUD:
<5% slim

GJELLER:

Individ målinger forklarer spredning
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Enkel tilnærming

kompleks årsak

For

Vann

Fisk

High Quality
Feed

High Quality
Feed

High Quality
Feed

Bad water 
quality

Good water 
quality

Good water 
quality

Weak gills Good gills Gill disease

Impaired
growth

Strong growth Impaired
growth

Conclusion: 
«The feed is 

bad»

Conclusion:
«Very good

feed»

Conclusion:
«The feed is 

bad»

Veribarr
TM

Eksempel anvendelse

Blame game



Gjelleklipp – fisken kan overvåkes uten å drepesFiskeovervåking

I tråd med velferdskrav?

Men,

Følsomt nok for 
forebyggende helse

0 dødelighet

RFFV prosjekt
ILAB 2017



Særtrekk nr 1– lite hud over beinknagene
- bakterier går rett inn?

Særtrekk nr 2– overflateceller har «fangarmer»
- henter biofilmen fra tang og tare?

Rognkjeks Bransjens egen kamikaze pilot (…uten hjelm)



Nature’s lumpfish doctor

«Probiotica» for rognkjeks 
huden «griper»  biofilmen
fra tang og tare

-Living seaweed = no lumpfish die from disease in fishfarm
= attracted young wild lumpfish to inside netpen

(Hiddenfjord pers. medd.) 



Uavhengig av art

Nye faktabaserte 
verktøy 

Styring etter helse

(ikke sykdom)

Forebyggende tiltak

er mest lønnsomt

Velferd 2.0

Lar fisken fortelle om sin opplevelse i hverdagen
Ikke bare under kriser (det er små marginer)

Tar ned risiko for bransjen gjennom faktabaserte verktøy
…..nye verktøy som setter biologien i sentrum
Muliggjør evaluering av drift, fôr, transport, teknologi, avl mm

Fiskens egen frontlinje beskytter bedriftens bunnlinje

Bedre muligheter med objektive verktøy



Veribarr
TM

Verifikasjon av levende barrier
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