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Bakteriesykdommer



GENERELT OM BAKTERIESYKDOMMER

• Systemiske sykdommer, ofte kaldt blodforgiftning eller 
septikemie, der bakteriene er i blodet og sykdommen 
påvirker hele kroppen.

• Lokale infeksjoner som påvirker et begrenset område. Ofte 
sårbakterier som påvirker hud og muskel.



SEPTIKEMI



Flavobacterium

• Heterogen gruppe bakterier.

• Skaper ofte problemer ved lave temperaturer.

• Sykdom på laksefisk, men forekommer på mange 
arter i ferskvann.

• Kan overleve lenge fritt i vann (>300 dager ved 15°C).



Flavobacterium

• Kan være årsak til høy dødelighet på yngel (RTFS).

• Typisk finneråte og gjelleskade.

• Kraftige sår, ofte på siden og på ryggfinne.

• «Bacterial Cold Water Disease»

• Kan også forårsake et brett utvalg av forandringer, 
inklusiv anemi og blindhet.

• Vanskelig bakterie å dyrke, og derfor fare for 
underdiagnostisering.



Flavobacterium



SMITTEVEIER Flavobacterium

• Vertikal smitte kan ikke utelukkes.

• Horisontal smitte antatt viktigst.

• Er ofte tilstede på huden til frisk fisk.

• Risikofaktorer:

– Dårlig vannkvalitet

– Høy tetthet

– Intensiv fôring

– Andre sykdommer eller årsak til sår.



TILTAK MOT Flavobacterium

• Desinfeksjon av rogn

• Ren vannkilde

• God vannkvalitet med godt oksygeninnhold

• Lav tetthet

• Antibiotika?

• Vaksiner?



FURUNKULOSE

• Skyldes Aeromonas salmonicida subsp salmonicida

• Som regel på sommeren

• Typisk septikemie med hemolytiske bakterier:

– Tom tarm

– Blødninger, ofte i mange organ

– Byller i muskulatur

– Svullen milt



FURUNKULOSE



TILTAK MOT FURUNKULOSE

• Vaksinering

• Antibiotika

• Generelle smitteforebyggende tiltak.



ATYPISK FURUNKULOSE

• Skyldes Aeromonas salmonicida

• Stor variasjon i hvordan det arter seg.

• Kan ligne mye på klassisk furunkulose.

• Kan også gi et generelt septikemisk bilde med 
punktblødninger.

• Kan behandles med antibiotika

• Vaksinasjon kan fungere godt, 
men ikke alltid.



YERSINIOSE

• Også kalt Enteric Redmouth (ERM)

• Forårsaket av bakterien Yersina ruckeri

• Oftest i settefiskfasen, men er i det siste også 
på sjø, i hvert fall i Norge.

• Stort sett ved temperaturer over 10-12 °C



RISIKOFAKTORER - YERSINIOSE

• Danner biofilm, og kan være vanskelig å få 
vekk med vanlig desinfeksjon.

• Trives godt i RAS/Biofilter.

• Økende problem i sjø, muligens relatert til økt 
bruk av mekanisk avlusning.

• Økende bruk av vaksine.



VAKSINERING - YERSINIOSE

• Forskjellige serotyper. Ikke alltid 
kryssbeskyttelse.

• Ofte et problem før fisken er stor nok til å 
vaksinere.

• Bad eller dypp på liten fisk. Moderate til 
brukbar effekt.

• Stikkvaksinering. Svært god effekt.



YERSINIOSE



YERSINIOSE I SJØ

• Uspesifikke tegn på septikemie, som kan 
omfatte:

– Punktblødninger, på organ og muligens på hud

– Utstående øyne

– Blødninger i tarm

– Svullen milt og/eller nyre



YERSINIOSE - TILTAK

• Forbedring av hygiene og rutiner

• Rensing av inntaksvann

• Rutinemessig rengjøring av 
resirkuleringsanlegg

• Tiltak for å fjerne husstammer.

• Vaksinering



BRANCHIOMONAS CYSTICOLA

• Bakterie som er blitt knytt til sjøvann, men har 
i nyere tid også skapt store problem i 
ferskvann.

• Overlever og trives godt i RAS.

• Kan skape svært alvorlige gjelleskader.



PROLIFERATIV GJELLESYKE

• Også kalt eptiteliocytis.

• Ofte flere smittestoff involvert, men 
Branchiomonas cysticola ser ut til å være 
dominerende årsak.

• Kan føre til store tap.

• Økende problem med økende bruk av RAS.



PROLIFERATIV GJELLESYKE



PROLIFERATIV GJELLESYKE



MYKOBAKTERIER

• Vanlig på villfisk

• I 2018, påvist på 1 settefiskanlegg med RAS, 
og på 2 matfiskanlegg som hadde fått smolt
fra settefiskanlegget.

• I 2019, påvist på et landbasert matfiskanlegg 
med RAS.



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD

• Kronisk sykdom som angriper indre organ, 
særlig nyre.

• Forårsakes av Renibacterium salmoninarum

• Saktevoksende gram positiv bakterie

• Smitter en rekke laksefisk

• Smitter vertikalt



MYKOBAKTERIER



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD

• Forbudt å vaksinere mot BKD i Norge og 
Sverige.

• Betydelig større f. eks. i Sverige og i Canada.

• Rutinemessig vaksinering på østkysten 
av Canada.

• Tilgjengelig vaksine er en levende-vaksine med 
en ikke-sykdomsfremkallende bakterie 
som ikke er i slekt med BKD-bakterien.



TEGN PÅ BKD

• Svullen, ofte grå og fast nyre, med hvite 
knuter.

• Granolomer (knuter) i mange indre organ.

• Ofte anemi.

• Punktblødninger i organ, bukhinne og muskel.



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD



BAKTERIELL NYRESYKE - BKD



TILTAK MOT BKD

• Vanskelig å behandle på normale måter.

• BKD-fri rogn

• Beskytte yngel så lenge som mulig mot smitte.



OPPORTUNISTISKE BAKTERIER

• Spesielle problemer ved dårlig vannkvalitet.

• Miljøbakterier kan skape store problem med 
gjellebetennelse, finneråte, sår og annet.

• Spesielt alvorlig hvis fisken har gjennomgått 
hardhendt behandling.



Virussykdommer



INFEKTSIØS PANCREAS NEKROSE- IPN

• Svært utbredt i nesten hele verden

• En lang rekke marine arter kan være smittebærer

• Svært tøft virus

• Utbrudd under spesielle forhold

• Periodevis store problem i settefiskanlegg og de 
første 2 måneder etter sjøsetting

• Angriper en rekke organ, men særlig pancreas
(bukspyttkjertel)



• Symptomer kan omfatte:

– Karakteristisk ”snurrende” svømmebevegelse

– Hyperemie eller blødninger i pancreas

– Ascites (væske i buken)

• Forekommer på spesielle tidpunkt

– Startfôring

– Første uker etter sjøsetting

– Ellers i ferskvannsfasen

• Kan gi høy avgang

INFEKTSIØS PANCREAS NEKROSE- IPN





• Tiltak:

– Unngå smitte

– Vaksine

– QTL-rogn: IPN 
resistens 
gjennom avl

INFEKTSIØS PANCREAS NEKROSE- IPN



LAKSEPOX

• Salmon gill poxvirus disease (SGPVD)

• Kjent siden 1995

• Skyldes et stort DNA-virus

• Vanligvis i ferskvann, men kan gi dødelighet 
også etter sjøsetting.

• Proliferasjon (overvekst) av gjelle-eptitel.

• Kan påvirke immunforsvar.

• Større risiko i RAS.



LAKSEPOX



LAKSEPOX
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LAKSEPOX – NYERE KUNNSKAP

• Smitter antagelig svært tidlig i fiskens liv, og 
«ligger skjult».

• Ser ut til å spille en rolle i komplekse gjelle-
sykdommer, til dels med høy dødelighet.

• Ser ut til å være vidt utbredt i villfisk, ofte i 
forbindelse med gjellelesjoner.



LAKSEPOX – NYERE KUNNSKAP

• Hold oksygen-nivå i vannet høyt.

• Stans fôring.

• Unngå en hver stress.

• Unngå endringer i karmiljø.

• I settefiskanlegg vil utbruddet normalt vare 5-
10 dager pr kar.



• Alvorlig virus-sykdom.

• Vanligst på ørret i ferskvann, men….

• Kan ramme en lang rekke fisk, og forekommer i sjø.

• Smitter fra fisk til fisk, men også gjennom fôr.

• Smitter antagelig ikke vertikalt.

• Kan overleve for mange dager fritt i vann.

• Fisk som overlever utbrudd kan bli livsvarig
virusutskillere.

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMIE VHS



• Kliniske tegn kan variere betydelig.

• «Sløv», mørk farget fisk.

• Utstående øyne.

• Hemoragisk anemi.

• Ødem i lever, milt og nyre.

• Også vanlig med få eller ingen unormale funn.

• Dødelighet opp til 100% på yngel, 30-70%
på stor fisk.

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMIE VHS



VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMIE VHS



Parasitter



PARASITTSYKDOMMER

• Ofte problem med encellede ektoparasitter I 
ferskvann.

• Trives ofte I RAS.

• Viktig med tidlig påvisning og tiltak

• Noen er tegn på dårlig vannmiljø, andre alvorlig
sykdom.

– Trichodina spp.

– Ichtyobodo necator (costia)

– Scyphidia spp.
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PARASITTSYKDOMMER

• I Norge dukker det opp stadig nye sykdommer:

– Lakselus

– Gjelleamøber

– Parvicapsula



RAS GENERELT

• Viktig å ha:
–Godt miljø

– Lite partikler

–God fiskekvalitet



Takk for 
oppmerksomheten!


