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Oppsummering: 
No316-gruppa hadde med seg AGD fra settefiskanlegget, noe som førte til økt smittepress i sjøen, og 
alle merder ble behandlet høsten 2017. Gjellestatus var god resten av utsettet. No316-gruppa fikk 
også tidlig påvist CMS, og ble slaktet ut mars/april 2018. CMS var et problem gjennom hele utsettet, 
og var hovedårsaken til dødelighet. Høsten 2017 ble det yersiniose-utbrudd på lokaliteten, og alle 
merder ble behandlet med antibiotika, med god effekt. Det ble totalt 4 røde uker i løpet av utsettet. 
Det ble gjennomført behandling med thermolicer, optilicer og ferskvann mot lus.  

Generell info om utsettet: 

- 7 merder satt ut i perioden 02.-23.08.17, totalt 1 254 552 stk. 
o 4 fiskegrupper fra 4 ulike settefiskanlegg 

- Tømt 16.01.19 

Fiskehelse og velferd: 

Virusinfeksjoner:  

 Histologiprøver viste mistanke om mild CMS på lokaliteten allerede i september, og CMS ble 
påvist i merd 5 (No316) i november 2017.  

o Det utviklet seg til å bli svært høy dødelighet i merd 5 pga. CMS, noe som resulterte i 
at den ble slaktet ut i mars/april 2018. Denne fiskegruppen hadde tilsvarende høy 
dødelighet på flere andre lokaliteter.  

 Fra januar 2018 ble det påvist CMS i flere merder, og CMS er registrert som årsak hos 41,4 % 
av dødfisken på utsettet.  

 HSMB ble påvist ved prøveuttak i november 2017. Senere ble det funnet mild HSMB ved et 
prøveuttak i oktober 2018. HSMB er kun registrert som årsak hos 2 % av dødfisken, og ble 
ikke regnet som noe stort problem.  

 PD (genotype SAV2) ble påvist på lokaliteten i september 2018, men førte ikke til økning i 
dødelighet.  

Bakterieinfeksjoner: 

 I etterkant av ikke-medikamentell behandling mot lus på lokaliteten i juli 2018 ble det påvist 
infeksjon med bakterien Yersinia ruckeri. Dette førte til høy dødelighet, og alle merder ble 
behandlet med florfenikol i september. Basert på prøvesvar før og etter behandling, ble det 
vurdert at behandlingen hadde god effekt.  

o Yersiniose er kun registrert som årsak hos 4,4 % av dødfisken, men det er i samme 
periode et høyt antall fisk registrert uten diagnose. Disse døde sannsynligvis av 
yersiniose.  



 Høst 17-generasjonen på Lille Torsøy var ikke vaksinert mot yersiniose. Senere utsett hos 
Mowi i PO6 har vært vaksinert med stikkvaksine mot yersiniose, og vaksinen ser ut til å 
fungere godt.  

Sår: 

 Det er svært lite sårfisk registrert ila. generasjonen, og sår ble ikke ansett som en stor 
utfordring på dette utsettet.  

Gjellestatus: 

 Fiskegruppen No316 hadde fått påvist AGD på settefiskanlegget, og måtte behandles med 
ferskvann kort tid etter utsett (august 2017). Det at fisken hadde med seg amøber fra utsett 
medførte også et større smittepress enn normalt på lokaliteten, og også resterende merder 
ble behandlet i oktober 2017.  

 Det ble påvist epiteliocyster og høstsjuke i én merd ved prøveuttak i januar 2018. 
 Resten av utsettet var det lite problemer knyttet til gjellehelse hos fisken. 

 

Dødelighet: 

Det var noe variasjon i dødelighet mellom de ulike fiskegruppene som ble satt ut på lokaliteten: 
11,79 -21,53 %. Total dødelighet på utsettet ble 17,6 %.  

 
Figur 1: Grafen viser døde per fiskegruppe   Figur 2: Grafen viser døde fordelt på årsak 

 

 I august 2018 ble fiskegruppen Be117 (én merd) flyttet til Lille Torsøy II. Deretter ble én merd 
fra Korsholman og én merd fra Lille Torsøy II flyttet til Lille Torsøy.  

 Den høye dødeligheten hos fiskegruppen No316 (21,53 %) skyldtes CMS, og gruppen (én 
merd) ble derfor slaktet ut tidlig.  

 Gruppene Te616 og Sl316 hadde jevn dødelighet, hhv. 14,35 % og 14,33 %.  
 CMS er den viktigste årsaken til dødelighet på utsettet, 41,4 %, i tillegg til at 29 % av 

dødfisken er registrert uten diagnose.  
o Høsten 2018 er det sannsynlig at en del av fisken med yersiniose ble registrert uten 

diagnose. 
 10,8 % av dødeligheten skyldes behandling mot lus.  

  



Lus: 

Luseutvikling hele utsettet, hentet fra Barentswatch (2017 øverst, 2018 nederst): 

 

 

Det ble gjennomført 31 enkeltmerdbehandlinger på lokaliteten. Det ble behandlet med ferskvann, 
thermolicer og optilicer i perioden juli-oktober 2018. Totalt ble det 4 røde uker. Årsaken til de røde 
ukene er en kombinasjon av fiskehelsemessige utfordringer, manglende ressurser til rett tid og 
forsinkelser på oppstart av behandling. Det ble også brukt mye tid på å teste ut en ny avlusingslekter 
som ikke hadde god nok effekt, noe som førte til at lusenivåene ble for høye før ny behandling ble 
igangsatt. Tilgangen på avlusingsressurser har blitt betydelig bedre i 2019 og 2020. 
   
Miljø: 

Andre året i sjø (fra april 2018) ble det satt ut Midt-Norsk Ring i 4 av merdene. I perioden før dette 
var det mye unormale oksygenmålinger, men målingene så ut til å fungere igjen etterpå. Det ble ikke 
rapportert om oksygendropp ila. utsettet.  
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