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Oppsummering: 
Det var lav dødelighet og lite sykdom på lokaliteten frem til sommeren andre året i sjø. Høsten 2017 
ble 2 av merdene behandlet mot AGD. Senere i utsettet ble det kun påvist milde gjelleforandringer.  
Yersiniose ble påvist tidlig, men ga først forøket dødelighet fra juli 2018. Dette førte til at alle merder 
ble behandlet med antibiotika, med god effekt. CMS ble påvist i april 2018, og ga økende dødelighet 
fra september 2018. HSMB og PD (SAV2) ble påvist, men ga ikke forøket dødelighet. Det ble totalt 5 
røde uker i løpet av utsettet. Det ble gjennomført behandling med thermolicer, optilicer og ferskvann 
mot lus.  

Generell info om utsettet: 

- 3 merder satt ut i perioden 18.09.-13.11.17, totalt 579 608 stk. 
o 2 fiskegrupper fra 2 ulike settefiskanlegg 

- Tømt 14.12.18 

Fiskehelse og velferd: 

Virusinfeksjoner:  

 I desember 2017 ble det påvist HSMB på histologi, og PCR-prøver var positive for PRV i 
februar 2018. Det var lite dødelighet assosiert med sykdommen i løpet av utsettet.  

 CMS ble først påvist i april 2018, men dødeligheten på lokaliteten var lav frem til høsten. 
CMS var én av hovedårsakene til dødelighet fra september 2018 til utslakting. Totalt 29,2 % 
av dødeligheten skyldtes CMS.  

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

Bakterieinfeksjoner: 

 Det var funn av enkeltfisk som hadde infeksjon med bakterien Yersinia ruckeri ved besøk på 
lokaliteten i november 2017.  

 I etterkant av ikke-medikamentell behandling mot lus på lokaliteten i juli 2018 ble det igjen 
påvist yersiniose. 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 registrert som årsak hos 31,9 % av dødfisken  
 Høst 17-generasjonen på Lille Torsøy II 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: 

 Rett etter utsett av fisk i merd 12 (No117) var det en del utgang pga. sår. Dødeligheten gikk 
raskt ned. Det var også noe dødelighet pga. sår (Tenacibaculum sp.) tidlig i 2018. Totalt er det 
registrert at 2,6 % av dødeligheten skyldes sår. 

Gjellestatus: 

 2 av merdene ble behandlet med ferskvann mot AGD i november 2017.  
 Ved flere besøk ble det tatt ut utvidet prøveuttak av gjeller pga. redusert appetitt. Det var 

milde forandringer, epiteliocystis og uspesifikk gjellebetennelse.  

 

Dødelighet: 

Det var varierende totaldødelighet på fiskegruppene. I august 2018 ble fiskegruppen No117 (merd 
12) flyttet til Lille Torsøy, mens én merd med fiskegruppe Be117 fra Lille Torsøy ble flyttet til Lille 
Torsøy II. Det ble 5,17 % dødelighet på No117 og 16,22 % på Te117. Total dødelighet ble 17,6 %, 
inkludert dødfisk fra gruppen Be117 som sto på lokaliteten ved utslakting.  

   
Figur 1: Grafen viser døde per fiskegruppe  

   

 

Figur 2: Grafen viser døde fordelt på årsak 

Yersiniose var den viktigste årsaken til dødelighet på utsettet (31,9 %), etterfulgt av CMS (29,2 %). 
16,1 % av dødeligheten skyldes behandling mot lus. Det er også 17,2 % av dødfisken som er registrert 
uten diagnose.  

 

  



Lus: 

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

 

 

Det ble gjennomført 14 enkeltmerdbehandlinger på lokaliteten. Det ble behandlet med ferskvann, 
thermolicer og optilicer, i perioden juli-oktober 2018. Totalt ble det 5 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: 

Det var logging av oksygen på lokaliteten fra februar 2018. Fra april 2018 ble det satt ut Midt-Norsk 
Ring i én av merdene. I perioden før dette var det mye unormale oksygenmålinger, men målingene så 
ut til å fungere igjen etterpå. Natt til 22.08.18 var det rapportert om høy dødelighet i merd 12. 
Oksygenet hadde vært nede i ca. 50 % om natten, og det ble konkludert med at oksygendropp var 
årsaken til dødeligheten. Det ble ikke rapportert om lignende forhold resten av utsettet.  
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