
Fiskehelserapport – Lille Torsøy II H19-generasjon 
 

Avdeling: 
Mowi Region Midt 

Fiskehelsepersonell: 
Randi Thon Slagstad 

Tlf: 
48056979 

Lokalitet: 
Lille Torsøy II 

Lokalitetsnr: 
29056 

Årgang: 
H19 

 

Oppsummering: 
Det er gjort flere endringer siden forrige utsett på lokaliteten. Det er satt ut færre fisk, og antall 
fiskegrupper er redusert fra 2 til 1. Ved å slå sammen lokalitetene Lille Torsøy og Lille Torsøy II, vil 
total MTB på lokalitetene reduseres. Dette vil kunne gi noe mindre smittepress. En sammenslåing vil 
føre til at det blir lettere å flytte fisk på lokaliteten, noe som kan forenkle merdlogistikk ifm. 
behandling. 

Det har vært god fiskehelsestatus på anlegget siden utsett. Dødeligheten er lav, og det er ikke påvist 
sykdom i anlegget med unntak av noen fisk med sår. Gjellehelsen har vært god, men det var 
mistanke om mikrosporidier på prøver fra desember 2019. Det har vært god kontroll på lusenivåene 
så langt, og det er ikke gjennomført mekaniske avlusinger. Alle merder er behandlet med Slice.  

Generell info om utsettet: 

- 3 merder satt ut i perioden 11.-12.09.19, totalt 518 546 stk. 
o Samme fiskegruppe 

Fiskehelse og velferd: 

Virusinfeksjoner:  

 Det har vært testet for PDV månedlig siden utsett. Alle prøvesvar har hittil vært negative. 
 Dødeligheten har vært lav helt siden utsett, og det har ikke vært tegn til alvorlig sykdom. Det 

er derfor ikke analysert for andre virus enn PD. 
 Det er foreløpig ikke påvist spesifikke sykdomsdiagnoser på histologi.  

Sår: 

 Sår er registrert som årsak til dødelighet hos ca. 5,6 % av dødfisken. Det har hovedsakelig 
vært funn av vintersår, men også noen med sår på snute/hodet. Det er kun observert noen få 
svimere og sårfisk i merdene.  

Gjellestatus: 

 Første høst i sjø, fra utsett til desember, ble det scoret gjeller ukentlig ifm. lusetelling på 
lokaliteten. 

 AGD ble påvist på PCR i slutten av november, men det var generelt lav gjellescore, kun 
enkeltfisk med score 1.  

 Innsendte histologiprøver fra september 2019 viste mild gjellebetennelse, trolig av mindre 
betydning. I desember var det mistanke om mikrosporidier på histologi.    

 

  



Dødelighet: 

Det har vært lav dødelighet hittil i utsettet. Total dødelighet per 20.04.20 er 0,65%. Det er relativt 
jevn dødelighet i merdene (0,62-0,69%). 

 
Figur 1: Grafen viser døde per merd siden utsett. 

 
Figur 2: Grafen viser døde fordelt på årsak. 

 

Lus: 

Luseutvikling hele utsettet, hentet fra Barentswatch (2019 øverst, 2020 nederst): 

 

 

Alle merdene ble behandlet med Slice i februar 2020. Det har ikke vært noen røde uker så langt, og 
ingen annen behandling enn Slice. Det er satt ut rognkjeks og leppefisk i merdene. Det er ikke påvist 
sykdom hos rensefisken, så det forventes effekt av disse også fremover.   

 



Miljø: 

Det har kun vært logging av oksygen på lokaliteten siden mars 2020. Måler i én merd har vist 
normale oksygenverdier, mens én av to målere i en annen merd har vist mye svingninger. Denne skal 
kontrolleres. Det er foreløpig lite biomasse i merdene, og det forventes ikke utfordringer med 
oksygen i denne delen av produksjonssyklusen.  
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