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Heilbrigðismál

í bleikjueldi
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Heilbrigðismál í fiskeldi snúast ekki eingöngu um:

▪ Það hvort fiskurinn lifir eða deyr
▪ Það hvort fiskurinn vex vel eða illa
▪ Sýkla, sjúkdóma og bólusetningar
▪ Smitvarnir og sótthreinsun

Hvað er ‘heilbrigði’ ?

Heilbrigðismál eiga að snúast að miklu leyti um að bjóða 
eldistegundinni líffræðilega bestun á eldisferlinum.........
...... til að tryggja VELFERÐ eldistegundarinnar.



Hvað er ‘velferð’ ?

“Velferð er það stig einstaklingsins að 
geta á auðveldlegan hátt aðlagað sig að 
breyttum umhverfisskilyrðum”

Broom 1996



Bleikjan & eldisumhverfið 

▪ Umhverfisþættir sem bleikjan getur lifað við.

▪ Umhverfisþættir sem bleikjan getur þrifist við.

▪ Umhverfisþættir þar sem bleikjan er við sín
hagstæðustu skilyrði. ☺



FLÓKIÐ SAMLÍF Í FISKELDI

Smitefni

Umhverfi

Eldistegund

Sjúkdómur
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Streita Mengun



Hvað er ‘sjúkdómur’?

Hvenær➢ er bleikjan veik ? 
Hvenær➢ er bleikjan frísk ?

Skilgreining:

Sjúkdómur getur kallast hvert það frávik frá því
sem eðlilegt getur talist fyrir hverja eldistegund. 



‘Heilbrigðisjakinn’

Sjúkdómsmyndir:

➢ Stórsæ einkenni
➢ Dulin einkenni



Orsakaþættir sjúkdóma

Sýkingar•

Óhagstæðir• umhverfisþættir

Næringarfræðilegir• þættir

Erfðafræðilegir• þættir



▪ Sjúkdómar af völdum
bakteríusýkinga
(bæði í fersku og ísöltu vatni)

• Kýlaveikibróðir Aeromonas salmonicida subsp achromogenes

• Nýrnaveiki Renibacterium salmoninarum

• Vetrarsár Moritella viscosa 

• Uggarot/roðáta Flavobacterium psycrophilum/Tenacibaculum spp.

• Rauðmunnaveiki Yersinia ruckeri



▪ Sjúkdómar af völdum
sníkjudýrasýkinga

• Costia Ichthyobodo necator – Svipudýr

• Trichodina Trichodina sp – Bifdýr

FishPathogens.net

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiihvfC4c_SAhVJvhQKHYAhBPIQjB0IBg&url=https://fishpathogens.net/pathogen/trichodina&psig=AFQjCNGLwrJbc2-L8HCqim2H79xHfhXIsQ&ust=1489366599358350


▪ Sjúkdómar af völdum
sveppasýkinga

• Saprolognia Saprolegnia sp



▪ Sjúkdómar af völdum
veirusýkinga

• Engir (þekktir) veirusjúkdómar í 
íslensku bleikjueldi !



▪ Sjúkdómar af völdum
umhverfisþátta

Loftbóluveiki (Yfirmettun)•

Köfnun (O• 2 skortur og/eða CO2 eitrun)
Aðrir óhagstæðir umhverfisþættir sem •

bleikjan nær ekki að aðlaga sig að



▪ Sjúkdómar/sjúkdómsmyndir þar
sem frumorsök er ekki sýking

Vansköpun á höfði eða hryggjarsúlu•

• ‘Hvítstirtla’ 
Litafrumugalli•



# Vansköpun/-þroski



# ‘Hvítstirtla’



# Litafrumugalli
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Bleikjan og kýlaveikibóluefni
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Dæmi um afleiðingar
bólusetningargalla



TAKK FYRIR MIG !
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