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Heilbrigðisstaðan
• Nú þegar 4. sjókvíaeldisbylgjan er komin af stað:

► Staða veirusjúkdóma er afar vænleg
► Staða bakteríusýkinga er góð, en nýrnaveiki stöðug ógn
► Staða sníkjudýra er góð, en huga þarf að laxalús (og jafnvel fiskilús)

NB!  Nánast allir smitsjúkdómar í fiskeldi eru „framleiðslutengdir“ sjúkdómar        

⇒ ábyrgð eldisfyrirtækja er mikil!

• Helstu áhættuþættir er varðar dreifingu smits:

► Aðfenginn efniviður; hrogn/svil og seiði
► Nálægð og tengsl við villta náttúrulega fiskistofna
► Tól og tæki – Flutningstæki!
► Úrgangur sem til fellur
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Áhætta – Ógnir

• Áhættan við aukningu í umfangi laxeldis í sjó:

► Aukið álag á öllum stigum sem veldur meiri streitu hjá eldisfiski
► Aukinn þrýstingur á innflutning á notuðum eldisbúnaði
► Aukin ásækni í norska/skoska brunnbáta til seiðaflutninga
► Auknar líkur á nýjum áður óþekktum smitsjúkdómum

• Ógnir framtíðar:    

► Hækkandi sjávarhiti? ⇒ Hagstæðari skilyrði fyrir t.d. laxalús
► Þörungablómar ⇒ Óumflýjanlegir, ekki síst vorblómar
► Nýtt tímabil hafísára ⇒ Líkt og t.d. árin 1965-71;eeeeeeeeeeeeeeee
e ef slíkt tímabil kæmi að nýju hér við land hljóma allar aðrar ógnir eins og hjóm eitt!
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Forvarnir
Almenn dýravelferð verður æ mikilvægari þáttur 

í fiskeldi framtíðarinnar:

• Helstu áhrifaþættir á velferð í sjókvíaeldi:
► Þéttleiki; brýnt að hafa létt á fiskinum og takmarka fjölda per kví
► Umhverfisþættir; ekki síst súrefni (O2) sem þarf góða vöktun á vissum árstímum
► Meðhöndlun fisks, staða laxalúsar og almennt heilbrigði; gott innra eftirlit
► Fiskur alinn við góða velferð býr yfir öflugri mótstöðu gegn smitsjúkdómum

• Helstu áhrifaþættir til að draga úr smitdreifingu:
► Fjarlægðarmörk milli sjókvíaeldisstöðva ótengdra aðila eru fyrst og fremst   

sett vegna veiru- og bakteríusjúkdóma; Þekktir veirusjúkdómar berast ekki „passíft“ í sjó  
lengra en 2-3 km og þess vegna er talið að 5 km reglan sé yfirdrifið nóg til að koma í veg fyrir smit.

► Samrýma vel hvíld sjókvíaeldissvæða
► Góð vinnubrögð við slátrun og meðhöndlun blóðvatns
► Ábyrg förgun úrgangs sem fellur til við eldi og slátrun
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Takk fyrir!

www.mast.is
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