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Staða: Bakteríu sjúkdómar

• Fáir bakteríusjúkdómar
• Bólusetningarefni finnast gegn alvarlegustu sjúkdómunum
• Undantekning er nýrnaveiki – landlæg á Íslandi - eldi og 

villtum laxi
• Mikilvægt að ná tökum á þessum sjúkdómi
• MAST skannar allan eldisstofnfisk fyrir þessari bakteríu
• Markmið ná stjórn á þessum sjúkdómi
• Sérstakur laxastofn sem er ónæmur fyrir „Renibacterium 

salmoninarum„ - Kanada



Staða: Vírus sjúkdómar og sníkjudýr

• Vírussjúkdómar sjaldgæfir
• MAST skannar allan stofnfisk fyrir þekktustu vírussjúkdómum 

• Góð yfirsýn og þekking á stöðunni
• Sníkjudýr valda ekki miklum skaða hérlendis. 

• Laxa lús ekki stórt vandamál



Staða

• Öfundsverð staða í fiskisjúkdómum hérlendis 
• Fáir sjúkdómar 

• Óbreytt ástandi krefst góðrar samvinnu yfirvalda og 
fiskeldisfyrirtækja

• Margir af smitsjúkdómum í fiskeldi eru 
framleiðslutengdir

• Rétt vinnubrögð í framtíðinni lykilatriði til að lágmarka 
áhættu



Áhættuþættir og ógn í eldi

Dreifing á smiti:
• Aðfenginn efniviður (svil og hrogn, strangt eftirlit => 

sennilega ekki leyft)
• Tæki og tól flutt á milli staða
• Innflutningur á brunnbátum getur skapað hættu
• Seiðaflutningsbílar 



Áhættuþættir og ógn í eldi

Áhætta – Ógnir:
• Aukið álag á öllum stigum sem veldur meiri streitu hjá 

eldisfiski
• Mikill ásetningur í kerjum og kvíum
• Mikið magn einstaklinga á litlu svæði
• Aðgerðir sem krefjast þrengingar á fiskinum
• Ávallt til staðar möguleiki á nýjum og áður óþekktum 

smitsjúkdómum



Fyrirbyggjandi aðgerðir

• Koma í veg fyrir sjúkdóma frekar en að meðhöndla þá
• MAST og eldisfyrirtækin með sameiginlega stefnu um 

aðgerðir gegn sjúkdómum og sníkjudýrum
• Stjórnvöld verða að fá möguleika til að hafa bein áhrif á 

meðferðarúrræði hvað, hvenær og hvernig 
• Tryggja upplýsingaflæði milli allra aðila



Fyrirbyggjandi aðgerðir

• Fjarlægðarmörk milli framleiðslu svæða (5 km)
• Kynslóðarskipt eldi
• Sóthreinsa báta, tæki og tól ef þarf að fara á milli eldissvæða
• Góð hvíld á eldissvæðum milli kynslóða
• Gott eftirlit með heilsufari eldislaxins, innra og ytra eftirlit
• Góð vinnubrögð við slátrun og meðhöndlun blóðvatns
• Ábyrg meðhöndlun á dauðum fisk og úrgangi



Takk fyrir mig 



Referanser
Ayalew Assef and Fufa Abunna (2018) (Review Article) Maintenance of Fish Health in Aquaculture: Review of Epidemiological 
Approaches for Prevention and Control of Infectious Disease of Fish. Hindawi Veterinary Medicine International. Volume 2018, Article 
ID 5432497, 10 pages
A, Rico (2012) Use of chemicals and biological products in Asian aquaculture and their potential environmental risks-a critical review. 
Reviews in Aquaculture (2012) 4, 75–93
Amirpour Haredasht, S., Preventive Veterinary Medicine (2018), https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.05.019
Gísli Jónsson. Ársskýrsla Dýralæknis Fiskisjúkdóma (2016) 
Gísli Jónsson. Ársskýrsla Dýralæknis Fiskisjúkdóma (2017) 
Hjeltnes B, Bang-Jensen B, Bornø G, Haukaas A, Walde C S (red), Fiskehelserapporten 2017 Veterinærinstituttet 2018 
Hjeltnes B, Bornø, G, Jansen, M D, Haukaas, A, Walde, C (red), Fiskehelserapporten 2016 Veterinærinstituttet 2017
M, Holborn et al (2018) Genome wide association analysis for bacterial kidney disease resistance in a commercial North American 
Atlantic salmon (Salmo salar) population using a 50 K SNP panel. Aquaculture Volume 495, 1 October 2018, Pages 465-471. Preventive 
Veterinary Medicine, Volume 149, 1 January 2018, Pages 98-106


	Sjúkdómavarnir í íslensku laxeldi og forvarnir
	Staða: Bakteríu sjúkdómar
	Staða: Vírus sjúkdómar og sníkjudýr
	Staða
	Áhættuþættir og ógn í eldi
	Áhættuþættir og ógn í eldi
	Fyrirbyggjandi aðgerðir
	Fyrirbyggjandi aðgerðir
	Takk fyrir mig 
	Referanser

