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Lidt fakta om 
produktionen af RBØ

• Normalt en sæson-produktion april-
december (alt ind – alt ud)

• Fiskene udsættes i 600-900 g 
størrelse (fiskene er 2 år)

• Fiskene vaccineres på dambrugene 
(2-12 måneder før de udsættes)



Sygdomsproblemer på 
havbrug i DK

• Giftige alger (forår)
• Bakterier

– Furunkulose (juni-september)
– Vibriose (april-juni)
– Rødmundsyge (april-maj)
– BKD (april-maj)

• Ingen problemer med 
virus (IPN, ISA, dog opmærksom på VHS!!) 

parasitter (lakselus)



Sygdomsudbrud 
generelt

Få udbrud om året på det enkelte anlæg
• Typisk 0-3 gange pr år

Symptomer er typisk
– Mørke fisk
– Unormale svømmebevægelser
– Døde fisk (opsamles regelmæssigt)

Dyrlægen tilkaldes



Diagnose

Foregår af dyrlægen på stedet ved obduktion 
og mikroskopi

Ved bakterielle sygdomme (BKD undtaget) 
kan diagnosen stille direkte ved 
lysmikroskopi af blod

Evt. udtagelse af materiale
til BU (dyrkning + resistens)



Ordination at antibiotika

Er reguleret af medicin-lovgivningen

• Kan kun ske af dyrlæge efter besøg
• Ordination til max 10 dage (evt 35 dage)
• Recept sendes til foderfabrikant der er 

godkendt til produktion af medicin-foder 
Foder leveres hurtigst muligt

• Dosis og mængde fastsættes af dyrlægen
• Havbruget fører journal over brugen
• Forbruget registreres i Vet-Stat
• Tilbageholdelses tid på 30 - 40 dage



Antibiotika-resistens

• Ses kun relativt sjældent
• Opgørelse på vej (resistens-projekt under 

EFF offentliggøres snart)

Grunden er uden tvivl restriktiv anvendelse 
samt alt ind - alt ud produktionen



Flokbehandling

• Behandlingen sker altid som flokbehandling 
via foder

• Ofte flere bure af gangen for at undgå 
smitte, der kører rundt fra bur til bur

• Hensyntagen til vejrudsigt, sygdom- og 
vaccinations-status på fisken



Behandling
Vandtemperatur / døde



Antibiotika til fisk i DK

• Markedsførte antibiotika
– Tribrissen (sulfa/trim) 25/5 mg/kg i 5-8 dage

– Branzil (oxolinsyre) 12,5 mg/kg i 5-8 dage

• På vej
– Aquaflor (florfenicol) 10 mg/kg i 5-8 dage

• Dyrlægen kan dog bruge andre 
midler, hvis ovenstående ikke kan 
anvendes (eksempelvis ved resistens)



Hvad regulerer 
behandlingen?
• Dyreværnsloven, LBK 473/2014

• Bekendtgørelse nr. 543/2013 om dyrlægers
anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til 
dyr

• Bekendtgørelse nr. 780/2010 om dyrejeres
anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol 
og fødevarevirksomheders egenkontrol med 
restkoncentrationer

• Bekendtgørelse nr. 1022/2010 om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende 
stoffer til vandløb, søer eller havet1)



Antibiotika i dansk 
havbrugsproduktion?



Hvorfor er antibiotika-
forbruget ikke nul

Hovedgrunden er udbrud af furunkulose 
forårsaget af bakterien 

Aeromonas salmonicida

Er ansvarlig for mere end 90 % af det 
antibiotika der bruges indenfor dansk 
havbrugsproduktion



Hvorfor vaccinerer vi 
ikke bare som i Norge

Det gør vi også men effekten er desværre ikke 
ligeså god



Mangelfuld vaccine-
effekt

Forskningsprojekter

– Marinvac (2008-2012)
– Profish (2012-2016)
– Targetfish (EU-projekt 2012-2017)



Foreløbige konklusioner

• Selve vaccinationen kan optimeres

• Felt- + laboratorieforsøg tyder på de 
tilgængelige vacciner ikke har optimal 
effekt

• Temperatur er afgørende



Kommende 
undersøgelser

• Kan vi lave en vaccine der virker bedre?

• Er fisken allerede inficeret før 
stikvaccineringen? Betydning!

• Klarer SPF-fisk sig bedre



Spørgsmål er velkomne


