
Rensefiskbruk

Hvordan vite status?

«dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige 

påkjenninger og belastninger»



Hva er det vi faktisk vet?

• Det settes ut rensefisk på tilnærmet alle 

lokaliteter i området

• Lokalt og nordlig oppdrettet rognkjeks 

dominerer

• Noe oppdrettet berggylt, «import»

• Noe lokalfanget bergnebb, små mengder 

«import» bergnebb, grønngylt, berggylt

• Svært varierende innblandingsforhold og 

innblandingsstrategier

Hva er status på rensefiskbruk?



Hvem vet?

• Det er store variasjoner i oppgitte tall

• Et godt estimat: «Vi har dokumentert at vi 

ikke kan gjøre rede for 60% av fisken vi har 

satt ut»

• Økende fokus på registreringer anlegg, 

men også på slakteriene

• Nedslående dårlig overlevelse/ «svinn» og 

dokumentasjon på hva fisken før av

Hva er status på overlevelse? «Hjelp, vi 

oversvømmes av 

rognkjeks!

«Har knapt sett en 

kjeks jeg»

«Vi tar nå opp alt 

som kommer i 

hoven»



Hva er det vi faktisk vet?

• Kvalitet 

Det har blitt pøst ut kreti og pleti, -på 

bedringens vei

• Drift

Mat, skjul, røkting, håndtering, -også på 

bedringens vei men svært mye å hente

• Sykdommer; Primære, sekundære, ukjente 

og kjente. 

Hvorfor dør rognkjeksen?

Nytt av fjoråret

Nytt av året

«Alt inn, alt ut-misforståelse»

Best practise i endring



Hva ser vi hjelper?

• Biosikkerhet generelt og spesielt Må 
jobbe med generelle smitteforebyggende 
og helsefremmende prinsipper når vi ikke 
har vaksiner og ei heller kjenner til 
sykdomsproblematikken!

• Kvalitet på rensefisken
Alt inn gir nettopp alt ut, -helseattester, 
vaksineringsstatus, spredning, snittvekter, 
sykdomshistorikk, -kritisk blikk 

• Driftsoptimalisering
Registreringer, «hands on», kvalitetssikre 
at tiltak faktisk hjelper
Stor utfordring å kombinere andre IMM 
med rensefisk

Anbefalinger fra dårlig-bedre-til god overlevelse

• Fra villfisk til oppdrettet fisk

• Kjent smittestatus

• Screenet for kjente agens 

• Gode rutiner biosikkerhet

generelt (materiale, flytting, 

kjøp/salg mm)

• Vaksinert, opprettet fisk

• Oppdatering på agens-

videreutvikling vaksiner

• Immunstatus og 

immunitetskunnskap rensefisk

• Sykdom: forebygging og 

vaksinering, behandling aldri 

en løsning

• Dedikerte og entusiastiske 

rensefiskrøktere og 

koordinatorer
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August

Atypisk furunkulose

Vibriose
Gjennomgått flavivirus

Problemer med bruk av bobler og skjørt i kombinasjon

Dødelighet ved tørking av not

Anbefalinger dårlig-bedre-god overlevelse
Eksempel på utfordringer ved rensefisk som en del av en strategi mot lus
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Går det fremover?


