


Alle er enige i at sår har 
økt i omfang og at det er 

en av våre største 
utfordringer…



Men har vi en god nok beskrivelse av 
problemet?



SÅR

Vintersår Tenacibaculose
Snutesår og 

finneråte

Mekaniske sår Moritella

viscosa
Atypisk 

vintersår

Sommersår
Sadelsår

Øyeskader/-sår



Vintersår, tenacibaculose, mekanisk skade?

Diagnose: Sår? Mekanisk skade med sekundær bakteriell sårinfeksjon? Tenacibaculose? 

Vintersår?





Sommersår
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Øyesår



Mørketid og elendighet









Etiologi
• Primær smittsom sykdom etter sekundær bakteriell sårinfeksjon?

• Tenacibaculose eller mekanisk skade ifm utsett og sekundær bakteriell sårinfeksjon

• Snute-/ hodesår og finneråte 2 uker etter utsett på kalde temperaturer.

• Hadde vi fått det om vi tok bort mekanisk stress på fiskens overflater i 
forbindelse med utsett?

• Høstutsettet fra i fjor får det jo ikke…
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ka

Sår-

bakt

erier

Skade 

på 

hud



Vaksine
Antibioti

ka

Sår-

bakt

erier

Skade 

på 

hud



Vet vi hva vi snakker om? Har vi en god nok 
beskrivelse/ forståelse av problemet?

Vi har en vei å gå i forhold til å ha en enhetlig oppfatning av hva som er hva?

• Hva vi kaller for vintersår

• Hva vi kaller for tenacibaculose

• Hva vi kaller for mekaniske skader.

Vi er i mage tilfeller usikre på hva som er bakenforliggende årsak

• Mekaniske skader med sekundær bakteriell sårinfeksjon…

• …eller primær bakteriesykdom.

Så svaret er NEI



Hva tenker vi?

Vi mener at et sårtilfelle som regel involverer to faktorer; skade på hud og sårbakterier.

• Vi spør oss om mekanisk skade/ redusert hudhelse kanskje er den viktigste faktoren.

• Vi ser det uansett som vanskelig å løse problemet med vaksiner.

Vi spør oss om årsaken til mer sår ligger i produksjonsbetingelser som i økende grad 
utfordrer biologien?

Større grad av mekanisk stress i perioder med høy risiko som følge av lave 
sjøtemperaturer

• Større grad av utsett på tidspunkt med lave sjøtemperaturer

• Mer mekanisk stress som følge av økt bruk av IMM

• Overgang til mer eksponerte lokaliteter.
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Hva trenger vi?

Bedre forståelse av problemet.

• Hvordan har omfanget av sår som problem utviklet seg over tid?

• Hva er bakenforliggende årsak til at sår er et økende problem?

• Vi trenger et epidemiologisk, eller kanskje heller et etiologisk, studie.

Mer kunnskap om risiko for sår knyttet til mekaniske skader og sjøtemperatur.

• Hvordan påvirkes sårheling av temperatur?

Klare diagnostiske kriterier for de forskjellige underkategoriene av sår?

• Hva kaller vi for vintersår og hva kaller vi for mekanisk skade?



Hva kan vi gjøre?

Ta større hensyn til allerede kjente risikofaktorer!

• Utsett på lave sjøtemperaturer er forbundet med svært høy risiko for sår. 




