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Litt grå i gjellene 

 I det siste har en ny sykdom fått 

fotfeste i Sør Norge 

Sykdommen er tidligere godt kjent i 

Australia helt til bake til 1980 tallet.  I 

Europa ble den ble først oppdaget i 

Irland i 1995 og sykdommen slo til i 

Skottland i 2006 og 2011/12.  I 2006 

ble et mindre utbrudd registrert i Norge 

men siste års utbrudd i Skottland 

gjorde at man ble bekymret i Norge. 

Denne sykdommen, AGS, eller 

AmøbeGjelleSykdom, gjør stor skade 

på gjellene.  Skadene kan årsake store 

tap i form av dødelighet og vekst-tap. 

Symptomene kommer til uttrykk i at 

fisken blir slapp og apatisk, appetitt 

avtar, gjellene blir grå og betydelig 

fiskedød kan oppstå. 
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Globalisering av sykdommer 

Spredning av AGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette likner svært mye på spredningsmønsteret til en del av våre nye 

groeorgansismer som spøkelseskreps 

Denne sykdommen, som 

sannsynligvis har sitt opphav i 

Australia/Tasmania, har blitt 

spredt via ballastvann fra store 

frakteskip.   

Fra sykdommen først ble 

oppdaget i USA til den er blitt en 

regelmessig gjest i Irland går 

det kun 10 år.    

I våre farvann er det områdene 

rundt store internasjonale 

havner som først kjenner slike 

blindpassasjerer.   

Områder fra Boknafjorden til 

Møre er særlig utsatt.  Men det 

er ingen ting som sier at ikke 

større deler av Norske kysten 

kan bli påvirket på sikt. 
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Hvor kan AGS slå ned! 

Denne sykdommen opptrer mest i 
områder med liten eller ingen 
ferskvanns påvirkning.  Amøben 
overlever i hvert fall 14 dager fritt i 
vannmassene og det er kjent at den 
sprer seg flere kilometer med 
havstrømmene. 

Amøben er varmekjær og opptrer i 
områder med høye (17°C) 
sjøtemperaturer men utbrudd er også 
påvist ved så lave temperaturer som 
5-7°C.   

Denne parasitten lever både i 
bunnsedimenter og på nøter og er nok 
kommet for å være. 

Utbruddene i 2006, et varmt år, var 
ganske spredt så en kan anta at 
amøben befinner seg i det farvannet 
ved kysten vår og venter på varmere 
tider. 

Høsten 2013 er også varm, og 
utbruddene i det siste bekrefter at så 
er tilfellet. 
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Symptomer! 

De første symptomene består i at 

fisken blir slapp, svimer og 

svømmer med gjellelokkene 

utspilte.  Dette kan være symptom 

på andre gjellesykdommer også, 

men når AGD er kommet så langt 

er det kort vei til fullt utslag.   

Når sykdommen så utvikler seg 

ytterligere forsvinner appetitten, 

fisken står høyt og grå områder blir 

synlige på gjellene.  Dødeligheten 

begynner å øke.  

Der sykdommen opptrer alene har 

man observert inntil 20% 

dødelighet men i tilfeller der 

sykdommen har åpnet for andre 

sykdommer ser man så mye som 

80% dødelighet 
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Tiltak! 

Foreløpig er ikke mange 

behandlingsmetoder tilgjengelige 

men Marine Harvest forberedte seg 

på sommeren 2013 ved å kjøpe 

presenninger og hydrogenperoksid.  

Vann fungerer også svært bra men 

det er vanskelig å gjennomføre. 

Ukentlig kontroll av gjellene er 

viktig.  Dette kan fordelaktig gjøres 

ved at gjellene kontrolleres samtidig 

som man teller lus.   

Når sykdommen inntreffer er det 

viktig å  behandle tidlig og unngå 

stress på den infiserte fisken.  Dette 

kan bli utfordring i forhold til 

avlusinger når sommervarmen 

kommer for fullt. 
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Hvordan påvirker dette oss ! 

Det antydes i flere forsøk og studier at 

groe kan fungere som et «lager» for 

amøben.  Det er derfor viktig å ikke 

komme i en situasjon der en får mye 

groe som så spyles av med 

påfølgende oppvirvling og 

eksponering for den 

sykdomsfremkallende organismen. 

Som besøkende er viktig å adlyde 

ønsker og anbefalinger fra de som har 

myndighet på anleggene. 

Gjennomfør desinfisering av utstyr og 

vask arbeidsklær hvis en har vært på 

et anlegg der en har sykdommer. 

Hvis en må bryte med denne regelen 

er det viktig å avklare dette med 

anlegget som skal besøkes, ha 

desinfiseringsmiddel i båten og spraye 

utstyr og skotøy mellom besøkene 

Husk viktigheten av å opptre 

profesjonelt i alle sammenhenger. 

 

 


