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Viktigste helseproblem hos laks i matfiskanlegg
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Helseproblem hos laks i matfiskanlegg i Norge

• De siste årene har sår vært et 
tiltakende problem hos laks 
langs hele kysten av Norge

• Sår er et sammensatt 
problem, viktigste agens er 
Moritella viscosa (klassisk 
vintersår) og Tenacibaculum
finmarkense, kompliseres av 
Aliivibrio sp.

• En av de viktigste årsakene til 
redusert velferd og viktigste 
årsak til nedklassing ved slakt
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Klassisk vintersår i Norge 2021

• Fordeling produksjonsområder
• PO1-PO5 ca. 40%

• PO6 og PO7 ca. 17%

• PO8-PO13 ca. 45%

• Ikke listeført sykdom

• Sannsynligvis underrapportert
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Moritella viscosa

• Systemisk infeksjon

• Nyere genetiske analyser viser 
at M.visc. kan deles i flere nært 
beslektede subpopulasjoner-
klonalkompleks (CC)

• Vintersår hos laks er i hovedsak 
forbundet med CC1 (klassisk) og 
CC3
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Aktuelle problemstillinger i forhold til vaksine

• Til dels uoversiktlig og utforutsigbart sykdomsbilde med flere 
varianter av Moritella viscosa
• Varierer mellom regioner/lokaliteter

• Varierer over tid

• Økende problem til tross for at en rutinemessig vaksinerer mot 
klassisk Moritella viscosa (CC1)

• Vaksineeffekt mot varianter?

• Kryssbeskyttelse mellom varianter?
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To sentrale spørsmål

• Hva trenger næringen

• Hvilke verktøy har vi

7



Autogene vaksiner

• Autogene vaksiner er spesialproduserte vaksiner som er basert 
på bakteriestamme(r) fra enkeltanlegg eller et avgrenset 
geografisk område

• Brukes når kommersielle vaksiner ikke er tilgjengelig eller ikke 
gir tilstrekkelig beskyttelse. Statens Legemiddelverk har klare 
retningslinjer og tydelige krav for å godkjenne søknader for 
autogene vaksiner
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https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/autogene-vaksiner
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Fokus på forebyggende arbeid
Tiltaksområde 4: Vaksiner.
Utvikling av flokkspesifikke vaksiner 
ved utbrudd i dyrebesetninger kan 
redusere sykdom og varighet av 
sykdom i besetningen. Derved 
reduseres tid hvor antibiotika trengs 
til behandling. 

Det er  særlig viktig med rask 
godkjenning til bruk etter at vaksinen 
er utviklet. 

Såkalte autogene vaksiner er basert 
på lokale stedegne mikrober som 
lager infeksjoner i den enkelte 
besetning

Utvikling av nye og bedre vaksiner i 
havbruksnæringen er også viktig



Autogene vaksiner

• Skreddersydd løsning for den 
enkelte lokalitet/område

• Målrettet og fleksibel

• Rask løsning - produsert ila 3-
4mnd

10



Aktuelle problemstillinger i forhold til vaksine

• Til dels uoversiktlig og utforutsigbart sykdomsbilde med flere 
varianter av Moritella viscosa
• Varierer mellom regioner/lokaliteter

• Varierer over tid

• Økende problem til tross for at en rutinemessig vaksinerer mot 
klassisk Moritella viscosa (CC1)

• Vaksineeffekt mot varianter?

• Kryssbeskyttelse mellom varianter?
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Smitteforsøk Moritella

Mål med forsøk/forsøksoppsett:
• Teste kryssbeskyttelse mellom Moritella CC1 og CC3.

• Vaksiner:

CC3 monovalent Moritella

CC1 monovalent Moritella

Saline (Kontroll)
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Resultat badsmitte Moritella viscosa CC1
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Oppsummering

• Tilstedeværelse av forskjellige Moritella varianter geografisk og over 
tid krever fleksible vaksineløsninger

• Varierende grad av kryssbeskyttelse mellom Moritella varianter

• Vaksinering mot flere varianter vil kunne dekke bredere og gi økt 
totalbeskyttelse
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Autogene vaksiner

målrettet sykdomsbekjempelse
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