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F oruden vort velkendte Clark's Ørredfoder, 
kan vi levere Dem alt i tilbehør, såsom 

net, vod, nylontråd, regntøj, gummistøvler, 
islandske trøjer, malakitgrøn, blåsten - pul
veriseret og nøddestørrclse. aluminiumsplader, 
foderskeer i plastik. aluminium og glasfiber 
samt rensekoste. Dette er kun et udpluk ai 
vort repertoire, og har De specielle proble
mer, vi l vi gerne forsøge at hjælpe Dem. 

Dansil Ørredfoder AIS Brande 

Illustrationerne i dette arbejde er gengivet fra en artikelserie vedr. fiskesygdomme i Medlemsblad 
for Den danske Dyrlægeforening 1966 af samme forfatter. Særtryk af denne artikelserie (69 sider), 
der ogsli indeholder en omfattende litteraturoversigt, flis hos D.S.R.-forlag, Bulowsvej 13, Køben
havn V, for en pris af 16 kr. 



Virussygdomme 

Egtvcd.1ygc. l?cgnbueorredem hæmorrhagi~hc 
viruss('/11 iluc/1/i. "V ir u s". 

Denne sygdom iagttoges i begyndelsen af 
1950'erne i nogle dambrug på Egtvedegnen 
og spredtes hurtigt herfra med sættefisk til 
andre dambrug. l dag har den stor udbredel
se og er vel nok den sygdom, der volder de 
største tab i danske dambrug. 

Da man stod overfor en ny sygdom tilkald
tes profc~sor SchiifJcrclaus fra Berlin til at 
undersøge problemet. Han formodede, at man 
stod overfor en virussygdom (195-1), og han 
mente allerede år i forvejen at have set til
svarende i lyske dambrug. Senere er sygdom
men erkendt i en række andre europæiske 
lande og muligvis i Japan, men tilsynela
dende ikke i Amerika. 

Vedrorende den videre udvikling skal det 
nævnes, at bl. a. Lauridsen ( 1958) har gjort 
sig til talsmand for en ernæringsteori. Scm:rc 
har Ra1111uum (1959) i infektionsforsøg og 
Mogen1 jcn.1cn (1962) ved vævsdyrknings
teknik endelig bevist virusteorien. Det skal 
nævnes, at man har kunnet demonstrere vi
ruspartiklerne ved elektronmikroskopi. (Zwil
lenberg, Jcn.H'n og Zwillenberg 1965). Syg
dommen forekommer fortrinsvis hos regn
bueørred. Kildeørred kan angribes efter kon
taktsmilte, medens bækørred sædvanligvis 
kun angribes efter injektion af smitstoffet 

Ar.wg: Virus er af størrelsesordenen 1()0 x 
80 11111 ( Fig. l). Det udviser cytopatogcn cf
fekt på vævskullurer af juvenile ørredovarier 
(Tavle I fig. 5 og 6). Virus' modstandsevne 
er ret ringe. Det går hurtigt til grunde ved 
stuetemperatur, men kan opbevares mindst 6 

*) 11 1/1000 mm; m11 1/1.000.000 mm. 

Fig. l. 
Egtvedsygm:; virus. Eh·ktronoptagelse af partikler 
j1a overfladen af ( '11 tJævskulturcelle 2.JO.OOO X. 

mdr. ved : 20° C. Det inaktiveres af 50 Ofo 
glycerol og er æterfølsomL 

Smillevcje: Hovedvejen er transport af le
vende fisk, specielt sættefisk. Desuden kan 
smitten ske nedstrøms og med redskaber, fi
skekasser m. v. Smitte med øjenæg sker for
modentligt ikke, saf rem t disse klækkes og 
transporteres i smittefrit vand. 

Sygdommdvikling: Virus synes at findes 
overalt i syge fisk. Sædvanligvis kommer syg
dornmen fortrinsvis til udbrud i den kolde 
årstid, sidst på vinteren og først på foråret, 
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men denne regel gælder dog ikke uden und
tagelse. Specielt hvor man har med koldt 
vældvand at gøre, kan der ses udbrud ogsa 
om sommeren. Sygdommen kommer ofte ti l 
udbrud efter udfiskning og efter transport. 

Obduktions/und: Foroget bugfylde, udsta
ende øjne, blødninger i og omkring øjnene, 
markfarvning af huden, evt. blødninger i 
denne, og blege gæller (Tavle l fig. l ). 

Ved opklipning af fisken finder man som 
regel denne i god foderstand. Bughulen in
deholder i mange tilfælde en gullig, vandig 
v<cdske, og i bindevævet foreligger ofte væd
skeudsvedning. Leveren er let svullen og va
rierende af farve, ofte gragullig og isprængt 
blodninger. Galdeblæren er udspilet. Nyrerne 
er .svulne i varierende grad, især bagtil, og 
ofte genoemsaet med blødninger. 

l fedtvævet i bughulen, i svømmebla;rens 
v te g, samt i kønsorganerne ses ofte lal rige 
punktformede blødninger, og tilsvarende 
blodninger kan ses i muskulaturen (Tavle l 
fig. 2 og 3). 

Ved mikroskopisk undersøgelse påvises de
generation af nyre- og levervæv m. m. 
(Tavle l fig. 4}. 

SymfJlomer: inkubationstiden er i pod
ningsforsøg 7-15 dage, i praksis måske læn
gere. Symptomerne kan variere stærkt f r a 
dambrug til dambrug og også under f orlobct 
i det enkelte dambrug. 

l friske akutte udbrud ses intet specielt ved 
orrederne udover en stor dødelighed. l lobet 
af få dage iagttager man samtidig med elode
ligheden flere og flere fisk med typisk mørk
farvning af huden og udstaende øjne. Disse 
fisk skiller sig ud fra flokken og svomme• 
langsomt langs med dammens kanter. Sadan
ne fisk dør efter få dages forløb. Ved blod
undersøgelse findes udtalt blodmangel. 

Senere hen i forlobet ser man ofte samti
dig med aftagende dødelighed. at en del af 
nrrederne drejer sig om en længdeakse, hvil
ket som regel opfattes som et tegn på. al syg
dommen er ved at være overstået. 

Sygdommen hører den kolde årstid til. Ud
bruddene starter sædvanligvis sidst pa vin
leren og kan vare til hen i maj måned. 

Der er dog ikke nogel i vejen for, al syg
dommen kan fortsætte sommeren igennem og 
ved den kolde årstids indtræden forv<crres 
blandt 2 års fiskene. 

Yngel i vældvandsdambrug kan i modsæt
ning til den tidligere opfattelse ogsa angri
bes. og der kommer under sadanne omstæn
digheder meget massive dødsfald. 

I en gruppe af fisk, der har gennemgået 
sygdommen, må man regne med, at de over
levende fisk er skjult smittede og kan bringe 
sm:tten videre, henholdsvis vise fornyet ud
brud ved udfiskning. transport m. m. 

Man kan se dødelighed på 90 95 o o, i an
dre tilfælde er den mere moderat, men taget 
et år igennem vil der i et virusinficeret dam
brug selv uden massive udbrud være en stor 
dødelighed. 

Det har vist sig at være umuligt at finde 
noget effektivt middel overfor sygdommen. 
hvorfor man ved bekæmpelsen af sygdom
men er henvist til forebyggende foranstalt
ninger. 

I denne forbindelse må del erindres, at den 
væsentligste smiltevej er handel med levende 
fisk - sættefisk -, og at der må regnes med 
chance for nedstrømssmitte. men tilsynela
dende ikke modstrøms. 

Udfra disse betragtninger har man startet 
en f riv i li i g bekæmpelsesplan for sygdommen. 

I f ørstc omgang ønsker man en undersø
gelse og registrering af så mange dambrug 
som muligt. 

D•sse vil blive delt i 3 kategorier. 

l. Dambrug fri for Egtvedsyge 
2. Dambrug under observation 

3 . Dambrug, der er inficerede 

I gruppe l kan optages dambrug, der op
fylder følgende betingelser. 

a. modtager smittefrit vand dambruget 
ligger øverst ved vandløbet. eller ovenfor 
liggende dambrug er smittefrie. 

b. l. l mindst 3 år er der ikke forekommet 
symptomer på l~gtvedsygen. 

b. 2. IIcie dambruget lægges tørt en må
ned, inden indsættelsen af sunde fisk. 

Til gruppe 2 henregnes dambrug, som er 
sygdoms f ri. men hvor bl. a. punkt b l ikke 
kan dokumenteres. 

l gruppe 3 optages andre dambrug, som 
vel har sygdommen, men som gerne vil have 
råd m. h. l. dens bekæmpelse. 

For de registrerede dambrug vil der her
efter gælde et regulativ med påbud om l. at 



undga smittefarligt samkvem - kun indkøb af 
fisk f r a andre registrerede dambrug og 2. 
at iværksa:lle en række hygiejniske foran
staltninger. og 3. at anmelde mistænkelige 
dødsfald m. v. 

Ordningen er ganske f ri villig, men er man 
gået med. er det en betingelse for fortsat re
gistrering, at reglerne overholdes. 

T i Isynet med ordningen føres af Stalens 
veterinære Serumlaboratoriums A r h usaf de
ling. hvor også tilmeldelsesblankeller m. v. 
samt yderligere oplysninger kan fås. 

Situationen var i juni 1966. at i 5 dam
brug var tilmeldt. heraf i gruppe l: H. i 
gruppe 2: li og gruppe 3: 20. 

T bekæmpelsesarbejdet vil det va:re af den 
største betydning om man slar sig sammen 
vandløbsvis ligesom man tidligere ved be
kæmpelsen af kvægtuberkulosen og den smit
somme kastning slog sig sammen mejeri
kredsvis. 

Man skulle så begynde øverst og efterhån
den rense ud ned ad vandløbet. idet man pa 
et egnet tidspunkt i de øvre dambrug sælger 
hele bestanden til et nedenfor liggende dam
brug. 

Det skal naturligvis pointeres. at vort er
faringsmateriale endnu er ret lille, og at der 
sikkert vi l vise sig skuffelser. Gennem en 
større tilslutn ing til bekæmpelsesarbejdet vil 
man imid lertid hurtigere kunne indvinde flere 
erfaringer, som kan anvendes til gavn for 
alle dambrugere i bekæmpelsen af denne lab
voldende sygdom. 

Smit .• om Jmnlnf·a.mekrosc") ( /. P. :V. ) 

er en akut forløbende sygdom med hoj døde
lighed (op til 85 o o) som angriber fisk i spæd 
alder. Den forekommer især hos kildenrred. 
men kan også angribe andre orredarter. 

Sygdommen er vel kendt i USA. I 1965 er 
de første europæiske tilfælde beskrevet i 
Frankrig (!Jesse 8.· de Kin/u>lin 1965). 

Virus kan dyrkes pli vævskullurer. Det er 
et meget lille virus (10-15 m11) (Tavle 2 fig. 
l). De angrebne yngel dør i stort antal. og 
hos de største ses karakteristiske symptomer. 
fiskene svommer horisontalt følgende et spi
ralmonster. idet man har indtrykket af. at 
de vrider sig af smerte. 

De døde fisk viser tarmbetændelse og bort
cløen af bugspytkirtelvævet (Tavle 2 fig. 2-4). 

*) nekrose vævsclød. 

Sygdommen kan overfores med æg. Ingen 
behandling viser effekt. 

Faren for indslæbning af denne sygdom 
har været en af hovedursagerne til indforseJ 
af et importforbud for æg og sættefisk af 
ferskvandsfisk her i landet. 

L y m f ocysl issygdollllllen 

er karakteriseret ved udvikling af svulstagtige 
dannelser i hudens bindevæv. Svulstdannel 
serne består hovedsagelig af store. enkærnedc 
celler. der kan na en storreJse af 2 mm 
(Fig. 2). 

Fig. 2. 
LymfocystisvætJ af rmlsfl(cl/c: man bemrcrkrr de 

store fJrolifercrcdf• bindcv(('vsceller (.JO X). 

Sygdommen påvises ikke sjældent hos fisk 
i vore farvande, men desuden både ved Syd
og Nordamerikas kyster. Den er fundet bl. a. 
hos rødspætter, skrubber og tunge. Fiskerne 
kalder den for fnat. llos ferskvandsfisk er 
den i forsøg overført bl. a. til den amerikan
ske bluegill og forskellige akvariefisk. Den 
er ikke påvist hos laksefisk. 

Sygdommen spiller en ret betydelig rolle. 
da indfangede angrebne fisk ikke kan anven
des ti l konsum, men må f rasorteres fangsten. 

Den kan endvidere volde ret betydelige lab 
akvarier med modlagelige saltvandsfisk. 

Årsag: Sygdommen forarsages af et virus 
af ret stor partikclstørrelse. 150-200 m11. Vi
rus er glycerolfolsomt. Det kan opbevares ved 
frysetørring og ved dybfrysning og er resi
stent ved alm. indtørring. Overførsel fra fisk 
til fisk antages bl. a. at ske med visse hud 
sny ltere. 
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SymjJtomn: Inkubationstiden ved naturlig 
smitte er formodentlig lang. I forsug med 
aborrer har man fundet mindst 9 dage. !Ios 
bluegill var inkubationstiden efter ind
podning ved 25° C. 12-15 dage. ved tp. 
12.5° C. var den som minimum 3i dage. 

De ydre læsioner ved lymfocystissygdom
men er ophojede vækster af granulær, knud
ret e ller vorleagtig natur. Tilstanden ser ud, 
som fisken var overstrøet med mel, de større 
knuder er perleagtige eller hindbær-brombæt
agtigc (tavle nr fig. 1-3). 

Knuderne består af "forvoksede•· binde
vævsceller af størrelsen l 00 11 2-3 mm. 

De indledende stadier er næppe synlige. 
men i f remskredne stadier kan næsten hele 
fiskens overflade være besat med uregelmæs
sige knudrede masser. Hos ferskvandsfisk er 

forandringerne sædvanligvis begrænset til 
finnerne. specielt halefinnen. Sygdommen et 
af fremadskridende natur. Knudernes farve 
er lys »hvidgra" til gnigullig. ofte med en 
vis gennemsigtighed. De større læsioner har 
et rødligt skær pa grund af, at karrene skin
ner igennem. eller som følge af blødninger; 
der kan ses forandringer i de indre organer. 

Forebygw•f.,l': Angrebne fisk i akvarier bør 
fjernes og destrueres. Det samme gælder sy
ge. indfangede fisk. som ikke bør kastes ud 
igen. da de repr<cscnterer en smittefare. 

Erfaringer fra vævskulturer tyder på. at 
smitstoffet er folsomt overfor bl. a. kloram
fenikoL hvilket stiller dets ægte virusnatur 
lidt i tvivl. 

Sygdomme fremkaldt af bakterier 

Fwunlwlou Byldesyge 

Denne sygdom. der fremkaldes ved infek
tion med bakterien: Aerarnonas salmonicida, 
kan forløbe som blodforgiftning eller mere 
langsomt med bylddannelse. Del er en typisk 
ferskvandssygdom. Alle laksefisk angribes 
med noget varierende svæd1t:dsgrad. MtJllta
gelighedcn er størst hos kildeørred og aftager 
over bækørred og laks til regnbueørred. 

, lnomona1 salmonicida er en gramnegativ, 
plump, ubevægelig. ikke sporeb<crende stav
bakterie. Den findes i blod og organer af an
grebne fisk. Den vokser godt på alm. bakte
riesubstrater ved 10-15° og danner pa sub
strater. der indeholder aminosyren tyrosin et 
karakteristisk opløseligt brunt farveslof (Tav
le lll fig. 7). Bakteriens overlevningsevne i 
renl vand er ret ringe, men i vand indehol
dende organiske forureninger skal den kunne 
formere sig. Schiiperclaus går ind for. al bak
terien forekommer overalt i vandlob. medens 
på den anden side engelske og svenske un
dersogelser (Lange & Ljungbcr!!, 1962) tyder 
pa en mere begrænset udbredelse og en nær
mere tilknytning til fiskene. 

Sygdommen overføres med vand eller fo
der indeholdende bakterier eller ved direkte 
kontakt. 
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Smittede njena:g og latent inficerede fisk 
spiller en væsentlig rolle for sygdommens ud
bredelse. 

Sygdommen forekommer fortrinsvis ved 
vandtemperaturer på 15-18° C. eller mere. og 
den hører allsa den varme årstid til. 

Iltmangel, overbesætning af dammene, dår
ligt foder. dårlig damhygiejne m. v. er for
hold. man må regne med som udløsende fak
torer. 

Sygdommen udvikler sig efter en inkuba
tionstid pa 3 l dage. Forløbet kan være per
akut med stor elodel ighed uden karakteristi
ske symptomer. Ved akut til subakut forløb 
viser sygdommen sig ved tarn1betænclelse og 
rødme af finnerne. Det typiske billede. der 
har givet srgdommen navn. og som især er 
kendt hos bækorrcdcr, ses i de mere lang
trukne tilfælde og er karakteriseret ved knu
der forskellige steder paa fiskens krop (Tav
le 3 fig. -1). Disse knuder, der repræsenterer 
nekroser (dodt væv) eller bylder i mu
skulaturen. har tendens til opbrud med 
dannelse af større eller mindre sår med 
flosset rand og livlig rød bund med ne
krotiske v<.cvstjavser. Brystfinnerne angri
bes ligeledes. Strålerne stikker frit ud i luf
ten efter svind af bløddelene. og hele finnen 
kan dø bort (Tavle III fig. 5). Hos fisk , der 
har overlevel cl sådant angreb, ses ofte en af-



rundet armasse på brystfinnens plads. Ogsl 
i de indre organer kan der påvises bylder og 
nekroser. (Tavle TII fig. 6). 

Sygdommen kan effektivt behand les med 
kemoterapeutica og antibiotica. Det mest an
vendte stof til regnbueørred er sulfamerazin. 
Det gives i foderet og anvendes forebyggen
de i en dosis på 20 cg pr. kg fisk i 3- 4 dage 
med 14 dages mellemrum. 

Terapeutisk gives samme dosis i 3 dage, 
pause l dag og igen behandling i 2 dage. 

Furazolidon kan også anvendes med god 
virkning. Dosis er 50-100 mg pr. kg fisk pr. 
dag terapeutisk og 10-20 mg gr. pr. kgfdag 
forebyggende efter et tilsvarende behand
lingsmønsteL Del tåles ikke af bækørreder. 

Restkoncentrationer efte1· sådanne behand
linger er af betydning for den menneskelige 
konsument, og vil endvi!iere have retsmedi 
cinsk interesse, idet fisk, der er behandlede 
lige inden en transport, med dalende kon
centrationer kan få fornyede udbrud efter an
komst til bestemmelsesstedet. 

Man har fundet at udskillelsen er stærkt 
afhængig af vandtemperaturen. Ved tempe
raturer på 10-15° C. sker udskillel-:Jen i løbet 
af 10-12 dage. I koldere vand, tp. 4-10° C., 
kunne der endnu efter 30 dage påvises rester 
af sulfamerazin i muskulaturen hos behand
lede fisk. 

Af disse grunde bør fisk som har været 
underkastet sulfamerazinbehandling i det 
mindste holdes tilbage på dambruget i 30 da
ge og i den kolde årstid i 42 dage. 

Øjenæg desinficeres med euflavin i kon
centrationen O, 185 Ofo. 

Selv om der foreligger gode muligheder for· 
en effektiv behandling, er der megen anled 
ning til at pointere betydningen af forebyg
gende foranstaltninger. 

Overfodring, for stærk fyldning af dam
mene og dermed relativ iltmangel bør und
gås. r denne fot·bindelse er der også anled
ning til at pointere det forhold, at bakterier 
uden tvivl kan vokse i organisk materiale. 

Derfor bør man også udvise den størst mu
lige hygiejne overfor vandløbet og nedenfor 
liggende dambrug. Det ville uden tvivl være 
af betydning, at alt bundfald og slam fra 
damme under tømning blev suget op og pum
pet væk, i stedet for at blive sendt af sted 
ud i vandløbet. hvor der altid går en tid og 
dermed et stykke vandløb, inden det er omsat 
ved vandløbets naturlige rensningsprocesser. 

Foruden f urunkulosebakterien findes der i 
ferskvand andre beslægtede bakterier, såle
des den, der fremkalder f. eks. geddepest -

A eromonas lique[aciem. 
Denne bakterie kan også lejlighedsvis an

gribe ørreder. Det er sandsynligt, at en del 
af de moderfisk, der dør i tilslutning til stryg
ningen bliver sæde for infektion med denne 
bakterie. 

I brakvand forekommer infektioner med 
en anden slags bakterier, de såkaldte skrue
bakterier - vibrioner. Ålens rødsyge fremkal
des således af en sådan, der også kan give 
anledning tit en sygdom meget lig geddepest 
hos i brakvand levende gedder. 

Uden tvivl kan man i saltvandsdambrug 
komme ud for denne infektion hos ørreder. 
således som det er rapporteret fra Japan. 

Rahteriel gællesygdom 

Det drejer sig om en infektion på gællerne 
fremkaldt af en myxobakterie. Sygdommen 
forekommer udbredt i USA og har også 
voldt betydelige tab her i landet, især efter 
at bassinopdræt er blevet almindeligt. Syg
dommen går populært under navnet »gælle
svamp«. 

Atte laksefisk kan angribes, men også hos 
andre ferskvandsfisk er sygdommen iagt
taget. 

Årsagen er en myxobakterie, hvis lange 
tråde kan findes på de forandrede gæller. 

SymfJlumer: Fiskene, sædvanligvis ret spæd 
yngel, viser i begyndelsen ret trspeci fikke 
symptomer i form af dvaskhed og nedsat ap
petit. Ved undersøgelsen af gællerne på dette 
stadium findes disse svulne og af dybere rød 
farve end normalt. Senere bliver lamellerne 
mere etter mindre sammensmeltede og spid
serne bliver hævede og lysere af farve. Sam
tidig er der meget betydelig forøget slimse
kretion fra gællerne, og det er meget karak
teristisk for de angrebne fisk, at gællerne er 
stærkt udspilede - ja man har ligefrem ind
trykket af, at gællelågene ikke kan lukke. 

Sekundært kan der komme skimmelangreb, 
hvorved naturligvis tilstanden yderligere for
værres. 

De stærke gælleforandringer kompromit
terer fiskenes ånding, og der iagttages bety
delig dødelighed. 
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Bdumdling: Mest effektivt synes blåstens
oplosning 1-2000 i l minut eller ved gennem
løb gennem bassinet at være. l lyamine B500 
i koncentrationen 1:250.000 i en time undet 
standsning af tilløbet synes ogsa at have god 
effekt Det kviksølvholdige Lignasan 0.9 
mg pr. liter i en time - finder ogsa anven
de lse. Stoffet er meget giftigt og kan næppe 
forventes frigivet til almindeligt brug p. g. a. 
f a re f o t reslkoncentrationet a f kvi k sol v i 
fiskene. 

Fimwmind. Fin Rot 

liermed betegnes forskellige former af 
vævsforandringer lokaliseret til finnerne hos 
fisk. 

Sygdommen kan forveksles og er tidligere 
blevet forvekslet med furunkulose. m. fl., 
men efter nyere erfaringer må den opfattes 
som en distinkt sygdom, der kan udskillcs fra 
disse nævnte sygdomme. Det drejer sig efter 
vor nuværende viden om en infektion med 
en stavformet bakterie (Acromonasart?), 
som dog endnu ikke er blevet isoleret i ren
kultur og nærmere defineret Sygdommen 
træffes af og til i danske ørrcddambrug. 

Forandringerne angår rygfinnen eller hale-

Fig. 3. 
Rr.gnburorred mad fin 1·ot. Drn f'lll' onwl har 
flosse/ 1111/e{inne, den anden har fuld.fill'ndig a!

slodning af halefinnen. 

finnen og betinger et henfald af disse, så
ledes at f. eks. halefinnen kan være helt af
stødt. Den kan ogsa brede sig til de andre 
finner (Fig. 3). 

Indledningsstadiet er en mere eller min
dre skarp, hvid linie langs den ydre rand af 
finnen. Denne linie bevæger sig efterhånden 
ned mod finnens basis, i den ydre del falder 
bløddelene efterhånden væk, således at finnc
strålerne bliver helt blotlede og cfterhltnden 
løsnes. 

Der efterlades herved et åbent sår, som 
evt. kan blive angrebet af andre kim, f. eks. 
skimmel. 

Vedrørende forekomsten i dambrugene kan 
det fastslås. at det er almindeligst. at der fin
des spredte tilfælde hos et mindretal af fi
skene. De angrebne fisk er til en vis grad 
handicappede, men kan dog leve længe. l 
nogle tilfælde er dog masseangreb med stor 
dødelighed iagttaget. 

Særligt ved intensivt bassinopdræt vil der 
bestå fare f o r massive udbrud, da der er stor 
chance f o r smitte f r a fisk til fisk. 

Endvidere må man regne med. at virus
angreb og andre sygdomme kan disponere til 
voldsommere udbrud af fin rot. 

Man må sogc behandling gennemført sa 
hurtigt som muligt efter sygdommens kon
statering. 

Der anvendes f. eks. kobbersulfat J 2000 
i 1-2 minuller. Også formalin og malakit
grønt angives al være af betydning. Midlerne 
tilsættes indlobet til bassinerne, og fiskene 
tvinges derved ti l al bevæge sig igennem op
løsningen. men kan pa den anden side hur
tigt na frisk kemikaliefrit vand. 

Man kan bruge l liter 2 1 't o o malakitgrønt
opløsning blandet med l liter formalin. Op
løsningen tilsælles efter skøn og efter prøv
ning i bassin. 

Forebyggende må der gennemføres om
hyggelig rcngoring, evt. desinfektion af fi
skebassinerne. 

Svampesygdomme 

SvamfJcangreb (Mykoser) »Skimmel« er 
meget almindelige i dambrug hos såvel æg 
som yngel og endvidere hos større fisk, især 
moderfisk efter strygningen. Svampene, Sa-

8 

fJrolegnia m. fl. arter, forekommer udbredt 
i naturen. og der skal uden tvivl, for at de 
kan gøre sig gældende som sygdomsforvol
dere, foreligge resistensnedsættende f aktorer. 



Tavle l. 

Egtvedsyge Regnbueørredens hæmorrhagiskc viruseptikæmi 

Fig. I. 
Rcgnbtu'IIITCd visende udstående ojnc og mork
farvning af huden. 

Fig. 3. 
Rt•gnlmcorred, han; blodninger bl. a. i testes. 

• 

Fig. 5. 
Vævskultur af juvenile orrcdovarier. 540 X. 

Fig. 2. 
Regnbucorrul med tultalte punlttformcdc blodnin
gn i bugfl·dtl'l. blege gæller. 

Fig. 4. 
Snit af lever, degenererede og bortdode pletter. 
240 X . 

Fig. 6. 
Samme vævskultur med cytopatogen effekt efter 
podning med Egtvcdvirus. 540 X. 
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T avle II. 
Smitsom pankreasnekrose. J. P. K 

Fig. l. 
Villl.!fmrtikler af / .P.N. i forskellige fJræfwraliollt'l 
;:;o.ooo x. 

Fig. 13. 
/Jolldmle fmrtier fJmlkrNH. blindsækkene uden 
forandringer. 

lU 

Fig. 2. 
Bortdodc fJ /cttc•r i bugspytkirtlen ( fllmkrcas). 

Fig. 4. 
Pnnkrensæller indeholdende inklu.riomlcgemer 
(pile). 



Tavk III. 
LymfOC)Stissygdom l-3 og Furunkulosc l-7. 

Fig. I. Fig. 2. 
RodsfJ(l't/C med lymfocystisknuder Rods/Helle. Lymfocystisknudc. 
Jw halefiunen. nrrrofJiagC'Isc. 

Fig. 3. 
Rodsf)(t:lle med lym/ocysli.rknudcr 
flll rygfimten . 

Fig. 4. 
Rcf!,nbtu•mrNl. Sar pa siden af krofJfJen. 

Fig 6. 
Rcgnbucorred. bortdod væv bugfcdtct. 

. ·;~·~--~~-.. ~..,, .. ' 

i . •. 
,..,. ~· ~ . 

~~'.'. 

Fig. 5. 
Regnbucorrcd mt'd In t a ndl'lsc i og henfald af tint 
ene bryst/ imtc. 

Fig. i. 
Kullurer fw wsaminoagcr af Aeromonas salmoni 
cida. til venstre begyndende fJigmentdannclsc, til 
højre fremtrædende brunfarvning af substratet. 

li 





t 
l 

Tade !\". 
DREJ ESYGE. 

Forskellige udviklingsstadier af Myxosoma ccrcbralis. 
( Fig. 1-5 Sig. ,\nders('n præp. ; fig. 6 efter Ghittino. ) 

Fig. l. 
7'rofJhozoiter i bruskvæv. 540 X. 

• 

Fig. 3. 
S f!oroblast vidcrowlvihlct. 540 X. 

Fig. 5. 
Knoglevæv med talrige sporer i marvrummcnc. 
'2-10 x. 

Fig. 2. 
SfJoroblaslcr . .').JO X . 

Fig. 4. 
Sporoblnslt•r næslen fulrl!urlui!z/P/ . .'i40 X. 

Fig. 6. 
Sporer fuldt udviklet. 
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Tavle\'. 

Fedtlever og hcpatoma 

Fig. 1. 
Rt·gnlnu·urrNL angrebel af Upoid levndcgt•m·ra
tion. (Ghillino fol.). 

Fig. 3. 
N.t'J!IIbuemTccl med hcfmltmla (B esse fot.). 

Fig. 5. 
Rcgnbucurrecl opklippet - hepatom.a, talrige sma
kmula i bugfedt m. m. (Bess e fot.). 

Fig. 2. 
Levervæv af kildcorrcd med stærk ofJiwbning af 
CeroidfJigmenl. Sudan Il/ - hæmalun (Ghittino 
/ol.). 

Fig. 4. 
Regnbueorr('(/ ofJidi/1/Jel - hefJatoma (B ('S se fot.). 

Fig. 6. 
Histologisk mil a/ hefJalomavæv (Besse fot.). 

15 



Tavle VI. 

Forskellige misdannelser hos ørredyngel 

S mm 

5 

1- 3: dobbeltmisdannclscr, 4 -5: abnorm krumning af hvirvclsojlcn. 
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Svampeangrebene angår især de døde æg og 
giver anledning til sammenklumpning af æg
gene under klækningen, og hos fiskene dan
nes der en fin, hvidlig, bomuldsagtig luv. 
Svampetrådene findes ofte trængt ned i de 
dybere væv. Svampenes udviklingsgang 
f remgår af fig. 4. 

/c$~Q')h 
F\ 
o 

--------A 

.......____...
• 

Fig. 4. 

/ 

Skemati.11i fremJtifling af SfJoredmmclsen ( 8-D ). 
udsfJiringen af JjJOreme (G-H) og den lamnede 

formcrill!{ ( l ) hos SajJTolcgniaartemc. 
C. Sjmrangium med /rigorcl.fe af sjJorcr1u 

enlu·ltvis. 

Mykoserne bekæmpes ved anvendelse af 
malaldlgrønf, som tilsættes tilløbsvandet i 
passende koncentration. 

Til damme anvendes 1/2- 1 spiseskefuld 
tilsat ved indløbstudcn. I klækkehuset bru
ger man en stamopløsning på 2 O 00, hvoraf 
der tilsæltes l 00-150 ml. pr. klækkcrcnde. 
Døde æg bør opsamles fra klækkebakkerne. 

Tumml'lsyge (ty . Taumellmmfllwit). 

Det drejer sig om en generaliseret infek
tion med algesvampen lchtyoJjJoridium (syn. 
lchtyophonus) hoferi. Sygdommen er beskre
vet første gang i 1893 hos orreder af 1/ofer, 
og er senere f und et hos en lang række salt
vandsfisk, sild, makrel, kuller m. fl., og den 
er også udbredt hos akvariefisk. Ejendom
meligt nok foreligger der først i den aller
nyeste tid beskrivelser fra den nye verden. 
Sygdommens nøjagtige udbredelse i danske 
urreddambrug kendes ikke. den findes imid
lertid af og til, og f. eks. SchiijJcrclaw me
ner, at den er årsag til en stor del af det, 
man betegner som den »naturlige« afgang i 
dammene. 

I de angrebne fisks væv, særligt hjerte, 
lever og skeletmuskulatur findes typiske knu
der. der giver anledning til erstatning af det 
oprindelige væv med cl bindevævsagtig ar
væv. rigt pil. celler. 

I det sygelige væv findes svampen som 
runde eller ovale legemer af gullig til brun
lig farve varierende i storreJse fra 6-20 11. 
for yngre og 110- 120 ,, for ældre dannelser. 
(Fig. 5 og 6}, i svampene findes et vist antal 
runde eller kanlede kærner (sporer) . 

Fig. ;. 
Lcvcrv((·v af rcgnbu('{nrt d. 

l dtl yofjmrid i u 111.1 fwroblaslt•r indeltoldt•ndt• lal rige 
SjJOI'Cr. (3/0 X). 
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Overforslen sker gennem sporer. der af
gar med fiskenes gødning eller hidrorer fra 
henfaldent væv eller døde fisk. Muligvis er 
der indskudt et krebsdyr i livscyklus. Spo
rerne er meget modstandsdygtige. idet de 

Fig. 6. 
l.C'tll'ltltt'tJ af regnbueørred, lmofJformig fremvrclul 
af il'lttyo.vfmridium liggende i arvtev. {290 X). 

holder sig infektionsdygtige i hvert fald 
6 mdr. i havvand. 

Symptomer: l los angrebne sild finder man 
skællene rejst og fisken derfor ru på over
fladen - »sandpapir effekt«. Arsagen er smc1 
hirsekomstore knuder i huden. der ofte er 
pigmenterede. Ved destruktion af huden kan 
der opslå små by lder eller sår. I de indre 
organer fi ndes lalrige hvide knuder f. eks. i 
lever og hjerte. T i l svarende forandringer i de 
indre organer er fundet hos ørreder. Foran
dringerne i muskulaturen skal hos sild give 
anledning til hvirvelsøjlekrumning som følge 
af muskelkrampe. Dette er også set hos ør
reder. Ørrederne viser ukoordinerede fum
lende svommebevægelser. Disse må ikke for
veksles med dem. der ses ved vit. Bl mangel. 

Ingen effektiv behandling kendes. Bekæm
pelse mii ske ved hygiejniske foranstaltnin 
ger: opsamling af døde fisk, desinfektion af 
damme m. m. Man må regne med. at der be
står en latent fare f o r infektion med det an
vendte fiskcfoder. 

Protozosygdomme 

Fig. 7. 
J'varwit {!;f'lllll'm buegangene af regnbul'orred . .Vedentil finde.! arva•v fremkaldt af Myxosoma 
cer~•brali.f, som i a. har fremlwldt bl'lydl'lig deformilet af buegangene. i b. har buegangene næfttn 

normal f orm. 60 X. 

Protozo cncdiet snylter 
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D re je.1 ygc. M y.-.:owmi(lsis 

Denne sygdom. der spiller en meget stor 
rolle i dambrug. der driver opdræt af regn
bueørreder. f remkaldes af en sporozo {M yxo 
soma cerebralis). og den har sit navn efter 
de karakteristiske unormale svømmebeva:gcl
ser. fiskene viser på cl vist stadium af syg
dommen. 

Myxo.1o111a (syn. Lentopora) cerebra/i1 ho
rer til myxosporidicrne, dens livscyklus er 
ikke fuldslændig kendt. 

I dode fisk og efter disses henfald i dam
bunden findes sporer af størrelsen li.5-i tt. 
sammentrykt fra side til side og med pa.:rc
formede polkapsler (Tavle IV fig. 6). 

Efter optagelse af fisk frigøres sporernes 
kimcellc, og snylteren kan senere pftvises bl. 
a. i hovedets brusk, hvor· den gennemgår en 
mangedeling og fremkalder en beskadigelse 
af vævet. (Tavle IV fig. 1-5). 

Regnbue~Jrred angribes alvorligst. kildeør
red mindre alvorligt. og bækørreder viser al
drig symptomer. 

SymfJlomcr: Fra parasittens optagelse til 
udvikling af symptomerne går der op til 50 
dage ved 15 C. 

Det forsle, der iagttages, er, al enkelte og i 
de følgende dage flere af fiskene i en dam 
viser morkfarvning af halen bag 26. hvirvel. 
llurtigl derefter indræffer der abnorme be
vægelser hos nogle af fiskene i form af en 
drejning om en tværakse. som om fiskene 
jagede deres egen hale. Samtidig med disse 
symplou•t:• c• der stor dødelighed blandt 

Fig. 8. 
Rcgnlnu·tnrrd med forkortning og .1/ucvhrtl 

af lwlcs/illlrn som følge af drej<'.l)'!f,l'. 

Fig. 9. 
Rcgnlnu·tJrrcd. 

Forkortning af gællclart,rnc og asymmdri 
af glcllcnw .wm f11lge af drejesyge. 

yngelen. De iagllagne symptomer skyldes pa 
virkning af ligevægtsorganet i den hindede 
labyrint (rig. 7) saml af det sympatiske ner
vesystem, som regulerer hudens pigmentering. 

Mano-e af de overlevende fisk vil være 
mærkede for livet. idet parasitlens tilstedc
værelse i brusken vil forstyrre knogledannel
sen. give anledning til forkortning af gælle 
Jagene. krumning og forkortning af hvirvel
søjlen m. m. (Fig. 8 og 9) og sådanne fisk vil 
være en darlig og uøkonomisk basis for en 
produktion. 

Fiskene med forkortede gællelåg vil være 
meget følsomme overfor iltmangel og kan ga 
til grunde på varme sommerdage og i for
bindelse med udfiskning. 

Forebyggcl.1c: Sporefrit vand er nødven
digt. 

Desmfektion af dammene med kalkkv<A:l
stof. Ca (C~)'-l. 0.5 O.i5 kg pr. m~. Disse m5 
være ganske tnrre for at få et resultat. Pla
sticbelægning af hele dambunden, hvorved 
man undgar. al fiskene får kontakt med spo
rer. 

Anvendelse af kummeopdræt har i de se 
nere år fået stor udbredelse. Fiskene holdes 
der under hygiejniske forhold. indtil de ha• 
nået en længde af 5 cm, og knogledannelsen 
er skredet sa langt f rem, at sporozoen ingen 
skade kan gøre. 

To andre protozosygdomme har faet ogct 
aktualitet. efter at kummeopdræt har fået 
større udbredelse, nemlig li examiliasis og 
Cosliasis. Det drejer sig om to arter flage)-
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later, som optræder som tarmsnylter, hen
holdsvis hudsnylter. 

II cxamit imi.1 
1/examita truttae forekommer i tarmkana

len hos orreder. Den er pæreformet og måler 
ca. l O x 5 11. I den forreste del er den for
synet med (j svingtråde og fra delle sted af
går endvidere 2 lange styretråde (Fig. 10). 
Snylteren formerer sig ved simpel tvedeling, 
og kan afgå med gødningen i indkapslet lil
stand. 

Sygdommen fremkalder kun dodelighed hos 
yngel og mindre sættefisk. De angrebne fisk 
er sJove, og der er til stadighed fisk. som dør. 
idet de pludselig mister balancen. drejer om 
på siden og synker til bunds. I andre tilfælde 
drejer fiskene sig ustandselig om deres egen 
akse under stærke kropsvridningcr. 

V cd opkllpning af angrebne fisk findes i 
den bagved maven liggende tarm cl lysende 
gu lt indhold. og ved mikroskopisk undersø
gelse kan man påvise snylteren. 

Ved behandling af denne sygdom anven
des sa·dvanligvis Calomel 0,2 Olo i foderet 
i-! dage. 

Fig. JO. 
1/cxamila lrullar. Man bemærkN de () ,ltlingtradt 

i forenden. de lo lange styrfl'(/dc og !? luemN. 
(Simnalisll tegning efter Davi.1.) 
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)\ 
Fig. Il. 

Costia nccatrix. Forskellige former, i B sn de 
fråde, k((mcn og tl((kuolcn. (Efter Tavolga [1.; 

Nigrelli). 

Costiasis 

Costia neratrix har et bønneformet legeme 
ca. 15 x - l' og er forsynet med 2 korte og 2 
lange svingtråde. (Fig. J J). Snylteren gil.t 
hurtigt til grunde (30-60 min.) efter fiskens 
død. 

Deling sker ved simpel tvedeling. Det an
tages. at snylteren kan indkapsles og mulig
vis føres af sted med vinden. 

Snylteren findes fastsuget til huden el ler 
gæll erne med den ene ende. (Fig. 12 og 13). 

De angrebne fisk har en blågrålig, slørag
tig belægning på huden, ved undersøgelse af 
skrab findes parasitten ofte udførende karak
teristiske famlende bevægelser. 

Behandling: Formalinbade 1-6.000 forc
byggende og l ·1.000 helbredende. Man sæt
ter den fornodnc mængde 36 O' o formalin til 
kummen og standser tilløbet i ca. l time, sa
ledes at stoffet far lejlighed til at virke i 
dette tidsrum. 



Fig. 12. 
Co.tia naatrix. Tegning af j eksemplarer fll\1-

hæ/lct til t·n t'flithclcelle. 

Fig. IS. 
Co.1tia uecatrix. Talrige ek.li'III/Jlarer af snyltocu. 
dds j1t/ Itudens overflade, del.s i uicheu under el 

. slw•f. 

Hvid jJiclsyge - Jchtyoflhlhiriasis 
Denne sygdom - (syn. » fiskedræberen•, 

eng. »ltch«). der er karakteriseret ved, at de 
angrebne fisk er oversaet med hvide pletter, 
kan angribe de fleste ferskvandsfisk og er ret 
almindel ig i karpedambruget Den er ogs& 
beskrevet fra ørreddambrug. 

Sygdommen anses for at være ret almindc
lig i Danmark, men hidtil har man kun væ
ret generet af den i enkelte dambrug. 

Sygdommen kan spille en betydelig rolle 
hos guldfisk og andre akvariefisk. 

Snylteren lchtyofJ!tlhirius multifiliis hører 
til cilialerne. Den kan let erkendes ved al 
skrabe hudovt>rfl:Hlt>n pil rle angrebne steder 
og ved undersøgelse af dråbepræparat ved 
svag forstørrelse. Et fuldt udvokset eksemplar 
er usædvanligt stort af en protozo al være. 
maler næsten en mm i diameter og kan ses 
med det blotte ojc. Formen er sfærisk eller 
svagt oval. Hele overfladen er dækket af 
rækker af fine fimrehår, med hvilke snylteren 
bevc,cger sig afsted. Nær centrum findes den 
store halvmåneformede ka:rne (Fig. 14). 

Biologi: Der kan skelnes mellem l) hud
stadiet. det egentlige snylterstadium 2) et 
hvilestadium. cystestadiet og 3) et svæmle
stadium (jfr. Fig. 14). Det fuldt udviklede 
hudstadium forlader fisken, svæver noget 
rundt eller synker til bunds. Det omgiver sig 
med en kapsel og begynder at dele sig. V cd 
gentagne delinger dannes der inde i kapslen 

flere hundrede til flere tusinde individer. Pa 
et vist stadium brisler kapslen. og alle de un
ge individer af størrelsesordenen 30- 50 11 

sværmer ud i vandet for at opsøge fisk. som 
de kan snylte på. 

De borer sig ind i huden på disse, vokser 
stærkt. giver anledning til irritation i huden, 
og kan iagttages som hvide pletter. 

Fuldt udviklet forlader snylteren igen 
fisken. og kredsløbet er sluttet. Denne udvik
ling varer ved lp. 15-16° C. LI 12 dage. De
lingen i cystestadiet kan gennemfores i løbet 
af 15- 20 timer, men dog også vare op til 5 
døgn. Sværmestadiet er kun levedygtigt i 
.~3-48 timer. 

Under gunstige betingelser, hoj temperatur, 
rigeligt iltindhold m. m .. kan multiplikationen 
være meget betydelig. og der vil specielt 1 

akvarier kunne udvikle sig meget voldsomme 
angreb med deraf følgende dødelighed . 

SymfJtomer: Karakteristisk er de skarpt 
markerede hvide pletter, som kan konfluere 
og danne uregelmæssige lyse pletter. Tilsva
rende forandringer kan ses på gællerne, men 
disse er ikke sa iøjnefaldende som forandrin
gerne på huden. I de tidlige stadier gnider 
fiskene sig ofte mod siderne eller bunden af 
danunen f o r al befri sig for snylteren. An
grebne orreder opsøger stærkt slrommende 
vand og hopper mere i luften end normalt. 
I de sene stadier af sygdommen bliver fiskene 
svage og apatiske og kan let fanges. 

Behandling: Ved behandlingen må man 
betænke, at sny lteren, så længe den ligger 
indesluttet i fiskens hud, ikke er påvirkelig af 
de sædvanlige midler til bekæmpelse af hud-

Fig. 14. 
Livscyklm for lchtyojJhthirius multi/iliis. 
J. Den udvokwdc snylter. 2. Cy.strstadiet. 

.'J. Cystntadict med frigørelse af .!VlUIIIl'\/adiet. 
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snyltere. Man må koncentrere sig om at dræ
be el ler fjerne snylterne, efterhånden som de 
forlader fiskene. 

En metode går ud på at skifte akvarium 
hver dag og desinficere akvariet, inden fi
skene igen sættes tilbage, idet man herigen
nem undgår dannelse af sværmestadiet Det 
samme kan opnås ved at have fiskene i stærkt 
strømmende vand, hvor snylteren rives med. 

En anden fremgangsmåde består i at fore
tage gentagne efter hinanden følgende be
handlinger med drab af snylteren for øje ved 
at tilsætte vandet midler som blåsten, mala
kitgrønt, formalin l--!.000, 3 Ofo NaCI m. fl. 

Snylteren tåler ikke indtørring, hvorfor 
damme nogenlunde sikkert kan renses ved 
udtørring i 8- 1 O dage, evt. med samtidig 
kalkning. 

Andre snyltersygdomme 

Blindhed hos ørreder fremkaldes ved ind
trængen i fiskenes øjne af larven af en ikte 
Di {Jlostomum s {Jalacemn, h vi~ kønsmodne 
stadium, der måler 2,3- 4 mm. lever i tarm
kanalen hos en række havfugle (Fig. 16). Med 
fuglenes gødning afgår de 100 x 60 p store 
ovale, med låg forsynede æg. Af ægget kom
mer et fimrebeklædt larvestadium, der sætter 
sig fast på og trænger ind i forskellige fersk
vandssnegle. I sneglenes lever udvikler der 
sig i 3 generationer talrige døtreindivider, 
hvi lket varer ca. 6 uger. Ud af den sidste 
generation udvikler sig haleikter, med en 
kløftet hale, der måler 265 x 85 ft. 

Disse larver svømmer i vandet, og når de 
kommer i kontakt med fisk, trænger de gen
nem huden, gællerne eller direkte gennem 
hornhinden ind i fisken. Ved indtrængnin
gen afkastes halen, og larven (metacercarien), 
der også kaldes DijJlosfomwn volvens, og er 
ca. 400 ,, lang, trænger ind i øjets linsekam
mer og betinger en uklarhed af dette (Fig. 
15 og 16 E). 

Fig. 15. 
Metacercarie af DifJiostomum sjJataceum. (D. vol

vens) fra linsen af 1·egnbueørred c a. 125 X. 
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I en enkelt linse kan der forekomme op til 
100 larver. I øjet er larverne levedygtige i 
mindst 8 måneder. 

Udvikling til kønsmodenhed sker i tarm
kanalen hos fugle, der fortærer angrebne 
fisk. 

V cd at følge dette livsløb vil man forstå, 
at der ud af blot et ikteæg kan udvikles et 
stort antal larver- op til 100 eller mere. 

Angrebne fisk har en hvid, ganske uigen
nemsigtig linse. H vis man præparerer denne 
ud, kan man finde talrige larver, der er let 
iagttagelige under lup. Den blinde fisk har 
mistet evnen til at antage omgivelsernes far
ve (mimicry). De bliver enten meget lyse el
ler meget mørke, oftest det første. De an
grebne fisk springer ikke efter foderet, men 
opsamler det på bunden af dammen. 

Endvidere kan man hos nyinficcrede fisk, 
specielt yngel, se en række blodunderløbne 
pletter, hvor larverne er trængt ind, og så
danne stærkt angrebne fisk kan vise op
dreven bug og stærkt udstående øjne. 

Blandt dambrugere møder man ikke sjæl
dent den opfattelse, at deres fisk er blevet 
blinde på nogle meget varme dage, og at år
sagen er iltmangel i vandet. Dette er næppe 
rigtigt, og forklaringen er den, at netop på 
meget varme dage er der trængt en masse 
larver ud af sneglene, således at blindheden 
er udviklet i tilslutning til dette. 

Forebyggelse: Det ligger klart, at når fi
skene er blevet angrebet og øjnene ødelagte, 
er der intet at gøre. 

Det, det drejer sig om, er at undgå, at ik
ternes levnedsløb bliver gennemført. Dette 
kan ske ad følgende veje: 
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Fig. 16. 
Udviklingsgangen ho.( DifJlostomum sfmlacrum. 

A. og B. 1111roculium. C. snegl i hvis lct•cr lart•c
udviklingm sker, D. furkoccrcaric, E. ml'larf·rra
ric. F. IIW(!,c drr fungerer som cndcværl. (Efta 

SchiifJcrclaus). 

l) l lolcle eventuelt inficerede f ugle væk. 
ved kraftig beskydning eller ved at spa:nde 
net over dammene. 

2) !læmning af sneglevæksten. Dette kan 
ske ved hyppige udfiskninger, som dog er 
vanskelige. sa længe fiskene er sma. samt 
ved at sætte små mængder kobbersulfat til 
vandet, eller ved. mens dammene er tomme. 
at behandle dem med hydratkalk eller kalk
kvælstof. 

Er fiskene blevet blinde, vil de være min
dre rentable at fodre på, og del vil i mange 

tilfælde lønne sig at destruere dem. Det vær
ste, man kan gore, er al slippe dem ud i det 
frie å løb. l Terigennem vil man netop afslutte 
livskredsløbet og få inficerede fugle. De blin
de fisk er iøvrigt el let bylte for fuglene, idet 
de ikke kan se disse i lide og slippe væk. 

En række andre snyltere både af encellet 
og Hercellet natur er beskrevet hos fisk. Dc
res betydning og udbrdelse er ikke nøjere 
fastlagt. De fleste af dem synes dog ikke at 
spille nogen større økonomisk rolle under 
danske forhold. 
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Ernæringssygdomme 

Vitamin 81 numgtl opstar ved fodring med 
thiarninaseholdige fisk, under danske forhold 
specielt sild. 

SymfJlonu r: Efter nogen tids fodring med 
ren sild vil man bemærke, at en del af fi
skene i dammene mister ligevægten. De lig
ger evt. pa bunden og vil, når man provo
kerer dem, svomme afsted gennem dammen 
med drejninger om en længdeakse. 

Sygdommen kaldes af dambrugerne »tum
mel« og symptomerne vil svinde, efter at 
man har pabegyndt vitamin B' tilskud. 

Dette gives bekvemmest og billigst i en 
svagt saltsur oplosning i en mængde af 1200 
mg pr. liter op løsning pr. 50 kg sild. Opløs
ningen ti l sælles f r a en fJ aske, der er anbragt 
lige over hakkemaskinen. 

Panlolhemyremangel - diælish gællesygdom 
Denne sygdom er beskrevet fra USA og 

er karakteriseret ved en proliferation af gæl
leepitelet 

De angrebne fisk viser nedsat ædelyst og 
samler sig ved indlobstudene. 

Biolinmangel - blmlimsygdom 

Der danner sig en blålig hinde af slim, 
som kan nwkke ~tnrrc eller mindre dele af 
kroppen. Især bækorreder angribes. 

Blodmangel 
indgår i billedet af en række sygdomme f. 
eks. Egtvedsygen, men kan også opstå på ren 
ernæringsmæssig basis ved bred mangel på 
vitaminer indenfor B-komplekset. 

Tilskud af lever og milt er vigtige forebyg
gende foranstaltninger. Også tilskud af tør
gær og hønseæggehvide kan komme på tale. 

De moderne tørfodere skulle være nogen
lunde sufficiente med hensyn ti l de nævnte 
vitaminer. 

Li/JOiddegeneral'ion i lev u m - f edilever 
Denne tilstand er karakteriseret ved stærk 

fedtophobning i leveren. Den angriber især 
regnbueørred ( undermålsfisk og moder fisk) 
og forekommer specielt i den kolde årstid. 

Arsagen er fejlagtig ernæring - overfod
ring eller manglende afbalancering af fod
ringen. 
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Tilførsel af store mængder umæltede fede 
syrer. som fiskene med den i den kolde årstid 
nedsatte enzymaktivitet ikke kan omsætte, 
må tages med i betragtning. l Tyskland er 
sygdommen set i tilslutning til fodring med 
fedt slagteaffald. r Japan har man set den 
ved opfodring af silkeormepupper efter af
spinding af silketradene. 

De kliniske symptomer er ret uspecifikke. 
Nedsat aktivitet og mørkfarvning af huden 
m.m. 

Ved obduktion findes gællerne blege (anæ
mi) og leveren svullen og gul lig. Ved histo
logisk undersøgelse findes fedtdråber og 
ceroidpigment i leveren (Tavle V fig l og 2). 

Sygdomsbilledet er uden tvivl blevet for
vekslet med regnbueorredens virussygdom, 
men et karakteristisk differentialdiagnostisk 
punkt er den fu ldslændige mangel på blød
ninger ved leverdegenerationen. 

Hos ældre moderfisk kan der forekomme 
sekundære forandringer i form af en knudret 
leverforhærdning. 

Forebyggende må gennemfores svagere 
fodring med et afbalanceret foder. Tilskud 
af lever og milt samt vitamin E angives at 
være af betydning. 

H epatoma - Levasvui.lt 
Det drejer sig om en sygdomstilstand, hvor 

der forekommer knudeformede nydannelser 
af levervævet ofte kombineret med betydelig 
bindevævsdannelse i leveren. 

Tilstanden er observeret flere steder i USA 
og i Italien. Den synes særligt at komme til 
udvikling hos 1-2 år gamle eller ældre fisk 
og især ved anvendelse af foderpiller, særligt 
sådanne der indeholder jordnødmel regnes 
for farlige. Det drejer sig muligvis om en 
virkning af Aflatoxin, der dannes ved vækst 
af skimmelsvampe af slægten Aspergi llus. De 
angrebne fisk viser en opdrivning af den for
reste del af bugen, og ved opklipning findes 
leveren forstørret og knudret (Tavle 5 fig. 
3-6). 

Tilstanden har vakt stor interesse indenfor 
den sammenlignende svulstforskning. Det kan 
imidlertid på nærværende tidspunkt ikke si
ges at være afgjort, om det drejer sig om en 
ægte svulstdannelse eller om en leverfor
hærdelse. 


