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Vaksinering i yngelfasen (settefisk)

Vaksinering i yngelfasen utføres i hovedsak for å beskytte fisken frem 
til den har nådd stikkbar størrelse. Oftest ønsker en å beskytte mot 
én eller flere varianter av vibrio-bakterier. Hvilke bakterier en ønsker 
å beskytte mot og når sykdommen opptrer kan variere fra anlegg til 
anlegg. Det er derfor viktig at vaksinasjonsregimet skreddersys til det 
enkelte anlegg på en best mulig måte. 

For å beskytte mot sykdom tidlig i yngelfasen kan en dyppvaksinere fisk 
helt ned mot 1 grams størrelse. Dyppvaksinering på denne størrelsen vil 
gi en noe begrenset effekt og varighet av immunitet (forventet beskyt-
telse 2–3 måneder). Vaksinering av så liten fisk bør følges opp med en 
andre gangs dyppvaksinering, typisk ved 3–5 grams størrelse (forventet 
beskyttelse 4–6 måneder). Fisken skal da være beskyttet frem til den når 
en størrelse der den kan stikkvaksineres. 

Det anbefales at dyppvaksinering samordnes med annen nødvendig 
håndtering (f.eks. sortering av fisk) slik at en unngår for mye stress i 
forbindelse med vaksinering. Stress kan være utløsende faktor for sykdom.
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Valg av vaksinasjonsregime avhenger av hvilke sykdommer en vil 
oppnå beskyttelse mot, og når de opptrer:

1. Dyppvaksinering, for tidlig beskyttelse i produksjonen og frem til 
fisken har nådd en størrelse der den kan stikkvaksineres

2. Stikkvaksinering, som utføres i hovedsak for at fisken skal være 
beskyttet etter at den er satt ut i merd



Oversikt over sykdommer hos rognkjeks  
og vanlige administrasjonsruter for vaksiner

Administrasjonsrute

Agens Dyppvaksine Stikkvaksine

Aeromonas salmonicida type V ×
Aeromonas salmonicida type VI ×
Vibrio anguillarum O1 × ×
Vibrio anguillarum O2a ×
Vibrio splendidus ×
Vibrio logei ×
Vibrio ordalii ×
Vibrio wodanis ×
Moritella viscosa ×
Pseudomonas anguilliseptica × ×
Tenacibaculum sp. ×
Pasteurella sp. – –
Flavivirus – –

Administrasjon av dyppvaksine

Vaksinen fortynnes 1:10, det vil si 1 liter vaksine blandes 
med 9 liter sjøvann. Inntil 50 kilo fisk kan vaksineres per 
10 liter ferdigblandet vaksineløsning.

Fisken holdes i vaksineløsning fra 30 til 60 sekunder. Sørg 
for at fisken har god plass, slik at den får svømme fritt. 
Dette er viktig for å sikre best mulig opptak av vaksinen. 
Tilsett luft/oksygen til vaksineløsningen etter behov.

Anbefalt temperatur ved vaksinering er 5–15°C.

Kun frisk fisk skal vaksineres.

30–60
SEK

5–15
°C

1:10

FRISK
FISK
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Stikkvaksinering

Stikkvaksinering utføres i hovedsak for å oppnå langvarig  
beskyttelse mot sykdom etter utsett i merd. Oljeadjuvans er  
nødvendig for å oppnå langvarig beskyttelse mot enkelte agens  
som atypisk furunkulose.

Anbefalt stikkpunkt er i midtlinjen, midt mellom bakkant sugekopp og 
gatt (se figur). Nålelengde tilpasses fiskens størrelse, slik at vaksinen 
deponeres fritt i bukhulen. Deponering av vaksine i bukvegg kan medføre 
akutt dødelighet, avhengig av hvilken oljeadjuvans som er benyttet i 
vaksinen.

Forventet beskyttelse: 6–12 måneder.6–12
MND

Kun frisk fisk skal vaksineres.FRISK
FISK

IP-vaksinering: Anbefalt minstestørrelse for vaksinering 
er 10 gram på individnivå. En enkelt dose på 0,05 ml 
injiseres fritt i bukhulen. 

0,05
ML

Det anbefales å forhøre seg med fiskehelsetjenesten 
angående bedøving av rognkjeks.

Anbefalt temperatur ved vaksinering er 5–12°C.5–12
°C

Gatt
Kant av  

sugekopp

Stikkpunkt

Administrasjon av stikkvaksinering
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