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Atypisk furunkulose et sykdomsproblem hos leppefisk
Atypisk furunkulose er funnet hos vill leppefisk p i Vestlandet, og kan gi h ~ y
d~delighethos denne arten. Sykdommen synes ikke 6 vaere noen fare for laks.
Forslk utflrt av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen viser at
leppefisk ikke utvikler sykdommen infeksi~slakseanemi (ILA).
Sykdornmen furunkulose finnes
i to forskjellinge utgaver,
kalt typisk og atypisk
furunkulose. Det
er beslektede
bakterier som
gir disse to
ulike sykdommene.
Den
typiske
fumnkulosen er forksaket av en bestemt type bakterie
(Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida),og
kjent fra lakseoppdrett, hvor den pi slutten av
1980-tallet for&s&et store problemer.
Den atypiske fumnkulosen forirsakes av en re&e
nzrt beslektede bdkferier. Disse er funnet pH bide
laksefisk og en rekke marine fiskearter, blant andre piggvar og seeinbit. Atypiske furunkutoseb&tefier er utbredt hos vill leppefisk p i Vesllandet, men disse vaiantene ser ikke ut til v;Rre nee
problem for laks.

Atypisk furunkulose hos vill leppefisk
I 1995og 1996 studerte en bergnebb (Ctenolabrus
rupestris) fra en lokalitet vest for Bergen. Unders@kelseneviste at inntil fernti prosent av bergnebb-

bestanden kan v=re b ~ r e r eav atypisk furukulose. Flsken har irnidlertid ikke sgrnlige tegn p5 at
den er s ~ t t e tDen
. b&r feirst syk n& den utsettes
for stress, i forbindelse blant annet med oved@oppkettsanlegg. Atypisk fumnkulose er
Ping
trolig en av de vilctigste ksakene 1-11deidelighet
hos leppefisk i oppdrettsanlegg iHordaland.
Det er stwe geografiske forskjeller i utbredelsen
av atypisk furunkulose i ville leppefiskbestender.
Sykdornrnen er funnet blant ville leppefisk bestander p i Vestlandet og ti1 dels i Trmdelag, men ikke
p i S~rlandet.Ti1 n i er den er pivist hos bergnebb,
blbst% grasgylt, grgnngylt og rgdnebb.
Sykdornsutviklinga varierer mye mellom ulike

leppefiskearter, og bergnebb ser ut $if ivzre mer
hardf~renn gr@nngylt.
Sykdomsubruddene varierer gjennom ket. Srerlig utsatte perioder er tiden etter den fptrste
avlusingen, n& fisken fiemdeles er svak etter vinteren og tiden etter fanging og transport. Det arbeides n i med B utvikle en vaksine mot mot atypisk furu&ulose.
Som nevnt er atypisk furu&ulose registrert hos
en rekke andre marine fiskearterer, og bakteriene
er ogs; funnet i oppdrettskveite. Vi vet imidlertid
ikke om atypisk furunkulose p i leppefisk smitter
oppdrettskveite,

PLA gir ikke sykdom hos leppefisk
LLA (Infeksids lakssanemi) er en av de vktigste
ene hos norsk oppdrettslaks. Sykdommen kan gi stor d~delighet.Leppefisk som
g5r blant ILA-syk oppdrettslaks, utsettes for
smitte. Men forsQk viser at bergnebb ikke utvikler infeksi~slakseanemi, selv om ILA-virus

spr@ytesinn I den. ForsGkene viser beuer ingen
funn av HLA-virus pi laks sorn har gstt s
rned LLA-sfittet leppefisk. Forskerne tror derfor
ikE;e at leppefisk kan vaere en syrnptomfri brerer
av ILA-visuset, skik som sjg- s g regnbueQrret.

Andre sykdomrner
"dibli;oseb&tenen er funnet 1 s5r p i leppefisk, og
det er konstatert utbr~ddav sykdomen i et oppdrettsanlegg. Det er storst risiko for sykdornsutbmdd l jull og august. I dag er vibriose ikke noe
stort sykdomsproblem for leppefisk.

IPN (lizfeksi#s pankreas nekrose) er ogs5 en utbredt laksesykdom. Men skotske f o r s ~ khar vist
at leppefisk ikke blir syk av IPN-viruset. Det er
uklart om fisken kan vzre smittebzrer.
VER (Era2 encefalopati og retinopati - en hjerne
og netthinnesjukdom) er et betydelig sykdomsproblem p i oppdrettskveite. Sykdornmen er kjent
fra en rekke marine fiskearter. Det er ikke forsket
p i smitte av VER hos leppefisk.
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