
WAXFISK 

AquaPri deltager i et nyt forsknings-og udviklingsprojekt, ”Waxfisk”, hvis formål er at 

målrette vacciner til danske opdrættede fisk samt reducere brugen af antibiotika. Forskere 

fra Århus Universitet og Dansk Akvakultur står bag projektet, som Miljø – og 

Fødevareministeriet, Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP), støtter med 

12,1 mio. kr. 

Også fisk kan blive ramt af sygdom. Såvel som ved andre dyr, må man derfor forebygge ved 

at vaccinere fiskene. Der kan alligevel udbryde sygdomme, da vaccinerne ikke er tilpasset 

danske forhold, og man er derfor nødt til at anvende antibiotika for at hindre spredning af 

sygdommene. Ulempen ved antibiotika er at fiskene kan udvikle resistens mod det, de kan 

dø af det eller deres vækst forringes. Det vil sige, at både fiskenes generelle velbefindende 

ligesom virksomhedernes rentabilitet reduceres. Kunne man derfor mindske mængden af 

antibiotika, ville det således gavne både fiskene, miljøet, forbrugerne og 

fiskevirksomhederne. 

Det er velkendt, at det er sundt at spise fisk, da de indeholder store mængder Omega-3 

fedtsyrer, der nedsætter risikoen for at blive ramt af hjerte-karsygdomme. På grund af 

klimaforandringer, overfiskeri og miljøkatastrofer er de vilde fisk udfordrede, og der er 

derfor blevet større interesse for opdrættede fisk, hvor man kan kontrollere alle processer.  

Den danske regerings mål er at øge fiskeproduktionen med 25% inden år 2020, og får man 

succes med projektet, kan man udover at mindske brugen af antibiotika også forøge 

produktionen af fisk uden belastning for miljøet. 

I projektet vil man fremstille vacciner, både dyp- og indsprøjtede vacciner, der er tilpasset 

danske forhold og bakterier. Indsprøjtede vacciner indeholder normalt en blanding af olie 

og vand, men olien har desværre ofte uønskede sideeffekter, og kan forårsage betændelse 

og autoimmune sygdomme hos fisken. Dette forsker man i at undgå, så fiskenes 

velbefindende øges, samtidig med at de er optimalt beskyttede mod sygdomme. 

I projektet deltager Århus Universitet, Dansk Akvakultur, Københavns Universitet, 

Danmarks Tekniske Universitet, AquaPri, praktiserende dyrlæge Simon B. Madsen og 

Aquabaltic. 

  

Læs hele artiklen her fra thefishsite.com, som er på engelsk.  

http://www.thefishsite.com/fishnews/26519/optimized-fish-vaccination-lowers-antibiotic-use-and-promotes-healthy-environment/#sthash.RNjWo3Be.dpuf

