
Det gåtefulle syndromet M74   

M74 er et syndrom som i perioder fører til stor dødelighet for lakseyngel i elver og klekkerier rundt 

Østersjøen. Syndromet skyldes mangel på vitamin B1 (B1 = tiamin), og har sammenheng med laksens 

diett under beitevandringen i sjøen. Betegnelsen M74 står for Miljø (eller kanskje Mystisk) og året 

1974, da fenomenet første gang ble beskrevet av forskere ved Laxforskningsinstituttet i Älvkarleby. 

Men allerede på 1960-tallet var fenomenet kjent fra the Great Lakes i Nord-Amerika, der det fikk 

betegnelsen Early Mortality Syndrom (EMS). På den tiden kjente man ikke til sammenhengen med 

tiamin, men antok at det hadde noe med miljøet å gjøre. Lenge ble det fokusert på miljøgifter og 

vitaminet B12. Først på 2000-tallet ble det klarlagt at årsaken er tiaminmangel hos hunnlaksen. 

Mennesker som lider av B1-mangel kan utvikle sykdommen beriberi. 

I Østersjøen styres M74 av hvor stor del av laksens diett som består av brisling, og hvor stor del som 

er sild. Jo mer brisling, jo mer tiaminase får laksen i seg, og jo fortere brytes tiaminet ned. Når 

tiaminfattig laks gyter, blir det lite tiamin i eggene, og dette fører enkelte år til massiv dødelighet for 

yngelen. Men yngelen som lever opp til smolt nyter godt av rikelig tilgang på fôrfisk i Østersjøen. 

Dette gir seg utslag i vesentlig høyere overlevelse for utvandrende smolt enn vi for tiden har i Nord-

Atlanteren.  

Det er foreslått at M74-syndromet kan bekjempes ved å øke torskebestanden. Torsk beiter på 

brisling, og kan holde bestanden nede hvis det blir stabilt nok torsk. Alternativt kan brislingfisket økes 

når torskestammen er svak. I perioden 2012-2015 styrket torsken seg, brislingbestanden flatet ut, og 

M74 ble praktisk talt utradert disse årene. I 2016 kom M74 tilbake igjen, sannsynligvis som følge av 

at en uvanlig sterk årsklasse av brisling vokste opp. Man antar at torskebestanden i Østersjøen 

påvirkes av innstrømmingen av saltere vann fra Nordsjøen gjennom Kattegat, av beitetrykket på 

torskeyngel fra bl.a. brisling, og av fisketrykket. En svensk rapport peker på at torsken er negativt 

påvirket av en større økosystemendring, som bl.a. består i bruning av vannet pga økende avrenning 

av humus fra land1.  

Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom tiamin i lakseegg i Torneälven og dødeligheten 

på plommesekkstadiet2.  

 

                                                           
1 Svedäng, Henrik; Sundblad, Eva-Lotta; Grimvall, Anders. (2018). Hanöbukten - en varningsklocka. 
https://www.researchgate.net/publication/324538025_HANOBUKTEN-EN_VARNINGSKLOCKA  
2 ICES. 2018. Report of the Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST), 20–28 March 2018, 

Turku, Finland. ICES CM 2018/ACOM:10. 369 pp. http://www.ices.dk/publications/library/Pages/default.aspx  
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Neste figur trekker linjene tilbake til 1974, og viser hvor stor andel av gytelaksen (hunner) som led av 

tiaminmangel hvert år i perioden. Kilden er den samme som for figuren over (ICES wgbast 2018). 

 

Yngeldødeligheten var svært høy på 1990-tallet. Perioden faller sammen med et sammenbrudd i 

torskebestanden. 

Stor produksjon av laks og sjøaure til tross for alle problemer 

Til tross for M74 og habitatforringelser i lakseelvene er produksjonen av villaks overraskende stor i 

dette lille og sterkt forurensede havet. Fangsten nådde en topp på 8000 tonn i 1990. Til 

sammenligning regner man med at det ble fisket 10-12.000 tonn i Nord-atlanteren før kollapsen på 

1980-tallet. Østersjølaksen har alltid hatt bedre overlevelse i sjøfasen enn atlanterhavslaksen. 

Overlevelsen til postsmolt har imidlertid vist en nedadgående trend siden 1990. Før 1990 var 

overlevelsen under beitevandringen i sjøen 30-40% (46% i 1988). Etter 1990 fikk vi en gradvis 

nedgang til ca 20%, og et nytt dropp kom på midten av 2000-tallet ned til 10-12%.  

Ifølge en rapport fra 1994 var det opprinnelig 60-70 elver rundt Østersjøen som til sammen 

produserte 8-10 millioner smolt3. På begynnelsen av 1990-tallet hadde naturlig smoltproduksjon 

sunket til 0,4 millioner. Av 44 elver i Bottenviken var det 12 igjen med selvreproduserende bestander. 

I 1992 var det bare Mörrumsån igjen i Sør-Sverige som produserte med tilnærmet full kapasitet. De 

tyske elvene brøt sammen allerede midt på 1800-tallet, mens for eksempel bestanden i polske 

Vistula holdt ut til 1960. Latvia hadde fremdeles 9 elver i delvis produksjon på 1990-tallet. Årsakene 

til svikten i de svenske og finske elvene var vassdragsreguleringer, andre oppvandringshindringer, 

forurensning, overbeskatning og M74-syndromet. Dioksin-innholdet i Østersjø-laksen har i lang tid 

vært høyere enn EUs maksgrense for fisk som kan omsettes i markedet.  

Laksefisket i Østersjøen har i stor grad vært opprettholdt ved hjelp av utsettinger. I 2017 ble det satt 

ut 4,3 millioner smolt og kanskje 1 mill egg og yngel. Det antas at ca 30-40% av laksefangsten skyldes 

utsettinger. Siden midten av 1990-tallet har antall oppfisket laks gått ned fra nesten 1 million til 

180.000 i 20174.  

                                                           
3 Lars Karlsson & Östen Karlström 1994: The Baltic salmon (Salmo salar L.): its history, present situation and 
future. Dana, vol. 10, pp. 61-85. 
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Oppgangen i den største elva, Torneälven, har økt siden 2010. Både i 2014 og 2016 ble det registrert 

100.000 laks i en fisketeller 100 km fra munningen. Fangsten var 160 tonn i 2016. Smoltproduksjonen 

er beregnet til mer enn 1 million omtrent hvert år siden 2008. ICES har publisert en beregning av 

laksefangsten i Torneälven etter 1600, som viser fangster mellom 100 og 350 tonn i 200-årsperioden 

1600-1800 (figuren nedenfor). Deretter fulgte en gradvis nedgang på 1800- og 1900-tallet til det 

snudde mot slutten av 1900-tallet. Deretter har fangsten økt til nye høyder etter 2010.  

 

Sjøauren er mindre utsatt for M74 enn laksen, sannsynligvis fordi den har mer allsidig kosthold og i 

mindre grad beiter på brisling. Men også sjøauren har hatt tilbakegang. I 2002 ble det fisket 1400 

tonn sjøaure i Østersjøen, men bare 506 tonn i 2017, som var en kraftig nedgang fra 2016 (824 tonn). 

Det blir satt ut omkring 4 millioner sjøauresmolt årlig. 

Sammenligning med produksjonen av vill laksefisk i Norge 

Den norske totalfangsten av sjøaure var 14.000 stk. og 50 tonn i 2017, men statistikken er svært 

mangelfull. Den reelle fangsten er nok mange ganger større. 

For å sette Østersjølaksen og Torneälven i perspektiv, så hadde den norske totalfangsten på 172.000 

laks en samlet vekt på 667 tonn i 2017. Norges og Finlands største lakseelv er Tana, som er grenseelv 

i 256 km i de øvre deler. Totalfangsten på norsk og finsk side har de siste årene ligget oppunder 

20.000 laks og 60-100 tonn5. 2017 ble et bunnår med total fangst på 11.300 laks og 61 tonn.  

Gytebestandsmålet for Tana er 104 millioner lagte egg. Til dette trengs det 11.000 hunnlaks, men i 

enkelte av sideelvene er det nå nesten ikke gytelaks igjen. I 2017 var underskuddet av gytelaks 60%. 

2/3 av gytelaksen ble fisket opp. Tanalaksen har blitt kraftig overbeskattet i alle fall siden 1990, og 

produserer i dag antakelig mindre enn 20% av det elva gjorde tidligere. Det innebærer at den norske 

totalfangsten har gått ned med om lag 160 tonn, når vi regner med Tanas bidrag til sjølaksefisket6. I 

tidligere tider utgjorde Tana 20-25% av den totale elvefangsten i Norge, mot 6% i 2017. 

                                                           
5 Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017. Report from the Tana Monitoring and 
Research Group nr 1/2018. https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/03/Tana-status-report-1-2018-
final.pdf 
6 https://www.aquablogg.no/elvefiskere-uten-matehold/  
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Tiaminmangel er et problem for mange arter mange steder 

Nå viser det seg at tiaminmangel ikke er begrenset til laks i Østersjøen. Problemet er påvist for 

mange arter av fisk, fugl og skjell over hele Nord-atlanteren. Tidsskriftet Trends in Ecology & 

Evolution publiserte i fjor en review-artikkel, der 24 forskere listet opp 117 trusler mot global 

biodiversitet. Tiaminmangel står høyt oppe på lista. En av referansene er til en artikkel fra 20167 med 

Lennart Balk fra Stockholms Universitet som førsteforfatter. Figuren nedenfor viser hvilke arter som 

er undersøkt i hvilke områder. Den originale figurteksten er kopiert inn under. 

 

 

(A) South-western Iceland. (B) Northern Iceland. (C) North-eastern Iceland. (D) Eastern Iceland. (E) 

County of Uppsala. (F) County of Stockholm. (G) County of Södermanland. (H) County of Östergötland. 

(I) County of Blekinge. (J) County of Skåne. (K) County of Halland. (L) Gloucestershire. (M) Maryland. 

(N) Massachusetts. (O) Quebec. • The European eel (Anguilla anguilla) and the American eel (A. 

rostrata) reproduce in the Sargasso Sea.  

Studien demonstrerte alvorlig tiaminmangel hos 6 av 7 undersøkte arter fra 45 lokaliteter i 15 

områder: blåskjell, ærfugl, europeisk ål, amerikansk ål, atlantisk laks og sjøaure. Fra før var det kjent 

at tiaminmangel er et problem for atlantisk laks og andre laksefisk i de store sjøene i Nord-Amerika8. 

Laks forekommer her som en ferskvannsform som bruker de store innsjøene som «hav». Der laks 

                                                           
7 Lennart Balk, Per-Åke Hägerroth, Hanna Gustavsson, Lisa Sigg, Gun Åkerman, Yolanda Ruiz Muñoz, Dale C. 
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Börjeson, Torsten Mörner & Tomas Hansson 2016: Widespread episodic thiamine deficiency in Northern 
Hemisphere wildlife. Scientific Reports volume 6, Article number: 38821 (2016). doi: 10.1038/srep38821. 
https://www.nature.com/articles/srep38821#abstract  
8 Jeffrey P. Fisher, John D. Fitzsimons, Gerald F. Combs Jr. & Jan M. Spitsbergen (1996) Naturally Occurring 
Thiamine Deficiency Causing Reproductive Failure in Finger Lakes Atlantic Salmon and Great Lakes Lake Trout, 
Transactions of the American Fisheries Society, 125:2, 167-178, DOI: 10.1577/1548-
8659(1996)125<0167:NOTDCR>2.3.CO;2  
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beiter på ålekone (Alosa pseudoharengus) utvikler den samme syndrom som i Østersjøen. Ålekone, 

som er en innført art, inneholder ganske mye B1 (ca 20 nmol/g våtvekt, se sammenlignbare tall lenger 

ned), men inneholder også mye tiaminase, enzymet som bryter ned tiamin.  

Som allerede nevnt, betegner amerikanerne dette som EMS (Early Mortality Syndrom) eller Cayuga 

Syndrome. Tilstanden kan korrigeres ved å injisere B1 i laks og sjøfugl, og ved å bade fiskeegg i en B1-

løsning.  

Hypoteser om årsaker 

Årsakene til tiaminmangelen er ikke klarlagt. Den direkte årsaken til yngeldødelighet skyldes mest 

sannsynlig kritisk høye nivå av tiaminase i dietten til morfisken, men de bakenforliggende årsakene til 

mangel på tiamin, eller at tiaminase får en posisjon i næringsnettverket som gir slike dramatiske 

effekter, er ukjent. Hypoteser er formulert omkring forurensning (spesielt POPs (persistente 

organiske forbindelser), f.eks. organoklorider som PCB), om økologiske regimeskifter som kan ha 

resultert i mangel på tiaminproduserende alger i primærleddet i næringskjeden, eller oppblomstring 

av organismer som produserer tiaminase. Det har ikke lyktes å indusere tiaminmangel i 

laboratorieforsøk ved å sette til PCB eller dioksiner i fôret. 

Så vidt vites er effekter ikke studert eller formulert som forskbare hypoteser i forhold til spørsmålet 

om hvorfor populasjoner av sjøfugl og vill laksefisk har brutt sammen i Norge. For laksens 

vedkommende skjedde sammenbruddet i form av en generell kollaps på slutten av 1980-tallet, som 

omfattet populasjoner i hele laksens utbredelsesområde rundt Nord-Atlanteren. Sjøaure og sjøfugl 

oppviser ikke det samme mønsteret, og sammenbrudd i enkeltbestander er mer episodisk i tid og 

rom. En svensk studie mener å påvise en forverring av tiaminmangel hos ærfugl i Østersjøen over 

tid9. 

Tiaminmålinger i vill laksefisk 

I figuren nedenfor har Balk et al. sammenfattet resultater av tiaminmålinger i lakseegg (Sum T) fra 

ulike steder. Stolper uten skravering er målinger utført i forbindelse med studien, og skraverte 

stolper er målinger beskrevet i annen vitenskapelig litteratur. Sted, år og antall undersøkte fisk er 

angitt under x-aksen. 

 

                                                           
9 Mörner, Torsten; Hansson, Tomas; Carlsson, Le; Berg, Anna-Lena; Ruiz, Yolanda; Gustavsson, Hanna; 
Mattsson, Roland; Balk, Lennart. (2017). Thiamine deficiency impairs common eider (Somateria mollissima) 
reproduction in the field. Scientific Reports. 7. 1-7. 10.1038/s41598-017-13884-1. 
https://www.researchgate.net/publication/320737032_Thiamine_deficiency_impairs_common_eider_Somater
ia_mollissima_reproduction_in_the_field  
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I9 er distriktet Blekinge på østersjøkysten, og gjelder atlantisk laks (I9’) og sjøaure (I9’’). K1 er i 

Uppsala (svensk vestkyst) og Teno er laks fra Tana (5,7 nmol/g). De øvrige skraverte stolpene gjelder 

atlantisk laks og canadarøye i the Great Lakes, chinook-laks og coho-laks på Stillehavskysten og til sist 

en eksperimentell kontroll som ble fôret. De horisontale strekene angir grenseverdier for 

yngeldødelighet (A=3,9 nmol/g), 20% redusert yngeltilvekst (B=8,3 nmol/g), latent tiaminmangel i 

lever (C=12 nmol/g) og subletal minsteverdi for tiaminmangel hos gytehunner og avkom (D=17-19 

nmol/g). Artikkelen referer også målinger av lave nivå hos Gullspångaure (4,7 nmol/g) og 

Gullspånglaks i Vänern (7,4 nmol/g).  

Forfatterne påviste altså lave tiaminverdier en rekke steder utenfor Østersjøen. Selv om dette ikke 

nødvendigvis resulterer i direkte dødelighet, kan det oppstå subletale skader som får negative 

konsekvenser på lengre sikt (skader på avkom, eventuelt også dødelighet i senere livsfaser).   

Lite tiamin i oppdrettslaks 

Litteraturen oppgir at 6,2 mg B1 pr kg fôr er tilstrekkelig for oppdrettslaks10. Dette er en anbefaling 

med en sikkerhetsmargin for økende innhold av plantebaserte fôringredienser. 6,2 mg/kg tørrfôr 

tilsvarer ca 54 nmol/g våtvekt, for å bringe dette over på samme måleenhet og skala som brukt av 

Balk et al11. 6,2 mg/kg er stadfestet som et tilstrekkelig nivå gjennom målemetoden vevsmetning, dvs 

at man identifiserer et nivå der innholdet av tiamin i fiskens vev ikke øker selv om konsentrasjonen i 

fôret øker12. Artikkelen som beskriver dette mener å ha bestemt tiaminmetning i muskel til i 

underkant av 0,8 mg/kg våtvekt, som tilsvarer 2,3 nmol/g. Dette er enda lavere enn den laveste 

grenseverdien i diagrammet ovenfor. Det er imidlertid noe foruroligende med spredningen i 

punktdiagrammet nedenfor, som viser datapunktene i vevsmetningsstudien. Det burde vært noen 

flere punkter her. 

 

Vi må ha i mente at ulike fiskearter ser ut til å ha svært varierende behov for tiamin i fôret. Den 

kinesiske karpefisken Sclizothorax prenanti ser ut til å trenge mye B1 i fôret. En studie konkluderer 

                                                           
10 Hemre GI, Lock EJ, Olsvik PA, et al. Atlantic salmon (Salmo salar) require increased dietary levels of B-
vitamins when fed diets with high inclusion of plant based ingredients. PeerJ. 2016;4:e2493. Published 2016 
Sep 29. doi:10.7717/peerj.2493 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047143/  
11 Omregningsfaktoren 1 mg/kg=2,9 nmol/g er benyttet. Næringsmiddelanalyser måler thiamin-HCl. 
Omregningsfaktoren for rent tiamin er 3,77. Omregning mellom tørrvekt og våtvekt legger til grunn at 
konsentrasjonen i våtvekt må være ca 3 ganger høyere enn i tørrvekt for å inneholde samme mengde.  
12 Kristin Hamre, John F. Taylor, Joanna Silva, Erik-Jan Lock, Johan Johansen, Marie Hillestad, Luis Conceição, 
Douglas R. Tocher, Marit Espe, Marit Bjørnevik og Gro-Ingunn Hemre 2018: Validering av optimale 
mikronæringsstoff-nivå i laksefôr. Rapport fra HI 21-2018.  
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med at ungfisk av S. prenanti trenger 18–25 mg/kg13, som er minst 3 ganger høyere enn gjeldende 

anbefaling for laks. En annen studie konkluderte med at Channa punctatus (snakefish) trenger bare 

2,3–2,6 mg/kg14. Dette er mindre enn halvparten av det som brukes til laks.  

Innholdet av B1 i filet av oppdrettslaks er oppgitt til 0,22 mg/100 g i HIs tabeller15, altså 2,2 mg/kg 

eller 6,4 nmol/g. Dette er 23% mindre enn grensen for redusert tilvekst oppgitt av Balk et al. (8,3 

nmol/g). Variasjonen i det som Nifes/HI beskriver som siste måling (fra 2006) er 0,1-0,31 mg/kg, som 

betyr at den laveste verdien på 0,1 tilsvarer 2,9 nmol/g. Ifølge Balk et al. skal dette resultere i 

dødelighet for avkommet.  

Ifølge Matvaretabellen16 er innholdet av tiamin i diverse fiskeslag som vist i tabellen nedenfor 

(målinger i rått kjøtt): 

 mg/100 g nmol/g 

Villaks 0,12 3,5 

Oppdrettslaks 0,2 5,8 

Sjøørret 0,1 2,9 

Oppdrettsørret 0,13 3,8 

Brisling 0,15 4,4 

Torskerogn 0,77 22,3 

Villtorsk  0,06 1,7 

Oppdrettstorsk 0,02 0,6 

 

Matvaretabellens tall er noe lavere enn tallene oppgitt på HIs hjemmeside. Vi kan legge merke til at 

torskerogn inneholder nesten 4 ganger mer tiamin enn filet av oppdrettslaks. Samtidig er oppgitte 

måltall for torskefilet svært lave. Det samme er tilfellet for flere andre fiskearter.  

Studier i andre land oppgir svært mye høyere nivå for innholdet i lakseegg. En amerikansk artikkel 

oppgir totalt tiamin i egg av atlantisk laks fra en innsjø på over 18 nmol/g (tabellen under, verdier i 

nmol/g)17. 

   

                                                           
13 X. Xiang et al. 2016: Effect of graded levels of dietary thiamine on the growth performance, body 
composition and haemato‐biochemical parameters of juvenile Sclizothorax prenanti. Aquaculture nutrition. Vol 
22. https://doi.org/10.1111/anu.12291 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/anu.12291  
14 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anu.12638  
15 https://sjomatdata.hi.no/#seafood/768/3  
16 Matportalen, http://www.matvaretabellen.no/  
17 Jeffrey P. Fisher, Scott B. Brown, Gregory W. Wooster, Paul R. Bowser; Maternal Blood, Egg and Larval 
Thiamin Levels Correlate with Larval Survival in Landlocked Atlantic Salmon (Salmo salar), The Journal of 
Nutrition, Volume 128, Issue 12, 1 December 1998, Pages 2456–2466, https://doi.org/10.1093/jn/128.12.2456  

https://doi.org/10.1111/anu.12291
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/anu.12291
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anu.12638
https://sjomatdata.hi.no/#seafood/768/3
http://www.matvaretabellen.no/
https://doi.org/10.1093/jn/128.12.2456


Figuren under er fra samme artikkel, og viser forskjellen mellom tiamininnholdet i egg fra hunner 

som fikk fôr med tiamin (LCH) og villaks fra en innsjø med EMS-syndrom (4 ulike stammer betegnet 

med ulike bokstavkombinasjoner som angir gyteelv).  

 

Forfatterne av artikkelen konkluderer med at egg fra hunner med god eggoverlevelse inneholdt 5,6 

ganger mer totalt tiamin enn egg med 100% dødelighet. Nivåene for villaksen, som hadde egg der 

alle døde, var ekstremt lave. 

En studie som undersøkte om overdødelighet for laks i Fraser River (BC, Canada) kunne ha 

sammenheng med tiaminmangel, fant høye verdier for tiamin i egg for de 4 undersøkte artene 

(tabellen under, verdier i nmol/g)18. 

 

En amerikansk studie19 viser andre og lavere grenseverdier enn Balk et al. Figuren nedenfor 

illustrerer imidlertid svært mye høyere tiaminnivå i chinook-egg enn påvist i Norge.  

 

                                                           
18 David W. Welch et al. 2018: Thiamine Levels in Muscle and Eggs of Adult Pacific Salmon from the Fraser 
River, British Columbia. Journal of Aquatic Animal Health 30:191–200, 2018. DOI: 10.1002/aah.10024    
19 Honeyfield, Dale; Murphy, James; Howard, Kathrine; Strasburger, Wesley; Matz, Angela. (2016). An 
Exploratory Assessment of Thiamine Status in Western Alaska Chinook Salmon (Oncorhynchus tshawytscha). 
North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin. 6. 21-31.  
https://www.researchgate.net/publication/312178403_An_Exploratory_Assessment_of_Thiamine_Status_in_
Western_Alaska_Chinook_Salmon_Oncorhynchus_tshawytscha  
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Fig. 2. Total thiamine concentration (nmol·g-1) in Chinook eggs  

collected in 2012 from the upper Yukon River (panel A), the middle  

and lower Yukon River sections (panel B) at Salcha, (Sa), Chena  

(Ch), Goodpaster (GP) and east fork of the Andreafsky (An) Rivers  

and in 2001 eggs (panel C) collected from Kuskokwim River (K)  

and upper Yukon River (Y) Chinook salmon. The right axes show  

critical levels of total thiamine concentrations. T3 > 8.0 nmol/g  

thiamine replete; T2 < 4.0 nmol/g secondary eff ects; T1 < 1.5  

nmol/g fry mortality. 

 

Forfatterne tolker resultatene som at tiamin kan være en bidragende faktor til nedgangen for 

chinook-populasjonen i Yukon River. De setter dette i sammenheng med en unormal tilstand i 

næringsnettverket i det nordlige Stillehavet, som har ført til tiaminmangel hos toppredatorene. 

Høyre del av figuren illustrerer at chinook beiter mye på fisk med høyt innhold av tiaminase. 

Forsøk som demonstrerer effekten av tiaminase 

Det ble utført et laboratorieforsøk med sild i 2007, som påviste rask nedbrytning av tiamin når 

råvaren inneholdt tiaminase20. Silderåstoffet som ble brukt inneholdt 2,2 mg tiamin/kg og ble tilsatt 

                                                           
20 Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk. Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet 20.12.2007. 



ytterligere 13,9 mg tiamin, til totalt 16,1 mg tiamin/kg i våt råstoffblanding. Etter ti minutters 

omrøring i råstoffet var tiaminkonsentrasjonen mer enn halvert til 7,2 mg/kg, og den sank til 0,4 mg 

tiamin/kg etter 4 timer (tilsvarende 1,2 nmol/g). 

I et fôringsforsøk der laksen ble tildelt fôr med tiaminase i 6 måneder, ble det registrert betydelige 

dropp i tiamininnholdet i blod, muskel og lever21. Figuren nedenfor illustrerer effekten. Figuren viser 

samtidig mye høyere nivå av tiamin, f.eks. 10-12 nmol/g i muskel, som er 4-5 ganger høyere enn 

vevsmetningsmålingen fra Norge.  

 

Problemstilling 1: får oppdrettslaksen for lite tiamin? 

Hvis de lave norske målingene er korrekte, tyder dette på at oppdrettslaksen enten får for lite tiamin 

i fôret, eller at laksen ikke greier å ta opp tilstrekkelige mengder. Paradokset er at målingene av 

vevsmetning ble tolket som at laksen ikke kan ta opp mer enn den gjør, og at tiaminnivået da var 

svært mye lavere enn angitt i utenlandske referanser. Har dette sammenheng med hvilken type 

tiamin som benyttes i fiskefôr? 

Vi bør etterforske årsaken til den store forskjellen vi ser mellom atlantisk laks i Norge og andre land. 

Vi bør også se på om forskjellen mellom atlantisk laks og stillehavslakseartene er reell. I tilfelle: er 

dette artsforskjeller, eller har det noe med miljøet å gjøre? Men legg merke til at også atlantisk laks i 

Nord-Amerika ligger skyhøyt over den norske. Det er derfor vanskelig å feste lit de norske 

metningsmålingene.  

                                                           
21 Aimee Lee S.Houde, Patricio J.Saez, Chris C.Wilson, Dominique P.Bureau, Bryan D.Neff 2017: Effects of 
feeding high dietary thiaminase to sub-adult Atlantic salmon from three populations. Journal of Great Lakes 
Research, Volume 41, Issue 3, September 2015, Pages 898-906. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2015.06.009  

https://doi.org/10.1016/j.jglr.2015.06.009


Oppdrettslaksen har overraskende langsom tilvekst i sjøen sammenlignet med villaksen. Den 

avlsmessige framgangen tilsier at oppdrettslaksen bør vokse minst dobbelt så raskt som villaksen, 

men det er tilnærmet omvendt. Villaksen går ut i sjøen ved en vekt på 15-20 g, og kan komme tilbake 

etter 12-13 måneder med en vekt på 2-3 kg. Ved en temperatur på 7⁰C (gjennomsnitt for 

beiteområdene), gir dette en VF3 på ca 4,2-4,3. Det er så vidt jeg vet fremdeles uvanlig med en VF3 

større enn 3,5-3,7 i oppdrett. Kan det tenkes at veksten begrenses av bl.a. tiamin? Det er rimelig å 

tenke seg at en fisk som vokser så raskt som villaks er spesielt ømfintlig for manglende balanse 

mellom makro- og mikronæringsstoff i dietten (jfr illustrasjonen nedenfor). 

 

Problemstilling 2: får enkelte årsklasser av villaks for lite tiamin eller for mye tiaminase, og kan 

dette eventuelt bidra til å forklare svingninger i årsklassestyrken?   

I lys av Balk et al. og de lave måltallene for tiamin i norsk laks, bør det settes i gang et prosjekt for å 

etablere referanseverdier for framtidige studier (benchmarking). Dersom det finnes retrospektive 

data om svingninger i innslaget av brisling, lodde og sild i villaksens diett, bør dette analyseres i 

forhold til laksebestandenes utvikling. Spesielt interessant blir det å se om det var et skifte i laksens 

diett som kan settes i sammenheng med det økologiske regimeskiftet i Nord-atlanteren på slutten av 

1980-tallet, da vi fikk den synkrone kollapsen i villaksbestander i hele laksens utbredelsesområde.  

Figuren nedenfor er kopiert fra Havforskningsrapporten, og illustrerer svingningene i loddebestanden 

i Barentshavet. Det er rimelig å tenke seg at så store svingninger må føre til sterke svingninger også i 

innslaget av lodde i laksens diett, og dermed i innholdet av tiaminase i laksens føde. Det burde 

undersøkes om lite lodde gir lite tiaminase, og dermed bedre overlevelse for yngelen som klekkes fra 

stamlaks som kommer tilbake til elva.  



 

De bakenforliggende årsakene til loddesvingningene burde også utredes. Når vi sammenholder 

svingningene i loddebestanden med bestanden av såkalt nordøstlig torsk (skrei), kan det se ut som at 

torsken kan beite med lodda. Dette er i tilfelle parallelt med torsk og brisling i Østersjøen. Det 

gjenstår å finne ut av om lodde, torsk og laks lever i et samspill. Makrell kan være en joker her, både i 

rollen som byttedyr og som næringskonkurrent. 

 

Laks har både korte og lange bestandssvingninger. Bunnene for lodde har siden midten av 1980-tallet 

dukket opp med ca 10 års mellomrom. Figuren nedenfor viser de lange svingningene i fangst av 

atlantisk laks i Canada. Figuren er kopiert fra et konferanseinnlegg22. 

                                                           
22Alan Condron, Robert DeConto and Kevin Friedland 2002: Paleoclimate Variability in Ocean Conditions and 
the Production of North American Atlantic Salmon. In: Causes of Marine Mortality of Salmon in the North 
Pacific and North Atlantic Oceans and in the Baltic Sea. 2002 Joint Meeting on Causes of Marine Mortality of 
Salmon in the North Pacific and North Atlantic Oceans and in the Baltic Sea, March 14–15, 2002, Vancouver, 
BC, Canada. North Pacific Anadromous Fish Commission Technical Report No.4 (2002), s.53-55 
https://npafc.org/technical-report/  

https://npafc.org/technical-report/


 

Den siste toppen ble nådd på 1970-tallet, og bunnen på begynnelsen av 2000-tallet har aldri vært 

dypere. Den siste bølgen i kurven antyder en 100-årsamplityde, men dette mønsteret går ikke igjen i 

tidligere tider. Lange bølger reflekterer mest sannsynlig omfattende økologiske regimeskifter.  

Stor variasjon i elvenes produksjon av årsyngel 

I England har man observert stor variasjon i tettheten av lakseyngel (0+). Året 2016 peker seg ut med 

en plutselig reduksjon (figuren nedenfor)23. 

 

I Gaula (Trøndelag) er det også observert store årlige variasjoner i tettheten av årsyngel24.  

                                                           
23 ICES. 2017. Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS), 29 March–7 April 2017, 
Copenhagen, Denmark. ICES CM 2017/ACOM:20. 296 pp. 
ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/.../acom/2017/WGNAS/wgnas_2017.pdf  
24 Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Jensås, J.G., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2018. 
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2017. NINA Rapport 1414. Norsk institutt for 
naturforskning. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2492423 s.26. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6iKT11e_eAhWThqYKHdoZCxcQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fices.dk%2Fsites%2Fpub%2FPublication%2520Reports%2FExpert%2520Group%2520Report%2Facom%2F2017%2FWGNAS%2Fwgnas_2017.pdf&usg=AOvVaw17zHgAcvRX_i-76puie9_S
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2492423


 

Det er mulig disse variasjonene i det minste delvis kan forklares av endringer i gyteaktivitet, 

ødeleggende flommer o.l., men det bør sjekkes om tiaminmangel hos gytehunnene kan være en del 

av forklaringen. Standardiserte el-fiske-data finnes fra mange elver, og kan analyseres for å se etter 

mønstre. Når det gjelder Gaula, kan problemet like godt være overbeskatning med mangel på 

gytelaks som resultat. 

Konklusjon 

Mange ting tyder på at tiamin er et undervurdert tema for forskning på ernæring både hos 

oppdrettslaks og villaks. Den overraskende store forskjellen mellom tiaminmålinger på laks i Norge 

og andre land bør inspirere til fokus på dette, og kanskje også andre mikronæringsstoff. Det er ikke 

utenkelig at dette kan være en nøkkel til bedre tilvekst og større immunologisk motstandskraft hos 

oppdrettslaksen, og til bedre forståelse for utviklingen i villaksbestander. 

 


