
Stress hos kjønnsmoden hunnlaks; 
konsekvenser for avkommet? 
 
MARIT SKOG ERIKSEN1, RAGNAR SALTE1, ÅSA ESPMARK 
WIBE2, BJARNE O. BRAASTAD1  OG MORTEN BAKKEN1  

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap1, AKVAFORSK2 

 

Innledning 
Prenatalt stress defineres som stress opplevd av et (drektig) mordyr som 
kan virke inn på avkommets utvikling (Braastad, 1998). Hos pattedyr er 
det vist at prenatalt stress kan føre til økt dødelighet og redusert vekst, 
svekket immunfunksjon, i tillegg til nedsatt utforsknings- og lekatferd, 
dårlig læring- og stressmestringsevne, samt suboptimal seksuell og 
maternal atferd (Braastad, 1998). Videre kan også morfologiske 
parametre påvirkes av prenatalt stress, det er dokumentert økt forekomst 
av morfologiske anomalier hos prenatalt stressede avkom (Braastad, 
1998; Eriksen et al., 2003). Med tanke på fisk har man forholdsvis god 
kunnskap om hvordan stress influerer spesifikke reproduktive 
mekanismer, men det finnes relativt få studier som undersøker hvorvidt 
stress erfart av kjønnsmoden hunnfisk influerer avkommets karakterer. 
Innen kommersiell fiskeoppdrett eksponeres fisk i alle livsstadier for en 
rekke akutte og kroniske biotiske og abiotiske stressorer, i tillegg til at 
stamfisken regelmessig håndteres i forbindelse med kjønnsmodning og 
stryking. Dette kan tenkes å initiere en stressrespons tilsvarende som hos 
pattedyr med en forøket aktivitet i HPI-systemet med etterfølgende økt 
sekresjon av kortisol som kan påvirke avkommets utvikling. Stresset 
hunnfisk vil derfor kunne ha et forøket nivå av stresshormoner i blodet, 
som kan gjenspeiles i eggene hennes. Eksperiment viser at en korrelasjon 
mellom mordyrets nivå av hormoner i blod og rogn eksisterer. Formålet 
med dette forsøket var å undersøke hvorvidt prenatalt stress hos 
oppdrettslaks påvirker avkommets utvikling og stressmestringsevne, samt 
belyse hvorvidt avvikende morfologi kan fungere som en objektiv, 
pålitelig indikator med tanke på stress og velferd innen kommersiell 
akvakultur. 
 
Materiale og metoder 
Forsøket ble utført i perioden desember 2002 til april 2003. Hunnlaksen 
var oppdrettet atlantisk laks (Salmo Breed, snittvekt 9.9 ± 1.3 kg) fra 
Bolaks, Eikelandsosen. Disse ble holdt i grupper med 200 individer i 25 



m3 tanker supplert med oksygenert ferskvann på ~1ºC levert ved en rate 
på 500 l min-1 under naturlig fotoperiode. Seks dager før forventet 
stryking ble 30 hunnlaks tatt ut, merket og tilfeldig delt inn i tre grupper. 
Fisken i behandling 2 og 3 ble injisert intraperitonealt med kokosnøttolje 
inneholdende kortisol i lav og høy dose, henholdsvis. Hunnlaks i 
behandling 1 representerte en kontrollgruppe som mottok implantat med 
vehikkelen alene. Injeksjonsløsningene ble preparert ved å tilføre kortisol 
(No. H-0888, Sigma Aldrich) i flytende kokosfett ved 40 ºC til å gi en 
ferdig konsentrasjon på 50 og 100 mg kortisol ml-1 olje. Før injeksjonene 
ble laksen bedøvet med metacaine, veid og injisert med 1 ml emulsjon per 
kg kroppsvekt. Dette resulterte i et implantat på 50 og 100 mg kortisol per 
kg for behandling 2 og 3. Kontrollfisken ble injisert med kokosnøttolje, 1 
ml/kg. Ved stryking seks dager senere ble fisken igjen fanget, bedøvet og 
0.25 l med egg ble samlet fra hver kjønnsmoden hunn i de tre 
behandlingsgruppene. Eggene fra hver behandling ble så blandet og 
befruktet med melke hentet  fra tre hanner, og videre delt inn i to separate 
grupper, som ble inkubert ved to ulike temperaturer fra fertilisering til 
startfôring. Èn gruppe fungerte som kontroll (8ºC) og èn ble eksponert for 
mild hyperthermi (10ºC). Resultatet av disse to manipuleringene 
(kortisol-administrasjon og temperaturregulering) ble seks ulike 
avkomgrupper, som varierte fra ustressede (gruppe 1) til kraftig stresset 
(gruppe 6) fisk. Ved stryking ble blod og egg fra hunnlaksen tatt ut til 
kortisolanalyser, i tillegg til at det  ble hentet blod- og eggprøver fra 10 
ubehandlede hunnfisk. Befruktede egg fra hver av gruppene ble plassert i 
separate avdelinger (10x15 cm) i skuffer i inkubator supplert med 
kontinuerlig tilførsel av ferskvann. Temperaturen var henholdsvis 8ºC og 
10ºC for gruppene 1-3 og 4-6. To replikat ble benytte for hver gruppe. 
Mortalitet fra befruktning til startfôring ble registrert ved å separere og 
telle døde egg og yngel. Ved klekking (510 dº) og startfôring (810 dº) ble 
ca. 60 yngel per gruppe tilfeldig tatt ut, bedøvet (MS 222) og ulike 
karakterer ble registrert; lengde og vekt, plommesekkvolum, utnyttelse av 
plommesekk, samt forskjellige morfologiske deformiteter (anomalier i 
ryggrad, hode, pigmentering, plommesekk). 
 
Resultater 
Kortisolimplantat resulterte i en signifikant økning i maternalt plasma 
kortisol hos hunner som mottok den høyeste dosen kortisol sammenlignet 
med alle andre grupper. Med tanke på kortisolnivå i egg så hadde 
kontrollfisken lavere konsentrasjoner enn hunnene gitt kortisolimplantat, 
mens det ikke var noen forskjeller mellom kontrollfisk og ubehandlet fisk.  
Ubehandlet fisk hadde signifikant lavere kortisolmengde i egg 
sammenlignet med hunnlaksen gitt høy dose kortisol (P<0.05), og de 
tenderte også til å ha redusert kortisolnivå i forhold til fisk som ble gitt 50 



mg-kg kortisol (P=0.062). Generelt økte mortaliteten når eggene ble 
inkubert ble 10ºC (tab.1). Økt prenatalt kortisolnivå reduserte ikke 
overlevelsen signifikant hos yngel inkubert ved 8ºC, men disse gruppene 
hadde høyere overlevelsesrate enn de som ble eksponert for hyperthermi. 
Lavest overlevelse ble registrert hos yngel eksponert for de største dosene 
med kortisol, og den mest markante dødeligheten ble sett hos yngel utsatt 
for økte nivåer av prenatal kortisol og etterfølgende hyperthermi (tab.1).  
 
Tabell 1. Grupper, behandling og mortalitet fra befruktning til startfôring 
Gruppe Kortisolbehandling Temperatur Antall døde fisk Mortalitet 

% 
1 0 mg kort/kg 8ºC 323 16.1 
2 50 kort/kg 8ºC 254 10.8 
3 100 kort/kg 8ºC 416 20.0 
4 0 kort/kg 10ºC 308 16.9 
5 50 kort/kg 10ºC 529 35.0 
6 100 kort/kg 10ºC 592 42.3 

 
Ved klekking var det signifikante forskjeller i kroppslengde mellom de 
seks avkomgruppene (F=88.60, DF=5, P<0.0001; tab. 2). I begge 
temperatur-regimene førte prenatal kortisoleksponering til en nedgang i 
kroppslengde. I tillegg representerte hyperthermi enn videre belastning og 
initierte en ytterligere lengdereduksjon. Ved startfôring hadde 
temperaturstress en noe mindre innvirkning på kroppslengden, men 
tilsvarende mønster som ved klekking kunne sees, at prenatal 
kortisoleksponering reduserte kroppslengde, og at de mest tydelige 
effektene ble registrert i gruppene utsatt for både prenatalt  stress og 
hyperthermi. Kroppsvekt ved startfôring ble registrert, og det viste seg at 
yngel prenatalt eksponert for kortisol hadde signifikant redusert vekt, og 
igjen, de tydeligste effektene på kroppsvekt ble observert hos yngel fra 
mødre gitt kortisol og videre utsatt for temperaturstress. Med hensyn til 
plommesekkvolum viste det seg at både maternal kortisoleksponering og 
temperaturstress reduserte yngelens plommesekkvolum (tab.2). De minste 
plommesekkene ble observert i gruppene utsatt for både prenatalt kortisol 
og hyperthermi. Ved startfôring ble antall yngel med intakt plommesekk 
registrert. Flere yngel hadde plommesekken intakt i de gruppene som kom 
fra mødre med kortisolimplantat, og flest intakte plommesekker ble sett 
hos fisken eksponert for økt prenatalt kortisol og hyperthermi. Ved 
klekking ble ingen deformiteter observert hos yngel inkubert ved 8ºC 
(tab.2). Hyperthermi initierte økt frekvens av misdannelser både ved 
klekking og startfôring. Men, ved klekking ble høyest antall deformiteter 
sett hos yngel som stammet fra kontrollfisk. Ved startfôring var det flest 



misdannelser hos avkom fra mødre gitt den høyeste dosen kortisol som 
også var eksponert for temperaturstress (tab.2).  
 
Tabell 2. Lengde, plommesekkvolum og % deformiteter 
Gruppe Lengde 

klekking 
mm 

Lengde 
starfôring 

mm 

Plommesekk-
volum ved 

klekking, mm3

% deformiteter 
ved klekking og 

startfôring 
1 20.6 28.8 3290.5 0 og 0 
2 19.6 27.9 2372.4 0 og 0 
3 19.0 27.8 2263.3 0 og 1.5 
4 20.1 28.9 2982.3 14.4 og 2.6 
5 19.4 28.2 2341.5 6.3 og 0 
6 18.9 27.4 2120.3 1.4 og 20.9  

 
Diskusjon 
Forsøket viser at maternal eksponering for kortisol sent i oogenesen 
potensielt kan redusere avkommets stressmestringsevne, her modellert 
ved en episode med hyperthermi. Dette ble reflektert ved økt dødelighet, 
nedsatt vekst, redusert plommesekkvolum og en forsinkelse i 
plommesekkutnyttelsen. Prenatal kortisoleksponering påvirket videre 
frekvens av yngel med ulike misdannelser. Resultatene fra dette forsøket 
samsvarer i stor grad med de få andre studier gjort på fisk som viser at 
prenatalt stress kan påvirke avkommet i form av økt dødelighet, redusert 
larvelengde og plommesekkvolum ved klekking, nedsatt vekst, samt økt 
forekomst av deformiteter (Campbell et al., 1992, 1994). Ingen har 
imidlertid sett på hvordan  fiskeavkommets evne til å takle en 
miljømessig stressor affekteres av at moren utsettes for en belastning 
under kjønnsmodning, og dette understreker nødvendigheten av å 
beskytte eventuell stamfisk mot stressorer. I tillegg er det viktig at 
fremtidig forskning fokuserer på de mange fysiologiske, morfologiske og 
atferdsmessige konsekvenser for avkom som kan initieres ved at 
foreldredyr lever i suboptimale forhold.  
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