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MENDRAG: Målet med dette studiet har vært å finne ut om laks (Salmo salar) har evne til å restituere 
etter skader påført under eksponering for giftig aluminium. Vi har stilt oss spørsmålene om laks har 
evne til restituering etter eksponering for giftig aluminium, om det er forskjeller i restitueringsevne etter 
eksponering ved høy og lav grad av Al-polymerisering, og om det er forskjell i restitueringsevne hos 
presmolt og parr? Det ble gjort felteksperimenter (ved Steinsåna, Suldal) hvor laks (parr og presmolt) 
ble eksponert for aluminium, og deretter for rent Al-fattig vann. Al-kjemien og fiskefysiologien ble fulgt 
under restitueringsperiodene. I forsøket med parr studerte vi også fiskens gjellestruktur. Vi fant at 
ungstadier av laks har god evne til å restituere etter eksponering for giftig aluminium. Respiratoriske 
forstyrrelser restitueres raskere enn ioneregulatoriske forstyrrelser. Både smolt og parr viste god evne 
til å restituere etter eksponering for aluminium. Mye tyder på at evnen til å stå imot skader og evnen til 
å reparere skader er to forskjellige prosesser. Våre resultater viser også at graden av Al-
polymerisering har betydning for hvor raskt Al-eksponert fisk restituerer etter overføring til rent vann. 
Restitueringen går raskest hos fisk som har vært eksponert for aluminium under forhold som gir høy 
grad av polymerisering. Den raske restitueringen har stor økologisk betydning for fisk som eksponeres 
for kraftige, men kortvarige episoder med forhøyede nivåer av giftig aluminium. Våre resultater er 
meget relevante for Suldalslågen. 
 
 
ABSTRACT: The aim of this study has been to find out if Atlantic salmon (Salmo salar) has the ability to 
recover from effects caused by exposure to aqueous aluminium. We have raised the questions if 
salmon has this ability, if there are differences in recovery ability after exposure to high and low degree 
of Al-polymerisation, and finally if there is a difference between salmon parr and presmolt in their 
ability to recover? Field experiments were carried out, in which salmon parr and presmolts were 
exposed to aluminium, and thereafter transferred to clean Al-poor water. Al-chemistry and fish 
physiology were monitored during the recovery periods. In the experiment with salmon parr, the gill 
structure was also studied. We observed that young stages of salmon have a good ability to recover 
after exposure to toxic aluminium. Respiratory disturbances recovered more rapidly than 
ionoregulatory disturbances. Both smolts and parr showed a good ability to recover after Al-exposure. 
There are indications that the ability to sustain damages and the ability to repair damages, are two 
different processes. Our results also show that the degree of Al-polymerisation is of importance for the 
time it takes for the fish to recover after transfer to clean water. The recovery is most rapid in fish that 
have been exposed to aluminium under conditions that favour a high degree of polymerisation. The 
rapid recovery in salmon has large ecological importance for fish exposed to heavy, but short, 
episodes with elevated concentrations of toxic aluminium. Our results are highly relevant for the River 
Suldalslågen. 
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og takker alle for det. Følgende fagpersoner har vært med å kvalitetssikre 

rapporten: Professor Asbjørn Vøllestad (Avdelig for Zoologi, Universitetet i 
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INNLEDNING 
 
Forsuring av innsjøer og elver, som følge av sur nedbør, er et stort 

miljøproblem i mange deler av verden (Galloway 2001). Spesielt gjelder dette 

Asia hvor problemet er økende (Satake et al. 2001). Langtransportert 

luftforurensning, som SO2 og NOx, er blant de viktigste årsakene til forsuring 

av nedbøren (Alewell 2001, Skjelkvåle et al. 2001). De mest omfattende 

skadene av forsuring i Norge finner vi i den sørligste delen av landet 

(Henriksen et al. 1988, 1989). På grunn av klimaet, vegetasjonen og 

berggrunnen er det vanlig å finne et naturlig surt jordsmonn med lav 

bufferevne i denne landsdelen, slik tilfelle også er i Suldal. Når sur nedbør 

kommer i kontakt med et slikt surt jordsmonn frigjøres aluminium fra jorda og 

løsmassene, og vaskes ut i innsjøer og elver (Cronan & Schofield 1979, 

Dickson 1980, Seip et al. 1989). Det er i dag stor enighet om at dette 

aluminiumet er den viktigste årsaken til at fiskebestander reduseres eller dør 

ut i områder som er påvirket av sur nedbør (Driscoll et al. 1980, Howells et al. 

1994, Gensemer & Playle 1999).  

 Forsuringssituasjonen i Norge er imidlertid i ferd med å bli bedre 

(Skjelkvåle et al. 2001, Tørseth et al. 2001). Redusert utslipp av svovel i 

Europa har medført at konsentrasjonen av sulfat i nedbør i Norge har avtatt 

med 50-60% siden 1980 (Skjelkvåle et al. 2001). Dette har resultert i en 

nedgang av innholdet av sulfat i vann og elver med 30-40%. Følgen av dette 

er bedret vannkvalitet med økning av pH og bufferevne, og nedgang av 

aluminium (Skjelkvåle et al. 2001). Det har også kommet rapporter om 

bedringer av den akvatiske biologien med restituering av bunndyrsamfunn og 

økt rekruttering av fisk (Nyberg et al. 2001, Hesthagen et al. 2001).  Flere 

vassdrag på Sørlandet er imidlertid fortsatt skadet av forsuring. Disse 

vassdragene kalkes for å bedre forholdene for den akvatiske biologien. På 

Vestlandet, som også er berørt av forsuring, har restitueringen kommet lenger 

og enkelte steder er fiskebestandene på vei opp (Hesthagen et al. 2001). Til 

tross for dette opprettholdes og startes det nye kalkingsprosjekter på 

Vestlandet (DN 2001). Ett av argumentene for denne kalkingsstrategien er at 

disse vassdragene utsettes for såkalte sure episoder som antas å være 

skadelige for fisk (DN 2001). Mange steder er imidlertid slike sure episoder 
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ofte kortvarige og fører bare til periodevis utvasking av aluminium fra 

jordsmonnet (Øxnevad & Poléo 1998, Poléo et al. 2001, Schjolden et al. 

2001). Dermed eksponeres fisken for aluminium og lav pH kun i korte 

perioder av gangen. Et viktig spørsmål har vært om slike kortvarige sure 

episoder har negativ effekt på fisk (Øxnevad & Poléo 1998, Poléo et al. 2001, 

Schjolden et al. 2001). Herunder spørsmålet om fisk har evne til å restituere 

etter eventuelle skader påført under slike kortvarige episoder. Hovedmålet 

med dette studiet har vært å bidra til å svare på dette siste spørsmålet. 

 

Aluminium i vann 

Når sur nedbør kommer i kontakt med jordsmonn og berggrunn som har 

dårlig bufferkapasitet, vil dette som nevnt bidra til å vaske aluminium ut i 

innsjøer og elver (Cronan & Schofield 1979, Seip et al. 1989). Ved pH under 

4.0 vil aluminium i vann foreligge som Al(H2O)6
3+  (oktahedrisk heksahydrat) 

(Figur 1).  
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Figur 1. Skjematisk fremstilling av hydratisert Al3+-ion, Al(H2O)6
3+ (etter 

Hem & Roberson 1967). 
 

 

En økning i pH eller temperatur kan føre til at vannmolekylene som omgir 

aluminiumionet deprotoneres slik at det dannes aluminiumhydroksider (Hem 

& Roberson 1967, Lydersen 1990). Mengden av de ulike 

hydroksikompleksene vil fordele seg etter en hydrolyselikevekt (Figur 2). 
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Figur 2. Aluminiumhydrolyse i rent vann. Likevekten øverst forskyves til 
høyre ved økende temperatur og pH. Hydrolyseproduktene vil derfor 
fordele seg forskjellig ved 2°C og 25°C (etter Lydersen 1990). 

 

 

Når deprotonerte oktahedre, særlig Al(OH)2(H2O)4
+, er tilstede vil aluminium 

begynne å polymerisere (Hem & Roberson 1967). Dette starter ved at to 

deprotonerte oktahedre reagerer og danner en dimer (Figur 3), under 

avgivelse av  to vannmolekyler: 

 
2 Al(OH)2(H2O)4

+ → Al2(OH)4(H2O)6
2+ + 2H2O 

 
Videre polymerisering foregår ved at dimerer kan gå sammen og danne 

forgrenede kjedestrukturer (Figur 3). Dimerer og enkle polymerer har en netto 
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positiv ladning. Etter hvert som polymerene vokser reduseres den netto 

positive ladningen, og går mot null. Samtidig reduseres evnen til å binde seg 

til biologiske overflater (Lydersen 1991, Poléo 1992). 
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Figur 3. Skjematisk fremstilling av Al-hydroksid dimer (øverst) og 
ringstruktur av Al-hydroksid oktahedre (nederst) (etter Hem & Roberson 
1967). 

 

I naturlig vann kan aluminium også danne komplekser med andre stoffer. Al3+ 

har en elektronkonfigurasjon som gjør at dette ionet binder seg sterkt til 

ligander som fluorid (F-), sulfat (SO4
2-), fosfat (PO4

3-), silisiumsyre (H4SiO4), 

og en rekke ulike organiske karbonforbindelser (COO-) (Gensemer & Playle 

1999). I naturlige akvatiske miljøer vil derfor aluminium opptre på mange ulike 
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fysiske og kjemiske former. Når pH og temperatur endrer seg, vil dessuten de 

ulike formene være relativt ustabile (Lydersen 1991, Poléo 1992, Lydersen et 

al. 1994).  

 

Aluminium og fisk 

Aluminium som er løst i vann skader hovedsakelig fiskens gjeller (Gensemer 

& Playle 1999). Foruten å være et gassutvekslingsorgan er gjellene også sete 

for ioneregulering, utskillelse av nitrogenholdige avfallsstoffer (NH3/NH4
+) og 

regulering av syre-base-balansen hos fisk (Evans et al. 1982). Typiske 

symptomer på aluminiumforgiftning hos fisk er acidose, hypoksi og 

hyperkapnia, tap av elektrolytter fra blodet, særlig Na+ og Cl-, økt 

blodhematokrit og redusert plasma osmolalitet (Neville 1985, Wood & 

McDonald 1987, Gensemer & Playle 1999).  

Gjelleoverflaten hos fisk har en rekke negativt ladde bindingsseter, som 

fosfolipider i cellemembranene og glykoproteiner i slimlaget som dekker 

gjelleepitelet (Wold & Selset 1977). Positivt ladde forbindelser som Al3+ og 

små Al-polymerer kan derfor lett binde seg til disse setene (Exley et al. 1996). 

Hvis pH i vannet eller mikromiljøet rundt gjellene er gunstig for Al-

polymerisering, kan Al-forbindelsene også polymerisere på gjelleoverflaten 

(Oughton et al. 1992, Poléo 1995). På denne måten kan aluminium 

akkumuleres på gjellens overflate (Poléo & Bjerkely 2000). Dette kan virke 

irriterende på gjelleepitelet og føre til utskillelse av katekolaminer (adrenalin 

og noradrenalin) til blodet (Hughes 1981, Wood & McDonald 1982). 

Katekolaminene stimulerer utskillelsen av slim fra slimceller i gjelleepitelet. 

Økt mengde slim på gjelleoverflaten kan føre til at ytterligere aluminium 

bindes. Poléo & Bjerkely (2000) fant at det var en sammenheng mellom 

mengden aluminium akkumulert på gjelleoverflaten og morfologiske 

forandringer i gjellenes  primær og sekundærepitel. Disse forandringene kan 

føre til at gjellenes respiratoriske overflate reduseres, samtidig som økt 

slimmengde øker diffusjonsavstanden mellom vann og blod.  

Egenskapene til epitelcellemembranen kan også påvirkes direkte av 

aluminium (Exley et al. 1991, Gensemer & Playle 1999). Når aluminium 

binder seg til negative seter på epitelcellemembranen kan fluiditeten og 
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dermed også membranens barriereegenskaper reduseres (Viersta & Haug 

1978, Exley et al. 1991). Økt permeabilitet i gjellene kan også føre til tap av 

elektrolytter fra blodet. Videre viste Staurnes et al. (1984) at Na-K-ATPase- og 

karbonanhydrase-aktiviteten i gjellene hos Al-eksponert fisk ble redusert. 

Interaksjonen mellom aluminium og gjellene kan derfor også påvirke evnen til 

å ta opp ioner aktivt fra omgivelsene (Gensemer & Playle 1999).  

 Effektene av aluminium på fiskens gjeller er, som nevnt over, godt 

dokumentert. Det foregår imidlertid en diskusjon i litteraturen når det gjelder 

mekanismene bak disse effektene, og om de er reversible eller ikke (Exley et 

al. 1991, 1996, Poléo 1995, Gensemer & Playle 1999). Exley et al. (1991) 

foreslår at aluminium kan internaliseres i epitelceller og drepe disse innenfra 

gjennom en to-trinns prosess hvor aluminium først binder seg til 

celleoverflaten og så internaliseres. Konsekvensene er primært 

ioneregulatoriske og osmotiske problemer (Exley et al. 1991). Poléo (1995) 

hevder imidlertid at Al-giftigheten først og fremst er et overflatefenomen. 

Denne teorien går i hovedsak ut på at de negative setene på gjelleoverflaten 

fungerer som polymeriseringskjerner for aluminium. Enkle kationiske 

aluminiumforbindelser (monomere og polymere) binder seg til de negative 

setene på gjelleoverflaten hvor det foregår en videre polymerisering (Poléo 

1995). Konsekvensene er først og fremst respiratoriske forstyrrelser, men 

også ioneregulatoriske og osmotiske forstyrrelser som sekundære effekter 

(Poléo 1995). Giftigheten til aluminium er derfor i følge denne teorien nært 

knyttet til aluminiums kjemiske egenskaper, der graden av Al-polymerisering 

er det viktigste (Poléo, 1995, Poléo & Bjerkely 2000). Senere har Exley et al. 

(1996) foreslått at små Al-polymerer kan diffundere inn i slimlaget og endre 

slimets egenskaper ved å kryssbinde proteiner og karbohydrater. Dette fører, i 

følge Exley et al. (1996), til klogging og opphopning av slim som først og 

fremst forstyrrer gassutvekslingsprosessene. Dette er i overensstemmelse 

med Poléo (1995).  

Det kan tenkes at kunnskap om fiskens evne til å restituere kan bidra til 

en bedre forståelse av mekanismen bak aluminiums giftvirkning. En 

manglende evne til restituering, eller langsom restituering, kan tyde på at 

aluminium har en irreversibel interaksjon med epitelceller og enzymsystemer. 

Potts et al. (1989) gir støtte for en slik irreversibel effekt av aluminium, og 
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Exley et al. (1991) bygger sin ”to trinns” hypotese blant annet på denne 

irreversibeliteten. En rask restituering kan derimot tyde på at giftvirkningen er 

et overflatefenomen hvor fisken effektivt kan kvitte seg med aluminium når 

den kommer over i en god vannkvalitet. Kjelsberg (1997) fant at effekten av 

aluminium på ørret (Salmo trutta) var reversibel når fisken ble overført til rent 

Al-fattig vann. Dette studiet ble gjort under betingelser som medførte høy grad 

av Al-polymerisering. Det gjenstår imidlertid å finne ut hvordan denne 

reversibeliteten henger sammen med graden av Al-polymerisering. I dette 

studiet har vi derfor undersøkt restitueringsevnen til laks under betingelser 

med både høy og lav grad av Al-polymerisering.  

 

Al-følsomhet hos laks 

Det er stor forskjell i Al-følsomhet mellom ulike fiskearter. Laks regnes blant 

de mest Al-følsomme artene vi kjenner, og er betydelig mer følsom enn ørret 

(Grande et al. 1978, Poléo et al. 1997). Denne følsomhetsforskjellen kan bety 

at laks ikke har samme evne til restituering som ørret etter eksponering for 

aluminium (Kjelsberg 1997).  

I tillegg til at laks er meget følsom for aluminium, er det også stor 

forskjell i følsomhet mellom ulike livshistoriestadier (Jensen & Leivestad 1989, 

Poléo & Muniz 1993). Under smoltifiseringen, det vil si den perioden hvor laks 

utvikler seg morfologisk og fysiologisk til å vandre ut i saltvann for første gang, 

er den ekstra følsom for aluminium (Jensen & Leivestad 1989). Beregninger 

viser at laks da er omtrent 15 ganger mer følsom for aluminium enn yngre 

laksunger (parr) (Poléo & Muniz 1993). Det er derfor viktig å undersøke om 

forskjellige livshistoriestadier av laks har ulik evne til å restituere etter en Al-

eksponering. Denne problemstillingen er meget aktuell for Suldalslågen, hvor 

konsentrasjonen av aluminium for det meste er lav, men hvor laksen 

eksponeres for forhøyede nivåer av aluminium kun over korte perioder 

(Kroglund et al. 1998, Øxnevad & Poléo 1998, Kroglund & Finstad 2001, 

Poléo et al. 2001, Schjolden et al. 2001).  

 

 10



Målsetting 

Hovedmålet med dette studiet har vært å finne ut om laks har evne til å 

restituere etter skader påført under eksponering for giftig aluminium. I dagens 

situasjon med en generell forbedring av forsuringssituasjonen, særlig på 

vestlandet, er det av betydning å vite hva fisken tåler og hvor effektivt den 

eventuelt restituerer. Eksperimenter ble konstruert for å svare på følgende tre 

spørsmål: 

 

•  Har laks evne til restituering etter eksponering for giftig aluminium? 

•  Er det forskjeller i restitueringsevne etter eksponering for aluminium ved 

høy og lav grad av polymerisering? 

•  Er det forskjell i restitueringsevne hos Al-eksponert presmolt og parr? 
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MATERIALE OG METODER 

 

Lokalitet og forsøksfisk 

Forsøkene ble gjort ved Steinsåna som er en sidebekk til Suldalslågen.  

Forsøkstasjonen ble lagt på en egnet plass, omtrent 500 meter oppstrøms 

Steinsånas utløp i Suldalslågen. Steinsåna blir kalket slik at vannet hele tiden 

har en stabil og god vannkvalitet (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Konsentrasjoner av basisioner (snitt ± SD) i vannet fra 
Steinsåna for periodene 28/4 – 25/5 (Vår-99) og 16/8 – 27/9 
(Høst-99) (data fra Blakar & Haaland 2000). 

Ioner

Ca2+

K+

Mg2+

Na2+

Si2+

Cl-
NO3

-

SO4
2-

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

2,50
0,20
0,22
1,39
0,46
2,15
60,5
1,28

±
±
±
±
±
±
±
±

0,28
0,02
0,02
0,08
0,05
0,11
4,20
0,64

Vår-99 
(n=4)

Høst-99

3,36
0,28
0,52
1,40
0,36
1,73
149,3
2,41

(n=4)

±
±
±
±
±
±
±
±

1,26
0,03
0,52
0,19
0,12
0,14
37,1
0,29

 
I forsøkene ble det benyttet anleggsprodusert presmolt og parr fra 

Suldalslågens egen laksestamme. Fisken ble hentet fra settefiskanlegget på 

Ritland og transportert i plastsekker med vann til stasjonen hvor 

eksperimentene ble gjennomført. Der ble den overført til fiskekar og aklimert i 

ca. en uke før forsøkene startet. Fisken ble ikke fôret før eller under 

forsøkene. Presmoltens lengde lå mellom 10,4 og 15,5 cm. Lengden på 

parren varierte fra 10,4 til 13,7 cm. Forskjellen i lengde mellom presmolt og 

parr var liten fordi vi bevisst valgte ut de største parrindividene fra 

settefiskanlegget. Fiskens størrelse var avgjørende for å få nok blod til 

analysene.  

 

Eksperimentelt oppsett 

Forsøksoppsettet ble konstruert som et åpent system med kontinuerlig 

vanngjennomstrømning (Figur 4). Oppsettet ble plassert på elvebredden til 

 12



Steinsåna. Det ble benyttet tre fiskekar - to eksponeringskar og ett kontrollkar. 

Fiskekarene, som var laget i PVC, var på ca 300 liter og hadde utløp i 

bunnen. Utløpet ledet til et overløp som regulerte vannstanden i karet. Alle 

slanger og overganger var laget av PVC eller silikon. Et lokk med et 20 x 20 

cm ”vindu” på midten dekket hvert kar under forsøkene, slik at fisken kunne 

registrere variasjoner i døgnet og samtidig være beskyttet mot unødige 

forstyrrelser. Vannet ble pumpet fra Steinsåna, ved hjelp av en nedsenkbar 

lensepumpe, opp i et overløpskar. Herfra ble vannet ledet videre til et 

eksponeringskar. Overløpskar ble benyttet for å sikre jevn vanntilførsel, og 

kraner på tilførselslangene gjorde det mulig å regulere vanntilførselen til 

eksponeringskarene.  

 

 

Peristaltisk pumpe

Al-løsning

Overløp

Overløpskar

Kran

Sirkulasjonspumpe

Overløp

Pumpe

Steinsåna

Eksponering Eksponering KontrollUtløp

 
Figur 4. En skjematisk tegning av forsøksoppsettet som ble brukt under 
forsøket med parr. I forsøket med presmolt ble det ene 
eksponeringskaret ikke benyttet.  
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Aluminium ble tilsatt vannet i eksponeringskarene ved hjelp av peristaltiske 

pumper (Figur 4). Al-løsninger ble laget ved å løse Al(NO3)3 x 9H2O i destillert 

vann. pH i Al-løsningene ble justert med HNO3 slik at vi fikk ønsket pH i 

eksponeringsvannet. Selve tilsettingen av Al-løsningene ble gjort i 

overgangen mellom overløpskarene og eksponeringskarene. 

Doseringshastigheten ble justert slik at vi fikk ønsket Al-konsentrasjon i 

eksponeringsvannet. I hvert eksponeringskar ble det montert en 

sirkulasjonspumpe som sørget for omrøring, slik at innløpsvannet raskt ble 

blandet med vannet som allerede var i karet. I kontrollkaret ble ubehandlet 

vann pumpet inn direkte fra Steinsåna (Figur 4). 

 

Eksperimentell protokoll 

Dette studiet ble gjennomført som to feltforsøk, ett våren 1999 

(presmoltforsøket) og ett høsten 1999 (parrforsøket). I presmoltforsøket ble 

restitueringsevne undersøkt etter eksponering for aluminium ved høy grad av 

polymerisering. I parrforsøket sammenlignet vi restitueringsforløpet etter 

eksponering for aluminium ved høy og lav grad av polymerisering. Ulik grad 

av Al-polymerisering ble oppnådd ved å tilsette ulike mengder HNO3 til Al-

løsningene slik at pH i eksponeringsvannet ble henholdsvis 5,8 (”ustabil”) og 

4,9 (”relativt stabil”). Fisk eksponert for ubehandlet vann fra Steinsåna ble 

benyttet som kontroll i begge forsøkene. I begge forsøkene ble det tatt prøver 

av fisken like før Al-tilsettingen ble koblet fra, og deretter ved valgte 

tidspunkter i en periode etter eksponeringen (se nedenfor). 

 

Presmoltforsøket 

Dette forsøket startet 4. mai 1999, etter at 140 presmolt var fordelt likt på to 

fiskekar - det ene eksponeringskaret og kontrollkaret. I begge karene ble 

fisken aklimert i seks dager i vann fra Steinsåna, før eksponeringene ble 

startet ved at aluminium ble tilsatt vannet som rant inn i eksponeringskaret. 

Den totale konsentrasjonen av aluminium i dette karet var 182 µg/l og pH var 

5,9 under Al-eksponeringen. I kontrollkaret var Al-konsentrasjonen 58 µg/l og 

pH 7,0.  
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Første prøvetaking av fisk ble gjort så snart vi observerte dødelighet 

hos den Al-eksponerte fisken. Det skjedde etter 75 timers eksponering. Det 

ble da tatt ut 10 fisk til prøvetaking fra hvert kar før Al-tilsettingen ble koblet fra 

eksponeringskaret (tid 0). Etter dette ble fisken i begge karene eksponert for 

rent vann fra Steinsåna. Det ble under denne tiden tatt ut 10 fisk til 

prøvetaking fra hvert kar etter 12, 24, 48 og 168 timer. Gjennom hele forsøket 

ble vannets temperatur, pH og ledningsevne i begge karene målt daglig. Det 

ble gjort aluminiumfraksjonering av vannet ved innløpet og utløpet av 

eksponeringskaret hver dag under Al-eksponeringen (3 parallelle 

fraksjoneringer for hvert kar). Under restitueringsperioden ble det gjort 

fraksjoneringer av utløpsvannet etter hver prøvetaking av fisk. Hver gang det 

ble gjort aluminiumfraksjoneringer av eksponeringsvannet ble det også gjort 

fraksjoneringer av kontrollvannet. Forsøket ble avsluttet etter at den siste 

fisken var prøvetatt. 

 

Parrforsøket 

Dette forsøket startet 23. september 1999, etter at 310 parr var fordelt på de 

tre fiskekarene - to eksponeringskar med 90 fisk i hvert, og ett kontrollkar med 

210 fisk. Etter en aklimeringsperiode på seks dager i vann fra Steinsåna, ble 

det tatt ut 10 fisk til prøvetaking fra hvert kar (tid ”før”). Etter første 

prøvetaking ble så aluminiumtilsettingen til  eksponeringskarene startet. I det 

ene karet ble fisken eksponert for aluminium ved pH 5,8, og i det andre ved 

pH 4,9. Den totale konsentrasjonen av aluminium var henholdsvis 201 og 187 

µg/I i de to eksponeringskarene. I kontrollvannet var Al-konsentrasjonen 66 

µg/l og pH 6,5.  

Andre prøvetaking (tid ”null”) av fisk ble gjort så snart dødelighet ble 

observert hos den Al-eksponerte fisken (71 timer ved pH 5,8 og 47 timer ved 

pH 4,9). Det ble da tatt ut 10 fisk til prøvetaking før Al-tilsettingen ble koblet 

fra. Etter dette ble fisken eksponert for rent vann fra Steinsåna. Det ble under 

denne tiden tatt ut 10 fisk til prøvetaking fra eksponeringskarene etter 12, 24, 

48, 96, 168 og 504 timer. Samtidig med at det ble tatt ut fisk til prøvetaking fra 

et av eksponeringskarene ble det også tatt ut 10 fisk til prøvetaking fra 
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kontrollkaret. Vannkjemiske analyser ble gjort som i presmoltforsøket. 

Forsøket ble avsluttet etter at den siste fisken var prøvetatt. 

 

Analysemetoder vannkjemi 

pH, temperatur og ledningsevne 

pH i vannet ble målt med et Radiometer pH-meter-29 med en GK 2401 C 

kombinert glass/referanse elektrode. Radiometer pH-buffer 4,01 og 7,0 ble 

brukt til å kalibrere elektroden. Vannet ble samlet på prøveflasker av polyester 

som på forhånd var skylt i det samme vannet som prøven ble tatt fra. pH-

verdien ble avlest til nærmeste 0,1 pH-enhet når pH-meteret varierte mindre 

enn 0,05 pH-enhet/min. Standardavviket for målt pH er ± 0,04 pH-enhet. 

Temperatur og ledningsevne ble målt direkte i vannet ved hjelp av et YSI 

30M/10FT Conductivity Meter. 

 
Aluminium 

Som nevnt innledningsvis er giftigheten av aluminium avhengig av hvilke former 

som foreligger, fremfor den totale konsentrasjonen (Poléo 1995, Gensemer & 

Playle 1999). Hvilke former for aluminium som foreligger er avhengig av flere 

faktorer, spesielt vannets pH og temperatur (Lydersen 1990, Lydersen et al. 

1990). Det er derfor nødvendig å fraksjonere aluminiumet. Under ustabile 

kjemiske forhold, slik som i våre forsøk, er det viktig at fraksjoneringen gjøres på 

stedet eller umiddelbart etter at vannprøven er tatt (Lydersen et al. 1994). Dette 

forhindrer at fordelingen av ulike Al-former endrer seg mens prøven lagres 

(Lydersen et al. 1990, 1994).  

Kationebytting (Driscoll 1984) kombinert med keton-ekstraksjon (Barnes 

1975) ble benyttet for skille de ulike aluminiumfraksjonene. Dette er en velegnet 

fraksjoneringsmetode for aluminium i felt (Sullivan et al. 1986, Lydersen et al. 

1994). Standardavviket for metoden er beregnet til omtrent 1% av 

gjennomsnittet (Sullivan et al. 1986) og deteksjonsgrensen er 13 µg Al/l (Vogt et 

al. 1994). Ved ekstraksjon av en vannprøve kompleksbindes aluminium med 8-

hydroksyquinolin (HQ) (C9H7NO), og Al-HQ-komplekset ekstraheres over i en 

organisk fase av metylisobutylketon (MIBK). Ekstraksjonstiden er på 20 sek, slik 

Barnes (1975) anbefaler. Ekstraktene ble lagret ved 4°C i minst 24 timer før 

 16



mengden aluminium ble analysert spektrofotometrisk (Shimadzu UV-1201 

spektrofotometer) ved 395 nm (Tikhonov 1973, Bloom et al. 1979). 

Absorbansen ble også målt ved 600 nm for å korrigere for interferens med 

jern (Sullivan et al. 1986).  

 Mengden monomere Al-forbindelser (Ala) ble bestemt ved direkte 

ekstraksjon av en ubehandlet vannprøve (Driscoll 1984). Ved kationebytting 

holdes imidlertid positivt ladede forbindelser tilbake i ionebytterkolonnen, mens 

negative og uladede forbindelser slipper gjennom. Vi har benyttet en 

kationebytter på Na+-form (Amberlite IR-120, 10 ml ionebyttermasse i kolonnen). 

For å unngå forandringer i Al-fraksjonene, som følge av endring i pH under 

ionebytting, ble pH i ionebytteren justert slik at pH ikke avvek mer enn 0,5 pH-

enheter fra pH i vannprøven. Væskehastigheten gjennom kolonnen var 3,8 

ml/min pr. ml ionebyttermasse. Ionebyttermassen ble preparert med 60 ml 10÷4 

M NaCl mellom hver vannprøve, og 60 ml vannprøve ble alltid kjørt gjennom 

ionebytteren før 60 ml ble samlet for analyse (ekstraksjon). På bakgrunn av 

ekstraksjonstiden (20 sek) er det aluminiumet som ekstraheres fra en 

kationebyttet vannprøve definert som ikke-labilt aluminium. I naturlig vann 

defineres ofte denne fraksjonen som monomert organisk aluminium (Alo) 

(Driscoll 1984). Monomert uorganisk aluminium (Ali) sitter da igjen i 

ionebytteren, og kan beregnes som differansen mellom Ala og Alo.  

 Kolloidale, stabile organiske og hydroksiorganiske Al-forbindelser er ikke 

ekstraherbare i løpet av 20 sek. Den totale konsentrasjonen av aluminium (Alr) i 

prøvene ble derfor analysert ved ekstraksjon etter at vannprøvene var surgjort 

med HNO3 til pH 1,0, og lagret i minst 24 timer. Tabell 2 gir en oversikt over de 

fraksjonene som ble analysert eller beregnet. 

 
Tabell 2. Beskrivelse av de ulike Al-fraksjonene som ble målt eller beregnet. 
 
Alr : Totalt aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av vannprøve surgjort til 

pH 1 med HNO3, etter minst 24 timer lagring. 
Ala : Totalt monomert aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av ubehandlet 

vannprøve. 
Alo : Organisk monomert aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av eluatet 

fra en kationebyttet vannprøve. 
Ali : Uorganisk monomert (eller labilt) aluminium, beregnes som differansen 

mellom Ala og Alo. 
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Prøvetaking av fisk og analyser 

Prøvetakingen av fisk ble gjort på nøyaktig samme måte i begge forsøkene. 

En og en fisk ble tatt ut fra karene med håv og avlivet med et slag mot hodet, 

før det ble tatt en blodprøve og en gjelleprøve. Blodprøven ble tatt fra 

dorsalvenen, like bak gattfinnen, ved hjelp av hepariniserte 1 ml 

engangssprøyter. Det ble tatt inntil 0,6 ml blod fra hver fisk. En dråpe blod ble 

brukt til analyse av blodglukose, mens resten av blodet ble overført fra 

sprøyten til 50 µl kapillærrør. Kapillærrørene ble tettet med plastelina i den 

ene enden og sentrifugert i 3 min i en Micro Hematokrit Centrifuge TYPE 346. 

Etter sentrifugering ble hematokrit målt og plasma isolert for senere analyser 

av plasmaklorid og plasmalaktat.  

 

Blodglukose og hematokrit 

Blodglukose ble målt direkte fra en dråpe fullblod ved hjelp av et Bayer 

Glucometer Elite apparat. Ca 5 µl blod (1 dråpe) var nødvendig for hver 

måling. Apparatet registrerer verdier mellom 1,1 og 33,3 mmol/l. Hematokrit 

ble målt og beregnet som prosentandel blodceller av total mengde blod. 

Hematokrit ble målt på 4-8 kapillærrør fra hver fisk og middelverdien av disse 

ble regnet ut.   

 
Plasmaklorid 

Plasmaklorid ble analysert samme dag som prøven ble tatt, ved hjelp av en 

Radiometer CMT 10 kloridtitrator. Titratoren har en nøyaktighet på ± 0,5%. 20 

µl plasma ble benyttet til en måling og det ble gjort kun én måling per fisk. 

 
Plasmalaktat 

Plasmalaktat ble analysert ved hjelp av en YSI Model 23L Lactate Analyzer. 

Apparatet ble kalibrert med to standarder: 5,0 og 15,0 mmol laktat/l. 

Plasmaprøvene ble injisert med en 25 µl pipette og avlest etter 3 min. Mellom 

hver prøve ble injiseringskammeret vasket med buffer. Standard 5,0 ble avlest 

for hver 20. prøve og apparatet ble kalibrert på nytt hvis avviket da var større 

enn 0,05 mmol/l. Metoden har en nøyaktighet på ± 0,16 mmol/l.  
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Gjellestruktur  

De to fremste gjellebuene på fiskens venstre side ble dissekert ut for 

undersøkelse av gjellens overflatestruktur. Gjellebuene ble lagt direkte på 

fikseringsbuffer. Før gjellene kunne studeres i elektronmikroskop måtte de 

postfikseres, tørkes, monteres på ”stub” og belegges med et tynt lag 

edelmetallpartikler. Etter denne behandlingen ble den ytre gjellestrukturen 

studert i et JSM-6400 scanning-elektronmikroskop. Gjellene ble fotografert 

med mikroskopets innebygde kamera, og filmen ble framkalt av personalet 

ved EM-laboratoriet, Universitetet i Oslo.  

 

Statistiske analyser 

Gjennomsnitt og standard avvik (SD) ble regnet ut for de ulike vannkjemiske 

verdiene, mens gjennomsnitt og standard feil (SEM) ble regnet ut for de 

fiskefysiologiske verdiene. En paret t-test ble brukt for å undersøke om de 

fysiologiske parametrene i de Al-eksponerte gruppene var signifikant 

forskjellige fra kontrollgruppen. Det ble brukt enveis ANOVA, sammen med 

Tukey-Kramer post-hoc-test for å undersøke om de fysiologiske parametrene 

innen de ulike gruppene endret seg gjennom forsøket. Disse analysene ble 

utført ved hjelp av programmet JMP 3.1.1 for Macintosh. 
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RESULTATER 
 

Vann 

pH, temperatur og ledningsevne 

Under Al-eksponeringen i presmoltforsøket var middelverdien for pH 5,9, 

mens pH i restitueringsperioden lå rundt 7,0 (Tabell 3). pH i kontrollvannet var 

stabil gjennom hele forsøket og lå også rundt 7,0. Vanntemperaturen varierte 

lite gjennom presmoltforsøket og lå rundt 7,5°C. Under Al-eksponeringen var 

middelverdien for vannets ledningsevne 19,0 µS/cm, og gjennom 

restitueringsperioden 16,4 µS/cm. Denne forskjellen i ledningsevne skyldes 

tilsettingen av aluminium under eksponeringsperioden. I kontrollvannet var 

ledningsevnen 17,3 µS/cm (Tabell 3). 

Under Al-eksponeringen i parrforsøket var middelverdien for pH 5,8 i 

det ene eksponeringskaret og 4,9 i det andre. Under restitueringsperioden var 

middelverdien for pH 6,5 i begge eksponeringskarene (Tabell 3). 

Middelverdien for pH i kontrollvannet var også 6.5. Temperaturen i vannet lå 

rundt 10,5°C under Al-eksponeringen, mens gjennomsnittet får de målte 

temperaturene gjennom restitueringsperioden var 7,0°C. Middelverdien for de 

målte temperaturene i kontrollvannet var 7,4°C. I parrforsøket var også 

vannets ledningsevne høyere under Al-eksponeringene (henholdsvis 16,2 og 

19,9 µS/cm) enn gjennom restitueringsperioden (14,2 µS/cm). Forskjellen i 

ledningsevne mellom de to Al-eksponeringene skyldes ulik tilsetting av HNO3. 

I kontrollvannet var ledningsevnen 14,3 µS/cm (Tabell 3). 
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Tabell 3. Middelverdier for pH og middelverdier ± SD for temperaturer og ledningsevne 
(Kond.) for forsøksperiodene. n = antall målinger.  
 
    Dato                 pH      Temp. (°C)           Kond. (µS/cm)  
 
Presmoltforsøket 
 
pH 5,9 
Eksponering 4/5 - 7/5 5,9 (n=8)  7,3 ± 1,7 (n=8) 19,0 ± 0,7 (n=4) 
Restituering 7/5 - 14/5 7,0 (n=7)  7,7 ± 1,2 (n=7) 16,4 ± 1,0 (n=7) 
 
Kontroll 4/5 - 14/5 7,0 (n=12)  7,3 ± 1,5 (n=12) 17,3 ± 1,9 (n=12) 
 
Parrforsøket 
 
pH 5,8 
Eksponering 29/9 - 2/10 5,8 (n=5) 10,4 ± 0,8 (n=4) 16,2 ± 1,2 (n=4) 
Restituering 2/10 - 29/10 6,5 (n=26)  6,9 ± 1,4 (n=26) 14,2 ± 1,6 (n=26)  
 
pH 4,9 
Eksponering 29/9 - 1/10 4,9 (n=5) 10,4 ± 0,8 (n=4)  19,9 ± 5,4 (n=4) 
Restituering 1/10 - 28/10 6,5 (n=26)  7,0 ± 1,4 (n=26)  14,2 ± 1,5 (n=26)
            
Kontroll 29/9 - 29/10 6,5 (n=30)  7,4 ± 1,8 (n=30)  14,3 ± 1,6 (n=30) 
 
 

 
Aluminium 

Under Al-eksponeringen i presmoltforsøket var konsentrasjonen av den totale 

mengden aluminium (Alr) 182 µg/l ved innløpet til eksponeringskaret, mens 

den var 177 µg/l ved utløpet (Tabell 4). 63% av Alr i innløpsvannet var på 

monomer form (Ala: 114 µg/l). Ved utløpet utgjorde Ala 55 % (97 µg/l). 

Mengden organisk monomert aluminium (Alo) var 73 µg/l ved innløpet og 62 

µg/l ved utløpet til eksponeringskaret. Konsentrasjonen av uorganisk 

monomert aluminium (Ali) sank derfor fra 41 µg/l i innløpsvannet til 35 µg/l i 

utløpsvannet. (Tabell 4). Etter at tilsettingen av aluminium ble slått av var 

konsentrasjonen av Alr i restitueringsvannet lik konsentrasjonen i 

kontrollvannet (58 µg/l). Gjennom restitueringsperioden hadde vannet i de to 

karene lik fordeling av de ulike Al-fraksjonene (Tabell 4). 
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Tabell 4. Middelverdier ± SD for konsentrasjonen av ulike Al-fraksjoner (µg/l) i vann  
gjennom presmoltforsøket. n = antall målinger.  

Al-fraksjon Eksponeringsvann Restitueringsvann Kontrollvann

4. - 7. mai 7. – 14. – mai 4. – 14. mai

Alr 182 ± 10 (n=3) 
177 ± 12 (n=3)  58 ± 11 (n=7)

Ala 114 ± 26 (n=3)
97 ± 29 (n=3) 27 ± 12 (n=7)

Alo 73 ± 8 (n=3)
62 ± 19 (n=3) 20 ± 15 (n=7)

Ali 41 ± 18 (n=3)

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp 35 ± 12 (n=3)

58 ± 6 (n=4) 

34 ± 11 (n=4)

21 ± 14 (n=4)

12 ± 5 (n=4) 8 ± 8 (n=7)

Al-fraksjon Eksponeringsvann Restitueringsvann Kontrollvann

4. - 7. mai 7. – 14. – mai 4. – 14. mai

Alr 182 ± 10 (n=3) 
177 ± 12 (n=3)  58 ± 11 (n=7)

Ala 114 ± 26 (n=3)
97 ± 29 (n=3) 27 ± 12 (n=7)

Alo 73 ± 8 (n=3)
62 ± 19 (n=3) 20 ± 15 (n=7)

Ali 41 ± 18 (n=3)

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp 35 ± 12 (n=3)

58 ± 6 (n=4) 

34 ± 11 (n=4)

21 ± 14 (n=4)

12 ± 5 (n=4)

58 ± 6 (n=4) 

34 ± 11 (n=4)

21 ± 14 (n=4)

12 ± 5 (n=4) 8 ± 8 (n=7)

  

Under Al-eksponeringen ved pH 5,8 i parrforsøket var middelverdien for Alr 

201 µg/l ved innløpet, og 196 µg/l ved utløpet til eksponeringskaret (Tabell 5). 

92% av Alr i innløpsvannet var monomert (Ala: 185 µg/l), mens Ala utgjorde 

88% (173 µg/l) av Alr ved utløpet. Konsentrasjonen av Alo var 96 µg/l ved 

innløpet og 115 µg/l ved utløpet til eksponeringskaret. Konsentrasjonen av Ali 

sank derfor fra 91 µg/l i innløpsvannet til 58 µg/l i utløpsvannet (Tabell 5). 

Etter at Al-tilsettingen ble slått av, var konsentrasjonen av Alr lik i 

restitueringsvannet og kontrollvannet, henholdsvis 68 og 66 µg/l. Gjennom 

restitueringsperioden hadde vannet i de to karene lik fordeling av de ulike Al-

fraksjonene (Tabell 5).  
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Tabell 5. Middelverdier ± SD for konsentrasjonen av ulike Al-fraksjoner (µg/l) gjennom 
parrforsøket i vann med pH 5,8. n = antall målinger.  

Al-fraksjon    Eksponeringsvann          Restitueringsvann      Kontrollvann

     29. sept. – 2.okt. 2. okt – 29. okt.    29. sept. – 29.okt.

Alr   Inn       201 ± 30 (n=3)
  Ut       196 ± 27 (n=3)  68 ± 18 (n=5)       66 ± 18 (n=8)

Ala   Inn       185 ± 21 (n=3)
  Ut       173 ± 33 (n=3)  42 ± 12 (n=5)       52 ± 16 (n=8)

Alo   Inn         96 ± 29 (n=3)
  Ut       115 ±  13 (n=3)  36 ± 7 (n=5)       47 ± 13 (n=8)

Ali   Inn         89 ± 23 (n=3)
  Ut         58 ± 22 (n=3)                        6 ± 5 (n=5)         5 ± 4  (n=8)

 

Under Al-eksponeringen ved pH 4,9 i parrforsøket var middelverdien for 

konsentrasjonen av Alr 187 µg/l ved innløpet, og 185 µg/l ved utløpet til 

eksponeringskaret (Tabell 6). Av dette utgjorde Ala henholdsvis 90% (168 

µg/l) i innløpsvannet og 95% (176 µg/l) i utløpsvannet. Konsentrasjonen av Alo 

var også tilnærmet lik ved innløpet og utløpet til eksponeringskaret, 

henholdsvis 61 og 67 µg/l (Tabell 6). Ali utgjorde derfor ca 63% av Ala (107 

µg/l ved innløpet og 109 µg/l ved utløpet). Etter at Al-tilsettingen ble slått av 

var konsentrasjonen av Alr tilnærmet lik i restitueringsvannet og 

kontrollvannet, henholdsvis 74 og 66 µg/l. Gjennom restitueringsperioden 

hadde vannet i de to karene lik fordeling av de ulike Al-fraksjonene (Tabell 6).  
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Tabell 6. Middelverdier ± SD for konsentrasjonen av ulike Al-fraksjoner (µg/l) gjennom 
parrforsøket i vann med pH 4,9. n = antall målinger.  
 

Al-fraksjon    Eksponeringsvann          Restitueringsvann      Kontrollvann

     29. sept. – 1.okt. 1. okt – 28. okt.    29. sept. – 28.okt.

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

Innløp
Utløp

187
185

168
176

  61
  67

107
109  
 

±
±

±
±

±
±

±
±
  
 

51
41

29
27

6
3

34
31

  

(n=2)
(n=2)

(n=2)
(n=2)

(n=2)
(n=2)

(n=2)
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Fiskefysiologi presmoltforsøket 

Dødelighet og generell observasjon av adferd 

Etter 75 timer med eksponering for aluminium (ca 180 µg/l) ble det observert 

to døde fisk i eksponeringskaret. Den gjenlevende fisken i denne gruppen var 

tydelig påvirket av Al-eksponeringen. Den viste ingen form for fluktrespons 

ved håving, og enkelte individer svømte med buken opp. Det var ingen 

dødelighet av Al-eksponert fisk etter at tilsettingen av aluminium ble slått av. 

Det var heller ingen dødelighet av kontrollfisk gjennom forsøket. 

 

Plasmaklorid 

Like etter at Al-tilsettingen ble slått av var plasmaklorid signifikant lavere hos 

den Al-eksponerte fisken enn hos kontrollfisken (t18=10,72; p<0,0001), 

henholdsvis 94 ± 2 og 122 ± 2 mmol/l (Figur 5). Plasmaklorid endret seg 

deretter signifikant gjennom perioden hvor Al-eksponert fisk ble eksponert for 

rent vann fra Steinsåna. (enveis ANOVA, F4,45=40,61, p<0,0001). Hos den 

restituerende fisken var det en signifikant økning i plasmaklorid i løpet av de 

første 48 timene i rent vann (Tukey-Kramer HSD), men plasmaklorid var 

fortsatt signifikant lavere enn hos kontrollfisken (t18=3,71; p=0,0016). Etter at 

fisken hadde oppholdt seg 168 timer (7 dager) i rent vann fra Steinsåna var 

plasmaklorid 122 ± 1 mmol/l (Figur 5). Ved dette tidspunktet var det ikke 

lenger noen signifikant forskjell i plasmaklorid mellom den Al-eksponerte 
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fisken og kontrollfisken (t18=0,65; p=0,53). Hos kontrollfisken var plasmaklorid 

stabil gjennom hele forsøket og middelverdiene lå mellom 120 ± 1 og 125 ± 1 

mmol/l (Figur 5). 
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Figur 5. Middelverdier ± standard feil (SEM) for de ulike fysiologiske 
parameterne hos presmolt etter 0, 12, 24, 48 og 168 timers restituering i 
rent vann fra Steinsåna. ( ) Al-eksponert, ca 180 µg/l ved pH 5,9, og 
( ) kontroll, rent vann fra Steinsåna. n=10 for hvert punkt dersom annet 
ikke er markert i figuren. 
  

 

Blodglukose 

Like etter at Al-tilsettingen ble slått av var blodglukose signifikant høyere hos 

den Al-eksponerte fisken enn hos kontrollfisken (t18=5,06; p<0,0001), 

henholdsvis 13,1 ± 1,2 og 4,6 ± 1,2 (Figur 5). Blodglukose endret seg 

signifikant gjennom restitueringsperioden hvor Al-eksponert fisk ble eksponert 

for rent vann fra Steinsåna (enveis ANOVA, F4,45=30,18, p<0,0001). 

Blodglukose fortsatte å stige hos denne fisken de første 12 timene etter 
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eksponeringen. Etter dette sank glukose gjennom resten av forsøket. Etter at 

den Al-eksponerte fisken hadde oppholdt seg 168 timer i rent vann var 

blodglukose 4,5 ± 0,6 mmol/l (Figur 5). Ved dette tidspunktet var det ikke 

lenger signifikant forskjell i blodglukose mellom den Al-eksponerte fisken og 

kontrollfisken (t18=1,46; p=0,16). Hos kontrollfisken var blodglukose stabil og 

lav gjennom hele forsøket, og middelverdiene lå mellom 3,6 ± 0,5 og 4,7 ± 0,7 

mmol/l (Figur 5). 

 

Hematokrit 

Like etter at Al-tilsettingen ble slått av var hematokrit signifikant høyere hos 

den Al-eksponerte fisken enn hos kontrollfisken (t18=5,70 p<0,0001), 

henholdsvis 50 ± 1 og 40 ± 1% (Figur 5). Hematokrit endret seg signifikant 

gjennom restitueringsperioden hvor Al-eksponert fisk ble eksponert for rent 

vann fra Steinsåna. (enveis ANOVA, F4,45=17,81, p<0,0001). Hos denne 

fisken var det en signifikant nedgang i hematokrit, til 42 ± 1% i løpet av de 

første 12 timene i rent vann (Tukey-Kramer HSD), men hematokrit var fortsatt 

signifikant høyere enn hos kontrollfisken (t18=3,22; p=0,0048). I de neste 12 

timene var det en liten økning i hematokrit, noe som også ble målt hos 

kontrollfisken. Etter 48 timer i rent vann fra Steinsåna hadde hematokrit 

sunket igjen, og var 41 ± 1% hos den Al-eksponerte fisken og 39 ± 1% hos 

kontrollfisken (Figur 5). Ved dette tidspunktet var det ikke lenger signifikant 

forskjell i hematokrit mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken 

(t18=2,03; p=0,57). Hematokrit varierte noe hos kontrollfisken gjennom 

forsøket, og middelverdiene lå mellom 36 ± 1 og 40 ± 1% (Figur 5). 

 

Plasmalaktat 

Like etter at Al-tilsettingen ble slått av var plasmalaktat signifikant høyere hos 

den Al-eksponerte fisken enn hos kontrollfisken (t10=2,68p; p=0,023), 

henholdsvis 2,6 ± 0,4 og 1,3 ± 0,2 mmol/l (Figur 5). Plasmalaktat endret seg 

signifikant gjennom restitueringsperioden hvor Al-eksponert fisk ble eksponert 

for rent vann fra Steinsåna (enveis ANOVA, F4,34=5,37, p=0,0014). Det var en 

signifikant nedgang i plasmalaktat hos denne fisken i løpet av de første 12 

timene etter Al-eksponeringen (Tukey-Kramer HSD). Plasmalaktat fortsatte å 
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synke gjennom resten av forsøket. Etter at den Al-eksponerte fiske hadde 

oppholdt seg 24 timer i rent vann var plasmalaktat 1,7 ± 0,1 mmol/l (Figur 5). 

Ved dette tidspunktet var det ikke lenger signifikant forskjell i plasmalaktat 

mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t14=1,22; p=0,24). Hos 

kontrollfisken var plasmalaktat stabil gjennom forsøket, og middelverdiene lå 

mellom 1,0 ± 0,1 og 1,5 ± 0,2 mmol/l (Figur 5) 
 

 
Fiskefysiologi parrforsøket 

Dødelighet og generell observasjon av adferd 

Etter 71 timers eksponering for aluminium (ca 200 µg/l) ved pH 5,8 ble det 

observert en død fisk i eksponeringskaret. Den gjenlevende fisken i denne 

gruppen var tydelig påvirket av Al-eksponeringen. Den viste ingen markert 

fluktrespons ved håving og enkelte individer svømte med buken opp. Vi 

observerte ingen dødelighet av Al-eksponert fisk etter at tilsettingen av 

aluminium var slått av.  

Etter 47 timer eksponering for aluminium (ca 185 µg/l) ved pH 4,9 ble 

det observert 4 døde fisk i eksponeringskaret. Den gjenlevende fisken i denne 

gruppen var også tydelig påvirket av Al-eksponeringen. Vi observerte heller 

ikke her noen dødelighet av Al-eksponert fisk etter at tilsettingen av aluminium 

var slått av. Det var heller ingen dødelighet av kontrollfisk gjennom 

parrforsøket. 

 

Plasmaklorid 

Det var en signifikant endring i plasmaklorid gjennom forsøket der parr ble 

eksponert for aluminium ved pH 5,8 (enveis ANOVA, F7,71=31,67, p<0,0001). 

Plasmaklorid sank fra 123 ± 1 til 91 ± 2 mmol/l hos denne fisken under Al-

eksponeringen. (Figur 6). Etter 48 timer i rent vann fra Steinsåna hadde 

imidlertid plasmaklorid økt signifikant (Tukey-Kramer HSD), til 105 ± 2 mmol/l, 

og konsentrasjonen fortsatte å stige gjennom resten av forsøket. Etter at den 

Al-eksponerte fisken hadde oppholdt seg i rent vann i tre uker (500 timer) var 

plasmaklorid 121 ± 5 mmol/l (Figur 6). Ved dette tidspunktet var det ikke 

lenger signifikant forskjell i plasmaklorid mellom den Al-eksponerte fisken og 
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kontrollfisken (t17=0,95; p=0,36). Kontrollfisken hadde stabil plasmaklorid 

gjennom hele forsøket og middelverdiene varierte mellom 122 ± 5 og 126 ± 5 

mmol/l (Figur 6).  

Det var også en signifikant endring i plasmaklorid gjennom forsøket der 

parr ble eksponert for aluminium ved pH 4,9 (enveis ANOVA, F7,72=34,07, 

p<0,0001). Plasmaklorid sank fra 122 ± 1 til 84 ± 4 mmol/l hos denne fisken 

under Al-eksponeringen (Figur 6). Etter 96 timer i rent vann fra Steinsåna 

hadde imidlertid plasmaklorid økt signifikant (Tukey-Kramer HSD), til 96 ± 2 

mmol/l, og konsentrasjonen fortsatte å stige gjennom resten av forsøket. Etter 

at den Al-eksponerte fisken hadde oppholdt seg i rent vann i tre uker var 

plasmaklorid 118 ± 4 mmol/l. Hos denne gruppen var det imidlertid fortsatt 

signifikant forskjell mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken ved 

dette tidspunktet (t18=3,14, p=0,0056) (Figur 6). Kontrollfisken hadde stabil 

plasmaklorid gjennom hele forsøket og middelverdiene varierte mellom 121 ± 

2 og 128 ± 2 mmol/l (Figur 6). 
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Figur 6. Middelverdier ± SEM for plasmaklorid hos parr før, under og 
etter eksponering for aluminium. ( ) Al-eksponert (ca 200 µg/l ved pH 
5,8 og 190 µg/l ved pH 4,9), og ( ) kontroll, rent vann fra Steinsåna. 
Den grå søylen viser perioden hvor fisken ble eksponert for aluminium. 
n=10 for hvert punkt. 
 

 

Blodglukose  

Det var en signifikant endring i blodglukose gjennom forsøket der parr ble 

eksponert for aluminium ved pH 5,8 (enveis ANOVA, F7,71=45,35, p<0,0001). 

Blodglukose økte fra 3,6 ± 0,1 til 24,5 ± 0,1 mmol/l hos denne fisken i løpet av 
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Al-eksponeringen (Figur 7). Etter 168 timer i rent vann fra Steinsåna hadde 

blodglukose imidlertid sunket til 12,5 ± 1,9 mmol/l, men var fortsatt signifikant 

høyere sammenliknet med kontrollfisken (t18=3,01, p=0,0075). Etter tre uker i 

rent vann var blodglukose 4,0 ± 0,9 mmol/l, og da var det ikke lenger 

signifikant forskjell i blodglukose mellom den Al-eksponerte fisken og 

kontrollfisken (t17=1,01, p=0,33) (Figur 7). Kontrollfisken hadde stabil 

blodglukose gjennom hele forsøket og middelverdiene varierte mellom 3,2 ± 

0,3  og 5,5 ± 1,4 mmol/l (Figur 7). 

Det var en signifikant endring i blodglukose gjennom forsøket der parr 

ble eksponert for aluminium ved pH 4,9 (enveis ANOVA, F7,72=78,94, 

p<0,0001). Blodglukose økte fra 3,8 ± 0,3 til 22,1 ± 1,5 mmol/l hos denne 

fisken i løpet av Al-eksponeringen (Figur 7). Etter at Al-tilsettingen ble slått av 

fortsatte blodglukose å stige. 48 timer etter at Al-tilsettingen var slått av hadde 

blodglukose steget signifikant (Tukey-Kramer HSD) til 29,9 ± 0,9 mmol/l, og 

holdt seg høy frem til dag 7 (168 timer). Etter at fisken hadde oppholdt seg i 

rent vann fra Steinsåna i 3 uker var blodglukose nede på 5,6 ± 1,0 mmol/l 

(Figur 7). Ved dette tidspunktet var det imidlertid fortsatt signifikant forskjell i 

blodglukose mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t18=2,48, 

p=0,023). Kontrollfisken hadde stabil blodglukose gjennom hele forsøket og 

middelverdiene varierte mellom 3,2 ± 0,3  og 5,1 ± 0,6 mmol/l (Figur 7). 
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Figur 7. Middelverdier ± SEM for blodglukose hos parr før, under og 
etter eksponering for aluminium. ( ) Al-eksponert (ca 200 µg/l ved pH 
5,8 og 190 µg/l ved pH 4,9), og ( ) kontroll, rent vann fra Steinsåna. 
Den grå søylen viser perioden hvor fisken ble eksponert for aluminium. 
n=10 for hvert punkt. 
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Hematokrit 

Det var en signifikant endring i hematokrit gjennom forsøket der parr ble 

eksponert for aluminium ved pH 5,8 (enveis ANOVA, F7,71=31,87, p<0,0001). 

Hematokrit økte fra 39 ± 1 til 55 ± 1% hos denne fisken under Al-

eksponeringen (Figur 8). Etter 12 timer i rent vann fra Steinsåna hadde 

imidlertid hematokrit sunket til 49 ± 2%. I løpet av de neste 12 timene var det 

derimot en liten økning i hematokrit, men etter at den Al-eksponerte fisken 

hadde oppholdt seg i rent vann i 168 timer var hematokrit sunket til 40 ± 3% 

(Figur 8). Ved dette tidspunktet var det ikke lenger signifikant forskjell i 

hematokrit mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t18=1,39, 

p=0,18). Kontrollfisken hadde stabil hematokrit gjennom hele forsøket og 

middelverdiene varierte mellom 34 ± 1 og 38 ± 1% (Figur 8).  

Det var en signifikant endring i hematokrit gjennom forsøket der parr 

ble eksponert for aluminium ved pH 4,9 (enveis ANOVA, F7,72=31,20, 

p<0,0001). Hematokrit økte fra 35 ± 1 til 52 ± 1% hos denne fisken under Al-

eksponeringen (Figur 8). Etter 48 timer i rent vann fra Steinsåna hadde 

imidlertid hematokrit sunket signifikant (Tukey-Kramer HSD), til 44 ± 1%, og 

konsentrasjonen fortsatte å synke gjennom resten av forsøket. Etter at den Al-

eksponerte fisken hadde oppholdt seg i rent vann i 168 timer var hematokrit 

39 ± 2% (Figur 8). Ved dette tidspunktet var det ikke lenger signifikant forskjell 

i hematokrit mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t18=0,03, 

p=0,99). Hematokrit hos kontrollfisken varierte noe gjennom forsøket, og 

middelverdiene lå mellom 34 ± 1 og 39 ± 1% (Figur 8).   
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Figur 8. Middelverdier ± SEM for hematokrit hos parr før, under og etter 
eksponering for aluminium. ( ) Al-eksponert (ca 200 µg/l ved pH 5,8 og 
190 µg/l ved pH 4,9), og ( ) kontroll, rent vann fra Steinsåna. Den grå 
søylen viser perioden hvor fisken ble eksponert for aluminium. n=10 for 
hvert punkt. 

 

Plasmalaktat 

Det var en signifikant endring i plasmalaktat gjennom forsøket der parr ble 

eksponert for aluminium ved pH 5,8 (enveis ANOVA, F7,69=10,58, p<0,0001). 

Plasmalaktat økte fra 1,5 ± 0,1 til 2,9 ± 0,4 mmol/l hos denne fisken under Al-

eksponeringen (Figur 9). Etter 12 timer i rent vann fra Steinsåna hadde 

plasmalaktat sunket signifikant (Tukey-Kramer HSD) til 1,4 ± 0,1 mmol/l. I de 

neste 12 timene var det derimot en signifikant økning i plasmalaktat (Tukey-

Kramer HSD) til 2,6 ± 0,2 mmol/l (Figur 9). Denne økningen kan vi imidlertid 

ikke forklare. Etter at den Al-eksponerte fisken hadde oppholdt seg i rent vann 

i 48 timer hadde imidlertid plasmalaktat sunket igjen, til 1,2 ± 0,2 mmol/l (figur 

9). Ved dette tidspunktet var det heller ikke lenger signifikant forskjell i 

plasmalaktat mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t18=1,11, 

p=0,28). Plasmalaktat varierte noe hos kontrollfisken gjennom forsøket, og 

middelverdiene lå mellom 0,6 ± 0,1 og 1,6 ± 0,4 mmol/l (Figur 9).  

Det var en signifikant endring i plasmalaktat gjennom forsøket der parr 

ble eksponert for aluminium ved pH 4,9 (enveis ANOVA, F7,68=12,47, 

p<0,0001). Plasmalaktat økte fra 1,2 ± 0,1 til 3,3 ± 0,5 mmol/l hos denne 

fisken i løpet av Al-eksponeringen (Figur 9). Etter at den Al-eksponerte fisken 

hadde oppholdt seg i rent vann fra Steinsåna i 24 timer var plasmalaktat 1,2 ± 

0,1 mmol/l. Ved dette tidspunktet var det ikke lenger signifikant forskjell i 

plasmalaktat mellom den Al-eksponerte fisken og kontrollfisken (t17=0,92, 
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p=0,37). Etter 168 timer i rent vann observerte vi imidlertid en ny økning i 

plasmalaktat hos den Al-eksponerte fisken, og det var en signifikant forskjell i 

plasmalaktat mellom denne fisken og kontrollfisken (t18=4,74, p=0,0002). Det 

var også signifikant forskjell i plasmalaktat mellom den Al-eksponerte fisken 

og kontrollfisken ved forsøkets slutt (t18=4,19, p=0,0004). Plasmalaktat 

varierte noe hos kontrollfisken gjennom forsøket, og middelverdiene lå mellom 

0,64 ± 0,13 og 1,19 ± 0,13 mmol/ (Figur 9). 
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Figur 9. Middelverdier ± SEM for plasmalaktat hos parr før, under og 
etter eksponering for aluminium. ( ) Al-eksponert (ca 200 µg/l ved pH 
5,8 og 190 µg/l ved pH 4,9), og ( ) kontroll, rent vann fra Steinsåna. 
Den grå søylen viser perioden hvor fisken ble eksponert for aluminium. 
n=10 for hvert punkt dersom ikke annet er markert i figuren. 

 

 

Gjellestruktur 

Gjelleepitelet var kraftig skadet etter eksponeringen for aluminium ved både 

pH 5,8 og 4,9 (figur 10). Etter eksponeringen for aluminium ved pH 5,8 var 

lamellstrukturen fullstendig forsvunnet og det var akkumulert slim på 

gjelleoverflaten. Etter Al-eksponeringen ved pH 4,9 var også lamellstrukturen 

helt forsvunnet på store deler av gjellefilamentene, men det var fortsatt synlig 

lamellstruktur ytterst på filamentene. Som ved pH 5,8, var det også tendenser 

til akkumulering av slim på gjelleoverflaten etter eksponeringen ved pH 4,9 

(figur 10). Etter 12 timer i rent vann fra Steinsåna hadde gjellene hos den 

eksponerte fisken (pH 5,8 og 4,9) restituert betydelig. Lamellstrukturen var 

kommet tilbake samtidig som akkumulert slim var borte fra gjelleoverflaten. 

Det var imidlertid fremdeles hevelser i lamellene, og enkelte steder på 
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filamentene var lamellene fortsatt sammenvokste (figur 11). Etter 96 timer i 

rent vann var gjellene nesten fullt restituert. Hevelsen i lamellene var 

forsvunnet og det var kun små skader i form av litt ujevn struktur på noen få 

lameller aller ytterst på gjellefilamentene (figur 12). Etter 168 timer (7 døgn) i 

rent vann var gjelleoverflaten fullt restituert. Det var ikke lenger synlig forskjell 

på gjellestrukturen mellom Al-eksponert fisk og kontrollfisk (figur 13). Figur 14 

viser gjellene fra en kontrollfisk. 
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Figur 10. SEM-bilder (ca 150X) av gjelleoverflaten til lakseparr som har 
vært eksponert for aluminium ved pH 5,8 i tre døgn (øverst) pH 4,9 i to 
døgn (nederst).  
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Figur 11. SEM-bilder (ca 150X) av gjelleoverflaten til lakseparr etter 12 
timers restituering i rent vann. Øverst: eksponert for aluminium ved pH 
5,8 i tre døgn, og nederst: eksponert for aluminium ved pH 4,9 i to 
døgn.  
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Figur 12. SEM-bilder (ca 150X) av gjelleoverflaten til lakseparr etter 96 
timers restituering i rent vann. Øverst: eksponert for aluminium ved pH 
5,8 i tre døgn, og nederst: eksponert for aluminium ved pH 4,9 i to 
døgn.  
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Figur 13. SEM-bilder (ca 150X) av gjelleoverflaten til lakseparr etter 
168 timers restituering i rent vann. Øverst: eksponert for aluminium ved 
pH 5,8 i tre døgn, og nederst: eksponert for aluminium ved pH 4,9 i to 
døgn.  
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Figur 14. SEM-bilder (ca 150X) av gjelleoverflaten til lakseparr som har 
vært eksponert for ubehandlet elvevann (kontroll).  
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DISKUSJON 
 

Resultatene fra dette studiet viser at laks har god evne til restituering etter en 

kraftig eksponering for aluminium. Forsøkene har vist at graden av Al-

polymerisering har betydning for hvor raskt fisken kan restituere, og alt tyder 

på at smoltifiserende laks har minst like god evne til å restituere som parr.  

 

Aluminiumkjemi 

Al-analysene gir grunnlag for å hevde at aluminium polymeriserte i større grad 

ved pH 5,8 enn ved pH 4,9 under våre forsøk. Under eksponeringen for 

aluminium ved pH 5,8 målte vi en nedgang i Ali-konsentrasjonen gjennom 

eksponeringskaret. Dette indikerer at fisken ble eksponert for vann hvor 

aluminium polymeriserer, ved at enkle positive Al-former går over på andre Al-

former med mindre netto ladning. Al-former med liten eller ingen netto ladning 

lar seg ikke kationebytte. De går derfor gjennom ionebytteren (Driscoll 1984) 

og blir analysert som Alo (Lydersen et al. 1994). Resultatene viser nettopp at 

Alo-konsentrasjonen i eksponeringsvannet var betydelig høyere enn i 

kontrollvannet. Dette til tross for at aluminiumet ble tilsatt på uorganisk form. 

Økningen i Alo støtter derfor antagelsen om at aluminium polymeriserer. 

Økningen i Alo kan imidlertid også delvis forklares ved at uorganisk aluminium 

bindes til organisk materiale i elvevannet. Ved pH 4,9 var derimot Alo-

konsentrasjonen bare litt forhøyet i forhold til ubehandlet elvevann selv om 

totalkonsentrasjonen av aluminium var tilnærmet like høy som ved pH 5,8. 

Dette styrker antagelsen om at aluminium polymeriserer i større grad ved pH 

5,8 enn ved pH 4,9, fordi aluminium ville ha bundet seg til organisk materiale 

også ved pH 4,9, dersom det hadde vært til stede i vannet. Den høye 

konsentrasjonen av Ali ved pH 4,9 bekrefter at aluminium polymeriserer i liten 

grad, og betydelig mindre enn ved pH 5,8. Dette understrekes også av at det 

ikke var noen endring i Ali gjennom eksponeringskaret, slik tilfellet var ved pH 

5,8. Vi kan derfor relativt sikkert fastslå at vi hadde de vannkjemiske 

betingelsene som var nødvendig for å løse problemstillingen i dette studiet.  
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Restituering hos laks 

Det er uenighet i litteraturen om fisk har evne til å restituere etter eksponering 

for aluminium (se Gensemer & Playle 1999). Våre forsøk viser at laks har god 

evne til restituering etter en kraftig eksponering for aluminium. Både 

strukturelle skader og fysiologiske forstyrrelser restitueres når Al-eksponert 

laks overføres til vann uten Al-tilsetting. Disse observasjonene er i 

overensstemmelse med hva Kjelsberg (1997) tidligere fant da hun studerte 

restituering hos ørret. Med unntak av studiet til Kjelberg (1997) har 

restituering hos Al-eksponert fisk vært lite studert, og aldri helt spesifikt 

undersøkt. Fiskens evne til å adaptere til aluminium har derimot vært studert 

en god del (se Gensemer & Playle 1999). Resultatene fra mange av disse 

adaptasjonstudiene tyder på at Al-eksponert fisk har evne til å restituere 

(McCahon et al. 1987, Mueller et al. 1991, Reader et al. 1991, Wilkinson & 

Campbell 1993, Lacroix et al. 1993). Andre arbeider indikerer på sin side at 

Al-eksponert fisk ikke har evnen til å restituere (Potts et al. 1989, Exley et al. 

1991). Potts et al. (1989) viste at Al-eksponert laks fortsatte å dø etter 

overføring til vann uten Al-tilsetting. Exley et al. (1991) refererer til Potts et al. 

(1989) og bruker fiskens manglende evne til å restituere som et argument for 

at Al-giftighet hos fisk er en irreversibel prosess. Irreversibeliteten skyldes i 

følge Exley et al. (1991) at aluminium internaliseres i epitelceller og dreper 

disse innenfra. I motsetning til Exley et al. (1991) hevder Poléo (1995) at Al-

giftigheten først og fremst er et overflatefenomen hvor aluminium 

akkumuleres på gjelleoverflaten og dreper fisken ”utenfra”. En slik mekanisme 

kan forklare hvorfor vårt og flere andres studier har vist at fisk restituerer raskt 

etter en Al-eksponering (McCahon et al. 1987, Mueller et al. 1991, Reader et 

al. 1991, Wilkinson & Campbell 1991, Lacroix et al. 1993, Kjelsberg 1997). Vi 

må anta at det er lettere for fisken å kvitte seg med aluminium som er 

akkumulert på gjelleoverflaten enn aluminium som er bundet intracellulært i 

gjelleepitelet.  

Når vi ser nærmere på hvordan Potts et al. (1989) gjennomførte sine 

forsøk, viser det seg at forsøksbetingelsene er svært forskjellige i deres og 

våre forsøk. En viktig forskjell er at konsentrasjonen av aluminium i 

eksponeringsvannet var omtrent 5 ganger høyere i forsøkene til Potts et al. 
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(1989) sammenliknet med våre forsøk. Dessuten var det svært få fisk som 

overlevde Al-eksponeringene i Potts et al. (1989) sine forsøk. Dette tyder på 

at fisken som overlevde Al-eksponeringen i deres forsøk var kraftigere skadet 

enn fisken som overlevde i våre forsøk. Det er ikke urimelig at det finnes en 

grense for hva fisk kan tåle før en restituering ikke lenger er mulig. Fisken i 

Potts et al. (1989) sine forsøk kan ha overskredet denne grensen mens 

resultatene fra andre undersøkelser har vist at fisk har evne til å restituere 

dersom denne grensen ikke er nådd. Hvor denne grensen ligger er ukjent, og 

den er sannsynligvis forskjellig for ulike fiskearter.  

I tillegg til å vise at Al-eksponert laks har evne til å restituere, viser våre 

resultater at det var forskjell i restitueringsforløpet mellom de ulike fysiologiske 

parametrene. Generelt viste resultatene at respiratoriske forstyrrelser 

restituerte raskere enn ioneregulatoriske forstyrrelser. Det finnes ingen 

dokumentasjon fra litteraturen som entydig kan forklare denne forskjellen i 

restitueringsforløp. Respiratoriske forstyrrelser kan skyldes reduksjon i 

gjellenes respiratoriske overflate (Karlsson-Norrgren et al. 1986) og økt 

diffusjonsavstand for gasser på grunn av akkumulering av betydelige 

mengder slim på gjelleoverflaten (Fisher-Scherl & Hoffmann, 1988). Våre 

resultater viser at det er godt samsvar mellom hvor raskt de strukturelle 

skadene i gjellene ble restituert og hvor raskt plasmalaktat og hematokrit var 

tilbake på kontrollnivået. Her kan det også tenkes at forhøyet hematokrit, som 

følge av Al-eksponeringen, kan ha bidratt til økt O2-transport i begynnelsen av 

restitueringsperioden og dermed bidratt til en rask restituering av 

plasmalaktatnivåene. Restituering av ionereguleringen involverer 

sannsynligvis nydannelse- og differensiering av epitelceller, og syntese av 

transportmolekyler i cellene. Det kan tenkes at dette er årsaken til at 

restitueringen av forstyrrelser i vann- og ionereguleringen tar lenger tid enn 

restitueringen av forstyrrelser i respirasjonen. Våre resultater viser imidlertid 

at det er en rask initiell bedring av ionereguleringen, men at det tar lenger tid 

før konsentrasjonene av plasmaioner er tilbake på kontrollnivået. Al-

eksponering kan føre til økt ionelekkasje og redusert aktivt opptak av ioner 

(Staurnes et al. 1984, Dalziel et al. 1987, Wood & McDonald 1987, Playle et 

al. 1989, Exley et al. 1991, Reid et al. 1991). En mulig forklaring på den raske 

initielle bedringen kan derfor være at den passive lekkasjen av ioner over 
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gjelleepitelet restitueres raskt i takt med restitueringen av gjellestrukturen. 

Den aktive transporten er derimot avhengig av nysyntese av 

transportmolekyler som tar lenger tid. Vårt datamateriale er imidlertid for 

begrenset til at vi kan gi et godt svar på dette. Det gjenstår derfor å undersøke 

hva som egentlig er årsaken til forskjellene i restitueringsforløp mellom 

forstyrrelser i respirasjon og vann- og ioneregulering. 

I et adaptasjonsforsøk der ørret og laks ble eksponert for aluminium 

viste McCahon et al. (1987) at ørret har evne til å kvitte seg med akkumulert 

aluminium når den overføres til vann uten Al-tilsetting. Mesteparten av denne 

ørreten overlevde mens all laksen døde etter at fisken ble overført til vann 

uten Al-tilsetting (McCahon et al. 1987). Disse resultatene tyder på at Al-

eksponert ørret har evne til å restituere, mens Al-eksponert laks mangler 

denne evnen. I et annet studium fant imidlertid Lacroix et al. (1993) at det var 

betydelig overlevelse av laks etter en mer moderat Al-eksponering enn det 

McCahon et al. (1987) utsatte sin forsøksfisk for. Våre resultater viser også at 

Al-eksponert laks, i likhet med ørret (Kjelsberg 1997), har god evne til å 

restituere. Selv om det er meget stor forskjell i Al-følsomhet mellom ørret og 

laks (Grande et al. 1978, Poléo et al. 1997) ser det ut til å være mindre 

forskjell i evnen til å restituere. Dette indikerer at evnen til å stå imot skader, 

og evnen til å reparere skader er to forskjellige prosesser. Årsaken til at 

laksen i forsøket til McCahon et al. (1987) døde etter at den ble overført til 

vann uten Al-tilsetting kan være at fisken var betydelig mer skadet enn i våre 

forsøk. Resultatene til Potts et al. (1989), som vi tidligere har nevnt, indikerer 

det samme. Hele 87% av laksen i forsøket til McCahon et al. (1987) døde 

under selve Al-eksponeringen, mens vi avsluttet Al-eksponeringene når kun 

1-5% av fisken hadde dødd. Det er som nevnt ikke urimelig at det finnes en 

grense for hva fisk kan tåle før en restituering ikke lenger er mulig. Våre 

resultater viser uansett at laks har evne til å restituere etter kortvarige sure 

episoder med forhøyede Al-konsentrasjoner i vannet. 

 

Forskjell i restituering mellom presmolt og parr 

Det er godt dokumentert at de forskjellige stadiene i laksens livshistorie har 

ulik følsomhet for aluminium, og det har vist seg at smoltstadiet er det aller 
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mest følsomme (Jensen & Leivestad 1989, Poléo & Muniz 1993, Gensemer & 

Playle 1999). På bakgrunn av dette har et av målene med dette studiet vært å 

avklare om smoltifiserende laks, i likhet med parr, har evne til å restituere 

etter eksponering for aluminium. Våre resultater viser nettopp at presmolt og 

smolt har god evne til restituering etter eksponering for aluminium. I likhet 

med parr restituerte den smoltifiserende fisken meget raskt fra respiratoriske 

forstyrrelser, mens ioneregulatoriske forstyrrelser restituerte noe 

langsommere. Til tross for høy Al-følsomhet tyder våre resultater også på at 

smoltifiserende laks har bedre evne til å restituere forstyrrelser i vann- og 

ionebalansen enn parr. Dette er oppsiktsvekkende siden smolt er betydelig 

mer Al-følsom enn parr. En forklaring på den relativt raske restitueringen av 

vann- og ionebalansen hos den smoltifiserende fisken kan være at den har 

flere kloridceller enn parr (Laurent & Perry 1991). Kloridcellene har betydning 

for opptaket av Na+ og Cl- hos fisk (Laurent & Dunel 1980, Perry & Laurent 

1989). Som en respons på Al-eksponering som fører til ionetap er det 

dessuten observert at det totale antallet kloridceller øker (Laurent & Perry 

1991), og det er vist at en økning i antallet kloridceller har signifikant 

betydning for fiskens opptak av Na+ og Cl- (Perry & Laurent 1989). Det 

gjenstår imidlertid å undersøke om forskjellen i antallet kloridceller er årsaken 

til forskjellen i restitueringsevne mellom parr og smolt. Det faktum at parr og 

smolt ser ut til å ha tilnærmet like god evne til å restituere etter eksponering 

for aluminium støtter antagelsen om at evnen til å stå imot skader og evnen til 

å reparere skader er to forskjellige prosesser.   

Smoltens gode evne til å restituere fra ioneregulatoriske forstyrrelser har 

stor økologisk betydning fordi dette livshistoriestadiet ofte sammenfaller med 

forhøyede konsentrasjoner av aluminium i vannet under perioder med 

snøsmelting og flom. Skadene som oppstår under en Al-eksponering 

reduserer smoltens evne til å ioneregulere i saltvann (Staurnes et al. 1992, 

1996). Det faktum at presmolt og smolt synes å restituere forstyrrelser i vann- 

og ionereguleringen relativt raskt er derfor viktig slik at evnen ikke er svekket 

når smolten vandrer ut i saltvann. 
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Restituering etter eksponering for ulik grad av Al-polymerisering 
 
Aluminium sin giftvirkning på fisk er som nevnt avhengig av hvilke Al-

forbindelser som finnes i vannet under eksponeringen, og i hvilken grad 

aluminium har evne til å polymerisere (Poléo 1995, Exley et al. 1996, 

Gensemer & Playle 1999). Neville (1985) fant at Al-eksponert regnbueørret 

(Oncorhynchus mykiss) først og fremst led av ioneregulatoriske forstyrrelser 

når pH ligger mellom 4,0 og 4,5, mens respiratoriske forstyrrelser dominerte 

når pH ligger rundt 6,0. Når pH ligger mellom 5,0 og 5,5 var det en 

kombinasjon av begge typer forstyrrelser (Neville 1985). Vi observerte at 

fisken hadde både ioneregulatoriske og respiratoriske forstyrrelser etter Al-

eksponeringene ved pH 4,9 og 5,8. Til tross for tilnærmet like store effekter av 

Al-eksponeringen var det tydelig forskjell i restitueringen av de 

ioneregulatoriske forstyrrelsene etter eksponeringene ved ulik pH. Graden av 

Al-polymerisering er høyere ved pH 5,8 enn ved pH 4,9 (Hem & Roberson 

1967, Lydersen 1990). Det er derfor trolig at interaksjonen mellom aluminium 

og gjelleoverflaten var forskjellig ved pH 4,9 og 5,8. Når graden av Al-

polymerisering er lav vil enkle Al-forbindelser bindes til gjelleoverflaten og 

kunne internaliseres i gjelleepitelet slik Exley et al. (1991) foreslår. Når graden 

av Al-polymerisering er høy vil også enkle Al-forbindelser bindes til 

gjelleoverflaten, men disse polymeriserer raskt, og vil derfor akkumuleres på 

gjelleoverflaten slik Poléo (1995) og Exley et al. (1996) foreslår. Dette gjør at 

mindre aluminium internaliseres i gjelleepitelet. Ved høy grad av Al-

polymerisering er derfor aluminium hovedsakelig bundet på gjelleoverflaten i 

motsetning til ved lav grad av polymerisering. Dette kan forklare hvorfor fisken 

restituerte raskere ved pH 5.8 enn ved pH 4,9. 

En interessant observasjon vi gjorde var at nivåene av blodglukose 

restituerte forskjellig hos parr etter eksponering for aluminium ved pH 4,9 og 

5,8. Økt blodglukose er en sekundær stressrespons (Pickering 1993, Barton 

1997), som ikke er spesifikt knyttet til forstyrrelser i respirasjonen eller vann- 

og ionereguleringen. 12 timer etter at Al-tilsettingen ble slått av begynte 

blodglukose å synke hos fisk som ble eksponert ved pH 5,8. Hos fisk som ble 

eksponert ved pH 4,9 fortsatte imidlertid blodglukose å stige og var høy i en 

uke etter Al-eksponeringen. Dette kan skyldes økt energibehov for å møte de 
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vedvarende forstyrrelsene i vann- og ionebalansen etter eksponeringen for 

aluminium ved pH 4,9. Det kan med andre ord være en sammenheng mellom 

de høye blodglukoseverdiene og den langsomme restitueringen etter 

eksponering for aluminium ved pH 4,9. Fordi blodglukose i stor grad 

gjenspeiler fiskens behov for energi, kan blodglukose muligens være en egnet 

indikator på om fisk er restituert eller ikke. Man må imidlertid være 

oppmerksom på at blodglukose også påvirkes av andre fysiologiske faktorer, 

som for eksempel fiskens generelle metabolske status. Det er derfor viktig å 

ha gode kontroller dersom blodglukose skal brukes som en indikator på 

restituering. 

 

Relevans for Suldalsvassdraget 

Resultatene fra dette studiet bidrar i første rekke å belyse generelt hvordan 

ungstadier av laks takler korte ikke-dødelige eksponeringer for aluminium. Ser 

vi imidlertid på de hydrologiske og vannkjemiske forholdene rundt 

Suldalslågen, finner vi nettopp at et karakteristisk trekk ved vassdraget er 

raske vannføringsendringer i forbindelse med nedbør. Slike flomepisoder 

medfører av og til forhøyede nivåer av aluminium i vassdraget, oftest om 

vinteren og våren (Poléo et al. 2001, Blakar & Haaland 2002). Vårflommer 

med utvasking av aluminium kan sammenfalle med smoltifisering eller 

utvandring av smolt i Suldalslågen. Fordi laksesmolt er særdeles følsom for 

surt Al-holdig vann, er det grunn til å være bekymret for sure episoder i 

Suldalsvassdraget om våren (Kroglund et al 1998, Finstad et al. 1999, 2000, 

Strand et al. 2001). Flere undersøkelser de siste årene har imidlertid kommet 

frem til at det er liten grunn til å frykte negative effekter av slike sure episoder i 

Suldalsvassdraget (Poléo et al. 2001, 2002, Schjolden et al. 2001). Til tross 

for dette kan vi ikke utelukke at det av og til vil forekomme episoder som er 

kraftigere eller mer langvarige enn det som er normalt i Suldal. Dette kan for 

eksempel skje i forbindelse med sjøsaltepisoder, som er kjent fra litteraturen 

for å være spesielt farlige for fisk (Hindar et al. 1994, 1995). Våre resultater 

viser imidlertid at dersom en sur episode, for eksempel en sjøsaltepisode, 

ikke er kraftigere enn at laksen overlever, er det grunnlag for å anta at fisken 

vil restituere og komme over den belastningen som episoden påførte den. En 
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forutsetning er imidlertid at flere kraftige episoder ikke kommer så hyppig at 

fisken ikke rekker å restituere mellom dem. Ser vi på forholdene i Suldal, er 

det svært lite som tyder på at det vil forekomme sure episoder som er så 

kraftige at fisk dør eller påføres betydelige fysiologiske forstyrrelser. Effekten 

av en rekke flommer i Suldalsvassdraget de siste årene har blitt studert hos 

ungstadier av laks som har blitt eksponert for ulike vannkvaliteter, uten at 

dødelighet eller fysiologiske forstyrrelser av betydning har blitt registrert 

(Øxnevad & Poléo, Poléo et al. 2001, 2002, Schjolden et al. 2001). Dette 

utelukker selvfølgelig ikke at en ekstremsituasjon kan forekomme i fremtiden, 

men resultatene fra vårt studium indikerer at laksen har veldig mye å gå på 

når det gjelder toleranse og restituering, så fremt ikke forholdene i Suldal blir 

kraftig forverret. 

 Kalsiumkonsentrasjonen (Ca2+) har blitt trukket frem som en 

avgjørende faktor for hvorvidt laks, eller annen fisk, vil restituere etter 

eksponering for giftig aluminium eller ikke (Hytterød et al. 2001). Fisken ble 

holdt i vann fra Steinsåna, som er en kalket sidebekk til Suldalslågen. Det kan 

derfor tenkes at den gode restitueringsevnen vi observerte kun er relevant for 

vanntyper som har høyt innhold av kalsium, slik som Steinsåna. Hytterød et 

al. (2001) refererer imidlertid til upubliserte resultater fra Suldal som viser at 

laks restituerer minst like godt i vann fra relativt sure bekker som i vann fra 

kalkede bekker. Vi velger derfor å konkludere med at resultatene fra dette 

studiet er høyst relevante for forholdene i Suldalslågen i særdeleshet, og i 

moderat sure vassdrag i sin alminnelighet. 
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KONKLUSJON 
 

I dette studiet har vi vist at laks, som er den mest Al-følsomme fiskearten vi 

kjenner, har god evne til å restituere etter eksponering for giftig aluminium. 

Respiratoriske forstyrrelser restitueres raskere enn ioneregulatoriske 

forstyrrelser. Vi foreslår at restitueringen av respiratoriske forstyrrelser og den 

initielle bedringen av ioneregulatoriske forstyrrelser kan skyldes restitueringen 

av gjellestrukturen, mens en fullstendig restituering av ioneregulatoriske 

forstyrrelser er avhengig av dannelse av nye gjelleepitelceller og nysyntese av 

transportmolekyler. Både smolt og parr har god evne til å restituere etter 

eksponering for aluminium til tross for at smolt er mye mer følsom for 

aluminium enn parr. Mye tyder på at evnen til å stå imot skader og evnen til å 

reparere skader er to forskjellige prosesser. Våre resultater viser også at 

graden av Al-polymerisering har betydning for hvor raskt Al-eksponert fisk 

restituerer etter overføring til rent vann. Restitueringen går raskest hos fisk 

som har vært eksponert for aluminium under forhold som gir høy grad av 

polymerisering. Den raske restitueringen har stor økologisk betydning for fisk 

som eksponeres for kraftige, men kortvarige episoder med forhøyede nivåer 

av giftig aluminium. Våre resultater er meget relevante også for Suldalslågen. 
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