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Indledning 

I denne artikel vil vi fremlægge den senest tilgængelige viden om Hulsyge eller Hole In The 

Head disease, bedre kendt som HITH. Vi vil gennemgå symptomer og årsager for 

derigennem forhåbentligt at bidrage med at aflive nogle fordomme og fremme forståelsen 

for forebyggelse og helbredelse. 
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Der er registreret 2 varianter af hulsyge : Hole In The Head (HITH) og Head and Lateral 

Line Erosion (HLLE ). HITH ses oftest hos sydamerikanske blødtvands cichlider og HLLE er 

mere typisk at finde blandt saltvandsfisk. 

Da der ikke er set bevis for at discus kan udvikle HLLE alene, vil vi i denne artikel beskæftige 

os med HITH og tillade os at antage at de to sygdomme har samme årsager, men kommer 

til udtryk på forskellig vis. 

Det er evident, at selv vilde fisk bærer på symptomer på HITH, hvilket kan ses på forsiden. 

Alle er billeder taget af nyindfangede discus. Vilde discus er således udsat for HITH på lige 

vilkår med opdrættede discus. 

Om det kan udvikle sig på samme vis, har vi ikke information om. Eksportørerne ser ikke 

syge fisk med kraterligende huller og puds, under udvælgelse og karantæne, hvilket måske 

kan begrundes i, at fangerne allerede har frasorteret, hvis de har fanget nogle syge fisk. 



 

1. Symptomer 

1. 1 Daglige observationer 

For at kunne afgøre om dine fisk overhovedet er ramt af HITH, er det nødvendigt, at du ved 

hvordan fiskene ser ud og opfører sig, når de er sunde og raske. Det kan du kun vide ved, 

at se til dine fisk dagligt og følge deres adfærd. Hvis du ikke gør det og tror, at de små 

kratere i hovedet med hvidt puds er helt normalt, så er dine fisk allerede på vej til at dø! 

Det sker at HITH bliver synligt meget pludseligt og uden, at du nødvendigvis har observeret 

en ændret adfærd, men fisken kan også have været igennem en længere spisevægring og 

stået mørk og trykket i et hjørne af akvariet gennem længere tid. Har du haft et lavt 

bakteriertryk, lav pH og rent vand er det ikke sandsynligt at kraterne bliver angrebet med 

hvidligt puds til følge og da er det den daglige inspektion, der i tide skal være med til at 

sætte en korrekt diagnose. 

 

1.2 Synlige sygdomstegn 

HITH er en sygdom eller tilstand som primært påvirker sanseorganerne i hovedregionen og 

efterlader åbne sår i de kødfulde dele omkring øjne og pande. 

Men, i svære tilfælde ses også perforering af gællelåg, udstående øjne (popeye) og åbne 

sår et stykke op ad siderne. Ofte bliver de åbne sår kraterlignende dybe og angribes af 

bakterier med hvidt pus til følge. 

Forudgående symptomer kan være at fisken bliver mørk, gemme sig og er meget sky, får 

spisevægring, hvid trådet afføring, hovedrysten og begynder at gnide bug og gællelåg mod 

akvariets interiør. Fisken kan også foretage pludselige og ukontrollable ryk gennem akvariet. 

Men, alle disse symptomer er ikke entydigt begrundet i HITH og flere af dem kan også have 

andre årsager. 

Hexamita flagellat 



En del studier har desværre været uden konklusioner, da det ikke har været muligt at finde 

parasitter og hverken kost eller vandmiljø har kunnet efterprøves, som årsag. Man kan 

spørge sig selv, hvorfor vi ikke har tilgængelig og konkret viden om sygdomsårsager og 

behandling, når nu problemet er så udtalt, som alt tyder på. Alt taler for, at opdrættere, 

producenter og grossister ikke føler sig specielt ansporet til at bidrage med studier, da der 

er er en god fortjeneste på salg af fisk, medikamenter og antibiotika.  

2.Årsager 

På trods af vanskelighederne med at stille en korrekt diagnose, er der generelt 4 antagne 

årsager, som er fremtrædende i et utal af observationer og artikler om HITH. 

Sammenhængen mellem årsag og konsekvens, kan ofte bidrage med det 

beslutningsgrundlag, som skal til, for at kunne udlede en handlingsplan for den mest 

effektive behandling. 

2.1 

2.11 Miljø - Vandkvalitet 

Dårlige vandforhold og vandkvalitet er kædet sammen med mange tilfælde af HITH og kan 

være den primære årsag, men rigtig mange fiskesygdomme begrundes i dårligt vand, alene 

fordi det er relativt sjældent, at se sygdomme udvikle sig, når vandet er perfekt. Det er 

selvfølgeligt muligt, at få syge fisk i perfekt vand, men det er ikke normalt. God filtrering og 

vandbevægelse er den første forudsætning. Dernæst bør ammoniakkoncentrationen altid 

måles til 0, nitrit til 0 og nitrat til max 40 ppm og mindre end 10 ppm er optimalt. 

Nitrat har i nogle studier været kædet sammen med HITH, hvor fisk gennem længere tid 

har været holdt i nitratholdigt vand over 40ppm. 

Nogle fisk vil kunne trives ved 40ppm og andre vil dø. Sensitiviteten varierer, men generelt 

er vilde fisk mest følsomme, da der ikke findes nitrat på deres levesteder. Er dit nitrat indhold 

i akvarievandet generelt for højt ifht. hvad dine fisk trives med, så kan du øge filterarealet 

eller gribe til andre foranstaltninger, så som vandskifte oftere, for at undgå senere 

problemer. 

Grænsen for nitratindholdet i dansk postevand er 50 ppm, så vær opmærksom på at 

vandskifte ikke nødvendigvis og altid er en tilstrækkelig og farbar løsning, hvis du ikke har 

udstyr til selv at måle eller har adgang til dokumentation fra dit lokale vandværk. 

De senere år er der fundet flere og flere pesticid-rester i vort drikkevand. Faktisk er der 

fundet giftige stoffer i hver fjerde boring. Vi ved ikke, hvordan kemikalierne påvirker vores 

fisk, men Miljøstyrelsen opsatte grænseværdier for mennesker, skal vi nok ikke kunne 

påregne også er gældende for fisk’s trivsel. Fiskene er mest sandsynligt langt mere 

påvirkelige overfor væsentligt mindre doser end vi mennesker er. Der pågår undersøgelser, 

som skal klarlægge sammenhængene mellem forskellige typer af giftstoffers påvirkning på 

fisks adfærd og sygdomsudvikling. Men, der foreligger ikke endelige resultater. 

Husk at simple filtreringssystemer kan fjerne de fleste giftstoffer fra dit postevand. 

Kvaliteten af dansk postevand, egnet for hold af discus, kan således svinge utroligt meget 

målt henover vort land. Vær derfor varsom med at sammenligne dine forhold, når du får 

gode råd fra velmenende akvarister. Skaf den fornødne viden fra andre akvarister i 

lokalområdet, kontakt dit vandværk og hav som minimum simple strip testsæt til rådighed. 



 

2.1 Miljø  

2.12 Karbonathårdhed og ledningsevne  

En anden ikke uvæsentlig årsag til HITH ifht. vandværdierne er vandets indhold af primært 

mineralerne kalcium og magnesium. Med andre ord, vandets karbonathårdhed kH! Mineraler 

opløst i vand kan lede en strøm. Jo flere mineraler vandet indeholder, des højere en 

spænding kan vandet lede. Det kan vi måle og måleenheden kaldes mikro Siemens (µS/cm). 

Vil du vide mere om vandværdier, har vi en mere detaljeret artikel om dette på vores 

hjemmeside. 

Vilde discus lever i ekstremt blødt vand. Her er der absolut intet kalcium og magnesium 

tilstede. Det er yderst sjældent at vandets samlede ledningsevne overstiger 50 m/S noget 

sted i Amazonas. Gennem millioner af år, har discus tilpasset deres fødeoptagelse og 

energiomsætning til disse forhold og intet tyder på, at 30 generationers indavl (60 år) skulle 

kunne ændre dette. Discus optager organiske mineraler og vitaminer gennem deres føde 

og regulerer behovet ved osmose/diffusion med det omgivende vand. Når vandets hårdhed 

udgøres af uorganiske mineraler og føden er mangelfuld vil reguleringsmekanismerne blive 

hæmmet og fisken kommer i mangel på vitale byggesten til et stærkt immunforsvar. 

Professionelle opdrættere af vilde fisk holder deres discus ved 20-70 µS/cm, men 

karbonathårdheden kH, som udgøres af kalcium og magnesium er typisk 0! Vil du have 

sunde fisk, der trives bør du tilstræbe disse forhold bedst muligt. Er dine muligheder 

begrænsede, bør du som minimum kompensere med en varieret kost, hvilket du i øvrigt 

altid bør gøre. 

Det er en myte, at discus ikke kan leve i vand uden ledningsevne, altså hvor µS/cm er tæt 

på 0 (osmosevand). Discus lever under disse forhold i naturen. Deres overlevelse er 

udelukkende betinget af den korrekte fødesammensætning. 

Et studie af KATHARIOS (2011) påviser sammenhæng mellem hårdt vand, CO2 indhold og 
HITH. Nyere forskning kæder ligeledes hårdt alkalisk vand sammen med øget bakterietryk 
og bedre mulighed for parasitter, til at hæfte sig til gæller og indre organer. Disse resultater 
understøttes i vid udstrækning af, at erfarne opdrættere og akvarister, der udelukkende 
holder deres fisk i blødt vand, yderst sjældent eller aldrig får udbrud af HITH blandt deres 
fisk. 
 

2.1 Årsager  

2.13 Stress signaler og påvirkning 
 
Stress som sygdomsfremkalder anses af mange, som den væsentligste årsag til HITH!  

Stress kan opstå på mange måder, men oftest er det relateret til hierarki og dominans i en 

flok fisk og oftest ses det som en uretfærdig konkurrence om foderet og en hakkeorden 

blandt de dominerende fisk.  

Stress manifesteres, når fisk med forskelligt aggressions niveau og personlighed, er 

sammen. Enten vil den mest aggressive fisk hakke eller jage den mindre aggressive eller 

den spiser mere end sin andel og efterlader lidt eller intet til den anden. Nogle fisk har behov 



for at hævde et territorie, som tvinger andre fisk til ophold på mere udsatte eller urolige 

steder. Andre fisk søger skjul og afholder sig selv fra at komme frem når der fodres. Fiskene 

behøves ikke nødvendigvis at tilhøre samme art. Det er ofte set, at f.eks 

sommerfuglecichlider kan være endog meget aggressive overfor selv de største discus.  

Men, stress kan også opstå ved svingende vandværdier, pludselige ændringer i belysning, 

flytning og transport, omrokering af interiør i akvariet, gentagne indgreb i daglige rutiner, 

urolige udenoms omgivelser, børn der banker på akvariet, kraftige lyde fra omgivelserne 

eller vibrationer der forplanter sig gennem gulvet op i akvariet. Selv firbenede husdyr der 

passerer forbi akvariet, kan skræmme discus fra vid og sans! 

Stressbarrerne 

Discus benytter de sorte lodrette striber, som de er født med fra naturens hånd, til indbyrdes 

kommunikation i flokken. Er en flok skræmt, vil alle vise prominente sorte stressbarrer for 

at advare hinanden om potentielle farer. Fisk nederst i hierarkiet signalerer underdanighed 

overfor dominerende fisk med tydelige stress barrer. Fisk derimod, der trives, er trygge og 

i parringshumør viser ikke stressstriber. Er en fisk utilpas, svækket eller syg vil den enten 

blive meget mørk eller permanent vise barrerne. Grunden til, at mange discus-ejere ikke 

opdager symptomerne tidsnok, er at mange kulturformer har fået bortavlet både 

stressbarrerne og evnen til at gøre sig mørk og det kan man jo så have sine meninger om. 

Vi er ikke i tvivl om, at det vanskeliggør rettidig diagnose ifht. langt de fleste sygdomme hos 

discusfisk og anbefaler derfor nybegyndere, at købe kulturformer, der har stressbarrerne 

intakte. Det kan f.eks være Rød Turkis eller Alenquer.  

Overgang i elektriske installationer. 

Det er set, at varmelegemer, powerheads, UV lamper og pumper kan være blevet utætte 

og sende spænding ud gennem vandet. Da fiskenes sanserorganer er meget følsomme, vil 

det være en betydelig stressfaktor, som hvis uopdaget, ses at kunne udløse desperate 

flugtforsøg, med stor stress og skader til følge. Kombinationer af de mange stressfaktorer 

kan over tid langsomt, men sikkert nedbryde fiskenes immunforsvar. Der er ikke evidens for 

at overgang i elektriske installationer alene skulle være årsag til HITH. 

 

 



2.2 Kost 

2.21 Næringsoptagelse & Animalsk fedt 

Discus er omnivorne. Det betyder altædende. Desværre fastholder mange eksperter, at 

discus er carnivorne, hvilket betyder kødædende. Heiko Bleher, internationalt anerkendt 

discus ekspert, ichtylog og forfatter, med over 400 ekspeditioner til Amazonas og en livslang 

passion for discus, har om nogen dissekeret og undersøgt maveindholdet på akvariets 

konge. Bleher skriver i Discus Volumen 1, at han aldrig har fundet rester af fisk. 

Hovedsageligt består discus fødevalg ifølge Heiko Blehers puplikationer,af forrådnede 

plante-dele, alger, frugter og vandlevende insekter. De 3 vilde arter discus er gennemsnitlig 

70% vegetarer. På en konference i foråret 2018 i Ullared, Sverige rejste Heiko sig blandt 

publikum, på et spørgsmål omoksehjertes egnethed som foder. Han fortalte, at han tilbage 

i slut 1960’erne, sammen med Smith-Focke, nu afdød legende indenfor opdræt, havde store 

problemer med at vækste discus-yngel. I frustration beklagede han sig til sin far, som var 

slagtermester. Resten er velkendt, men Heiko Bleher erkendte ved denne lejlighed, ansvaret 

for en af de største fejltagelser i vores hobby og undskyldte!  

Det er nemlig sådan, at animalsk fedt og proteiner kræver specielle enzymer for at kunne 

nedbrydes. Disse enzymer har discus ikke i et nødvendigt omfang. Collagenerne sætter sig 

i mave og tarm, hvor det skaber grobund for parasitter, men det sætter også organerne og 

specielt leveren under et voldsomt pres. 

På billederne herunder, ses resultatet af et forsøg udført på Roskilde Tekniske Universitet 

med Peter Petersen fra BluePlanet, København som forsøgsleder. 

 

Forsøget involverede 40 discus på 5-6 cm, som blev opdelt i to flokke a 20 styks i hver sit 

akvarie. Det ene hold fik udelukkende frostfoder fremstillet med oksehjerte som 

hovedingrediens og det andet hold fik levende foder som myggelaver, mysis, artemia, 

daphier og tubifix. 

Billedet til højre viser leveren på de discus, der fik oksehjerte ! Samtlige 40 fisk kunne 

efter dissektion fuldt beskrives med disse 2 billeder. 

Der er således særdeles god grund til at tro, at varmblodet animalsk kød kan være årsag til 

mangelfuld eller direkte svigt i fiskens evne til at optage livsvigtige næringsstoffer og udskille 

tilsvarende stoffer, som er skadelige. Fejlagtig kost kan og vil derfor lede til en svækkelse 

af immunsystemet og lede videre til den næste årsag.   



2.2 Årsager 

2.22 Mineraler og vitaminer 

Alle 3 discus arter lever i ekstremt blødt vand med et meget beskedent indhold af 

mineraler. På grund af osmoseregulering med det omgivende vand over primært gællerne, 

betyder det, at deres livsfunktioner er 100% afhængige af tilgangen til føde med et ekstra 

stort indhold af organiske mineraler. Disse mineraler får de gennem den store andel af 

detritus, som udgør op til 60-85% af deres fødevalg. Vitaminerne hentes i valget af 

nedfalden frugt og her skiller Camu-camu frugten sig særligt ud ved at indeholde 60 

gange mere C-vitamin end eksempelvis en appelsin. 

Der er fundet sammenhænge mellem HITH og manglen på flere mineraler, såsom kalcium, 

fosfor og selen i kosten. Meget af det almindeligst solgte fodertyper til akvariehobbyen er 

tilsat vitaminer og mineraler for at skabe en mere afbalanceret kost. De organiske mineraler, 

som discus ernærer sig ved i naturen, glimrer dog med deres fravær, da de er dyrere at 

ekstraherer. I stedet tilsættes uorganiske mineraler, som i de fleste tilfælde er langt sværere 

at nedbryde og omsætte. 

Den mest almindeligt anerkendte og accepterede årsager til HITH er forkert eller mangelfuld 

kost. Formentligt kan sygdommen relateres til skørbug, som søfolk i vid udstrækning blev 

ramt af i gamle dage pga. C-vitamin mangel.  

Fisk degenererer akkurat som mennesker, når de udsættes for længerevarende perioder 

med ubalance i kosten. Tro ikke, at en fed fisk nødvendigvis er en sund fisk. Fedme blandt 

mennesker betragtes heller ikke som tegn på sundhed. Den føde der indtages skal have den 

rigtige sammensætning, det gælder for alt liv og for livets opretholdelse. 

For fisk som discus, er det ikke givet og nødvendigvis nok at anvende uorganiske mineraler. 

Vilde discus er tilpasset ekstreme forhold og spiser meget varieret og årstidsbestemt. 

Hovedparten af kosten består af nedfalden frugt og nedbrudte plante-dele og kun 15% 

består af vandlevende insekter. Discus er med andre ord mere vegetarer end altædende. 

De får udelukkende organiske mineraler. Det er stof til eftertanke! 

    

2.23 Kost valg 

Hvis vi skal konkludere på de 2 foregående afsnit, så er resultatet som følger : 

Naturens selektive kredsløb har været hundredetusinde – ja millioner af år om at udvikle 

discus, der kan overleve de barske forhold i Amazonas jungle. At tro, at opdrættede, 

forædlede og indavlede discus på kun 30 generationers tid ( 60 år ) kan tilpasses til at spise 

fedtholdigt animalsk føde som oksehjerter og kalkunlever, er den største misforståelse i 

vores hobby. 

Vi ved nu, at der er evidens for fedtlever hos discus unger efter bare få måneders opfodring 

med oksehjerte. Oksehjerte indeholder over 30% kollagen. Kollagen er et sammensat 

protein, som i struktur er meget langt. 

Ascorbinsyre ( C-vitamin ) nedbryder kollagenet, men det betyder også at mangel på 

ascorbinsyre gør, at proteinet ikke bliver nedbrudt. For mennesker ville det give skørbug. 



Hvis, det ikke nedbrydes lægger det sig på mave-tarm væggene og antages at give grobund 

for parasitter. Mangel på C-vitamin antages derfor at være en væsentlig årsag til HITH. 

Ensidig fodring med selv det bedste produkt ifølge indholdsfortegnelsen, har også vist sig 

at kunne føre til HITH. Hvorvidt en daglig ensidig og gentagen fodringsrutine med f.eks 

granulat kan skabe en slags ”kedsomheds-stress” eller det er indholdsfortegnelsen på 

produktet der er fejlagtig mht. kvaliteten af indholdet, vides ikke. Dette skyldes, at 

Veterinær- og Sundhedsstyrelsen ikke opstiller kontrollerbare krav til hverken kvalitet eller 

indhold af foder til prydfisk. 

Gode økologiske grøntsager som broccoli, Romani salat , spinat og algetyperne Spirulina og 

Chorella indeholder alle meget C-vitamin og mange forsøg viser, at omstilling til fodring 

indeholdene disse, kan hele HITH i udbrud. 

Dit foder bør derfor være meget varieret. Det skal som minimum indeholde frugt, planter, 

organiske mineraler, C-, D- og E-vitaminer og ferskvandslevende dyr og insekter. Foderet 

skal have et protein-indhold på 35% og et vegetabilsk fedtindhold på 10% til voksne fisk og 

til opvækst indtil 9 måneder gamle 40-65% protein og 12-15% fedt.  

For de tusinder af akvarister, der er endt med at bruge oksehjerte baserede fodertyper, har 

der udviklet sig gode råd på de problemer, der typisk opstår i kølvandet herpå. Så i stedet 

for at fjerne sig fra en af de mest anerkendte årsager til HITH, nemlig kollagenet, så tilrådes 

man til at bruge hvidløg i foderet eller en ugentligt fodring indeholdende epsom salt. Begge 

dele nedbryder fedtlaget i mave/tarm systemet. Ingen af delene har andre kendte fordele 

og specielt epsom salt virker direkte som en tarmskyldning, hvorved ikke bare kollagenet, 

men også de gavnlige bakterier bliver fjernet. 

Det er tankevækkende, hvor ofte manglende viden, kan være medvirkende årsag til 

lappeløsninger, som i sidste ende får de samme konsekvenser uanset!  

 

 

“Lack of knowledge – that’s the problem” 

“When you know better – you do better” 

 

 

Der udbydes mange forskellige typer af foder. Tør- og frysetørret foder er populært, da det 

er langtidsholdbart og kan opbevares i skabet under akvariet. Tørfoder fås i dag som 

granulat, flager og pasta. Frysetørrede vand- og landlevende insekter har et velbevaret 

næringsindhold. De australske black worms er velkendte og særligt egnede, da de er 

opdrættet i kildevand.  

Tubifix er der meget delte meninger om, da mange producenter opdrætter dem i bassiner, 

hvor der holdes høns på trådnet, således at hønsenes afføring kan nære ormene. 

Producenterne er ofte asiatiske og der er ingen kontrol med hverken kvalitet eller hygiejne, 

med deraf risiko for bakterielt overførte sygdomme. 



Frysetørrede regnorm af amerikansk eller europæisk oprindelse har et perfekt sammensat 

næringsindhold og et meget højt proteinindhold på hele 70% og er derfor meget anvendeligt 

som en del af et intensivt opvækst foder, men også et fremragende supplement til voksne 

fisk. 

Der findes på markedet et utal af frosne blendede fodertyper baseret på hvidt fiskekød, laks 

og rejer. De skal efter optøning lugte af frisk fisk. Foderet anvendes både frosset og optøet, 

men sviner meget og er derfor ikke specielt egnet til anvendelse i beplantede akvarier, hvor 

det er svært at gøre rent. 

 

Frosset levende foder, som myggelarver, skal være frosset i rent vand. Køb det i plader a 

500gr, da det ellers fra leverandøren, har været optøet, ompakket og genfrosset. Dette 

reducerer næringsværdien og øger bakteriemængden. Plader, der nemt knækkes har et 

højt produktindhold og er ofte lidt dyrere og er de svære at knække indeholder de mest 

vand. Myggelarver, artemia, daphnier, mysis og krill skal falde fra hinanden under optøning 

og være klare transparente, som var de levende. 

Kogte økologiske blåmuslinger er et overset foder med et samlet proteinindhold på næsten 

50%. De indeholder omega-3 fedtsyrer og de fleste nødvendige mineraler og C-vitamin, 

men ikke D-vitaminer. Muslingerne kan blendes, rives eller skæres mens de er frosne, 

fordeles i en isterningebakke og lægges i fryseren igen. Blåmusling synker. Holdbarhed på 

frost op til 6 mdr. 



Muslingerne kan også købes frosne og revet, samt frysetørret og finskåret i mundrette 

stykker. Fordelen er her, at du kan tilsætte vitaminer og organiske mineraler til vandet, hvori 

muslinger opblødes. 

Æggeblomme fra fugl eller fisk, er et meget overset foder i moderne foderproduktion. Ægget 

indeholder summen af alt, hvad et embryo skal bruge for at udvikle sig til en perfekt kopi, 

af sit ophav. Æggets indhold af vitaminer, proteiner og mineraler er nøje afstemt til 

maksimal cellevækst. Derfor findes der ikke noget bedre, end et foder med æggeblomme.  

NatureKind frostfoder fra CE Fish Essential ltd er specielt udviklet til omnivorne fisk som 

discus og indeholder udover æggeblomme, en del amazon frugter, blomster og alger. 

Optøet kan det holde sig friskt i køleskabet en uges tid. Det har pasta konsistens og hæfter 

fint på glasset. Discus yngel vokser hurtigt på dette foder og det høje indhold af klorofyl 

fremmer fiskenes blå farver. Vi anser Naturekind for at være tæt på det perfekte fuldfoder. 

 

 

Afslutningsvis kan du også overveje, at fremstille dit eget fuldfoder. Der findes mange 

forslag til opskrifter online. Du finder vore forslag til de bedste opskrifter i en anden artikel 

på vor hjemmeside AquaWildLife.com Vi har medtaget et par af de mest anerkendte, 

heriblandt fra amerikanske Marc Weiss, som er verdenskendt for hold og opdræt af discus, 

samt specialist i fiskenes ernæringsbehov. 

 

2.3 Årsager Kulfilter & Osmosevand  

Filtrering over aktivt kul er for nuværende den mest diskuterede årsag til HITH i specielt 

USA.  At kullet, der bruges til at fjerne skadelige gifte fra vandet, i sig selv skulle være årsag 

virker lidt absurd. Men, mange beretter, at når de fjerner kulfilteret, så stopper sygdommens 

udvikling og den fortsætter igen, hvis de vender tilbage til at filtrerer vandet over kul. Nogle 

mener, det kan være de fine partikler af kulstøv, der spredes i vandet. Mange forsøg og 

studier, der har forsøgt at teste teorien, har ikke ført til afgørende konklusioner. 



Andre mener, at kullet fjerner vitale organiske mineraler og sporelementer og at det 

efterfølgende fører til udvikling af HITH. 

Et studie udført af Hemdal & Odum i 2011 viser at HITH kan udløses ved kulfiltrering, men 

samtidig gives der ikke fuldgyldigt svar på om det er kulstøvet i vandet, der er udløsende 

årsag. 

Professionelle opdrættere og erfarne akvarister, der anvender omvendt osmose RO-vand, 

HMA ( Heavy Metal Axe ) vand og resin filtreret vand, skulle jo så opleve HITH ofte – men 

det gør de ikke! Derimod mineraliserer de vandet efter, at det er produceret og inden det 

kommer i akvariet. Mineraliseringen understøtter fiskens osmoseregulering og modvirker 

manglen på de livsvigtige organiske mineraler. Herudover tilsætter opdrættere humic - og 

fulvicsyrer, som indeholder store mængder organiske sporelementer. Ved korrekt 

forberedelse af vandet, er der således ikke sammenhæng i påstanden om, at kulfiltreret 

vand alene kan være en udløsende årsag. 

 

2.4 Årsager Hexamita, Spironucleus og Dinoflagellat 

Disse flagellater blev tidligere anset for at være den primære og væsentligste årsag til HITH, 

men det er de ikke ifølge de mest erfarne veterinærdyrlæger, opdrættere og akvarister. 

Denne viden er desværre fortsat ikke nået ud til det brede publikum, da antibiotika og 

kemiske produkter synes at være det første forslag de lokale fiskehandlere og velmenende 

akvarister fra sociale medier, kommer med. 

Hexamita og Spironucleus er parasitter, som findes hos tropiske fisk og som kan forhindrer 

næringsoptagelsen i mave-tarm systemet. De er fundet i mange tilfælde med HITH, men 

ofte kun i puds og kratere på ydersiden af kroppen, mens tarmene har været fri for 

parasitten. De fleste er derfor af den opfattelse, at Hexamita ifbm. HITH dukker op som 

endnu en infektion og ikke er selve årsagen. I de tilfælde, hvor Hexamita er blevet fundet i 

fordøjelsessystemet, har en behandling ikke haft synlig effekt, før infektionen i mave-tarm 

har været slået ned. 

3.Behandlingsforslag 

I modsætning til mange velmenende råd om straks at skaffe anitibiotika, så er det faktisk 

relativt nemt og billigt at helbrede eller rettere, at stoppe de vævsnedbrydende processer. 

Hvis du følger nedenstående enkle trin i rækkefølge som listet, vil du overvejende 

sandsynligt kunne helbrede din fisk uden at skulle til dyrlægen for at købe dyr medicin: 

3.1 Eliminering af årsager 

1. Start med vandskifte på 25% og ikke mere end 50% hver 3’de dag. Dette er den 

eneste måde at sænke nitratkoncentrationen på. Husk at rengøre bunden for madrester 

og afføring. Akvariets indvendige sider skrubbes rene ugentligt. 

2. Tilsæt salt uden antiklumpningsmidler og jod til akvarievandet. Dette vil vende det 

osmotiske tryk og er specielt effektivt i blødt mineralfattigt vand. Vand vil forlade 

cellerne. Dette vil dehydrere mindre flercellede organismer først og dermed eventuelle 

parasitter. Discus tåler det, men hold øje med deres iltoptagelse og sørg for ekstra 

lufttilførsel. 



5 gram salt per liter akvarievand (0,5%) vil være passende. Husk at tilsætte salt løbende 

modsvarende den udskiftede mængde vand. 

3. Hæv vandtemperaturen med 4-6℃ ( op til 36℃ - se vores artikel Salt & Varmekur 

) 

Fiskenes omsætning stiger ved højere temperatur og det kan fremme heling, hvis der 

anvendes salt samtidigt. Høj temperatur alene kan medføre stress og øget bakterietryk.  

4. Fodringen skal være varieret. 

Inden fodring i behandlingsforløbet påbegyndes, kan det anbefales at give fisken Epsom 

salt. Saltet kan opløses i et væskesugende foder. Det ville tømme mavesæk og tarm og 

gøre fisken mere modtagelig for behandling. 1 spiseskefuld til 100ml vand er passende. 

Spiser dine fisk ikke, så kan Epsom salt tilsættes akvariet med en dosis på 2gr pr liter. 

Det bedste vil være at foretage dette i et karantæneakvarie. 

Mange akvarister sværger til at anvende hvidløgssaft i foderet, da det skulle virke 

forebyggende. Studier har vist at hvidløg har en hæmmende effekt på tilvæksten af 

bakterier og det antages derfor, at det har samme effekt på Hexamita og Spironucleus 

parasitterne. 

 

3.2 Styrkelse af imunforsvaret  

Som minimum skal dine fisk nu og fremadrettet og mindst et par gange ugentligt have 

et foder med A, B, C, D og E- vitaminer. Det kan være synkende blødt granulat, som du 

lader opsuge vitaminer i en vandig opløsning. Knus en multi-vitamin tablet i en morter. 

Opløs pulveret i lidt vand og lad granulatet suge væsken. Frysetørrede fodertyper er 

meget egnet til formålet. Sideløbende skal du give et foder, som ligger tættest muligt 

op af fiskens naturlige fødeemner. F.eks levende myggelarver, rejer, melorm, regnorm, 

artemia, krill og muslinger. Frysetørrede varianter af førnævnte er fuldt brugbare. Listen 

er endeløs lang og du kan endeligt også lave dit eget foder. Du kan finde opskrifter på 

vor hjemmeside DiscusWIldLife.dk. 

5. Fjern kulfilteret. Mineraliser dit osmosevand. Kontroller dit hanevand for 

karbonathårdhed. Dette er vigtigst, hvis du må fortsætte til pkt 6. Køb fremover kun høj 

kvalitets filtrer og skyl grundigt før anvendelse. 

 

3.3 Medicinsk og antibiotisk behandling  

6. Medicin. Hvis alle ovenstående ændringer fejler kan det være en ide, at behandle 

akvariet og fiskene for Hexamita og Spironucleus med kemikalier eller antibiotika. Følg 

instruktioner for det valgte produkt og den periode som behandlingen anbefales at skulle 

kører over.  

Fortsæt herefter med pkt. 1 > 5 

Følgende produkter er anerkendte for deres virkning og kan handles via internettet hos 

udenlandske virksomheder. De er dog ikke lovlige at importere og bruge i Danmark, 



hvorfor det alene kan anbefales at tage kontakt med den lokale dyrlæge for udlevering 

af en receptpligtig antibiotika. 

Sera Flagellol 

Waterlife Octozin 

Manaus Aquarium Octosil 

Metronidazol, Flagyl og Flubendazol (kræver recept fra dyrlægen) 

 

4.0 Konklusion. 

Der findes ikke nogen eksakt viden, beviser eller videnskabelige studier som kan 

dokumentere en enkelt årsag til HITH. Sammenholdes de mange mulige årsager, som her 

er gennemgået, tyder alt på, at en manglende evne til at optage vitale vitaminer og 

mineraler fra føden, er den grundlæggende årsag og at svækkelsen af immunforsvaret 

herefter bringer flere faktorer i spil, som udløser sygdommen. 

Veterinærmedicinsk Universitet i Wien har igangsat et studie, der skal klarlægge 

sammenhænge mellem fodersammensætning, næringsoptagelse og HITH. Det kan vi så 

afvente med spænding!  

Afslutningsvis skal det være sagt, at vi ikke er videnskabeligt uddannede, ichtyologer eller 

veterinærkyndige. Denne artikel er derfor udelukkede ment, som et informativt værktøj og 

ikke som en garanteret redegørelse og kur. Den er alene baseret på tilgængelig viden, vores 

egne erfaringer, samt informationer indhentet hos opdrættere og hobbyspecialister i vort 

netværk og her videregivet uden forbindende. Vi håber du kan bruge denne viden til at 

imødegå HITH blandt dine discus.  

 

AquaWildLife Aps 
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