
Mattilsynets vellykkete framavling av resistent lus 

Det burde ikke forundre noen at hyppig avlusning med kjemikalier fører til at lusa utvikler resistens. 

Årsaken til hyppig bruk av kjemikalier er Mattilsynets pålegg om å holde infeksjonsnivået svært lavt. 

Veterinærene i Mattilsynet har selvfølgelig lenge vært klar over at et regime som enkelte steder fører 

til 4-8 avlusninger pr år måtte bære galt avsted. Ikke desto mindre har de oppfattet sin rolle som å 

være regimets voktere, påse at det behandles hyppig, og overvåke at infeksjonsnivået ikke overstiger 
0,5 kjønnsmodne hunnlus.  

Tallmystisisme  

Er det noen som husker hvor tallet 0,5 kommer fra? De fleste tror vel at dette har noe å gjøre med 

overlevelsen til vill laksefisk under sjøoppholdet, at det er vitenskapelig begrunnet og derfor hevet 

over tvil.  

Som mange andre måltall har dette også vært gjennom en utvikling. I 1998 ble det innført en grense 

på 2 kjønnsmodne hunnlus om våren, og 5 lus senere på året. I 2000 ble dette strammet inn til 0,5 
hunnlus eller 4 bevegelige lus, begrunnet med at mer effektive kjemikalier gjorde det mulig. 

I 2001 foreslo forskerne Peter Andreas Heuch og Tor Atle Mo en modell for å beregne en tålegrense 

for lusinfeksjon av vill laksefisk1. De regnet seg fram til at lus på villfisken produserte 2,6 milliarder 

lusegg i 1988/89, det vil si før negativ påvirkning av vill laksefisk var beskrevet. Dette ble betraktet 

som det naturlige bakgrunnsnivået. De antok videre at villfisken kunne tåle en belastning på det 

dobbelte av dette (5,2 milliarder gytte lusegg). Ut fra dette beregnet de at maksimalt antall 
kjønnsmodne hunnlus på oppdrettslaks måtte settes til 0,05 i 1999.  

Hvorfor finnes vill laksefisk fremdeles? 

Utviklingen i antall gytte lusegg har siden overskredet denne tålegrensen med faktorer på 10-100. 

Ettersom ikke all vill laksefisk er utdødd, tvinger den logiske konklusjonen seg fram at det neppe er 

virkeligheten som er feil, men modellen. Heuch og Mo beregnet antall gytte lusegg til 88 milliarder i 

1988 og 111 milliarder i 1999, eller henholdsvis 34 og 43 ganger mer enn det de definerte som det 

naturlige bakgrunnsnivået. Hvis lakselus virkelig påvirker overlevelsen til postsmolten i en nasjonal 

skala, følger det logisk at effekten skulle vist seg som en negativ trend i fangststatistikken for laks i 

påfølgende år. Men 2000 og 2001 var tvert om de beste årene for oppfisket kvantum etter 1988, og 
2002 og 2003 var også over gjennomsnittet. 

Hypotetisk tålegrense koster 5 milliarder 

Modellen har vist seg ubrukbar til å beregne en tålegrense. Senere påbygninger med data fra den 

nasjonale lakselusovervåkningen har ikke forbedret modellens evne til å si noe fornuftig om 

bestandsutviklingen til villaks og sjøaure. Ikke desto mindre er det denne modellen som ligger til 

grunn for Mattilsynets forvaltningsregime, som altså har ført til en katastrofal utvikling for 

oppdrettsnæringen. Hverdagen har blitt en desperat kamp mot lus, og den koster kanskje 

oppdrettsnæringen 2-5 milliarder pr år. Enkelte oppdrettere oppgir en kostnad på 5 kr pr kg slaktet 

laks. Alle avlusningene med tøffe metoder fører dessuten til økt dødelighet, stress, sannsynligvis 
utbrudd av andre sykdommer, og redusert fiskevelferd. 

Den som tømmer verktøykassa må snekre sjøl 

                                                                 
1 Heuch, P. A. & Mo, T. A. 2001. A model of salmon louse production in Norway: Effects of increasing salmon 
production and public management measures. Diseases of aquatic Organisms 45, 145-152 



Ettersom Mattilsynet har sørget for å tømme verktøykassa for kjemiske metoder, bør vi nå kunne 

forvente at de tar en sjølkritisk gjennomgang av sitt forvaltningsregime. Skal de fortsette å forvalte  

oppdrettsnæringa ut fra en feilaktig modell for påvirkning av vill laksefisk, eller skal de forvalte ut fra 
et syn på hva som gir god fiskevelferd i oppdrettsmerdene?  

Det er selvfølgelig ikke slik at hvis man gjeninnfører grensene fra 1998 (kanskje denne gang 

begrunnet med at kjemien har sluttet å virke?), så vil resistensen avvikle seg selv. Men det er verdt å 

teste om ikke kombinasjonen av rensefisk og luseskjørt kan redusere behovet for avlusninger med la 
oss si 80-90%, dersom en fornuftig velferdsgrense innføres.  

Foreløpige data tilsier at luseskjørt har en effekt på 0-80%. Før vi vet mer om hvordan denne 

variasjonen kan forklares, kan det være interessant å sjekke om lusegg og copepoditter fanges på vei 

ut eller inn i merdene.  Badevaktene i Australia fikk seg en overraskelse da de oppdaget at hainettene 

som settes rundt badestrender fanget like mange hai på vei ut som på vei inn. Det største 

smittepresset for oppdrettslaks skal visstnok komme fra naboer i samme anlegg. Det kan være 

interessant å vite om det er denne smitteveien som blokkeres mest effektivt av skjørt. Rensefisk som 
kan spise et par lus pr vert vil sannsynligvis gjøre en bedre jobb enn de greier i dag. 

Om lus og menn 

Det er interessant at lederne for oppdrettsnæringens børslokomotiver har stått fram i samlet flokk 

på det nylig avholdte North Atlantic Seafood Forum i Bergen, og krevd 0-vekst inntil lusproblemet er 

løst. 0-vekst er fordelaktig når marginen er god. Både styreformann og administrerende direktør i 

verdens største laksoppdrettsselskap brukte lusa som påskudd for å be om 0-vekst eller endog 

reduksjon, uten å legge nevneverdig vekt på at dette vil videreføre den gunstige markedssituasjonen 

som gir gode kvartalsrapporter. Og når Marine Harvest sier hopp, da hopper Fiskeri- og 

havbruksnæringens landsforbund etter. Ifølge FiskeribladetFiskaren prøvde Geir Ove Ystmark, 

direktør i FHL, å komme kritikerne i MH i møte før helga, da han uttalte at vi ikke kan ha vekst uten 
vedvarende lave lusnivåer. Hvilket nivå da?  

Eiere, oppdrettere og interesseorganisasjoner må nå begynne å stille krav til næringens forvaltere, 

ikke om mer tilsyn, men om fornuftig, kunnskapsbasert og framtidsrettet forvaltning. Dessuten bør 

aksjonærene i børslokomotivene skaffe seg bedriftsledere som har blikket festet et sted bortenfor 

neste kvartal, og som har vilje til å kutte de utålelige omkostningene som følger av skadelig bruk av 
kjemi. Da må årsaken til lusproblemet angripes - Mattilsynets forvaltningsregime. 

 

 

 

 


