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Modellverktøyene

• Smittetrykksmodellen
• Beregner produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanlegg

• Beregner antall smittsomme luselarver (copepoditter) på grunnlag av 
forutsetninger om daglig dødelighet og temperaturavhengig utvikling 

• Smittespredningsmodellen
• Hydrodynamisk modell som beskriver hvordan passivt drivende partikler blir 

spredt i fjorder og kystfarvann

• Dødelighetsmodellen
• Beregner forventet dødelighet for laksesmolt og fjordstasjonær sjøaure på 

grunnlag av data fra den Nasjonale lakselusovervåkningen



Paradoksene

• Tetthetsparadokset

• Lav copepodittetthet både pelagisk og i strandsonen
• Kan pelagisk tetthet i størrelsesorden 1 copepoditt pr 100 m3 være årsak til 

at oppdrettsfisk får massive påslag i løpet av få dager?

• Er smittedosen stor nok til å forklare store påslag på sjøauren på 
forsommeren?

• Samtidighetsparadokset

• Hvorfor smittes ikke sjøauren og oppdrettslaksen samtidig i samme 
område?
• Sjøauren smittes på forsommeren og oppdrettslaksen på 

sensommeren/høsten, når smittetrykket mot sjøauren går ned



Perioder med ingen/lite behandling

0

2

4

6

8

10

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10 13 16 19
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Fastsittende lus 
på oppdrettslaks
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Fastsittende lus på oppdrettslaks

Lakselusovervåkning på villfisk



Hva vet vi om tetthet av luselarver?

• Veldig lave pelagiske tettheter målt i Norge, Færøyene og Skottland
• Nesten ikke målbare tettheter av luselarver i sjøen

• Luselarver akkumuleres mot land (200 x ?)
• Encounter probablity (parasitt treffer vert) størst i strandsonen 

• Høye tettheter av nauplier og copepoditter påvist nedstrøms nøter 
under notvasking og avlusning, og aldri ellers
• Nordmøre: 40 larver pr m3 ved notvasking

• Færøyene: 10-20 ganger større konsentrasjon ved avlusning (opptørking av 
nøter)



Smittetrykksmodellen
basert på antall gravide hunnlus rapportert ukentlig, forutsetninger om antall egg pr hunn, 
temperturavhengig utviklingstid til smittsomt stadium, og daglig dødelighet

HIs estimat for produksjonen av klekte 
lusegg i Hardangerfjorden i 2014

Utviklingstiden fra nauplius 1 til 
copepoditt som effekt av temperatur

966 millioner
1 pr 8 m3



Smittetrykksmodellen (basert på Heuch og Mo)
Utviklingstid til smittsomt stadium (modell Stien m.fl.)

• Minimum 8 dager fra klekking til larven når det infektive 
copepodittstadiet

• Copepodittene er infektive i knapt 10 dager.
• 17% dødelighet pr dag

• 100 millioner lusegg som klekker dag 1 
• 23 millioner copepoditter på dag 8
• 41 millioner på dag 9, når de som klekte på dag 2 kommer inn i

beholdningen
• 57 millioner på dag 10, osv. 
• Etter 18 dager blir det akkumulerte antallet 128 millioner

• En ny studie av reproduksjon av lakselus viser at 
klekkeprosenten er 55% 

• 12 millioner copepoditter på dag 8
• 22 millioner på dag 9
• 31 millioner på dag 10 osv. 
• Etter 18 dager blir det akkumulerte antallet 71 millioner

copepoditter.

• Dersom vi forutsetter at ingen copepoditter er i live eller ikke
lengre er effektive smittere på dag 19, blir maksimalt
akkumulert antall 63 millioner.

• Hardangerfjordens areal er drøyt 1000 km2, og volumet 8
milliarder m3  (ned til 8 m dyp = lusesjiktet)

• Tettheten av copepoditter blir 1 pr 110 m3.



Hypotese: smittetrykket er proporsjonalt med 
produksjonenav lusegg i oppdrettsanleggene

Test: er påslaget av lus på sjøaure proporsjonalt med luseggproduksjonen?

2010 høy produksjon av smitte, høy infeksjon

2011 høy produksjon av smitte, lav infeksjon

2012 lav produksjon av smitte, høy infeksjon

2013 lav produksjon av smitte, moderat infeksjon

2014 moderat produksjon av smitte, moderat/høy infeksjon



Sammenligning av beregnet produksjon av lusesmitte og predikert
prosent luseindusert dødelighet

I år med høy produksjon av lusesmitte var andel sjøaure med høy infeksjon omtrent på samme nivå eller
mindre enn i år med lav produksjon.



Hardanger og Sunnhordland juni 2013 Midtre Hardangerfjord juni 2013



Lokaliteter i drift sommeren 2013

Dysvik

Hessvik
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Lus fastsittende

Tilsvarer 1 copepoditt pr 5 m3/dag, eller 1 copepoditt pr 120 m3/time



I perioden uke 12-37 i 2013 var 21 lokaliteter i drift i sone 6 (ytre Hardanger), og 13 i sone 7. 7 av 
34 lokaliteter ble utslaktet. 12 behandlinger i løpet av de 19 ukene, ingen etter uke 30.
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Lus fastsittende
Hvordan oppstod denne toppen?

Hvorfor er det ingen 
topp her?





Påslag på sjøauren i uke 22 og 23
Høy andel med mer enn 0,1 lus pr g fiskevekt



Mye lus i Ålvik i uke 24 og 25, påslag i uke 22



Mye lus i Ålvik i uke 24 og 25, til tross for liten copepoditt-tetthet i juni



Problemstillinger

• Smittespredningsmodellen gir et omvendt resultat av det som kan 
observeres i oppdrettsanleggene
• Hvordan kan modellbasert varsling brukes til å planlegge tiltak i 

oppdrettsanleggene?

• Ifølge HI er det god korrelasjon mellom modellens prediksjoner og 
observert påslag på sjøaure
• Kanskje fordi sjøauren alltid får påslag i juni, og modellen predikerer 

smitteproduksjon pga temperaturøkning?
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Antall laks fisket i Gaula

<3 kg 3-7 kg >7 kg

Etter 0 dødelighet på utvandrende smolt i 2010, kom det tilbake omtrent 
like mange smålaks til Gaula året etter, som det gjorde i 2012 etter 90% 
dødelighet i 2011 og i 2013 etter 94% dødelighet på smolten året før (blå 
piler).
Etter 0 dødelighet i 2010 kom det tilbake like mye storlaks i 2013 som i 
2014, etter 90% dødelighet i 2011 (3 år tidligere) I 2015 kom det tilbake 
dobbelt så mange storlaks etter 94% dødelighet i 2012 som i 2013 etter 0 
dødelighet (svarte piler). 



Kritiske nivå av lakselus påvist i Sognefjorden

• Rapport fra 2002 (Holst 
m.fl.): 
• Utvandrende smolt infisert 

med 30-90 lus i perioden 
1999-2001

• 100-130 lus på sjøaure

• Forskernes konklusjon: 90-
95% av laksesmolten i 
Sognefjorden drepes av 
lakselus.

• Kollapset bestandene av 
laks og sjøaure i S&F i 
2000-2004?

Stiplet linje: andel av utvandrende smolt med 
påslag av lakselus (prevalens)
Rød linje: antall lus pr infisert smolt (median 
intensitet)



Syretesten: hvordan gikk det med bestandsutviklingen til 
laksen i etterkant av antatt dødelige lusangrep?

Ingen ting i 
fangststatistikken for 
perioden 2000-2004 
som tyder på massiv 
smoltdødelighet 1-2 
år tidligere

• 2000 et spesielt godt 
år for smålaks
• Bedre enn 

gjennomsnittlig 
overlevelse for smolt 
som vandret ut i 
1999



Vik

Skatval

Andel sjøaure med et infeksjonsnivå høyere enn dødelighetsgrensen 2004-2010



Sjøauren – motsatt utvikling i forhold til smittenivå

• Vesterålen

• I perioden 2012 -2014 har det vært installert 
en oppvandringsfelle i det nærliggende 
Fiskfjordvassdraget, der all oppvandrende fisk 
har blitt innfanget og undersøkt. 

• Ferskvannsbiologen :

• «Sjøørretbestanden har dermed variert 
mellom 300-500 fisk de siste tre årene, og 
må anses som stabil. Endringa i antall 
sjøørret mellom 2012 og 2013 ble ikke 
satt i sammenheng med endra 
påvirkning fra lus. I 2014 var både 
sjøørret og laks mindre infisert av lus enn 
de to foregående årene, og vi finner 
heller ikke i 2014 grunnlag for å forklare 
mellomårlig variasjon i størrelsen på 
sjøørretbestanden ut fra luseinfeksjon i 
sjøen.»

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102111201220132014

A
n

ta
ll

 s
jø

au
re

, i
n

kl
 g

je
nu

ts
at

t 
si

de
n 

2
0

09

4 elver i Trondheimsfjorden



Konklusjoner og spørsmål

• Det er ikke mulig å påvise at lus styrer bestandsutviklingen til villaks 
og sjøaure

• Det brukes 3-9 mrd årlig på å bekjempe lakselus av hensyn til vill 
laksefisk, men vi ser ingen målbare resultater av innsatsen

• Hvorfor blir det ikke mer laks og sjøaure?

• Hvorfor forvaltes oppdrettsnæringa ut fra et feilaktig syn på 
sammenhengen mellom lus og villfiskens utvikling?

• Bør vi snart stille et krav til politikerne om at kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltningsregimet skal granskes?



Ingeborg Palm Helland, Ingebrigt Uglem, Peder A. Jansen, Ola H. Diserud, Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad (2015): 

Statistical and ecological challenges of monitoring parasitic salmon lice infestations in 
wild salmonid fish stocks.

Aquacult Environ Interact, Vol. 7: 267–280, 2015. 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2367261/Helland%2BStatistical%2B%2BAquaculture%2BEnvironment%
2BInteractions%2B%2B7%2B2015%2B.pdf?sequence=3&isAllowed=y

• Data fra Nasjonal lakselusovervåkning 2004-2010

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2367261/Helland+Statistical++Aquaculture+Environment+Interactions++7+2015+.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Fra Discussion:

…statistically significant only when we used the 
lowest level of 0.025 lice g−1 and not at levels of 
0.05 or 0.1 lice g−1. 

Fra Abstract:

Our results confirm that, even after correcting for 
temperature and salinity effects, infestation 
pressure from salmon farms significantly increases 
the probability of lice infestation in wild salmonids. 



Ny smittemodell for oppdrettslaks

• Gradvis og relativt langsomt påslag av copepoditter i løpet av sommer 
og tidlig høst

• Gradvis og langsom økning i voksne hunnlus, som produserer et 
økende antall klekte lusegg på sensommeren og høsten

• Preinfektive og infektive stadier akkumuleres i groen

• Vaskeaktiviteten øker på sensommeren og høsten, og frigjør store 
mengder pelagisk lus

• Kraftig påslag av lus om høsten, samt spredning hovedsakelig til eget 
anlegg

• Mottrekk: endret vaskeprosedyre
• vakuumvasking med oppsamling av groen



Hvordan smittes sjøauren?
• Enten fordi copopoditter akkumuleres i strandsonen fra 100 – 1000 x

• Tilsvarende fortynning pelagisk

• Eller smitte overføres fra villfisk

• Rognkjeks? Stingsild? X? Y?

• Er lakselusovervåkningen sikker på at det skilles treffsikkert mellom 
skottelus og lakselus?

Copepoditter av L. salmonis (til venstre) har en
svart strek bak hvert øye, C. elongatus har en rød
prikk på hver side av øynene.  

Størrelsesoverlapping forekommer i alle stadier
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Nord-Norge med Tana Nord-Norge uten Tana

Tana-effekten
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1990 – beholdning 90 mill oppdrettslaks
2015 – beholdning 380 mill
320% økning



Smittedose
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Respons = infeksjonsnivå og dødelighet
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Mulige tolkninger

• Asymptotisk smittemodell

– Smittedosen øker til den når et platå, der det ikke spiller noen rolle 
om dosen øker

• Alternativt er det ingen sammenheng mellom smitte produsert 
på oppdrettslaks og smitte på villfisk (smittenivå)

– Det er ikke påvist en trend mot økende smittenivå

– Det er ikke påvist en samvariasjon mellom smitteproduksjonen i 
oppdrettsanlegg og smittenivå/lusindusert dødelighet på villfisk



Paradoks: hvordan smittes laks i havet?

• Ikke samme lus på tilbakevandrere som på postsmolt under 
utvandring
• Generasjonstid på 3-8 mnd

• Mer lus på MSW laks enn på 1SW

• Gamle kilenotfiskere ytterst på kysten forteller at det typisk var 10-20 
lus på laksen når den kom inn fra havet (1960-1970)



Lus på villaks

• Strathy Point i Nord-Skottland
• C.D. Todd, B.D.M. Whyte, J.C. MacLean, A.M. Walker (2006): Ectoparasitic sea lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer, 

Caligus elongatus Nordmann) infestations of wild adult one sea-winter Atlantic salmon Salmo salar l. returning to 
Scotland, 1998-2005. Mar Ecol Prog Ser, Vol. 328: 183–193, 2006. http://www.int-
res.com/articles/meps2007/328/m328p183.pdf

• Store mengder voksen lus på laks som 
kommer rett inn fra havet 
• Variasjonen i antall lakselus 1-114
• Skottelus 0-107
• Begge arter til sammen 4-152

• Typisk 20-30 lakselus + 5-15 skottelus

• Canada
• 1980 nesten ikke lakselus, bare skottelus
• 2000 omvendt
• Oppdrettslaks som fødselshjelper?

http://www.int-res.com/articles/meps2007/328/m328p183.pdf

