
Skal oppdretterne fånyttes bekjempe lus av hensyn til villfisken, eller bør det fokuseres på 

lusekamp av hensyn til oppdrettsfisken selv? 

Er det mulig å regulere mengden av infektive luselarver i et produksjonsområde gjennom kollektiv 

innsats av alle oppdretterne i området? Påstanden om at dette er mulig ligger til grunn for 

trafikklysmodellen. Jeg skal i det følgende sammenligne modellberegningen for de 2 foreslåtte 

produksjonsområdene Karmøy-Sotra og Nord-Trøndelag, for å illustrere at det i praksis ikke er mulig 

å påvirke smittetrykket mot sjøaure. Sannsynligvis er også modellberegninger av lusmengden i et 

produksjonsområde feil.  

HIs smittemodell beregner totalt antall copepoditter i hvert produksjonsområde på en gitt dato. 

Beregningene for perioden 1.april til 24.september 2016 er gjengitt i figurene nedenfor. 

 

 

 

Hvis vi sammenligner slutten av overvåkningsperiode 2 (ca midten av juli), så finner vi at det var ca 8 

ganger mer lus i Karmøy-Sotra (ca 2 milliarder) enn i Nord-Trøndelag (ca 250 millioner). Likevel var 

lusinfeksjonen på sjøørreten omtrent den samme i begge områder. Figurene nedenfor viser at i 

Nord-Trøndelag fikk 6 av 8 observasjoner på 4 lokaliteter rødt lys. I Karmøy-Sotra ble det rødt lys for 

7 av 12 observasjoner på 6 lokaliteter.     



 

Nedregulering av MTB uten effekt 

Ifølge trafikklysmodellen skal da MTB reguleres ned i begge disse produksjonsområdene, ettersom 

lusa ifølge modellen har omtrent samme effekt på sjøauren. Dette altså til tross for at det var 8 

ganger mer lus i det ene området.  

Spørsmålet blir da hvilket nivå luseproduksjonen skal nedreguleres til for at områdene skal få grønt 

lys? I praksis betyr dette at det ikke vil hjelpe å redusere copepodittmengden 8 ganger. Det er helt 

urealistisk at det vil bli mulig å redusere lusemengden til et slikt nivå, og uansett vil det ikke hjelpe. 

Eksempelet fra midtre Hardangerfjord (http://aquablogg.no/trafikklysmodellen-ma-forkastes-som-

forvaltningsmetode/#more-296), som ligger sentralt i produksjonsområdet Karmøy-Sotra, 

demonstrerer at selv om mengden lus på oppdrettslaksen i området var helt ubetydelig, fikk sjøauren 

likevel betydelige påslag av lus. Det er ikke mulig å redusere antall lus på oppdrettslaksen fra 0,1 

voksne hunnlus til 0,01, altså 1 lus pr 100 fisk.  

Eksempelet illustrerer dessuten at det ikke er en sammenheng mellom luseproduksjonen i anleggene 

og infeksjonsnivået på villfisken. Det er heller ingen sammenheng mellom infeksjonsnivået på 

villfisken og bestandsutviklingen til laks og sjøaure. Jeg har illustrert dette i flere artikler som kan 

leses på denne bloggen. Påstanden om at produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanleggene 

forårsaker en dødelighet på villfisken som er proporsjonal med smittetrykket beregnet som teoretisk 

eggproduksjon, er grunnleggende feil. 

Feilaktig smittemodell gir lite effektiv avlusning  

Det er en missing link i den foreslåtte forvaltningsmodellen. Spørsmålet som trenger ny analyse er 

om modellens basis i bare ett kildeledd (produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanleggene) er 

plausibel. Observasjonen av ikke-synkrone påslag av lus på oppdrettslaks og sjøaure vil være lettere å 

forklare hvis smitten kommer fra ulike smittereservoar. Den ikke-lineære sammenhengen mellom 

beregnet smittetrykk og påslag av lus på sjøauren er heller ikke forklart av modellen.  

Korrelasjonen mellom smittemodellens prediksjoner og målte påslag på smolt i vaktbur kan muligens 

forklares av at det er luselarver tilstede i strandsonen mer eller mindre alltid. Vaktburene ankres opp 

tett inntil tangbeltet, som oftest på 3 m dyp.  

De ikke-synkrone påslagene av lus på sjøørret og oppdrettslaks kan tolkes som at det ikke foregår 

noen omfattende transport fra smittereservoaret i strandsonen ut til oppdrettsanleggene. Mangelen 

på eggproduserende lus i oppdrettsanleggene i ukene før påslagene kommer på sjøauren, tyder på at 

det ikke er pelagisk transport fra oppdrettsanleggene som skaper smittetrykket i strandsonen. 
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Hva om strandsonen og oppdrettsanlegget er 2 uavhengige smittereservoar? 

Det kan være fruktbart å se på oppdrettsnota med groe som et økosystem med sin egen 

smittedynamikk. Det foreligger observasjoner som tyder på at smitte frigjøres i forbindelse med 

nothåndtering, og spesielt i forbindelse med notspyling.  

Vi kan formulere en hypotese om at strandsone-sjøaure utgjør et system med sin egen 

smittedynamikk, mens oppdrettsanlegg-oppdrettsfisk er et annet system, også med en egen 

smittedynamikk.  

Det virker åpenbart at dagens smittemodell ikke er et tilfredsstillende verktøy for oppdrettsnæringen 

til å forutsi tidspunkt for påslag av lus, og dermed heller ikke for å planlegge og gjennomføre tiltak. 

Trafikklysmodellen vil derfor heller ikke bidra til å redusere smittetrykket mot vill laksefisk.   

Effektiv avlusning av oppdrettsfisk vil bero på utvikling av en rimelig pålitelig indikator som kan varsle 

påslag i oppdrettsanleggene. Fokus bør rettes mot rutinene omkring nothåndtering, og spesielt med 

hensyn til notvasking.   

 

 

 


