
Lus og avlusninger i 2018 

Figuren nedenfor sammenstiller data for gjennomsnittlig antall voksne hunnlus og bevegelige lus pr 

fisk, samt avlusningsaktiviteten i 2018 til og med uke 43 (utgangen av oktober). Data er hentet fra 

Lusedata.  

 

Kurvene for voksne hunnlus og bevegelige lus følger hverandre, men legg merke til skalaforskjellen 

på venstre (bevegelige) og høyre side (hunnlus). Det er jevnt over 3-5 ganger flere bevegelige lus enn 

voksne hunnlus pr fisk. Årstidsvariasjonen i 2018 er den samme som alle andre år. Det er relativt mye 

lus i januar til midten av mars, deretter faller lusenivået raskt til midten av april, holder seg lavt til 

midten av juni, og øker deretter på til det når en topp utpå høsten. Kurvene for 2018 antyder at 

toppen ble nådd i slutten av september. Gjennomsnittlig antall voksne hunnlus oversteg aldri 0,2 pr 

utgangen av oktober.  

Avlusningsaktiviteten er illustrert av stolper som viser andel av alle anlegg som gjennomførte 

avlusning i angitt uke. Rensefisk er ikke tatt med i denne oversikten, som omfatter kjemisk (bad + fôr) 

og mekanisk avlusning. Skalaen til høyre viser at i uke 13 (slutten av mars) var det 0,017 eller 1,7% av 

anleggene som behandlet fisken. I uke 36 (begynnelsen av september) var det 0,16 eller 16% som 

behandlet. Økningen i behandlingsaktivitet etter uke 13 fikk en topp på 6% i uke 16 (midten av april), 

som ganske sikkert har sammenheng med den formålsløse innstrammingen av lusegrensa fra 0,5 til 

0,2 i ukene 16-26 (se https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-

hatt-effekt/). I uke 18 hadde behandlingsaktiviteten falt til 3%, og deretter økte den igjen til 9% i uke 

26 (omkring St.Hans).  

Den eneste effekten den nedsatte lusegrensa har er å påføre oppdrettsfisken større påkjenninger, 

økt dødelighet og økt risiko for følgesykdommer. Det er, som vist bl.a. i forrige bloggartikkel, ingen 

sammenheng mellom lusenivået på oppdrettslaksen og villaksens skjebne. Figuren ovenfor viser med 

all tydelighet at lusa forsvinner på senvinteren hovedsakelig av andre årsaker enn avlusning. I 

perioden med minst avlusning går luseantallet mest ned. Luseantallet er størst om høsten, når det 

ikke er mye vill laksefisk i sjøen.  

På den andre siden viste forsøk på 1990-tallet at laks kan samle lus om vinteren opp til nivåer på 20-

50 lus, når fisken får stå ubehandlet lenge nok. Det er sannsynlig at det finnes et tipping point som 

bør utløse avlusning om vinteren. Dette punktet må defineres og identifiseres. 
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Lusa årssyklus styrt av giftalger? 

Lusa oppviser en naturlig årssyklus som forskerne har vist liten vilje til å finne ut av. Sjøtemperaturen 

når som regel et minimum i mars, og er trolig en del av forklaringen på at lusa kapitulerer, men 

neppe hele forklaringen. Mange steder er det liten forskjell på januar- og marstemperaturen. 

Forskjellen forklarer ikke hvorfor den kraftige nedgangen for lusa starter først mot slutten av mars. 

Jeg har tidligere foreslått at en hypotese om oppblomstring av giftalger i sjøen om våren bør testes 

(se f.eks. https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-hatt-

effekt/). Ting tyder på at et eller annet skjer i sjøen som rensker laksen for lus. Det er viktig å finne ut 

av dette for å kunne utvikle en rasjonell strategi for lusebekjempelsen. Den kommer neppe til å bli 

levert av Mattilsynet eller HI. Mattilsynet har forfalt til en institusjon for regimevoktning og 

avstraffelse.  

Figuren øverst viser også at det er sensommeren og høsten som er oppdrettsnæringens utfordring. 

Dette er enda tydeligere illustrert i neste figur, som sammenstiller Lusedata sine tall for dette. I 

september var det nesten 40% av anleggene som måtte iverksette tiltak, mot bare 7% i mars. 

Overskridelser av lusegrensene er få og uten betydning  

0,2-grensa fører til at vi får flere overskridelser i ukene 16-26 enn vi ville fått med 0,5-grense, for ikke 

å snakke om en mer fornuftig grense på kanskje 2. Figuren nedenfor viser antall anlegg som 

rapporterte over lusegrensa uke for uke i 2017 og hittil i 2018. 

 

Jevnt over ligger antall overskridelser på ca 20 pr uke de siste 2 årene, med et litt høyere nivå en 

periode om høsten. 20 tilsvarer 3-4% av anleggene, og betyr selvfølgelig ingen ting for villfisken.  

Det er en viss variasjon i lusetallene mellom fylkene, som vist i neste figur.  
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Vi kan merke oss at det er bare 1 fylke (S&F) som nærmet seg 0,5-grensa et par uker i september. 

Skiftet fra kjemisk til mekanisk avlusning 

Figuren nedenfor viser avlusningsmetodene som er benyttet i 2018, fordelt på måneder. Høyden på 

søylene viser hvor stor andel av anleggene som ble avluset. 

 

I løpet av de siste par årene har vi sett et paradigmeskifte i avlusningsmetodene. Mekanisk avlusning 

(inklusiv termisk) dominerer nå fullstendig. Rensefisk er ikke tatt med i denne oversikten, fordi 

innrapportering av utsett ofte gjelder enkeltmerder og skjer fortløpende i de samme merdene. 

Utsettingsstatistikken kan derfor gi et urealistisk bilde av omfanget. Det ble innrapportert 5236 

gjennomførte tiltak til Barentswatch i årets 10 første måneder, hvorav 59% var utsett av rensefisk. Av 

de resterende 2125 tiltakene var 73% mekanisk og 27% kjemisk avlusning (bad + fôr). H2O2 dominerte 

i gruppen bad (40%), og Slice dominerte i fôr (86%). 

Dødelighet som følge av avlusning   

Både mekanisk avlusning og bading representerer store påkjenninger for fisken. En nylig publisert 

artikkel fra HI beskriver utviklingen i avlusninger i perioden 2012-2017, med vekt på dødelighet som 
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følge av ulike behandlingstyper1. Til sammen 10.130 avlusninger ble analysert. Noen av 

hovedkonklusjonene er at fisk som på forhånd hadde en lidelse som forhøyde dødeligheten måneden 

før avlusning (0,25-1%/måned), fikk omtrent en fordobling i dødeligheten etter behandling. 

Doblingen kom uavhengig av temperatur og fiskestørrelse.  

Generelt økte dødeligheten ved badebehandling med økende temperatur, og fisk >2 kg fikk høyere 

dødelighet enn fisk <2kg både ved bad og mekanisk avlusning. Dødeligheten ved mekanisk avlusning 

var størst ved lave og høye temperaturer, og minst i området 7-13⁰C. Sammenlignet med 2015, gikk 

dødeligheten ved mekanisk avlusing og bading med H2O2 ned i 2016 og 2017. Ifølge diverse oppslag i 

de digitale oppdrettsavisene har behandlingsskader og dødelighet gått ytterligere ned i 2018.  

En HI-studie publisert i 20172 konkluderte med at dødeligheten ved H2O2-behandling økte kraftig 

med økende konsentrasjon av virkestoffet. Ved en konsentrasjon på 1 g/l var dødeligheten 0, ved 1,5 

g/l var den 18% og ved 2,25 g/l var den 100%. Det var liten forskjell i effekt på lus mellom 1 og 2 g/l, 

og derfor ingen grunn til å øke konsentrasjonen i et forsøk på å redusere effekten av resistens. 

Forfatterne antyder at episoder med høy dødelighet i etterkant av H2O2-behandling kan ha vært 

forårsaket av feilberegning av vannvolumet, og dermed at konsentrasjonen har blitt for høy. 

Figuren nedenfor er fig.2 i artikkelen om utvikling i avlusningspraksisen. Den originale figurteksten er 

gjengitt under. 

 

Number of reported delousing operations undertaken by chemotherapeutant bathing (azamethiphos, 

cypermethrin, deltamethrin), hydrogen peroxide bathing, mechanical treatment, thermal treatment, 

and ‘bath other’ treatments (unspecified combinations of chemotherapeutics, freshwater)(lines), and 

total number of reported delousing operations (grey bars) from 2012 to 2017 in all production zones 

in Norwegian Atlantic salmon aquaculture. Total; Chemotherapeutant; Hydrogen peroxide; 

Mechanical; Thermal; Bath other. 

                                                             
1 Kathy Overton, Tim Dempster, Frode Oppedal, Tore S. Kristiansen, Kristine Gismervik, Lars H. Stien 2018: 
Salmon lice treatments and salmon mortality in Norwegian aquaculture: a review. Reviews in Aquaculture. 
https://doi.org/10.1111/raq.12299  
2 Kathy Overton, Francisca Samsing, Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Lars H.Stien, Tim Dempster 2017: The use 
and effects of hydrogen peroxide on salmon lice and post-smolt Atlantic salmon. Aquacultur, Volume 486, 3 
February 2018, Pages 246-252. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.12.041  

https://doi.org/10.1111/raq.12299
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.12.041


Bath other er ferskvann og kombinasjoner av ferskvann og kjemikalier. Figuren skiller mellom termisk 

avlusning og mekanisk avlusning. Dette er slått sammen i statistikken til Barentswatch og Lusedata. 

Kjemisk bading dominerte i 2012 og 2013, men gikk ned fra 80% til 6% i 2017. H2O2 hadde en topp i 

2015 på 36%, men gikk ned til 8% i 2017. Mekanisk avlusning utgjorde 14% i 2017, og termisk 61%. 

Termisk avlusning gir jevnt over større dødelighet enn andre typer mekanisk avlusning. Bath other 

gikk ned fra 33% i 2016 til 12% i 2017.  

På Sealice2018 i Chile presenterte forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet figuren 

nedenfor, som viser endringen i bruk av legemidler til avlusning. I perioden 2000-2006 ble fisken i 

gjennomsnitt behandlet en gang i året med legemidler. Dette økte til nær fem ganger i 2014, men var 

i 2017 tilbake til en gang pr år. Forskjellen på oversikten i HI-artikkelen og Ollis kurve er sannsynligvis 

at den sistnevnte inkluderer legemidler i fôr. 

 

Har noen sett på sammenhengen mellom avlusning og PD-utbrudd? Eller ILA? Eller hjertespreng? Det 

virker sannsynlig at de ekstreme kravene til hyppig avlusning som følger av de ubegrunnete 

lusegrensene kan være en viktig årsak til de andre sykdommene som rir næringen som en mare.  

Ukjent effekt av forebyggende metoder 

Vi har foreløpig ingen systematiske undersøkelser som kvantifiserer effekten av ulike forebyggende 

metoder. Så langt er det lite som tyder på at forebygging eliminerer behovet for avlusning. Rensefisk 

har ifølge mange anekdotiske beretninger god effekt. Tallene for dette er firmahemmeligheter, som 

med fordel burde blitt publisert. Hvis vi hadde hatt mer fornuftige grenseverdier basert på 

oppdrettslaksens velferd og mulige triggerpunkt for å starte galopperende epidemier, ville det 

kanskje vise seg at rensefisk alene kunne holde lusenivåene nede. Det burde være mulig å forske på 

dette ved å se på stamlaksanleggene, som allerede har dispensasjon fra de generelle lusegrensene. 

Man unngår da at Mattilsynet skulle finne på å stikke kjepper i hjulene.  

Håpet om at en grense på 0,2 skulle gjøre det vanskelig for lusa å formere seg, har ikke materialisert 

seg, og er i alle fall ikke dokumentert. Tanken er at hunnlus må møte hannlus for at det skal bli barn 

av det. Sjansen for at dette skal skje er liten når det bare er 0,2 voksne hunnlus pr fisk. Det virker 

likevel som at egensmitte og eventuell ekstern smitte greier å opprettholde smittetrykket i merdene. 

Det er uavklart om luseskjørt holder lusa unna eller inne i merdene. Undervannslys, snorkler og 

nedsenking skal ha en viss effekt, men er det bryet verdt? Effekter av ulike notvaskingsmetoder er 

ikke undersøkt. Brakklegging ser ikke ut til å hjelpe annet enn i en kort periode etter nyutsett. Det 



lever tross alt villfisk med smitte i disse sonene, og luselarver kan drive langt. Til og med Marine 

Harvests utstillingsvindu i Flekkefjord måtte slakte ut på grunn av lus. 

Lukking av anleggene med duk ser ut til å virke i små anlegg, men det er store utfordringer forbundet 

med oppskalering til industrielle nivå. Vannkvalitet er en problemstilling som kan trigge epidemier i 

lukka anlegg, og da av verre ting enn lus. 

Automatisert telling av lus ved hjelp av maskinsyn ser ut til å være like rundt hjørnet. Enda mer 

spennende er utviklingen av kvantitativ miljøDNA-metodikk, som kan gjøre det mulig å sjekke 

tettheten av lus ved å ta vannprøver og analysere for hvor mye luseDNA som er til stede. Blant annet 

vil dette representere et gjennombrudd med hensyn til å verifisere de ulike smittemodellene, og kan 

gjøre det mulig med tidlige varsel til oppdretterne om å øke beredskapen. Ryktene vil ha det til at 

NINA har kommet langt med å utvikle slike metoder. Foreløpig har de bare publisert om 

identifikasjon og kvantifisering av fiskearter i ferskvann3. I 2018 har de testet metoden på lus.  

Mens vi venter på gjennombruddet 

Generelt tar luseforskningen utgangspunkt i den feilaktige forutsetningen at det er villfisken som har 

problemer med lus. Det kan da vanskelig komme noe produktivt ut av den. 

SLRC (Lakselussenteret i Bergen) har nå holdt på i 8 år og kostet over 200 mill kr, uten at det hittil har 

avfødt praktiske resultater (med unntak av en patentert følsomhetstest for H2O2)4. Det er mulig 

problemet er trangboringen i løpet de studerer verden gjennom. Tross alt er sjefen, professor Frank 

Nilsen, også sjef for ekspertutvalget som fargelegger POene. Virksomheten bør evalueres av 

oppdrettsnæringen.  

Chilenerne har visstnok lyktes i løpet av få år med å utvikle en vaksine mot lusa som plager dem der: 

Caligus rogercresseyi, en slektning av skottelusa. Ifølge en presentasjon på Sealice2018 reduserte 

denne vaksinen påslaget med 97% i flere måneder etter utsett5. 

Mens vi venter på effekten av avl og immunstimulerende fôrmidler, må vi sette vår lit til mekaniske 

avlusningsmetoder, eventuelt også laser, samt forebyggende metoder. Den gode nyheten er at lusa 

nå er litt mindre resistent mot legemidler enn den var tidligere, som en effekt av nedgangen i bruken 

av legemidler. Økningen i følsomhet ser ut til å være minst for H2O2, men lusa er likevel generelt mer 

følsom for H2O2 enn de andre bademidlene. Variasjonen i følsomhet er stor fra case til case.   

Det har vært mye snakk om nye kjemiske midler, spesielt lufenuron. Nylig kom nyheten at 

legemiddelselskapet Elanco har trukket søknaden om godkjenning av lufenuron i Norge. Dermed vil 

det ikke komme noe nytt i overskuelig framtid som lusa ikke har utviklet resistens mot, og som i det 

minste kunne kjøpt oss tid.  

Ferskvann er verdens mest miljøvennlige kjemikalium. Det er vanskelig å ta alvorlig spådommene om 

at lusa kommer til å utvikle toleranse for ferskvann på grensen mot resistens. Tross alt har ikke lusa 

greid å forsere salinitetsgradientene i brakkvannspregete fjorder på 10.000 år, for ikke å snakke om 

gradienten gjennom Øresund og inn i Østersjøen.  

Samordnet avlusning om høsten bør testes ut. Metoder for å forutse risiko for galopperende 

luseepidemier og ditto beredskapsplaner må utvikles. Grenseverdiregimet må evalueres. 

Sannsynligvis vil det da vise seg at det vil være fornuftig å sette grenseverdier mye høyere enn 

                                                             
3 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436734  
4 https://slrc.w.uib.no/  
5 https://www.kyst.no/article/nye-bioteknologisk-verktoey-speeder-opp-vaksineutviklingen-betydelig/  

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436734
https://slrc.w.uib.no/
https://www.kyst.no/article/nye-bioteknologisk-verktoey-speeder-opp-vaksineutviklingen-betydelig/


dagens nivå, og gjøre dem steds- og sesongavhengige. Dette kan bli det viktigste bidraget til å få ned 

svinnet/dødeligheten i sjøfasen.  

Det gjenstår å se om Mattilsynet vil ta sitt ansvar for næringsutvikling og veiledning alvorlig, og 

dermed bli en samarbeidspartner i omleggingen av lusebekjempelsen, til forskjell fra å fortsette som 

politi og bremsekloss. Det skal vel mye til for de legger død vrangforestillingen om at vi avluser først 

og fremst av hensyn til villfisken. Men vi kan ikke gi opp håpet om at illustrasjoner av den typen som 

er presentert i denne og den foregående bloggartikkelen til slutt vil bevege selv blokkerte sinn.  

 


