
  Lusas årssyklus 

Figuren nedenfor viser antall voksne hunnlus på oppdrettslaksen, målt som gjennomsnittet for alle 

anlegg i hele landet. Data er hentet fra lusedata.no. Det samme mønsteret går igjen i hele 7-

årsperioden 2010-2018. Perioden dekker tidsrommet med brukbare lusetellinger. 

 

Som vi ser, kan kalenderen brukes til å forutse når beredskapen må høynes. Hvis vi går mer detaljert 

til verks, og lager tilsvarende statistikk for mindre geografiske områder, vil treffsikkerheten bli bedre. 

Kurvene følger årssyklusen for temperatur, men med et avvik om våren. Sjøtemperaturen er lavest i 

mars, mens antall hunnlus er lavest i mai, når temperaturen har begynt å stige. Dette mønsteret kan 

delvis forklares av avlusningsinnsatsen, som tradisjonelt har vært høy i april/mai. 

Figurene nedenfor viser at det samme mønsteret går igjen for bevegelige og fastsittende lus. Telling 

av fastsittende lus er krevende, spesielt i dårlig lys om høsten og vinteren. Fastsittende-kurvene må 

derfor tas med en klype salt.  
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Vill laksefisk er en betydelig lusekilde 

Lusekommissariatet terper på tesen om at antall oppdrettslaks er så overveldende i forhold til antall 

villaks, at det må være åpenbart at oppdrettslaksen er den eneste smittekilden som betyr noe. 

Dessuten hevdes det at økningen i antall oppdrettslaks har nullet ut effekten av at 

oppdrettsnæringen har lyktes i å redusere antall lus pr fisk. Det siste er ikke korrekt, som påvist bl.a. 

her: https://www.aquablogg.no/dobling-i-antall-oppdrettslaks-har-redusert-totalt-antall-voksne-

hunnlus/. Som vi skal se, stemmer det heller ikke at vi kan se vekk fra vill laksefisk som en kilde til 

produksjon og spredning av lusesmitte.  

Prosjektet Taskforce Lakselus har sett på hvor mye lus som sitter på laks som kommer inn fra havet. 

Tallene tyder på at 10 voksne hunnlus pr laks kan være nokså typisk. Totalt antall hunnlus på villaks 

vil i så fall bli lite sammenlignet med det vi har i merdene. Men det er ikke hele historien. 

La oss se på en situasjon der 100.000 laks kommer til fjordene tidlig på våren og sommeren. De 

400.000 som kommer noe senere kan vi se bort fra i regnestykket som følger, som gjelder villaksens 

mulig rolle som transportør av et inokulum. De 100.000 første har med seg 1 million kjønnsmodne 

hunnlus, som hver har 500 lusegg, altså 500 millioner lusegg tilsammen. I tillegg har vi anslagsvis 2 

millioner sjøaurer. La oss si at hver av dem har 10 hunnlus med 500 egg. Til sammen blir dette drøyt 

10 milliarder lusegg som potensielt klekkes i fjordene.  

Til sammenligning har vi 400 millioner oppdrettslaks med 0,14 hunnlus på hver. 0,14 er 

gjennomsnittet for de 43 første ukene av 2018, som er omtrent det samme som i de foregående 

årene. Til sammen har vi da 56 millioner hunnlus. Hver av disse kan ha 300 lusegg (det er færre egg 

pr eggstreng på oppdrettslaksen), altså totalt 17 milliarder. Dette er ca 70% mer enn det villaksen og 

sjøauren kan bringe med seg. Regner vi med lusa på alle de 500.000 villaksene, blir resultatet ca 40% 

flere hunnlus på oppdrettslaksen i den viktige perioden om våren og sommeren. 

Vi kan altså ikke se bort fra vill laksefisk som smittekilde. Smittemodellene forutsetter at 

oppdrettslaksen er den eneste kilden. Denne feilen kan alene forklare hvorfor modellene har liten 

prediktiv verdi. Men det er ikke den eneste feilen som hefter med modellene. 

Inokuklum-hypotesen 
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Nyutsatt laksesmolt i et område som har vært brakklagt blir etter hvert smittet av luselarver. Noen 

ganger tar dette uker, og andre ganger noen måneder. Det er ikke utenkelig at den initiale smitten 

som kommer inn i et anlegg kommer drivende med strømmen. Et visst bidrag kommer sikkert på 

denne måten, men er ikke nødvendigvis den viktigste eller den mest effektive metoden. Det som 

taler imot teorien om strømtransportert smitte er at tettheten av kopepoditter i sjøen er så liten at 

tilfeldige møter mellom infektive luselarver og laks er sjeldne. Canadiske forskere beregnet at en fisk 

som oppholder seg 1 km fra et anlegg må svømme gjennom 10 milliarder m3 vann for å treffe på 1 

kopepoditt (https://www.aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-med-tilnaermet-100-

egensmitte-i-oppdrettsanlegg/).  

Det er bare i uhyre sjeldne tilfeller at tråling med planktonhåv har gitt storfangst av kopepoditter. 

Vanligvis blir fangsten 0, og noen få ganger et par stykker. Men det fanges en god del nauplier. Det 

tyder på at lusa har svært høy dødelighet i de planktoniske stadiene.   

La oss tenke oss et scenario der villaks og sjøaure har en atferd som gjør at de oppsøker merdene. Da 

kan gravide hunnlus «hoppe over» på oppdrettslaks. Alternativt (eller i tillegg) kan nauplius 1 

(nyklekte lusegg) finne et substrat å henge seg fast i (f.eks. notlin eller påvekst), gjennomføre 

skallskifter der, og feste seg på en oppdrettslaks når de blir kopepoditter. Det har aldri blitt vist at alle 

nauplier driver omkring, og at dette er lusas eneste metode for å finne en vert. Vi må likevel ha i 

mente at lus i notlinet heller ikke har blitt påvist, men så langt er slike undersøkelser få og metodisk 

svake.  

Kan rognkjeks spre smitte til merdene? 

Vi vet ikke om vill laksefisk virkelig kommer i nærkontakt med oppdrettsmerdene, men vi vet at 

villaksen svømmer omkring i fjordene og overlapper med oppdrettsanleggene i ganske lang tid før 

den går opp i elvene. I Osterfjorden ble det påvist en gjennomsnittlig oppholdstid i fjorden på 30 

dager for tilbakevandrende villaks1. Variasjonen var fra 0 til 83 dager.  

Dessuten vet vi at sei, torsk og andre arter oppsøker merdene og kan oppholde seg rundt anleggene 

ganske lenge. Vi må finne ut om andre arter enn laksefisk kan fungere som kortvarige eller 

temporære mellomverter for lus. Kan fisk bli smittet i strandsonen, der tettheten av kopepoditter 

sannsynligvis er mange ganger høyere enn i frie vannmasser, og deretter frakte smitten ut til 

anleggene?  

Rognkjeks er en kandidatart som kan mistenkes for å transportere lus fra havet inn til kysten og 

fjordene, men også fra strandsonen ut til merdene. Det er velkjent at arten kan ha store mengder 

skottelus på seg. Det har også vært tilfeller der skottelusinfestasjon av rognkjeks i merder har vært så 

kraftig at de måtte avluses. Det er videre kjent at rognkjeks kan smittes med lakselus i laboratoriet, 

men det er ikke klarlagt om lakselus kan slå seg på i naturen.  

                                                           
1 Shad K Mahlum, Knut W Vollset, Bjørn T Barlaup, Gaute Velle, Tore Wiers, Handling editor: Caroline Durif; 
Where the salmon roam: fjord habitat use of adult Atlantic salmon, ICES Journal of Marine Science, Volume 75, 
Issue 6, 1 December 2018, Pages 2163–2171, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy071 
https://www.researchgate.net/publication/326059279_Where_the_salmon_roam_fjord_habitat_use_of_adult
_Atlantic_salmon 
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Derimot er det påvist at voksne hunnlus kan feste seg på torsk og utvikle eggstrenger med 

levedyktige egg som etterpå er i stand til å gjennomgå naupliusstadiene og skallskiftet til infektive 

kopepoditter2. Det er også påvist lakselus på sei, og at lusa kan «hoppe» mellom sei og laks3. 

Rognkjeks kommer inn fra havet om våren. Ifølge Havforskningsrapporten4 gyter hunnene i april til 

juni. Ifølge en NINA-rapport om rognkjeks i Øksfjorden (Finnmark) påviste de der en gytetid i 

begynnelsen av juli (ca uke 27-29)5.  

Reiret med eggklumpen voktes av rognkallen i ca 2 måneder til yngelen klekkes. Hunnene stikker til 

havs etter gyting, og hannene etter klekking. Yngelen blir et år i strandsonen/fjorden før den vandrer 

til havs. NINA-forskerne observerte at akustisk merkete rognkjekshunner oppsøkte laksemerder 

under utvandringen fra fjorden etter gyting. Sportsdykkere har meldt om observasjoner av voksen 

rognkjeks i strandsonen en stor del av året. Reirvokting er observert ved juletider. Det kan være store 

hull i vår kunnskap om rognkjeksens atferd og vandringer. 

Bestanden av rognkjeks ble beregnet til 100 millioner individer i 2015 (120 mill i 2014 og 160 mill i 

2013), fordelt med ca 60 millioner gytemoden fisk og 40 millioner modnende. Hvis hver rognkjeks 

som kommer inn fra havet har med seg 1 gravid lakselus med 300 egg, kan dette omsettes til 

omtrent like mange nyklekte nauplier som produseres av oppdrettsanleggene om våren. Vi vet ikke 

om dette skjer, men det burde være bryet verdt å finne ut av det. Arten er i alle fall tallrik nok til å 

kunne frakte mye lus, og den har et vandringsmønster som legger til rette for påslag av lus i 

oppdrettsanleggene. 

Konklusjon 

Lusekommissariatets enøyde fokus på oppdrettslaks som den forhåndsdømte skyldige er årsaken til 

at andre mulige smittemodeller ikke er formulert og undersøkt. La oss håpe at det alternative 

forskningsmiljøet som er i ferd med å vokse fram gjennom NTNU-prosjektet Taskforce Lakselus kan 

ta tak i dette. Det gjenstår å dokumentere at lakselus ikke er et stort problem for villaks og sjøaure. 

Poenget med det er å frigjøre forskning og forvaltning fra sitt nåværende tunnelsyn.  

Enda viktigere er det å forstå de reelle smittemekanismene som virker i oppdrettsanleggene. 

Forutsetningen for effektiv lusebekjempelse er å finne ut hvordan smitte resirkuleres internt i 

anleggene. Oppdrettere flest mener at egensmitte utgjør et sted mellom 70 og 90% av påslagene. 

Det foreligger imidlertid ikke empirisk dokumentasjon som viser en høy grad av egensmitte. Dette er 

et av de viktigste spørsmålene oppdrettsnæringen nå trenger å finne ut av. 

                                                           
2 Campbell C Pert, A Jennifer Mordue Luntz, Bríd O'Shea, Ian R Bricknell (2012): The settlement and 
reproductive success of Lepeophtheirus salmonis (Krøyer 1837; Copepoda: Caligidae) on atypical hosts.   
Aquaculture Research 05/2012; 43(6):799-805. DOI:10.1111/j.1365-2109.2011.02891.x 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2011.02891.x/abstract  
3 David W. Bruno, Janet Stone (1990) The role of saithe, Pollachius virens L., as a host for the sea lice, 
Lepeoptheirus salmonis Krøyer and Caligus elongatus Nordmann. Aquaculture Volume 89, Issues 3–4, 15 
September 1990, Pages 201-207 
4 Havforskningsrapporten 2018, s.183 
5 Hiromichi Mitamura et al. (2007): Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fiord 
during the spawning period. NINA-rapport 288. 
http://www1.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/288.pdf  
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