
Påslagene kommer tidligere på villfisk enn på oppdrettslaks 

Hvis smitten kun oppstår i oppdrettsanlegg og kommer drivende med strømmen, er forventningen at 

sjøaure, nyutsatt oppdrettssmolt og smolt i vaktbur på lokaliteter som ligger nærme hverandre, må 

bli smittet omtrent samtidig med omtrent samme smittedose. Modellene viser jo sånn cirka samme 

konsentrasjon av luselarver på nærliggende lokaliteter, men med avvikende høye 

tetthetskonsentrasjoner som oppstår inn mot land og muligens i strømvirvler. HIs lakseluskart viser 

noenlunde homogen utbredelse av luselarver i store geografiske områder, og over hele 

fjordtverrsnitt.  

Ettersom påslagene kommer mye tidligere og med mye større intensitet på sjøaure enn på nyutsatt 

oppdrettssmolt, må dette nødvendigvis bety at smitten på sjøaure ikke kommer fra oppdrettslaks. En 

ny hypotese må testes: sjøauren opprettholder sitt eget smittereservoar. Sjøaure kan smitte villaks 

og oppdrettslaks. 

Hva forteller lusepåslag i oppdrettsfrie områder? 

Til tross for at det er godt kjent at lus kan smitte villfisk i oppdrettsfrie områder, har dette tydeligvis 

ikke inspirert luseforskerne til å reflektere over hvor denne lusa kommer fra. Og videre: hvis vi kan få 

oppblomstring av lus i oppdrettsfrie områder, hvorfor tror man at villfisk ikke kan sette i gang 

luseoppblomstring også i områder med oppdrett? I det følgende refereres noen observasjoner fra 

områder uten oppdrett. 

England  

River Tamar ligger i Sør-England og munner ut i fjorden ved Plymouth. Her har vi lange tidsserier med 

telling av oppvandrende laks og sjøaure fra en felle like ovenfor den tidevannspåvirkete sonen 

(Gunnislake weir, ca 16 km oppstrøms Plymouth). År om annet blir det registrert 3-5000 

oppvandrende laks, og 10-12.000 sjøaurer i fella. Sammenlignet med norske elver er Tamar en svært 

stor og produktiv elv. Overlevelsen under havvandringen og sjøoppholdet er beregnet til 2-4% for 

laks, og 20% for førstegangsvandrende sjøaure (school peal).  

I perioden 2013-2015 hadde 40-60% av laksen lus, og 55-58% av sjøauren1. Infestasjonsintensiteten 

var i underkant av 6 lus for laks (variasjon 1-66), og litt over 6 for sjøaure (variasjon 1-37). Dette er 

minimumstall, ettersom fisk som blir fanget i fella har stått i brakkvann og ferskvann en tid før den 

kommer opp til fella.  

I NINAs oppsummeringsrapport fra 20142 refereres noen eldre undersøkelser av lus på villfisk fra den 

engelske kysten mot Nordsjøen i East Anglia og Yorkshire. Her ble det registrert et moderat nivå av 

lakselus på sjøaure som var relativt stabilt over flere år (registreringer i 1972-1973 og 1992-1993), 

men det var stor sesongvariasjon ved at antall lakselus per fisk varierte betydelig gjennom året. 

Prevalens var 67-81 % i 1972-1973 og 81-89 % i 1992-1993, og gjennomsnittlig antall lus per 

innsamlet fisk var 1,17-3,19 i 1972-1973 og 4,42-4,66 i 1992-1993.  
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NINA-rapporten referer også en undersøkelse fra Oslofjorden fra 1990-tallet, der det ble registrert 

gjennomsnittlig 10,9 lus pr innsamlet fisk. Andel av fisken som hadde lus var 51%. Fire individer av 

sjøaure (av totalt 102 innsamlede fisk) hadde så mange som 33-84 lus hver (hvorav 43-72 % av lusene 

var voksne).  

Sandnesfjorden ved Risør 

Sandnesfjorden på Sørlandet er tatt med i NALO-programmet som en oppdrettsfri referanse der det 

forventes svært lite lus. Fjorden ligger langt unna nærmeste lakseoppdrettsanlegg. Det er 90 km til 

Hellesund lenger vest, og kyststrømmen går fra øst mot vest. År om annet har NALO fanget inn 

sjøaure i denne fjorden i ukene 19-22, og har i disse ukene funnet lite lus på fisken. I 2016 ble det 

fanget inn sjøaure litt senere (i uke 24), fordi fisken skulle benyttes av et annet HI-prosjekt3. Det viste 

seg da at infestasjonsintensiteten gikk opp fra 1 lus/fisk i periode 1 (uke 21-22) til 13 lus/fisk i periode 

2 (uke 23-24). Dette tilsvarte omtrent infestasjonsnivået på stasjoner i Sognefjorden og i Nordfjord i 

periode 1 (uke 22-23) i 20164. I PO4 økte intensiteten til omtrent det dobbelte fra periode 1 til 

periode 2 (uke 26-28) på en av stasjonene, mens den ble redusert til det halve på en annen. 

2016 er det eneste året i tidsserien siden 2008 det er påvist større mengder lus på sjøaure i 

Sandnesfjorden. De neste årene ble det ikke fisket senere enn uke 22, med unntak av 2018 (uke 23). I 

2020 ble det fisket i ukene 22 og 24, altså like sent som i 2016, men det ble ikke funnet mye lus på 

fisken. 2020 hadde en svært kald mai, med sen vårflom og utvandring fra elvene. Det er derfor mulig 

at lusepåslag kom senere dette året. Det har likevel hvert år blitt observert en økning i 

infestasjonsnivå fra periode 1 til periode 2 i Sandnesfjorden, men med intensiteter over 0,1 lus/g 

bare i 2016. Det er beklagelig at NALO-programmet ikke har iverksatt utvidete studier på 

referanselokaliteter i oppdrettsfrie soner. Valg av fiskeperiode påvirker åpenbart resultatet.  

Forsøk med lakseruse viste 3-9 ganger høyere infestasjonsnivå på sjøaure enn på villaks 

I 2019 gjennomførte HI forsøk med innfanging av laksesmolt ved hjelp av en lakseruse på 3 lokaliteter 

langs kysten. Ved Måløy fanget denne rusa både laks og sjøaure. På de andre lokalitetene fanget rusa 

bare sjøaure/sjørøye. Laksesmolten ved Måløy hadde lite lus (4-8), mens sjøauren hadde 3-9 ganger 

mer. Den sannsynlige forklaringen på denne forskjellen er at sjøauren oppholder seg i et habitat der 

smittetrykket er mye høyere, fordi artsfrendene smitter hverandre. 

Mye lus på voksen laks på innsig mot kysten 

Den nasjonale lakselusovervåkningen (NALO)samlet til å begynne med inn data om infestasjonsnivået 

på innvandrende villaks. Eksempelvis ble det i 2000 registrert et gjennomsnitt på 17 lus pr laks fanget 

på 20 kilenotstasjoner fra Karmøy til Sørøya5 (tabellen nedenfor). Variasjonen i gjennomsnitt var opp 

til 28 lus, mens enkeltfisk kunne ha flere hundre. Dette ser ut til å være typisk både for tidligere og 

senere år, men gjennomsnittet kunne være over 30 på noen stasjoner. Den siste gangen NALO 

rapporterte lus på innvandrende laks var i 2002.  
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I NALO-rapporten fra 2000 skriver forfatterne: Undersøkelsen viser imidlertid også at vill sjøørret og 

sjørøye blir adskillig høyere infisert med lus enn oppdrettslaks selv i samme fjordsystem. Relativt lave 

lusenivå på oppdrettslaksen i et område betyr ikke nødvendigvis at det samme er tilfelle hos vill 

laksefisk. 

Dette kan velvillig tolkes som at forskerne var på sporet av en hypotese om flere smittereservoar på 

denne tiden. I 2003 ble det bestemt at de skulle slutte å se etter slike oppskakende observasjoner.  

Islandsk studie viste at sjøaure fikk lakselus og oppdrettslaks fikk skottelus  

En studie fra Island viste at sjøauren er i stand til å opprettholde sitt eget smittereservoar6. Artikkelen 

beskriver at 97% av lusa på laksen i vaktbur var skottelus. Dette korresponderte med at det var 

henholdsvis 93% og 98% skottelus på oppdrettslaksen i de 2 oppdrettsanleggene i Arnarfjörður. På 

sjøaure fisket med garn ble det til sammen funnet 801 lus, hvorav 86% var lakselus. Dette kan bare 

tolkes som at sjøauren var sitt eget smittereservoar for lakselus. Studien viste også at det var villfisk 

som var smittekilden for fisken i vaktburene. 

Oppdrettslaks kan bli smittet av villfisk 

Vi har altså mange observasjoner som viser at lus kan oppformeres på villfisk, uten at oppdrettslaks 

er en sannsynlig kilde til smitte. Så er spørsmålet om villfisk kan være kilde til oppformering av lus på 

oppdrettslaks. Det er her samtidighetsparadokset kommer inn i bildet; nemlig at sjøauren får store 

påslag av lus opptil flere måneder tidligere en oppdrettslaksen får det i samme område. Smitten må 

altså komme med sjøauren og eventuelt laks på innsig. Selv om smitten i seg selv ikke nødvendigvis 

er nok til å forklare raske og store påslag på oppdrettslaksen, kan smitten fra villfisken være et 

inokulum, et slags såkorn, som setter i gang en kjedereaksjon med oppformering på oppdrettslaksen.  

Taskforce lakselus har levert data som viser at sjøauren ikke smittes av oppdrettslaksen 

Prosjektet Taskforce lakselus ved NTNU har studert utviklingen av lusepåslag på oppdrettslaksen i 

området Frøya Nord (Sulsjøen) mellom Frøya og Sula. En Ph.D. avhandling disputert av Lone Sunniva 
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Jevne i juni 2020 viser at det tok ca 20 uker fra utsett av smolt til laksen fikk vesentlige mengder med 

lus. Figurene nedenfor er kopiert fra Jevnes presentasjon til FHFs lusekonferanse 20207.  

 

Figurene er basert på analyse av utsettet av vårsmolt i Frøya Nord i 2017 og er gjennomsnittet for ca 

20 lokaliteter. Frøya Nord har synkronisert produksjonssyklus, slik at all vårsmolt settes ut omtrent 

samtidig. 20 uker betyr at fisk satt ut i midten av april hadde veldig lite lus før midten av september. 

Det var altså et svært lavt smittetrykk mot oppdrettslaksen i området våren og sommeren 2017.  

En masteroppgave innlevert i 20198 beskriver at det i perioden januar-august 2018 (år 2 i 

produksjonssyklusen) ble samlet inn tilsammen 633 nauplier og 5 kopepoditter (99% nauplier og 1% 

kopepoditter) ved to av disse lokalitetene på Frøya Nord: Mannbruholmen og Valøyan. Prøvene av 

planktoniske luselarver ble tatt med vertikale håvtrekk like innafor nota i merdene og like utafor på 

utstrømssiden. Det ble funnet omtrent samme tettheter like innafor og like utafor nøtene. Tettheten 

var svært lav helt til juli, da det begynte å øke på. I august ble høyeste tetthet registret med 5 

nauplier/m3. Økningen i nauplietettheten kom da temperaturen passerte 10⁰C i slutten av juni.  

Figuren nedenfor er kopiert fra masteroppgaven fra Frøya, og viser nauplietettheten ved de to 

lokalitetene måned for måned. Vi bør merke oss at lakselus ikke dominerte før i august. Fram til da 

var skottelus og lus av andre arter betydelige innslag. 
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Disse observasjonene bekrefter resultatene vist i Jevnes Ph.D., og illustrerer i tillegg at produksjon og 

utslipp av luselarver fra merdene var svært lav helt til det kom en økning på sensommeren.  

Sjøaure med store påslag av lus allerede i mai 

Når vi sammenligner utviklingen på oppdrettslokalitetene med NALO-registreringene i PO6, finner vi 

at sjøauren fikk massive påslag av lus på forsommeren. Påslagene på sjøaure ble registrert så tidlig 

som uke 24 i 2017 og uke 22 i 2018 (22=midten av mai, 24=begynnelsen av juni). Da hadde omtrent 

100% av sjøauren lus, og infestasjonsnivået var 20-40 lus/fisk. Litt mindre enn halvparten hadde mer 

enn 0,1 lus/g. 

Fangstlokaliteten Agdenes, som benyttes av NALO i PO6, ligger et godt stykke unna Frøya Nord (ca 50 

km). Den nærmeste lokaliteten til Agdenes er Gunnarøya (4-5 km), der det ble satt ut høstsmolt i uke 

37/2017. Her ble det observert svært lite lus helt til uke 28/2018, da antall bevegelige var 0,99. Det 

ble observert små mengder hunnlus fra uke 30/2018. 

Smittedynamikken for sjøaure og oppdrettslaks er asynkron 

Sammenstillingen av observasjonene som er gjort her, demonstrerer behovet for å gjennomføre 

forbedrete studier av smittedynamikken mellom oppdrettsfisk og villfisk. Tidsforskyvningen mellom 

påslag og oppbyggingen av intensiteten i lakselusinfestasjonen tyder på at sjøaure ikke smittes av 

oppdrettsfisken. Sjøaure er følgelig en ubrukbar indikator for smittetrykk skapt av oppdrettsfisk.  

Forutsetningen om at det er opplagt at oppdrettslaksen er kilden (eneste eller viktigste) må 

nødvendigvis være feil. Den asynkrone utviklingen i luseinfestasjonen på sjøaure og oppdrettslaks 

viser at sjøaure ikke kan smittes fra samme smittereservoar som oppdrettslaksen. Det innebærer at 

modellforutsetningen om oppdrettslaks som eneste kildeledd må skrotes.  

Villfisk er ikke en ubetydelig smittekilde. Hvis vi sier at 500.000 villaks kommer tilbake med 17 lus i 

snitt, blir dette 8,5 mill lus. Vi kan da regne ut at denne lusa kan produsere om lag 5 milliarder 

luselarver på et tidspunkt da det ellers er lite lus å finne i sjøen. Hvis 1 mill sjøaurer har 30 lus hver, 

blir dette 30 millioner lus i tillegg. Sjøauren er åpenbart viktigere som smittereservoar enn villaksen, 

også fordi den befinner seg i oppdrettssonen i store deler av året.  

Ekspertene har lurt oss. 


