
Data fra en isolert oppdrettssone 

Studien1 ble utført i 2012 og 2013 i et område i NV Skottland, der selskapet Loch Duart Ltd. driver 

oppdrett på 15 lokaliteter i de to fjordene Loch a’Chairn Bain og Loch Laxford i Scourie-distriktet. 

Figuren nedenfor er kopiert fra artikkelen, og viser oppdrettslokalitetene (svart) og hvor det ble trålt 

(rødt). 

 

Artikkelforfatterne skriver at det var uvanlig mye lus i anleggene i denne perioden. Området og 

tidspunktet egnet seg derfor godt for denne typen studier, skriver de. Typisk er vel bedre enn 

uvanlig, hvis det skal høstes kunnskap som er nyttig for normal drift. Det oppgis at området ligger 

relativt isolert fra andre områder med oppdrett. Transport av lusesmitte er derfor antatt å være 

begrenset. Artikkelen ble publisert i oktober 2021, bare 8 år etter at data ble samlet inn. Det var 

dette med publiseringens uendelige langsomhet igjen, da. 

Lave tettheter og skjevfordeling av luselarver i fjordene 

Tilsammen ble det funnet 59 nauplier og 421 kopepoditter i de 92 tråltrekkene, som tilsammen 

filtrerte ut 5415 m3 sjøvann på 31.628 m totalt trålt distanse. I gjennomsnitt blir dette 0,011 nauplier 

og 0,078 kopepoditter pr m3, tilsvarende 1 nauplius pr 91 m3 og 1 kopepoditt pr 13 m3 sjøvann. 

Luselarvefangsten var imidlertid sterkt skjevfordelt. 57 av de 92 tråltrekkene (62%) inneholdt ikke 

kopepoditter, og 79 inneholdt ikke nauplier (86%). 8 tråltrekk (9%) hadde 10 eller flere kopepoditter, 

tilsammen 335 stk. Dette utgjorde 80% av totalt antall kopepoditter. Det var 2 tråltrekk med mer enn 

10 nauplier, til sammen 30 (51%). 3 av de 8 tråltrekkene med mer enn 10 kopepoditter var alle fra 

samme område og samme tidsrom, og fanget til sammen 245 av de 521 kopepodittene (47%). 

Trekker vi ut disse 3 trekkene fra totalen, får vi en gjennomsnittlig tetthet på 0,051/m3 for de 

resterende, tilsvarende 1 kopepoditt pr 20 m3. Andre studier har funnet langt lavere tettheter i 

Canada2, men også den skotske studien støtter opp om tynn-suppe-hypotesen. Den går ut på at 

tettheten av luselarver normalt er så lav at tilførsel med vannet som strømmer gjennom merdene 

ikke kan forklare observerte påslag på oppdrettslaksen, som ofte får mye lus i løpet av kort tid. 

 
1 Thomas P. Adams, Shona Marshall, Sonja Brown, Kenny Black 2021. Validating a biophysical parasite model 
with fish farm pen and plankton trawl data. Aquaculture Environment Interactions, Vol. 13: 425–437, 2021. 
https://doi.org/10.3354/aei00416 https://www.int-res.com/articles/aei2021/13/q013p425.pdf  
2 https://www.aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/  

https://doi.org/10.3354/aei00416
https://www.int-res.com/articles/aei2021/13/q013p425.pdf
https://www.aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/


En norsk studie fra Alta og Hardangerfjorden fant høyere tettheter i perioden august-november (0,7-

3 kopepoditter/m3)3. Denne studien er diskutert på Aquabloggen tidligere4. Som en del av 

forskningen tilknyttet prosjektet Redningsaksjonen for Vosso-laksen ble det utført forsøk med 

vaktbur, smoltsimulator og håvtrekk i perioden april-juni i 2011 og 20125. Her ble tettheter målt til 1 

kopepoditt pr 130-1700 pr m3.  

Nesten 0 kopepoditter i sjøen når smolten vandrer ut 

Spørsmålet er om det finnes et mønster i data som ble samlet inn, som kan opplyse oss om noe. 2 

tråltrekk med til sammen 171 kopepoditter (100+71) fant sted samme dag (13.08.2013) på 2 

nærliggende lokaliteter i Loch Laxford. Det ene av disse tråltrekkene var også ett av de to med flest 

nauplier (12 stk). De øvrige tråltrekkene med mer enn 10 kopepoditter fordelte seg med 74 på 

samme lokalitet i Loch Laxford 27.11.2013, og resten i Loch a’Chairn Bain med henholdsvis 34 og 10 

kopepoditter på samme dag året før (23.10.2012) på 2 nærliggende lokaliteter, 23 kopepoditter 

dagen etter (24.10.2012) på en annen lokalitet, 12 kopepoditter 30.10.2012 og 11 kopepoditter 

07.09.2012. Alle observasjonene fra 2012 var fra forskjellige områder i Loch a’Chairn Bain (jfr kartet 

ovenfor og tabellen nedenfor), med unntak av funn av 2 kopepoditter i Loch Loxford i løpet av hele 

2012. 

Date Site Nauplii Copepodid Salinity Temperature 

13.08.2013 a1 0 100 10 15,2 

27.11.2013 a2 5 74 30 9,9 

13.08.2013 a2 12 71 30 14,2 

23.10.2012 d2 0 34 30 11 

24.10.2012 b2 0 23 22 9,9 

30.10.2012 h 0 12 23 10,6 

07.09.2012 c 0 11   

23.10.2012 d1 0 10 31 11 

 

Fellestrekket er at alle større konsentrasjoner av kopepoditter ble funnet på sensommeren og 

høsten, og så godt som bare 0-observasjoner om våren og sommeren. Observasjoner av 

mellomtypen (4-9 kopepoditter i 10 tråltrekk) fant sted bare på senhøsten og om vinteren. Det ble 

funnet totalt 3 kopepoditter i 12 tråltrekk i mai 2013, og 0 i juni. Det ble ikke funnet nauplier i disse 2 

månedene. Det ble ikke trålt i april og i juli, og ingen av disse månedene i 2012. Vi kan konkludere 

med at det var små sjanser for villsmolten til å bli smittet under utvandringen, med forbehold om at 

vi ikke har data for april. I mars 2013 ble det funnet 4 kopepoditter og 10 nauplier (12 tråltrekk). 

Flekkvise konsentrasjoner av pelagisk lus 

 
3 Jofrid Skarðhamar, Margrethe Nilsen Fagerli, Marit Reigstad, Anne Dagrun Sandvik, Pål Arne Bjørn 2019:  
Sampling planktonic salmon lice in Norwegian fjords. Aquacult Environ Interact. Vol. 11: 701– 715, 2019.  
https://doi.org/10.3354/aei00342 https://www.int-res.com/articles/aei2019/11/q011p701.pdf  
4 https://www.aquablogg.no/darlig-samsvar-mellom-modellert-og-malt-smittetrykk/  
5 DN-utredning 1-2013, Redningsaksjonen for Vosso-laksen, side 161-165. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/3072/dn-utredning-1-
2013_nett.pdf  

https://www.int-res.com/articles/aei2019/11/q011p701.pdf
https://www.aquablogg.no/darlig-samsvar-mellom-modellert-og-malt-smittetrykk/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/3072/dn-utredning-1-2013_nett.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/3072/dn-utredning-1-2013_nett.pdf


Data bekrefter det som er funnet også i andre studier: at større konsentrasjoner av luselarver kan 

opptre flekkvis i tid og rom. Det ser ut til at svermer av lus kan oppstå og forsvinne i løpet av 

minutter6. Hvis dette er et generelt mønster, må modellering av smittetrykket ha lite for seg. 

Det ble heller ikke registrert mye chalimus eller hunnlus på oppdrettslaksen i perioden februar-

august. Figuren nedenfor viser fordelingen av voksne hunner på de ulike lokalitetene i løpet av 

forsøksperioden. Skalaen på y-aksen er normalisert i forhold til maksimum antall registrert. Måltallet 

er en fraksjon av 1. 

 

Kurvene for fastsittende lus (chalimus) på oppdrettslaksen ligner på kurvene vist ovenfor. Mønsteret 

vist i figuren ovenfor går igjen i så godt som alle studier. En nylig publisert artikkel viser tilsvarende 

topper og bunner for fastsittende, bevegelige og voksne lakselus (samt skottelus C.elongatus) for to 

lokaliteter i Norge7. 

Samvariasjon mellom luselarver i sjøen og lus på laks i merder forkommer sjeldent 

I perioden juli-desember 2013 ble tettheten av luselarver i området simulert ved hjelp av en 

hydrodynamisk modell av samme type som HI bruker. Figuren nedenfor dekker simuleringsperioden, 

og viser antall registrerte kopepoditter i de ulike områdene sammen med relativt antall hunnlus på 

laks i merd som et gjennomsnitt for perioden.  

 
6 Den canadiske studien fant 255 kopepoditter pr m3 ved et enkelttilfelle i en av tre prøver på en 
referanselokalitet i ett av 5 år. Denne lokaliteten lå ca 5 km fra nærmeste oppdrettsanlegg. To andre prøver 
tatt på nøyaktig samme sted innen 5 minutter, hadde 0 kopepoditter. 
7 Nathalie van Walraven, Helene Børretzen Fjørtoft, Anne Stene 2021. Less is more: Negative relationship 
between biomass density and sea lice infestation in marine salmon farming, Aquaculture, Volume 539, 2021, 
736602, ISSN 0044-8486, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736602  
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I områdene C, D og E ble det nesten ikke registrert hunnlus, mens det ble registrert en del 

kopepoditter. I områdene F og G ble det registrert hunnlus, men 0 kopepoditter. Område A hadde 

både mest hunnlus og flest kopepoditter. 13.august, da det ble funnet 171 kopepoditter i to 

tråltrekk, falt i uke 33. Denne uka ble det registrert en relativ verdi på 0,1 chalimus i anleggene i 

området, som økte bratt til 0,4 i uke 34, falt like bratt til 0 i uke 35, og økte deretter til 0,2 i uke 36. Så 

fortsatte det å svinge utover høsten. Voksne hunner økte på i uke 39 og lå relativt høyt til og med uke 

45. Fra og med uke 46 ble det verken registrert chalimus eller hunnlus. Det kan tyde på at anleggene i 

Loch Laxford da ble tømt for fisk, uten at det er nevnt i artikkelen.  

Observasjonene fra Loch Laxford kan tolkes som at det her var en sammenheng mellom tettheten av 

luselarver og påslag av lus på oppdrettslaksen om høsten og vinteren. I Loch a’Chairn Bain var det 

ingen sammenheng. Spesielt område F pekte seg ut med mye hunnlus, men ingen kopepoditter ble 

påvist. Område h er en øy ytterst mot kysten, uten oppdrettsanlegg. Her ble det likevel funnet en god 

del kopepoditter på senhøsten.  

Det ble laget en smittematrise basert på vannlig kontakt som angivelig skal vise hvordan smitte 

kunne bli transportert mellom lokalitetene. Forskernes konklusjon var at egensmitte forekom 

hyppigst og muligens var den eneste reelle smitteveien, men at lokalitetene i område A kunne smitte 

hverandre.  

Tråltrekket med flest kopepoditter (100) fant sted ved en salinitet på 10‰ og en temperatur på 

15,2⁰C. Så lav salinitet er dødelig for luselarver. Tidspunktet var et sammentreff av den lavest målte 

saliniteten og den høyeste temperaturen i dataserien. Studien registrerte ikke om luselarvene som 

ble innfanget var levende eller døde på fangsttidspunktet. Det er jo en mulighet for at 

konsentrasjoner av lus kan være laget av strømvirvler som fanger inn døde larver, fordi døde 

luselarver lettere lar seg fange i strømvirvler enn levende. Ettersom planktonprøvene normalt 

fikseres i formalin, lar det seg ikke avgjøre om larvene var levende eller døde på fangsttidspunktet. 

Det er en interessant tanke at de tette svermene som en sjelden gang påvises er døde luselarver.  

En studie fra Loch Shieldaig fra 20018 fant over 500 luselarver på en lokalitet i en elvemunning. På 

den samme lokaliteten ble det funnet usedvanlig høye luselarvetettheter også ved 3 andre 

 
8 Penston MJ, McKibben MA, Hay DW, Gillibrand PA (2004) Observations on open-water densities of sea lice  
larvae in Loch Shieldaig, western Scotland. Aquacult Res 35: 793−805. 
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anledninger, men ikke på noen av de 6 andre lokalitetene, som ikke var ferskvannspåvirket. Alle 

prøver ble tatt i november og desember. Det ble ikke skilt mellom arter og heller ikke mellom 

nauplier og kopepoditter i denne studien. Ettersom lokaliteten i elvemunningen må ha hatt lav 

salinitet (ble ikke målt), er det fristende å tenke seg at dette er observasjoner som støtter en 

hypotese om at slike høye konsentrasjoner dreier seg om døde larver.   

Faktiske observasjoner og funderinger 

Studien resulterte i følgende faktiske observasjoner: 

1. Det var lite luselarver i sjøen om våren og sommeren. 

2. Det var lite lus på laks i merd på senvinteren, våren og sommeren. 

3. Det var mye lus på laks i merd på sensommeren, høsten og vinteren. 

4. Konsentrasjoner av luselarver forekom på sensommeren, høsten og vinteren. 

5. Det var mye lus på laks i merd uten at det samtidig eller litt tidligere ble påvist kopepoditter i 

samme område. 

Studien gir grunnlag for følgende refleksjoner: 

1. Hypotesen om egensmitte som hovedårsak til påslag av lus på oppdrettslaks kan være 

styrket av denne studien.  

2. Funn av flere kopepoditter enn nauplier i frie vannmasser kan tyde på at naupliene lever i 

eller like ved anleggene, eller at de lever på dypere vann enn kopepoditter og dermed 

unngikk trålen. Forfatterne skriver at det er mulig at en eller annen tilpasning gjør at nauplier 

kan oppholde seg nærmere kilden enn hittil antatt. 

3. Observasjonene i Loch Laxford er forenlige med hypotesen om en sammenheng mellom 

tettheten av kopepoditter i frie vannmasser og lusemengden på laks i merd, men 

observasjonene fra Loch a’Chairn Bain støtter ikke denne hypotesen.  

4. Sammenhengen mellom modellert smitte og påslag på laks i merd, eller omvendt, lot seg 

ikke dokumentere denne gangen heller. Dårlig samsvar mellom modellert og målt 

smittetrykk er påvist flere ganger tidligere9. 

Naturlig avlusning kan forklare mangelen på sammenheng 

Sammenhengen mellom modellert og målt smittetrykk er ikke det samme som en eventuell 

sammenheng mellom smittetrykk målt som luselarver i frie vannmasser og lus på laks i merd. En slik 

sammenheng lot seg påvise i den ene fjorden i den skotske studien, men ikke i den andre. Slutningen 

blir dermed at en slik sammenheng mest sannsynlig er tilfeldig.  

Påslag på villfisk var ikke en del av denne studien, men vi kan merke oss at det ble påvist svært lite 

kopepoditter i frie vannmasser i tiden for smoltutvandring, og at det samtidig var lite lus på laks i 

merd. Artikkelen rapporterer ikke avlusninger, så vi kan ikke uten videre trekke en slutning om at lusa 

forsvant av seg selv utover senvinteren, men en tidligere bloggartikkel argumenterer for at naturlige 

 
https://www.researchgate.net/publication/229789637_Observations_on_open-
water_densities_of_sea_lice_larvae_in_Loch_Shieldaig_Western_Scotland  
9 https://www.aquablogg.no/darlig-samsvar-mellom-modellert-og-malt-smittetrykk/ og 
https://www.aquablogg.no/hvorfor-virker-ikke-brakklegging-mot-lus/ og https://www.aquablogg.no/villaksen-
trenger-ikke-trafikklys-men-tamlaksen-fortjener-kunnskapsbasert-forvaltning/  

https://www.researchgate.net/publication/229789637_Observations_on_open-water_densities_of_sea_lice_larvae_in_Loch_Shieldaig_Western_Scotland
https://www.researchgate.net/publication/229789637_Observations_on_open-water_densities_of_sea_lice_larvae_in_Loch_Shieldaig_Western_Scotland
https://www.aquablogg.no/darlig-samsvar-mellom-modellert-og-malt-smittetrykk/
https://www.aquablogg.no/hvorfor-virker-ikke-brakklegging-mot-lus/
https://www.aquablogg.no/villaksen-trenger-ikke-trafikklys-men-tamlaksen-fortjener-kunnskapsbasert-forvaltning/
https://www.aquablogg.no/villaksen-trenger-ikke-trafikklys-men-tamlaksen-fortjener-kunnskapsbasert-forvaltning/


prosesser i sjøen om våren kan ha en avlusningseffekt10. Poenget er at visse algetyper blomstrer opp 

om våren, og at de sannsynligvis er giftige for lakselus. 

Taskforce Lakselus har produsert interessante data og svake diskusjoner 

En masteroppgave i regi av prosjektet Taskforce Lakselus ved NTNU påviste at det var svært få 

luselarver tilstede før juli/august. Figuren nedenfor er kopiert fra oppgaven, og viser status ved to 

oppdrettslokaliteter i Frøya Nord (Sulsjøen) i 201811.  

 

I denne studien ble håvtrekkene foretatt inne i merdene (grå søyler) eller like utenfor (svarte søyler). 

99% av håvfangsten var nauplier, og fram til og med juli var de fleste av artene C.elongatus og 

L.pollachius. Det var først i august at lakselus dominerte.  

En PhD-avhandling (Lone Sunniva Jevne) tilknyttet samme prosjekt produserte flere vitenskapelige 

artikler. En av dem konkluderte med at groe på nøtene ikke var et mikrohabitat for nauplier som 

eventuelt kan forklare egensmitte i anleggene12. Dersom den alminnelige antakelsen om en høy grad 

av egensmitte i anleggene skal ha noe for seg, må nauplier produsert i anleggene på en eller annen 

måte metamorfere til kopepoditter i samme anlegg. Hvis det ikke eksisterer et mikrohabitat i 

tilknytning til anleggene, der naupliene kan gjennomføre skallskifter og bli til kopepoditter, må det 

eksistere et hittil ubeskrevet strømmønster som frakter naupliene rundt omkring og tilbake igjen til 

opphavsstedet i flere døgn. Alternativt foregår skallskiftene mye raskere enn tidligere antatt, 

eventuelt fordi naupliene reagerer på signalstoff som påskynder metamorfoser. En tredje mulighet er 

at egensmitte ikke forekommer. 

En annen artikkel med Jevne som førsteforfatter påviser at tettheten av nauplier var den samme inne 

i merdene og på utsiden, selv om merden var utstyrt med luseskjørt13. Ifølge artikkelen var 

planktonisk lus moderat korrelert med fastsittende og voksne hunner. Figuren nedenfor er kopiert 

 
10 https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-hatt-effekt/ og 
https://www.aquablogg.no/lusas-naturlige-arssyklus-ma-integreres-i-bekjempelsesstrategien/  
11 Øystein Vågen Dimmen 2019: Abundance of planktonic sea lice in intensive farming locations at Frøya: 
January-September 2018. NTNU June 2019. Department of Biology. 
12 Jevne LS, Øvrelid MS, Hagemann A, Bloecher N, Steinhovden KB, Båtnes AS, Olsen Y and Reitan KI (2020) 
Biofouling on Salmon Pen Nets and Cleaner Fish Shelters Does Not Harbor Planktonic Stages of Sea Lice. Front. 
Mar. Sci. 7:727. doi: 10.3389/fmars.2020.00727  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00727/full  
13 Jevne Lone S., Guttu Maria, Båtnes Anna S., Olsen Yngvar, Reitan Kjell I. 2021. Planktonic and Parasitic Sea 
Lice Abundance on Three Commercial Salmon Farms in Norway Throughout a Production Cycle. Frontiers in 
Marine Science. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmars.2021.615567   

https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-hatt-effekt/
https://www.aquablogg.no/lusas-naturlige-arssyklus-ma-integreres-i-bekjempelsesstrategien/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00727/full
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmars.2021.615567


fra artikkelen, og viser korrelasjonen mellom kalkulert produksjon av nauplier og målt antall nauplier 

i håvtrekk i og ved merdene.  

 

Spredningen til de lyseblå målepunktene viser at moderat korrelasjonen må være en overdrivelse, 

hvilket bekreftes av korrelasjonskoeffisientene oppgitt i Supplementary Material. S1-tabellen er 

kopiert inn nedenfor.   

 

Tabellen viser at det var en moderat korrelasjon mellom målte tettheter og temperatur; ubetydelig, 

moderat eller motsatt korrelasjon med lus på laksen i merdene; og ubetydelig, moderat eller motsatt 

korrelasjon med beregnet naupliusproduksjon i enkeltmerdene, lokaliteten og forvaltningssonen. 

Dette er resultater som er uforenelige med smittemodellene, som bygger på en forutsetning om 

proporsjonalitet mellom produksjonen av klekte lusegg i anleggene og smittetrykket i fjordene. Hvis 

det ikke engang er proporsjonalitet mellom klekte lusegg og målt tetthet inne i merdene, kan klekte 

lusegg neppe være en god predikator for smittetrykket.  

Det er ikke lett å forstå hvorfor dette poenget ikke er diskutert i den publiserte artikkelen, til tross for 

at trafikklyssystemet er omhyggelig beskrevet i artikkelinnledningen. Diskusjonen burde pekt på at 

enten er trafikklyssystemet feil, eller så gir måling av luselarvetetthet ved hjelp av håvtrekk gale mål. 



Det er svært beklagelig at 50-millionersprosjektet Taskforce Lakselus, som hadde som hovedmål å 

etablere fundamental kunnskap om hvordan lakselus kan spres innen og mellom ville og oppdrettede 

bestander av laksefisk, unnlater å benytte data innsamlet i regi av prosjektet til å belyse nettopp 

dette spørsmålet. 

HI med ny og lovende metode for lusetelling 

Tilbake til den skotske studien, som konkluderte på denne måten: 

In summary, we have shown how models of larval dispersal can be linked with site data in 

order to produce estimates of infestation pressure, both in the plankton and in terms of lice 

which become established on fish within pen sites. 

Konklusjonen er ubegripelig. Det er i alle fall ikke observasjoner gjort i prosjektet som gir et frampek 

mot denne forklaringen. Det må være kontekstuell tolkning innen rammen av det internasjonale 

lusekommissariatets forståelseshorisont som inspirerte den kontrafaktiske oppsummeringen.  

Studier som måler faktisk tetthet av luselarver i sjøen er stor mangelvare. Manuell identifisering og 

telling av luselarver er svært krevende og kostbart. Nylig publiserte HI at de har utviklet en metode 

for identifisering og utsortering av lus i planktonprøver ved hjelp av fluoriserende lys og 

formalinfikserte planktonprøver14. Til forskjell fra andre kopepoder i planktonet, lyser fluoriserte 

luselarver i formalin opp og kan lett frasorteres. Dette skal øke effektiviteten til lusetellerne med 10-

gangen. Kanskje har vi her nøkkelen til revolusjonerende framgang for luseforskningen.  

 
14 https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2021-30  

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2021-30

