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Havforskningsinstituttet
- Direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

Visjon – Rene og rike hav- og kystområder inn i evigheten

Oppdrag – Forskning og rådgivning for å oppfylle visjonen



Fiskeri vs havbruk
På verdensbasis spiser vi nå like mye oppdrettet- som vill fisk

400 mill

Atlantisk laks trives i forholdsvis kaldt vann (5-20 °C)
Produksjonen har økt  fra 100 000 -1300 000 t på 25 år



Norwegian salmon farming

Smolt in fresh water from egg to 
100g 100g to 5 kg in open cages

1000 anlegg i sjø
5-600 i drift



Miljøpåvirkning fra oppdrett i åpen merd



Foto: Pia Kupka Hansen

Bærekraftig akvakultur

Predictable and environmentally sustainable growth in 
salmon and sea trout aquaculture –report from Ministry of
Trade, Industry and Fisheries to Norwegian Parliment

Ådlandsvik 2015

- 13 produksjonsområder 



Bærekraftig akvakultur
Indikator for bærekraftig vekst er kun basert på effekten av 

lakselus på vill laksefisk
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Alle relevante fagmiljø ble bedt om å bidra med data! 



Hvorfor er lakselus et problem?

Skader på oppdrettslaks
Skader på villfiskParasitt som finnes naturlig i havet

- tilpasset et relativt lite antall  vill laks
- dramatisk økning i antall verter
ÞSelv lave verdier av lakselus på oppdrettsfisk vil kunne gi betydelige 

mengder lus i sjøen

- Utvikler seg gjennom 8 stadier der de 3 første er i de frie vannmassene
=> Kan potensielt spre seg lang bort fra det stedet der den ble klekket!



Hvordan bestemme effekten av lakselus på vill laksefisk?

Ø Kombinere tradisjonell overvåkning med hydrodynamiske spredningsmodeller

- bidrag fra Havforskningsinstituttet.



2017

Tradisjonell overvåking- telling av lus på fisk

2015:
• 1088 fisk
• 21 stasjoner

2016:
• 1733 fisk
• 44 stasjoner

2017:
• 2390 fisk
• 37 stasjoner

Resultat fra rusefangst, 2017



Overvåking med modell
- beskrive hvor de smittsomme lusene er til enhver tid

1) Utslipp av luselarver fra alle oppdrettsanlegg

2) Hydrodynamisk modell: Strøm, salt og temperatur

3) Lusemodell med adferd, dødelighet og vekst

Estimert nauplie utslipp

Lusevarsel:
- hele kysten
- hver uke

www.lakselus.no



God sammenheng mellom modell og observasjoner!
Modellen predikerer rett luseklasse i 78% av tilfellene

• Oppdrettssmolt satt i 1 m3 bur
• 30 fisk i hvert bur
• 2 uker
• Lus talt i lab’en

Hvor godt stemmer modellen med «virkeligheten»?
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Sammenligning med lus på fisk i bur



Hvor godt stemmer modellen med «virkeligheten»?

God sammenheng mellom modell og observasjoner!

2015 – 0,71
2016 – 0,69
2017 – 0,79

Totalt – 0,71

Sammenligning med
lus på villfanget fisk

Spearman rank correlation



Kalibreres mot smoltburobservasjonene 
for å avgjøre om den er over eller under
en kritisk grense.

Hvor er de mange nok til
å utgjøre en fare for de ville
laksefiskene? 

Modellen beregner smittsomme 
lakseluslarver per kvadratmeter

Smittepress (høyt/middels/lavt)   

Tolking av modellresultatene (metode 1)

Rød: forhøyet smittepress
Gul: middels
Grønn: lavt



Ø Feltobservasjonene bekrefter modellen
Ø Modellen utfyller feltobservasjonene

Senja



Modellen beregner smittsomme 
lakseluslarver per kvadratmeter

Virtuell smolt
vandrer i  
lusefeltet

Etne

Opo

Tolking av modellresultatene (metode 2)

Kalibrert mot
tråldata

Postsmolttråling

Lusepåslag på villfanget smoltLusepåslag på virtuell smolt Ingrid Askeland Johnsen

Estimert 
dødelighet
per elv



Estimert dødelighet for over 400 lakseelver

Utvikling over årMellomårlig variasjon



IMR; Yearly risk assessment of 
environmental impact since 2011

www.imr.no
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