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Basis for trafikklyssystemet 

 
• Bruke lus på villfisk som 

regional miljøindikator 
• Avklart hva som er 

akseptabel påvirkning på 
vill laksefisk 

 Lav 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at < 
10 prosent av 
populasjonen dør pga. 
luseinfeksjon. 

Moderat 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at 10 
– 30 prosent av 
populasjonen dør pga. 
luseinfeksjon. 

Høy 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at > 
30 prosent av 
populasjonen dør pga. 
luseinfeksjon. 
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Produksjonsområder – grunnlag for regional 
bærekraftsvurdering 

Analyse: Bjørn Ådlandsvik 2015, HI 

Smittsomme lakselus/m2  

- Lus fra alle anlegg – spredning med 
lusemodell 
- Liten smitte mellom områder 

Modelldata: Lars Asplin m fl, HI 



Vurdere status i områdene 

Lav 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at < 10 
% av populasjonen dør 
pga. luseinfeksjon. 

Moderat 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at  
10 – 30 % av 
populasjonen dør pga. 
luseinfeksjon. 

Høy 
risiko/påvirkning 
Det er sannsynlig at > 30 
% av populasjonen dør 
pga. luseinfeksjon. 

Økt risiko for dødelighet på vill 
laksefisk pga. utslipp av 
lakselus fra oppdrett 
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Vurdering av de 13 
produksjonsområdene 

• Mange bestander av laks 
og sjøaure/sjørøye i hvert 
område 

• Når og hvor vandrer de? 
• Hvor mye lakselus vil de 

få? 
• Konsekvensen for 

populasjonen i sjø?  

 



Smittsomme lakselus/m2  

Bredt fagmiljø innvolvert i arbeidet 
Kunnskapsstatus, arbeidsgrupper, modellkjøring og 
innhenting av data 



Hovedspørsmålet 
I hvor stor grad overlapper vill laksefisk og lus i tid og 
rom slik at en får påslag - og hvor stor er sannsynlig 
effekt på villfisken pr produksjonsområde? 

Ø. Karlsen, B Finstad, O. Ugedal, T. Svåsand, m. fl. 2016  



Beslutning 
NFD 

Ekspertgruppe (forskere) 
HI, VI, NINA, m.fl.  

Modell 
1 
HI 

 
Data-
sett 2 
Smolt-

bur 
 

Data-
sett 1 
NALO 

Modell 
3 

SINTEF 

Modell 
2 
VI 

 
Data-
sett… 
Trål-
data 

 

 
Metode for regional bærekraftsvurdering  (ICES modell) 

Råd 

Modell 
x 
… 

Styringsgruppe 
HI, VI, NINA 

Faglig vurdering av hvert område 

Ørjan Karlsen m fl 2016 

 
Data-
sett… 

… 
 



Data for vurderingen 

1. Overvåkning av vill laksefisk 
2. Smoltbur 
3. Lus fra oppdrettsanleggene 
4. Lusemodeller 
5. Modeller for villfiskvandring 
6. Utvandringstidspunkter og –

ruter 
7. Bestandsestimater  
8. Modeller for dødelighet på 

villfisk 
9. … 

 

Smittsomme luselarver/m2 

Modelldata: Lars Asplin m fl, HI 



Overvåkning - garn/ruse/trål/smoltbur 2016 

• Lakselusdata fra villfisk i alle 
produksjonsområder  

• 3-6 stasjoner i hvert 
produksjonsområde 

• Varslingsbasert overvåkning 

Ørjan Karlsen, Rune Nilsen m fl 2016 



Operasjonell tilstandsvurdering lakselus 
Basert på utslipp fra alle anlegg, strøm, temperatur og 
lusemodell 

Modelldata: Lars Asplin m fl, HI 



Operasjonell lusemodell, ukentlig lusevarsel 

I 2016 er det simulert spredning av kopepodittlarver langs hele norskekysten ukentlig. 
 
Resultatene er tilgjengelige på http://www.imr.no/forskningsdata/smittepress_lakselus/ 

http://www.imr.no/forskningsdata/smittepress_lakselus/


 Feltobservasjonene bekrefter modellen 
 

 Modellen utfyller feltobservasjonene 

Senja 



  

• treffer (høy/lav) på 32 av 36 observasjoner (89%) 
• 1 falsk alarm (bur 3, Periode 1) 
• 3 bom (bur 6, 7 og 14, Periode 2) Anne Sandvik m fl 2016, HI 

Validering av lusemodell mot smoltbur (2015) 



Hvor stor er effekten på villaks; hvordan overlapper 
lus og laks (postsmolt) i tid og rom? 

Konsentrasjon av 
lakselus i 
Hardanger 
2016 
 
 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 



Laksemodell, eksempel på 
vandringsruter 

Etne: 
Gjennomsnitt vandringstid:  
6,7 dager 
Std: 0,7 

Opo: 
Gjennomsnitt vandringstid: 
17,5 dager 
Std: 1,0 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 



Modellert lus på postsmolt  
som vandrer ut i  Hardanger 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 

2015 2016 



Hardanger postsmolttrål 

2015 
Uke 19 

2016 
Uke 19 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 



Hardanger postsmolttrål 
2015 

Uke 20 
2016 

Uke 20 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 



Hardanger postsmolttrål 
2015 

Uke 21 
2016 

Uke 21 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 



Observasjon postsmolt vs modellert # 
lus/fisk i Hardanger 2015-2016 

 
7 uker med N>10 
 
Spearmanr = 0.83 
p-verdi = 0.04 
Pearsonr = 0.90 
p-verdi = 0.01 
 
Godt samsvar mellom 
observasjon og modell! 
 

Ingrid A. Johnsen m fl 2016, HI 

#Lus/fisk 

#L
us

/fi
sk

 



Overvåkinga 2017 

• Ruse/Garnfangst  
– som i 2016 

• Smoltbur  
– 6 systemer og fleire 

periodar 

• Postsmolttråling  
– 6 systemer 

 
• Auka innsats  
• Fleire direkte mål på 

utvandrande laksesmolt 
 



Konklusjoner 
• Produksjonsområder etablert på objektive naturfaglige 

kriterier  
• Basis for regional bærekraftsvurdering – lus på vill laksefisk 

 
• Lusemodell treffer godt på mengde lus på laks i smoltbur og 

villfisk 
• Ulike modeller etablert for å beregne effekt på villfisk 
• Data på utvandringstidspunkt og vandringsruter for ulike 

laksestammer og sjøørret etablert for å vurdere sannsynlighet 
på lusepåslag og dødelighet 
 

• En har klar modeller og et svært omfattende 
overvåkningsprogram for landsdekkende vurdering i 2017 

 



 



Troms 

Smoltutvandringen (periode 
1) 
• Modell og data viste at det 

var lite lus i store områder, 
moderat i sørvest.  

• Det forventes derfor liten 
økt dødelighet på 
utvandrende laksesmolt 
fra Troms, unntatt sørvest 
hvor det antas moderat økt 
dødelighet. 

 
Beitende sjøørret/røye 
(periode 2) 
• Modelldata indikerer noe 

     
    

    
    

    
   
   

    
    

   
     

 

Smoltutvandr
ingen 

Sjøørret/sjør
øye 

Periode 1 Periode 2



Finnmark 
Smoltutvandringen (periode 1) 
• Modell indikerte stort sett 

lave forekomster av lus i 
hele området. 

• Data indikerte liten økt 
dødelighet, og det forventes 
liten økt dødelighet under 
smoltutvandringen. 

 
Beitende sjøørret/røye 
(periode 2) 
• Modell indikerte noe 

forhøyet tetthet av lus i 
Altafjordsystemet. 

• Data indikerte moderat økt 
    

  
     

    
     

 

Smoltutvandr
ingen 

Sjøørret/sjør
øye Periode 1 Periode 2
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