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E. Karstensen Fiskeoppdrett AS 
• Erling Karstensen starta verksemda i 

1972. 

• Er i dag eigd og driven av sonene Nils 
Tore og Geir Karstensen. 

• 2 konsesjonar. 

• Samdrift med Marø Havbruk (2 
konsesjoner) 

• 3 lokaliteter 

• Produserer 5000 tonn laks i året 



Våre lokaliteter 



Begynte med rensefisk allerede i 
1976 



Forebyggende metoder vi bruker  

• Har lang erfaring med bruk av villfanga leppefisk 

• Erfaring med luselaser siden 2015 

• Har tatt i bruk undervannslys fra AKVA for å holde 
fisken djupt i nota. 

• Lite erfaring med bruk av rognkjeks 



Skal du ha god effekt av rensefisken er det mange viktige faktorer: 
 

• Motiverte røktere  

• Rikelig med skjul 

– Må vere på plass før rensefisk blir satt ut 



Røkting av rensefisk 

• Reine skjul 

• Halde nøter, og anna utstyr som legger seg groe på 
reint 

• Foring av rensefisk 

• Flytting og utfisking  



Fôring 

• Bruker Symbio 12 fra Biomar og Cleansoft fra 
Skretting  

• Foret henger i små «agn» poser ute i merda. 

• Forer annen kver dag, alt ettersom appetitten 
på rensefisken og årstid 



Flytting av rensefisk 
– Ha den opp i ny merd 

– Utfisking rett etter laksen er satt på svelting(laksen et den 
minste rensefisken) 

– Sette ut teiner før ein fjernar skjula(Får mykje beire fangst 
då) 

• Sortere ut rensefisk i brønnbåt før behandling 



Utfordringar  

• Problem med leppefisk i liftup 

• Villfanga leppefisk er ikkje vaksinert, lett å få 
sjukdom 

• For stor dødlighet 
– Grønngylt har størst dødlighet 

– Bergnebb kommer oftest levende i Lift-up 



Bruk av laser 

• Såg liten effekt på lusetal ved bruk av første generasjons laser. 

• Stor forbedring siden starten. 

• Har 21 lasernoder innkjøpt mellom 2018 og 2020. 

• Bruker laser i alle merder, og oppnår gode resultater. 

• Kombinasjon med rensefisk 



Resultater 
• Grunnsøya 

– V18 og H19 Ingen behandlinger 

• Langeråa 

– H18 – Avlusa en gang med releeze, ingen andre behandlinger 

• Marøytåa 

– H19 - Avlusa en gang med slice, ingen andre behandlinger 

– V20 Ingen behandlinger 

 
 Klart kriteriene for unntak fra trafikksystemet på alle  

 lokaliteter i 2019 og 2020. To år sia forrige behandling i 
 brønnbåt.  
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Hvilke art er best? 
• H20 - Langeråa 
• To merder med kun grøngylt 
• To merder med kun bergnebb 
• Ei not med blanding 
• Ei not med kun laser 

 
 Ser foreløpig ikke forskjell mellom merdene med 

rensefisk. Litt mer lus i merda uten rensefisk 



Takk for oss! 


