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Lusekontroll

Kontroll med lakselus forutsetter:

1.Oversikt over forekomster av lus

●Merd – lokalitet – nabolag

2.Kunnskap om videre utvikling

●Effekter 

 påvirkningsfaktorer

 tiltak



Prognosemodell: Datagrunnlag

 Lusetellinger på 

fiskenivå som dekker 

25 hele utsett av 

laks langs kysten i 

perioden 2012 – 2014

 Lusetellinger og 

temperatur fra alle 

anlegg gjennom 

«havbruksdata»



Forutsetninger

 Modellen gjelder for «risiko»-perioden 1. juli – 1. 

januar

 Modellerer (og predikerer) gjennomsnitts antall 

mobile lus per fisk, dvs. summen av kjønnsmodne 

hunner og andre mobile stadier

 Tilleggs-modell for sannsynligheten for at forekomst 

av hunnlus overstiger 0.5 per fisk

 Ingen tiltak (behandling) annet enn rensefisk 

påvirker utviklingen av lusesmitte



Input: Hva må plugges inn i modellen for 

å predikere lusenivå tre uker frem?

Merdnivå

 Gjennomsnitt hunnlus + 

andre mobile 

 Vekt på fisk 

 Bruk av rensefisk (1/0)

Lokalitetsnivå

 Observert fastsittende

 Observert fastsittende

uke-1

 Lokalt smittepress 



Modellen 

ln (lus merd) = α + β1*ln(lus merd) + β2*ln(lus lok)

+ β3*vekt fisk + β4*fastsittende

+ β5*fastsittende uke-1 + β6*rensefisk

+ β7*ln(smittepress)

Der data er på:

Merdnivå

Lokalitetsnivå



Lavt smittepress, varierende fiskevekt

Fiskevekt 0.5 kg Fiskevekt 1 kg

Fiskevekt 3 kg Fiskevekt 5 kg



Høyere smittepress, varierende fiskevekt

Fiskevekt 0.5 kg

Fiskevekt 5 kgFiskevekt 3 kg

Fiskevekt 1 kg



Lokalitetsnivå som snittet av merder, og sannsynlighet 

for at hunnlus overstiger tiltaksgrense (0.5 per fisk)



Web-applikasjon merd-modell

www.vetinst.no/lusekalkulator

Last opp enkel .csv fil:

Lus.pr.fisk.merd Vekt.merd Rensefisk.merd
1 1,5 0
2 1,8 0
0,4 1,6 0
0,1 2,2 0
3,2 2,8 1
0,5 1,3 1
4 1,5 1
1,3 2,1 1

http://www.vetinst.no/lusekalkulator












Konklusjoner

 Modellverktøy skal være på plass før mai for 

prognoser 3 uker frem i perioden mai - januar

 Vi håper dette kan bli et lett tilgjengelig verktøy for 

å øke kontrollen med luseforekomster

 Kan være nyttig å «spille» med ulike påvirknings for 

å se på effekter

 Ønsker å få bedre estimat av tiltakseffekter, f.eks. 

rensefisk, med oppdaterte data


