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Lidt om rammerne på Færøerne
20 fisk fra hver merd tælles mindst 14. hver dag

P/F Fiskaaling skal udføre tællingerne (Third party)
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Lidt om rammerne på Færøerne

2009: Hvis over grænsen, skal alle 
merder afluses inden 14 dage

2016: Slaktes inden 2 måneder hvis 
over grænsen 3 følgende tællinger

2019: Slaktes inden 2 måneder hvis 
over grænsen 3 følgende tællinger 
eller 6 tællinger tilsammen

2021: Slaktes inden 11 uger hvis 
over grænsen 3 følgende tællinger 
eller 4 tællinger tilsammen

2009: Evaluering

2016: Straffepoint indføres, hvor 1 x 
over grænseværdien = 1 point, 2 x 
over grænseværdien = 2 point, o.s.v. 
Kemiske aflusninger = 2 point 

<10 point = mere smolt
10-19 point = samme antal smolt
>19 point = færre smolt

2019: 
<8 point = mere smolt
8-15 point = samme antal smolt
>15 point = færre smolt

Umiddelbar konsekvens Efterfølgende konsekvens 



Færøernes hydrodynamik

Larsen 2003



Færøernes lusedynamik

Nauplii Copepodid
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Forvaltningen

Ernæringen

Opdrætteren
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2019                 2020                    2021
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Offentliggørelse 
af lusetalFælles aflusning
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Mortalitet Vægt på dødfisk



Sammendrag

Formål: At begrænse 
udbredelsen af lakselus 

således at skaden på 
opdrættet og vild fisk 

bliver som mindst, foruden 
at begrænse og nedbryde 

resistens hos lakselus

≈

↑

?

↓



Sammendrag

Formål: At begrænse 
udbredelsen af lakselus 

således at skaden på 
opdrættet og vild fisk 

bliver som mindst, foruden 
at begrænse og nedbryde 

resistens hos lakselus

≈

↑

?

↓



Sammendrag

- Gennemskuelig ordning
- Høj datakvalitet

- One size does not fit all 
- Svært at få øje på effekten



Sammendrag

- Gennemskuelig ordning
- Høj datakvalitet

- One size does not fit all 
- Svært at få øje på effekten

Bedre modeller til at belyse lusedynamikken på anlæg 
og mellem anlæg..

Og er tiden måske kommet til at tage mere hensyn til 
de vilde bestande?



Tak for jeres opmærksomhed


