
Så er vi her igjen….



KONKLUSJONER…..

Avlusing bør alltid 
gjennomføres så ofte 

at man ikke har 
kjønnsmodne lus på 

fisken

Teknologi for å ha 
leppefisk i merder 

med stor laks er for 
dårlig utviklet,…

Hvert anlegg bør ha 
sitt eget utstyr som 
brukes i vannet (ved 

avlusing)



Never ending story??

Påstandene er 
referert fra et 
lakselusmøte i 

Nord-Trøndelag i 
1992

Da var nasjonal 
produksjon 

15% av dagens 
produksjon



Minkende behov for medikamentfri lusekontroll

Avtagende bruk, men når nødvendig benyttes akseptert medikamentell lusekontroll

Økt kunnskap om miljøeffekter og rensetiltak sikrer 
mulighet for medikamentell kontroll ved behov

Andre kontinuerlige metoder uten håndtering utvikles 

Stabil og forutsigbar 
kontroll med lakselus med 
minimal effekt på villfisk 

og fiskevelferd

Lakselus er 
hovedfaktoren 
som begrenser 

vekst

Veien mot 2030
Ønsket tilstand 2030Status 2023

2025

Medikamentfri lusekontroll med forsvarlig håndtering på plass men benyttes stadig mindre

Automatisk luseregistrering og luselarvevarsling utvikles

Håndteringsfri
effektiv lusekontroll

benyttes kontinuerlig
for å drepe de få lusene
som fester seg på laksen

Kunnskap og praksis for forsvarlig bruk av rensefisk må på plass

Genomisk seleksjon mm i tradisjonell avl bidrar til stadig økende luseresistens
Delvis luseresistent

laks tilgjengelig

FOREBYGGE
Lusen finner
ikke laksen

Avklare om resistens fra Stillehavslaks kan utnyttes
Luseresistent

laks 
dominerende

CRISPR-cas etc bidrar til luseresistent laks

Kunnskapsgrunnlag for vaksine utvikles Vaksiner testes kommersielt
Kommersielle lusevaksiner kommer på markedet

Generasjonsskille og sonering bidrar til å redusere lusesmitte mellom anlegg

Storsmolt / postsmolt reduserer eksponeringstid for lus

Skjerming, anlegg under vann mm 
utvikles og hindrer lus å finne laksen Teknologiske tiltak som skiller lus og laks øker i bruk

Produksjonstid i åpne anlegg reduseres til godt under 1 år for alle lokaliteter

Rensefisk «bærende» for lusekontroll i mange anlegg – fases ut av stadig flere

Uakseptabelt forbruk av rensefisk – dårlig fiskevelferd 

Akseptert og forsvarlig bruk forutsetning for bruk av rensefisk

Noe bruk av luselaser Bedre dokumentasjon av effekt gir økende bruk av luselaser 

Medikamentfrie metoder med håndtering av 
laksen er helt nødvendige men ikke optimalisert 
ift effekt, lus som faller av før behandling og 
særlig fiskevelferd

Kunnskap og optimalisering av medikamentfrie 
metoder med håndtering må etableres og aksepteres

Rensing av utslipp etter medikamentell kontroll utvikles

Medikamentell kontroll vanskelig på grunn av 
resistens og miljøeffekter av utslipp



Fra FHF handlingsplan 2010

• FHF vil fortsatt bidra til forskning for om mulig å 
utvikle en kommersielt tilgjengelig vaksine mot 
lakselus. 

• Som ledd i dette bidrar FHF til sekvensering av 
lakselusens genom.

• FHF vil videreføre forskning om hvorvidt avl 
kan bidra til økt motstandskraft mot lakselus

• FHF deltar i et internasjonalt konsortium for å 
kartlegge hele laksens genom.



Fra FHF handlingplan 2015
• Videre utvikling og implementering av kunnskap for 

kontrollert produksjon og vellykket bruk av 
rensefisk.

• Dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd 
ved utvikling av ulike ikke-medikamentelle metoder 
alene eller i kombinasjon. 

• Telling av lakselus – bedre metodikk inkludert 
automatisk telling på levende laks i anlegg.

• Utvikling av metoder for mer treffsikre valg av 
behandlingstiltak for å oppnå god effekt og 
redusere risiko for resistensutvikling.



HP2020 =>

• Utvikle kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av 
lakselus og skottelus med minst mulig håndtering av laksen både av 
hensyn til fiskevelferd og HMS, med basis i grunnleggende biologisk 
kunnskap om både parasitt og vert

• Etablere ny kunnskap og metodikk som kan bidra til 
effektiv medikamentell behandling uten utslipp som 
kan gi uakseptable miljøeffekter

• Fremskaffe kunnskapsgrunnlag for kontrollert produksjon, 
god overlevelse og vellykket rensefiskstrategi



Utlysning fra FHF



Lokaliteter over lusegrensen (%)
Fra Barentswatch

Mer lusestatistikk mm 
se også www.lusedata.no:



WWW.FHF.NO


