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Introduksjon - Er dagens lusekontroll-strategi veien framover?
› Vi tillater for høye lusenivåer på både merd og
anleggsnivå før vi avluser
• behandling ved 0.5 voksne hunnlus på anleggsnivå
› genererer et massivt smittepress av luselarver til eget og
omkringliggende anlegg
› brannslukkingstilnærming, essensielt å iverksette tiltak
tidligere
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Kunnskapsgrunnlag for justering av kurs

• Internt smittepress bidrar

• Lusas reproduksjonssuksess

• Enkeltmerder kan få høye

0-voksne
hunnlus
på andre
merdnivå
er intervensjon
avhengig av mengdenved
lus lave lusetall
lusenivåer mens
merder
signifikant til lusepress
og strategi:
ligger lavt

reinfeksjon

• I flere
tilfeller
ser vi at lusenivået
• Aldrin et al 2013:
66% av det internt• Stormoen
et al 2012; smittepress,
Modellen
Resultat:
redusere
og
eksternt
med
redusert
ikke
er
jevnt
fordelt
på anlegget,
forventede lusetallet kunne forklares
sier at lusas reproduksjon ikke er
lusenivået bygger seg først opp i
ved internsmitte, 28% kunne
lineær med antallet voksne
behandlingsfrekvens
en eller noen få merder
forklares med smitte fra naboanlegg
hunnlus, ved lave lusetall vil
og 6% fra uspesifiserte kilder…

Gitt dette; lusekontroll på
eget anlegg vil være
viktigst for egen status

færre lus finne en partner og
reproduksjonen hindres…
Gitt dette; tidlig
intervensjon og lave
lusetall til en hver tid vil gi
lavt smittepress

Gitt dette; enkeltmerd
behandling vi gi bedre
kontroll på anleggsnivå
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eget anlegg vil være viktigst
for egen status
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Internt smittepress?

Intern- vs eksternsmitte
› Ulike vitenskapelige miljøer har kommet
fram til at det interne smittepresset er
hoveddriveren for utviklingen av
lusenivåene på ett anlegg
• Aldrin et al 2013: 66% av det forventede lusetallet
kunne forklares ved internsmitte, 28% kunne
forklares med smitte fra naboanlegg og 6% fra
uspesifiserte kilder
• Revie et al 2005
• Aldrin et al: Pågående arbeid med å karakterisere
anleggene med tanke på fordelingen mellom
intern- og eksternsmitte
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Kunnskapsgrunnlag for justering av kurs
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Lusereproduksjon
› Kjønnet formering
› Hannene sementerer en sædpakke rundt
kjønnsåpningen til hunnlusa ved paring. Denne
kan befrukte mange sett med eggstrenger
› Hoene lager eggstrenger selv om de ikke er
befruktet
• ubefruktede egg forblir lyse mens befruktede egg
endrer farge mot brun ettersom de modnes

› Hypotese
• sannsynligheten for at en hann og en hunn møtes
på samme fisken er mindre ved lave lusenivåer enn
ved høye lusenivåer
 Stokastisk modell

% befruktede voksne hunnlus

Ved 0,2 voksne hunnlus i gjennomsnitt er
befruktningssuksessen 20%, mens den øker til ca 100%
ved 2 voksne hunnlus i gjennomsnitt

Ved 5 ganger økning i lusenivået fra 0,2 til 1,0,
øker lusepresset 17-35 ganger
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Hvordan kan dette brukes praktisk?
› Begrenset reproduksjon ved lave
lusetall kan hjelpe oss å holde
lusetallene nede  forlenger
perioden til lusetallene øker
• kontinuerlig intervensjon er nøkkelen til å
forlenge denne fasen
• tidlig intervensjon for å unngå at de
voksne hoene klarer å produsere egg, og
i alle fall før de klarer å produsere flere
sett med eggstrenger

Photo: Melanie Andrews
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Kunnskapsgrunnlag for justering av kurs
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Fordeling av lus mellom merder
› Erfaring viser at lusen ikke er jevnt
fordelt på anlegget. Luseutviklingen
starter oftest i noen merder
› Å vente på at anlegget har et snitt på
0,5 lus vil oftest si at enkeltmerder
har mye flere lus, mens andre ligger
nesten på null lus
› Smittepresset innad på et anlegg vil
trolig styres av disse merdene som
får bygge opp høye lusetall før
avlusing
› Enkeltmerdbehandling på lave
lusetall vil redusere både det interne
og eksterne smittepresset
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Lusetelling
› Detaljert kunnskap om lusenivåer i
hver merd til en hver tid er nødvendig
om man skal kunne intervenere tidlig
nok
• ukentlig telling i alle merder
• telling av minst 20 fisk fra hver merd

• kilder til feil
› å trenge fisken i orkastnota over en lengre
periode, mekanisk fjerning av lus
› høy andel av tapere i kastet kan gi et snitt
som ikke er representativt for hele merden
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Kontinuerlig behandling
› Et tiltak som virker hver dag, hele tiden i hver merd
› Kjernen for å forlenge lagfasen så lenge som mulig
› I dag kun rensefisk som er aktuelt, luselaseren på
sikt?
› I tillegg andre ikke-medikamentelle metoder
under utvikling
› Optimalisert drift sånn at man får mest mulig ut av
rensefisken
• rene nøter og rent utstyr i merden til enhver tid
• kvalitetsrensefisk
• skjul
• fôring  velferd
• rensestasjon
• legge til rette for overvintring
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Erfaringer fra Agder
› Fra lusebelastet område med 3-5
behandlinger pr generasjon til

siste behandling i
November 2010
› Suksesskriterier:
• bra dialog og samarbeid med naboanlegg
(MH eneste aktør i området)
• høyt fokus på leppefisk
• høyt fokus på rene nøter
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Den gode sirkel

Mindre
behandling

Riktig
strategi

1635
Rensefisk
og skjul

Motivasjon

Rene nøter
og utstyr
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Sum Agder
› Lus må håndteres lokalt på hvert enkelt anlegg,
men for å lykkes er det avgjørende at alle
anleggene i et område klarer å håndtere lusene på
sine respektive anlegg optimalt
• lusetelling hver uke, året rundt

• Målbevisst og motivert bruk av rensefisk
• spyling minst hver 14 dag i varmere perioder
› kontroll av spyling, ALT skal være rent; nota,
fôrslanger, hamsterhjul, tau, skjul, lift-up

• igangsette tiltak før man når høye lusetall
• samarbeid mellom naboer

- avlusing, brakklegging

Oppsummering 0-lus strategi
› Lusetelling hver uke
› Målbevisst og motivert bruk av rensefisk
› Tidlig intervensjon på 0.2 kjønnsmodne hunnlus
• merdbasert
• velge alternative behandlingsformer før kjemisk avlusing
› spyling
› Thermolicer

› Ved høyt eksternt lusepress, bruk løsninger som gir
redusert smittepress (skjørt, nedsenket lys …)

› Godt samarbeid med naboer
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Enkeltmerdbehandling – i Marine Harvest
Enkeltmerdbehandling i Marine Harvest må kun benyttes i tråd med
skrivet «Prinsipper for bruk av enkeltmerdbehandling».
› Hva er enkeltmerdbehandling?
• Behandling av én, eller et mindre antall, merder ved hjelp av
medikamenter eller ikke-medikamentelle metoder
› Hva er formålet?
• Tidlig intervensjon for å hindre økende nivåer av kjønnsmodne
hunnlus i en eller flere merder der resten av merdene har lave nivåer,
for igjen å hindre internt smitte.
› Når kan man benytte enkeltmerdbehandling?
• Når en, eller et mindre antall, merder har en moderat økning i
lusenivåer (0.1-0.2 kjønnsmodne hunnlus), mens resten av merdene
har et vesentlig lavere lusenivå (<0.05)
• Kun på beslutning av foreskrivende helseansvarlig
• Kun når man har detaljert kunnskap om lusenivåene i anlegget
• Helseansvarlig må journalføre en kort skriftlig redegjørelse for
behandlingen
› Når skal man ikke benytte enkeltmerdbehandling?
• Man skal ikke behandle kun de verste merdene for å komme under
0.5 i snitt på anlegget! Ingen «klattbehandling»!
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Lusestrategi 2015
Lusepress

Suksesskriterier

Hold lave nivåer

Sikre kontroll

Bruk av medisiner

Tiltak

Vær aktiv

Hold nivået av voksne hunnlus
lavt i alle merder til enhver tid

Indikatorer

Hold fokus

Vær målrettet

Fokuser på forebygging- ta grep
(tidlig) hvis nødvendig

•

reduserer lusepress internt i anlegget og til
andre anlegg i området

•

ved høyt eksternt lusepress, bruk løsninger som gir
redusert smittepress (skjørt, nedsenket lys …)

•

øker effekten av rensefisk

•

sikre optimal bruk av rensefisk

•

reduserer behovet for medikamentelle
behandlinger

•

tell lus ukentlig på merdnivå

•

behandle merder som overstiger 0,2 voksne hunn.
Ikke-medikamentell behandling som første-valg

Vær oppdatert

Mål effekten av
tiltakene
•

antall voksne hunnlus på merdnivå

•

antall medikamentelle merdbehandlinger

•

bruk av ikke-medikamentelle tiltak for
lusekontroll
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Photo: Ø. Vågnes

0-voksne hunnlus strategi: intervensjon ved lave lusetall på merdnivå
Resultat: redusere internt og eksternt smittepress, med redusert
behandlingsfrekvens
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