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 Gir nye soner kontroll på smitterisikoen?   

Gir  

   .Nettilgang:  
NETGEAR 

2809194850 



 
Havbrukstjenesten 

AS  
 

- Fiskehelsetjenester 
- Miljøtjenester 
- Tekniske tjenester 

 

Foto: M.Halse 

 
Om meg…. 

- Avd leder. Miljø 
Havbrukstjenesten AS 
 



Smittesikring - landbruk 
 

Foto; Ottar Starheim; NRK 



Smittesikring - lakseoppdrett 



Litt historie 

                              Foto: Adressavisa 





Generasjonsadskillelse 



 - > Sone struktur 

I dag   



 
- mellom selskap  

- mellom landsdeler? 
-mellom generasjoner? 

 
 

Hva er en sone?  



Soner – mellom landsdeler 

 
Ny sykdom skal stoppes – ikke 
spre seg til annen landsdel 
 
For å lykkes 
- Vannsmitte – stor «branngate» 
- Smolt / slaktfisk 
- Utstyr + båter 



Soner –  generasjons nivå 

  



H-16 

V-16 

H-15 

V-15 



Sone - Fjordsystem 

Vurderinger: 
∗ Maks produksjon av 

biomasse 
 

∗ Begrensende faktor 
 
 



Valg man må ta: 

Uten sone – utsett hvert år En sone 





 

 
Sone arbeid - generasjonsnivå 



Organisering lusearbeidet Nordmøre og 
Sør Trøndelag 

∗ Arbeidsgruppe lakselus subregion 
Nordmøre og Sør-Trøndelag 
∗ Beslutningstager fra alle aktørene i 

regionen 
∗ Representant fra alle 

fiskehelsetjenester 
∗ Fysiske møter ca. 4 ganger per år og 

ellers tlf/mailkorrespondanse 
∗ Sonearbeid, medikamentplaner, 

oppdatering av lusesituasjon etc 
 

∗ Fiskehelsegruppe med representanter fra 
interne fiskehelseansatte og 
fiskehelsetjenestene  

∗ Fungerer som en faglig veileder for 
arbeidsgruppen i fiskehelsefaglige spm. 

∗ Fysiske møter ca. 4 ganger per år, evt. 
ved behov, samt mailkorrespondanse 

Arbeidsgruppen etablert 2009 
Midt-Norge Sør  



Soneinndeling 

∗ DUGNAD 
∗ Tilgjengelige lokaliteter 
   Bytting av lokaliteter /   
produksjonsområder. Felles brakklegging 

 
  

 
 

 

 



Effekt av soneinndeling 



                         Lakselus 

Stor fisk > Lus på Smolt Smolt =  lite lus på Smolt 

 



 
 
                
           -  PD (SAV2, SAV3) 
 
 
-  
 



Konsekvens ved utbrudd 



 

Nei – ikke for vannbåren smitte 
 

Er sonene robuste / store nok på 
Nordmøre og i Sør Trøndelag? 



A. Oppdretterne blir enig om ny sonestruktur 
-   Ikke se på anleggs nivå, men hva som er best for hele   
næringen. 
 -  Hvert firma må beholde sin produksjon. 
- Samdrift 
- Stamfisk ut i produksjonssonene 
 
B. Mattilsynet / myndigheter pålegge ny sone struktur 
C. Kombinasjon av A og B 

Hvordan få til større soner? 



Videre prosess: 
Kjennskap om smitteveier / avstand: 
- Lakslus 
- PD 
- AGD 
- Andre….. 

 



  

  

H-16 

V-16 



  

  

H-15 

H-16 



Takk for meg 
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