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Vurdering av mulig 
bestandsreduserende 
effekt 

Estimert økt 
dødelighet 
grunnet lus 

Lav < 10% 
Moderat 10-30% 
Høy >30% 



Miljøpåvirkning 

• Lakselus på vill laksefisk 
• Annen smitte (andre fiskesykdommer) 
• Rømt laks og genetisk påvirkning 
• Næringssalt og organisk stoff 
• Legemidler/fremmedstoffer 
• Økologiske interaksjoner 



Risikovurdering 

• Havforskningsinstituttet har 
publisert risikovurdering av 
miljøvirkninger av norsk 
fiskeoppdrett årlig siden 
2011 

www.imr.no 



Bærekraftsindikatorer 
• Havforskningsinstituttet og 

Veterinærinstituttet; forslag til 
bærekraftsindikatorer og 
terskelverdier på oppdrag av FKD 
mai 2012  (Taranger m. fl. 2012) 

– Kun lus og rømt laks 

• Behandlet i Sjømatmeldingen 
(2013) og i Kvalitetsnorm for villaks 
(2013) 

• Noen avklaringer – men ikke alle 
detaljer er på plass 

• NFD har et alternativ (nr 3) basert 
på bærekraftsindikatorer og 
handlingsregler på høring 



Forslag indikatorer og grenseverdier (HI/VI) 
̵ To sett av indikatorer; varslingsindikator og 

verifiseringsindikator - for lus og genetisk påvirkning 
̵ 1. generasjon grenseverdier for lav, moderat og stor 

påvirkning foreslått 
̵ Overvåkningsprogram er foreslått for lus og rømt laks 
̵ Tiltak kan utløses hvis gitte grenseverdiene for estimert 

påvirkning overskrides (eks; 1: Handlingsregel for vekst eller 
reduksjon basert på lus, 2: Utfisking av rømt laks i elver) 

Taranger m fl 2012 



Lakselusmodellering og overvåkning som grunnlag 
for indikatorer 

Data, Pål Arne Bjørn m fl Havforskningsinstituttet 

Modell, ruser, vaktbur, tråling 
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      Kystmodell                                      vindmodell                              ferskvannsavrenning 
(Roms, NorKyst800)                              (WRF 3km)                        

Fjordmodellsystemet ved Havforskningsinstituttet 
Beregner strøm, saltholdighet og temperatur i tre dimensjoner for hele 
Norge med romlig oppløsning 50-200m. 
 

Gode drivkrefter og grenseverdier er viktig for å få gode resultater! 
 

Fjordmodell 160m oppløsning Lars Asplin m. fl. Havforskningsinstituttet 



Beregning av laskelusmengde 
Basert på strømmodellresultater og antall klekkede luseegg i oppdretts- 
anlegg beregner vi copepoditt-tetthet i rom og tid for en region. Vi tar også  
hensyn til lakselusas adferd i pelagisk fase (fram til ~150 døgngrader).  
 

Fjordmodell, 160m oppløsning 

Overflate strømfart (time for time) Copepoditter/m2 (dag for dag) 

Lars Asplin m. fl. Havforskningsinstituttet 



Lakselusspredningsmodell ved HI 
Benytter realistiske kildeledd, miljøforhold (strøm, saltholdighet og  
temperatur) og lakselusadferd (vekst, dødelighet og vertikalvandring). 
 

Modellresultatene for fordeling av smittsomme copepoditter stemmer 
godt overens med observasjoner i felt! 

          Smoltburresultater mai 2010                       Spredningsmodellresultater mai 2010          Sammenligning modell/observasjon 
(abundans, gjennomsnittlig antall lus/fisk)                         (copepoditter/m2) 

 Data fra 2010-2014 (100 bur). 
 73% treff i samme klasse. 
 
(Grønn: 0-1 lus/fisk. Gul: 1-5 l/f, 
 orange: 5-10 l/f og rød: >10 l/f).   

Referanser: 
Asplin, L., Johnsen, I.A., Sandvik, A.D., Albretsen, J., Sundfjord, V., Aure, J. & K.K. Boxaspen. 2014.  
Dispersion of salmon lice in the Hardangerfjord. Marine Biology Research, 10:3, 216-225, 
DOI:10.1080/17451000.2013.810755. 
Johnsen, I.A., Fiksen, Ø., Sandvik, A.D., Asplin, L., 2014. Vertical salmon lice behaviour as a response to 
environmental conditions and its influence on regional dispersion in a fjord system, Aquaculture 
Environment Interactions, 5, 127-141. DOI: 10.3354/aei00098.  
Taranger m. fl., 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013. Fisken og havet, særnummer 2-2014. 
156 sider. 

Lars Asplin m. fl. Havforskningsinstituttet 



Luseindeks – tilstand på villfisk 

% av populasjon 
med gitt smitte 

Økt lusedødelighet (%)  
i fraksjon av populasjon (kun fisk < 150g) 

50 % 10 25 50 
40 % 8 20 40 
30 % 6 15 30 
20 % 4 10 20 
10 % 2 5 10 

Smitteintensitet 0,1-0,2 lus/g 0,2-0,3 lus/g >0,3 lus/g 

Økt risiko for 
dødelighet 20 % 50 % 100 % 

Forslag til bærekraftsindikatorer og terskelverdier lus: HI/VI/NINA 2012 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 20123 
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Risiko lus:  villaks 
2010-2013 
Basert på garn- og ruse- 
fanget sjøaure i 
smoltutvandringsperioden 
 
 
 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

Taranger m.fl. 2014 



Risiko lus: sjøaure* 
2010-2013 
Basert på garn og ruse- 
fanget sjøaure seinere i sesongen 
 
 
 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

*Merk annen indeks på fisk > 150g 
Taranger m.fl. 2014 



Lus på sjøaure i laksens utvandringsperiode 2014 

Pål Arne Bjørn og medarb. 

Stasjoner m 
ulikt 
smittepress  i 
hvert område 

0,1 lus/g fisk; begynnende problem 
> 0,3 lus/g fisk; sannsynlig dødelig i naturen 



LUSEPRODUKSJON 
OPPDRETT  

INFEKSJONSNIVÅ 
VILL 

EFFEKT INFEKSJON VILL 
BESTAND 

FORVALTNINGSRÅD PÅ 
MAKSIMAL 
BÆREKRAFTIG 
LUSUTSLIPP (MBL) 

Modell for områdebasert 
forvaltningsråd i henhold til 

miljømessig bærekraft 

Varslingsindikator 
basert på utslipp 

Tilstandsbekreftelse 
basert på villfisk 

Pål Arne Bjørn og medarb. 



Varsling 
modell Verifisering 

villfisk 

Bærekraftmodell 

Råd  

FoU 

Regulering 

Mål om operativt system for områdebasert “risikobasert overvåkning” i 2015 og 
“bærekraftsmodell”  i 2017 

 

Fase I: 2015 Fase II: 2017 

Pål Arne Bjørn og medarb. 



 
Annen smitte; 

Virussykdommer det største problemet lakseoppdrett 

Patogen SAV (PD) PRV (HSMB) ILAV IPNV   PMCV (CMS) Total. 

Utbrudd 137 142 2 119 89 489 

Eks; Antall oppdrettsanlegg med virussykdomsutbrudd i 2012 

Data: Fiskehelserapporten 2012, Veterinærinstituttet 

• Listeførte sykdommer 
– Pankreassykdom (PD): SAV 
– Hjerte- og –skjelettmuskelbetennelse (HSMB): PRV 
– Infeksiøs lakseanemi (ILA): ILAV 

• Ikke listeførte sykdommer 
– Kardio-myopatisyndrom (CMS): PMCV 
– Infeksiøs pankreasnekrose (IPN): IPNV 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 



Men finner så langt lite/ingen smitte på vill laks og sjøaure 
eks; Virusovervåkning på utvandrende laksesmolt 

• Sognefjorden; 
66 smolt 

• Osterfjorden; 
203 smolt 

• Hardangerfjorden; 
89 smolt 
 
Ingen SAV påvist 
Lite PRV (1-3%) 

SAV+ 0 
PRV+ 3% (2) 

SAV+ 0 
PRV+ 1% (1) 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 A. Madhun m.fl. 



Smittet  rømt laks som går opp i elv gir 
potensielt høy smitterisiko; eks SAV og PRV 

 
Virus  Påvist i rømt laks 
 Undersøkt 58 
SAV3 
 

Positiv 
Ct-verdi 
(range) 

57 
26.2 

(20.7-31.1) 
PRV 
 

Positiv 
Ct-verdi 
(range) 

58 
28.3 

(21.5-34.9) 
PMCV Positiv 0 
 
 Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 Madhun m fl 



Målt genetisk innblanding av rømt laks i 20 lakseelver (over ca 20 år) 

K. Glover m.fl. 2013 Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

Opo, Vosso, Lone og Etne sterkt påvirket 
Median innkrysning = 9,7%; tyder på at faktisk 
innkrysning er lavere enn tidligere antatt 



Risiko for fortsatt genetisk påvirkning  - 
basert på høstundersøkelser av rømt laks i 34 elver; 
kan brukes som indikator for utfisking av rømt laks i 

elvene 

Sannsynlighet for fortsatt  
genetisk påvirkning (2010-
2012) i 34 elver 

Antall 
elver 

Lav (< 4% årsprosent) 13 

Moderat (4-10% årsprosent) 11 

Høy (> 10% årsprosent) 10 

NINA har sportsfiskedata tidsserie på > 100 elver 
Utvidet overvåkning koordinert av Havforskningsinstituttet i > 100 elver kombinasjon sportsfiske 

og høst gir bedre data fra 2014 

Data fra Fiske 2013 
Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 



Overgangssone 

Regional sone Anleggssone 

Organisk materiale og næringssalt: Lokal og 
regional påvirkning  

Lokal sone 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

- Lokal påvirkning rett 
under anlegg kan være 
stor 

- Ingen tegn på regional 
overbelastning så langt 
(målt Hardanger og 
Ryfylke, samt modeller) 

- Lite kunnskap om 
sårbare 
habitat/arter/gytefelt 



Lokal påvirkning – organisk materiale 
• MOM B- og C-undersøkelser viser generelt tilfredsstillende tilstand når 

det gjelder lokal organisk påvirkning 
• Trenger nye metoder for andre habitat enn bløtbunn 
• Lite kunnskap om sårbare og verdifulle habitat (koraller etc) 

 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

MOM B: Om lag 10 % av anleggene har mindre 
god tilstand (tilstand 3) 
 
Tilstand 1 angir lite påvirkning, tilstand 2 middels og 
tilstand 3 er høyeste tillatte. Tilstand 4 angir 
overbelastning. 
  

MOM C 
Tilstandsklasse  

Antall 
lokaliteter 

% 

1 Meget god 65 57 

2 God 42 37 

3 Mindre god 7 6 

4 Dårlig 0 0 

5 Meget dårlig 0 0 

MOM C: målinger ved 6 % av 114 undersøkte 
anlegg har en ”mindre god” tilstand*, ingen 
dårlig eller meget dårlig.  *Kan i noen tilfeller 
forklares med naturlige forhold. 

Kilde: Fiskeridirektoratet 



Økende bruk av legemidler mot lus 

Kitinsyntesehemmere brukt i medisinfôr mot lus; 
• Vist i sediment lang tid etter medisinering (8 mnd) 
• Høye doser gir effekt på hummeryngel i forsøk på HI (dødelighet og misdannelser)  
• Mangler kunnskap om langtidseksponering for lave konsentrasjoner, inkl. sjøkreps og 

reker 
Misdannelser Normal 

(O. Samuelsen m.fl. 2013) Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 

 Middel (kg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

azametifos           66 1884 3346 2437 4059 
cypermetrin 59 55 45 49 30 32 88 107 48 232 
deltametrin 16 17 16 23 29 39 62 61 54 121 
emamektin 23 32 39 60 73 81 41 22 105 36 
diflubenzuron - - - - - - 1413 1839 704 1611 
teflubenzuron - - - - - - 2028 1080 26 751 
Totalt 98 104 100 132 132 218 5516 6454 3374 6810 
hydrogen-
peroksyd (tonn) 

            308 3071 3144 2538 

Forbruket av midler mot lakselus (kg aktiv substans) til bruk på oppdrettsfisk i perioden 2003-2012. 



Interaksjoner matfiskanlegg – fiskeressurser 

• Matfiskanlegg tiltrekker villfisk og andre organismer 
• Sei og annen fisk spiser tidvis spillfôr – og kan holde seg lenge ved 

anlegget 
• Variabel effekt på kvalitet hos sei i forsøk 
• Kan muligens påvirke vandringsmønster hos sei (ut fra kysten) 
• Spekulasjoner rundt mulig effekt på gytevandring hos kysttorsk -  men 

ikke bekreftet i feltforsøk 
• Økologiske effekter lite kjent – har generelt for lite kystøkologisk 

kunnskap 

 

Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2013 



Takk for oppmerksomheten! 

epost: geirt@imr.no 
www.imr.no 

Medforfattere risikovurderingen;  
Jon Albretsen, Lars Asplin, Jan Aure, Britt Bang-Jensen**, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, 
Arne Ervik, Bengt Finstad*, Per Gunnar Fjelldal, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Tom Hansen, Pia Kupka Hansen, 

Mikko Heino, Vivian Husa, Peder Andreas Jansen**, Daniel Jimenez, Ingrid Askeland Johnsen, Knut  Jørstad, Egil 
Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Tore S. Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Anja Kristoffersen,  Rosa Maria Serra-Llinnares, 

Abdullah Madhun, Terje van der Meeren, Stein Mortensen,  Craig Morton, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Anne 
Sandvik, Ole B. Samuelsen, Øystein Skaala, Jofrid Skardhamar, Anne Berit Skiftesvik,Ove Skilbrei, Cecilie Skår, Lars H. 

Stien, Terje Svåsand, Bjørn-Steinar Sæther ***, Geir Lasse Taranger, Ingebrigt Uglem* og Vidar Wennevik. 
Havforskningsinstituttet, NINA*, VI**, NOFIMA*** 
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