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Aqua Kompetanse
• Fiskehelse- og miljøtjenester

– 7 veterinærer og fiskehelsebiologer
– 26 ansatte totalt

• Nord-Trøndelag kjerneområde for
fiskehelseavdelingen

• Tjenester:
– Månedlige helsebesøk
– Oppfølging av mekanisk avlusning
– Rensefisk 
– Forebyggende arbeid 
– Rådgivning
– Kurs



Praksis i Nord-Trøndelag
• Oppdretterne er opptatt av å sikre god fiskehelse og-

velferd
• Kultur for at veterinær/fiskehelsebiolog følger opp 

ikke-medikamentelle metoder
• Fiskehelsepersonell er involvert i planlegging og 

gjennomføring av mekanisk behandling (lusespyling, 
ferskvann, thermolicer o.l.)

• Dog liten tradisjon for å søke råd hos 
fiskehelsepersonell i planleggingsfasen



Teknologisk luserevolusjon

• Fra løk mot lus  laser mot lus



Ikke-medikamentelle metoder



Hvordan påvirkes fisken av teknologien?
• Viktig at nye metoder mot lus blir evaluert grundig 

og i et helhetlig helseperspektiv

• Påkjenning fra mekanisk avlusning
• Skjerming mot lus påvirker vannmiljøet 

– Redusert oksygennivå
– Redusert vannutskiftning
– AGD, generell gjellehelse, 
hjertehelse, sår/bakterieinf.



Bioteknologisk tenkning
• Hvordan ville et skjermingsprinsipp sett ut, 

f.eks. luseskjørt, dersom det var utviklet med 
hensyn til smittsomme agens og redusert 
gjellehelse?



Bioteknologisk tenkning
• Hvordan ville et skjermingsprinsipp sett ut, 

f.eks. luseskjørt, dersom det var utviklet med 
hensyn til smittsomme agens og redusert 
gjellehelse?

• Oksygenerings- og vannutskiftingsutstyr 
innbygd i systemet?



Bioteknologisk tenkning

• Hvordan ville en lusespyler sett ut, dersom 
den var utviklet for å kun brukes på laks med 
redusert hjerte- og skinnhelse?



Bioteknologisk tenkning

• Hvordan ville en lusespyler sett ut, dersom 
den var utviklet for å kun brukes på laks med 
redusert hjerte- og skinnhelse?

• Færre sløyfer, høyder, 90-graders vinkler? 



Mangelfull biologisk tenkning?

• Det kan helt klart være et problem at den 
biologiske tenkingen ikke er tilstede i 
planleggingsfasen for nye metoder mot lus



Eksempler

• Utforming:
– Enheter med stor løftehøyde 
– Enheter med flere skarpe vinkler og sløyfer fisken skal 

gjennom
• Rensefisk: for dårlige/manglende muligheter for 

utsortering
• Biosikkerhet: det legges sjeldent til rette for god og 

effektiv vask og desinfeksjon
• Trenging: 

– Begrensede muligheter til å behandle fra merd til merd
– Enheter med lav kapasitet som fører til lang trengetid



Slik tildeles utviklingstillatelsene, 
fra kyst.no 08.11.16

• «Hver søknad får tildelt to saksbehandlere, 
hvorav en er ingeniør og en er jurist»

• Hva med helsevurderingene?



Luseparadoks

• Den teknologiske utviklingen har hovedfokus på lus
• Lus er i seg selv ikke et ikke et helsemessig 

hovedproblem for laksen
• Tiltakene mot lus kan imidlertid være utfordrende 

både for laksefisk og rensefisk



Fiskehelserapporten 2015

• «Lakselus er i dag den største utfordringen for norsk 
lakseoppdrett»

• «Det er relativt få oppdrettsfisk som dør som følge av 
lakselusinfeksjon i dag. Paradoksalt nok er det flere 
eksempler på høy dødelighet som følge av 
behandling mot parasitten»



Fiskehelserapporten 2015

• «Håndtering eller badebehandlinger av fiskegrupper 
med alvorlige gjellesykdommer (AGD) eller 
virussykdommer (HSMB) er rapportert å kunne gi 
stor dødelighet»



Luseforvaltning
• Næringen forvaltes med et ensidig fokus på lus
• Dette får konsekvenser for utvikling av andre agens
• Tiltak mot lus kan påvirke fiskens helsestatus

– Skjørt
– Håndtering 
– Utsett i skjermede områder



Epigenetikk



Tenk helhetlig! 

• Laksens biologi
• Rensefiskens biologi

• Lakselusens biologi
– Mekanisk seleksjon



Oppsummering
• Næringen har utviklet en kultur for å søke kompetanse hos 

veterinær/fiskehelsebiolog ved vurdering av nye metoder
• Biologisk tenkning bør imidlertid inn på et tidligere stadium - det 

etterlyses at fiskehelsepersonell rutinemessig involveres også i 
planleggingsfasen

• Det bør i større grad tas hensyn til fiskens helsestatus og behov i 
arbeidet med utvikling av ny teknologi
– Uheldig at ensidig forvaltning av et agens (lus) påvirker 

utviklingen av andre sykdommer
– Hjerte- og gjellehelse
– Rensefisk!

• Kunnskap om lakselusas biologi bør vektlegges mer
– Forebygg mekanisk seleksjon



Konklusjon

• Ingen konflikt mellom teknologisk iver og 
biologisk tenkning 

– men de to partene bør snakke mer sammen på 
et tidligere tidspunkt



Takk for oppmerksomheten!
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