
BIOLOGISKE ERFARINGER MED 
HØYKAPASITETS-AVLUSINGSLEKTERE SOM 
VERKTØY I LUSEKAMPEN.



«MARCUS»
HIGH CAPACITY  - HIGH-TECH



PROBLEMSTILLINGER

 Høyt medikament bruk - et økende problem for oppdrettsnæringen 
ved avlusing. 

 Lusen utviklet raskt resistans mot de vanligste 
avlusningsmedikamentene og man måtte øke dosene for å få 
tilfredsstillende resultat.

 Avlusning med medikamenter generelt utgjør en risiko.



IDÉEN

 Ideen om «MS Marcus» hadde sitt utspring fra et ønske om å gjøre avlusing 
enklere og mer effektiv for brukeren, og samtidig mer skånsom mot fisken og 
naturen

 Behov for en alternativ avlusningsmetode med høy kapasitet uten bruk av 
medikamenter.

 Automatiserte prosesser gjør jobben sikrere og mer forutsigbar for mannskap.

 Sammen med Marine Harvest Norway AS, Midt Norsk Havbruk AS, VARD 
Group AS, Hydrolicer System A S ved Frank Øren og Odd Einar Grøntvedt, og 
Cflow AS fikk Dalseide Shipping Services AS idéen realisert.

 En skreddersydd løsning.



HØYTEKNOLOGISK AVLUSNINGSLEKTER

Lengde: 35,4 m 
Bredde: 12,0 m

2 x 520 kW 
generatorer

2 x 200 kW 
thrustere

3 x 18Tm 
dekkskraner

4 stk Capstanner

O2-Generator 
system

Ballastsystem

Mannskaps
lugarer og 
fasiliteter for 
fire personer 

Kontrollrom på 
bro styrer alle 
flåtens systemer



KONTROLLROMMET

Lekteren er utstyrt med høyteknologiske 
kontrollsystemer som til enhver tid i 
prosessen gir operatøren full oversikt 
både visuelt og digitalt.



PROSESSEN





MARCUS



 VARD 8 53 – Live Fish Treatment Barge – MARCUS













AVLUSINGSKAPASITET 

Fisk 1 kg  Fisk 3,5 kg 

En linje 15 tonn per time 35 tonn per time

To linjer 30 tonn per time 70 tonn per time

Tre linjer 45 tonn per time 105 tonn per time

Fire linjer 60 tonn per time 140 tonn per time

Fem linjer 75 tonn per time 175tonn per time

Seks linjer 90 tonn per time 210 tonn per time 

En Hydrolicerenhet med seks linjer, gir over 200 tonn ferdig avluset fisk i 
timen.

Avlusingseffekt ligger på 80%-95% på kjønnsmoden og bevegelig.



RESULTAT
Registrert i August 2016

Dødlighet etter 7 dager 0,36%

Dødlighet etter 21 dager Inntil 0,37%

Normalforing Etter 1 til 2 dager

Fastsittende Lus 70 – 100%

Bevegelige Lus Inntil 95%, (85 TIL 95%)

Kjønnsmodne Lus Inntil 90%, (82 TIL 90%)

KONKLUSJONER

 Kort tid før normalforing 
oppnås tyder på lavt 
stressnivå.

 Lav dødelighet etter både 7 
og 21 dager tyder på god 
fiskevelferd.

 100% oppsamling av lus med 
filter ned til 150 my. Blir 
destruert i kvern (ensilasje)



DET BETYR I PRAKSIS

 Automatisering av prosessen gir bedre 
kontroll, og tryggere arbeidsforhold.

 Avlusing uten medikamenter reduserer risiko 
for fiskedød, skader på fisken og skader på 
mannskap.

 Effektivisering og lav dødelighet reduserer 
kostnader betraktelig.

 Marcus er selvdreven, egen fremdrift.
 Høy standard ombord øker trivsel og trygghet 

for operatørene.
 Fokus på HMS.



 MARCUS



 MARCUS



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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