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Prosjektmål
Kartlegging og testing av metodikk for telling av 
lakselus og beregning av luseforekomst 

 Det overordnede målet med dette prosjektet er å etablere kunnskap som 
kan bidra til å utvikle en standardisert metode for lusetelling, samt en 
håndteringsstrategi for telleusikkerhet. 

 Dette arbeidet er basert på målrettede studier, både intervjuundersøkelser, 
feltforsøk og statistisk modellering.

 Vi har også tatt hensyn til relevant eksisterende litteratur og kunnskap.
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Fiskeoppdrett i Norge – status

Marine områder for lakseoppdrett i Norge i 
2018: c. 1,3 mill. tonn; ca. > 400 mill. 
fisk; 926 lisensierte konsesjoner.

Antallet lus i oppdrettsanlegg brukes av 
oppdretterne og norske myndigheter for å 
regulere oppdrettsvirksomheten i Norge -
f.eks. "Trafikklyssystem" og
innvirkning på ville laksebestander.

Derfor må disse tallene være av høy 
kvalitet til avlusningsstrategier, forskrifter 
og for bruk i modeller. 
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Bakgrunn
Kartlegging og testing av metodikk for telling av 
lakselus og beregning av luseforekomst 

 Både lusereguleringen og ISO-standarden for telling av lus i fiskeanlegg i 
Norge gir plass for et utvalg av metoder for prøvetaking og antall fisk som 
telles - noe som kan føre til usikkerhet i rapporterte antall lus.

 Derfor kan det være et behov for å forbedre lusetellingsmetoder som er 
forankret i industrien og praktisk talt gjennomførbart under normale 
driftsforhold.
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Prosjektorganisering

 Prosjektet ble organisert i fire arbeidspakker (AP’s) 
med prosjektslutt i august 2018:

 AP1: Kartlegging av dagens metoder for lusetelling
 AP2: Testing av metoder for telling av lakselus
 AP3: Telling av lakselus og usikkerhet i telleresultatene
 AP4: Evaluering av behovet for en standardisert lusetelling og beregning 

av forekomst
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AP1 Kartlegging av dagens metoder 
for lusetelling

 Denne arbeidspakken beskriver 
dagens metoder for å hente inn fisk og 
hvordan fisken behandles og 
håndteres før, under og etter telling av 
lakselus.

 Refererer til rapporten –
«Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett».

 Denne arbeidspakken ble utført av 
SINTEF Ocean AS.
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AP1 Metoder
Kartlegging av dagens metoder for lusetellingg apping of

 Høsten 2017 ble det foretatt telefonintervju av fiskeoppdrettere. 

 Intervjudataene ble analysert og sortert for å visualisere variasjon og 
formidle ansattes vurderinger av fordelene og utfordringene av dagens 
metoder.

LusetellingBedøvelseInnsamling
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AP1 Resultater 
Kartlegging av dagens metoder for lusetelling 

 Intervjuene viste variasjonen mellom bedrifter, men også innen selskaper 
innenfor følgende områder:

 Organisatoriske forhold:
• Antall ansatte som deltok i lusetellingene
• Bruk av telleteam eller ikke
• Opplæring
• Type formell utdanning
• Tid brukt for lusetelling

 Innsamling:
• Bruk av ulike fangstmetoder fra merd
• Forskjellige metoder for overføring av fisk til lusetelling
• Behandlingstid
• Valg: Inkludere svak fisk eller ikke
• Tid på dagen
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AP1 Resultater 
Kartlegging av dagens metoder for lusetelling Mapping of

 Vi så også variasjonen mellom selskaper, men også innen selskaper 
innenfor følgende områder:

 Bedøvelse:
• Antall fisk i bedøvelse samtidig
• Type bedøvelse
• Varighet av bedøvelse

 Lusetelling:
• Bruk av tellebord eller ikke
• Utstyr til å fange lus som faller fra fisk i bedøvelsen
• Belysning og forstørrelsesglass



www.nina.no

AP2 Testing av metoder for 
telling av lakselus

 Arbeidspakke 2 inkluderte en feltundersøkelse hvor oppdrettslaks ble 
fanget med orkastnot med forskjellig fangsttid og tid på dagen.

 Lus ble talt i henhold til metoder som brukes til standard lusetelling i 
anlegg og i mer grundig telling i felt og i laboratorium.

 Denne arbeidspakken ble utført av NINA og SINTEF Ocean AS i samarbeid 
med Åkerblå AS.
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AP2 Metode
Testing av metoder for telling av lakselus

 Vi undersøkte om faktorer knyttet til fangstprosedyren av fisk, for 
eksempel tidspunktet for påvirkning og tid på dagen, og hvordan størrelsen 
på fisken varierte med lakselustellingen i løpet av dagen.

 I tillegg ble det undersøkt hvordan en rekke tekniske, miljømessige og 
menneskelige faktorer kunne påvirke ytelsen til selve lakselustellingen.
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AP2 Resultater
Testing av metoder for telling av lakselus

 Menneskelige faktorer som konsentrasjon og fokus på oppgavene under 
lusetellingen varierte lite, sannsynligvis på grunn av optimale værforhold, 
lite lus og relativt korte arbeidsdager, og bidro dermed lite til variasjon i 
estimert luseforekomst ved vanlig lusetelling.

 Oppholdstid i nota for fisk før uttak og telling og tidspunkt på dagen 
(mellom 2 og 57 minutter) påvirket ikke registrert luseforekomst i noen av 
oppdrettsanleggene.

 Det var ingen signifikant korrelasjon mellom lus og fiskestørrelse.
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AP2 Resultater
Testing av metoder for telling av lakselus

 Alle stadier av lakselus var generelt nesten det samme som de som ble 
registrert i den mer grundige tellingen i lab - spesielt for kjønnsmodne 
hunnlus.

 Imidlertid var det et avvik i estimert luseantall for omlag 12% av fisken og 
antall lus per fisk ble både over- og underestimert for disse fiskene ved 
ordinær lusetelling.
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AP3 Telling av lakselus og 
usikkerhet i telleresultatene

 AP3 dekket ulike problemer knyttet til beregning av luseforekomster basert 
på rapporterte antall lus, samt håndtering og vurdering av usikkerheter 
knyttet til disse tallene.

 Tre studier ble utført:
 Lakselustelling – hvordan forstå og håndtere usikkerheten i resultatene.
 Statistiske tilordninger knyttet til lakselustellinger.
 Nye beregningsmetoder for lakselus?

 Denne arbeidspakken ble utført av Veterinærinstituttet 
i samarbeid University of Prince Edward Island, Canada.
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AP3 Metoder 
Telling av lakselus og usikkerhet i 
telleresultatene

Fordeling av lus mellom fisk:
 Vi brukte et datasett fra 20 oppdrettsanlegg i Norge, med registrert lus fra 

mer enn 350 000 enkeltfisk som ledd i daglig drift.

Usikkerhet i enkelttellinger: 
 For å beskrive usikkerheten i enkelttellinger ble det laget 100 virtuelle 

anlegg. 
 Fra hvert anlegg ble det foretatt 5000 simulerte lusetellinger av 20, 100 og 

200 fisk. 
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WP3 Resultater
Telling av lakselus og usikkerhet i 
telleresultatene

Fordeling av lus mellom fisk: 
 Negativ binomialfordeling var, i overensstemmelse med tidligere studier, 

best egnet til å beskrive fordelingen av voksne hunnlus mellom fisk i utvalg 
av fisk med gjennomsnittsverdi på 0,1, 0,2 og 0,5 lus/fisk.

Usikkerhet i enkelttellinger: 
 Resultatene fra denne delen av studien bekrefter at enkelttellinger kun gir 

et estimat på anleggets sanne lusetall, og at om en øker antallet fisk en 
teller lus på, vil telleresultatet bli et bedre estimat. 



www.nina.no

AP4 Evaluering av behovet for 
en standardisert lusetelling og 
beregning av forekomst

 Vi har i dette prosjektet summert opp momenter som kan inngå i en 
standardisert metodikk for lusetelling.

 En standardisert metodikk for lusetelling vil imidlertid ikke nødvendigvis 
innebære bruk av en felles tellemetode, siden det kan være hensiktsmessig 
at ulike metoder brukes under ulike betingelser. 

 En bransjestandard kan heller dermed være et 
harmonisert sett med metoder som brukes under 
definerte betingelser.



www.nina.no

AP4 Evaluering av behovet for en standardisert 
lusetelling og beregning av forekomst

Delprosesser og momenter som kan inngå i en standardisert metode for 
lusetelling:
Uttak av fisk:

•  Antall fisk per merd
•  Antall merder
•  Uttaksmetode – spesifikasjon på redskap
•  Uttaksmetode – når og hvordan bruke ulike metoder
•  Maksimum trengetid for orkastnot
•  Minimum antall fisk i orkastnot

Håndtering av fisk etter uttak:
•  Spesifikasjoner på håv eller annet redskap
•  Rutiner for skånsom håndtering
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AP4 Evaluering av behovet for en standardisert 
lusetelling og beregning av forekomst

Delprosesser og momenter som kan inngå i en standardisert metode for 
lusetelling:

Bedøvelse:
•  Bedøvelsesmiddel og doser
•  Maksimum bedøvelsestid
•  Spesifikasjon på bedøvelseskar
•  Spesifikasjon på duk i bedøvelseskar eller  annet system for  

oppsamling av lus
•  Rutiner for vasking av duk
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AP4 Evaluering av behovet for en standardisert 
lusetelling og beregning av forekomst

Delprosesser og momenter som kan inngå i en standardisert 
metode for lusetelling:

Lusetelling: 
• Felles og standardisert opplæringskrav/kurs
• Spesifikasjon på tellebord
• Minimumskrav til belysning og andre miljøforhold ved telling
• Definisjon av «taperfisk» og om de skal telles
• Rutiner for kontrolltelling/nabotelling/koordinering med profesjonelle  

telleteam
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AP4 Evaluering av behovet for en standardisert 
lusetelling og beregning av forekomst

Delprosesser og momenter som kan inngå i en standardisert 
metode for lusetelling:

Registrering og sikring av data:
• Protokoll for registrering av stadier og arter
• Protokoll for registrering av lus som faller av
• Registreringsmåte, elektronisk og felles skjema
• Dokumentasjon av miljøforhold/arbeidsforhold
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AP4 Evaluering av behovet for en standardisert 
lusetelling og beregning av forekomst

 Gode og representative estimat på luseforekomst i 
oppdrettsanlegg er avhengig av 1) at lus telles 
tilstrekkelig ofte for et representativt utvalg av fisk 
og 2) at selve tellingen er nøyaktig uten systematiske 
feil eller skjevheter. 

 Parametere som bør brukes for å estimere luseforekomsten er videre 
avhengig av om en skal vurdere 1) behov for tiltak på anleggsnivå eller 2) 
potensielle miljøeffekter i form av negativ påvirkning på vill laksefisk. 
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Konklusjon

 Den største feilkilden ligger trolig i at det ikke er praktisk gjennomførbart å 
telle lus under vanlig drift på et tilstrekkelig høyt antall fisk.

 Vi vet for lite om hvor unøyaktig tellingen er (lite undersøkt, trenger større 
datasett).

 NINA sine feltforsøk viser få forskjeller mellom det godt trent personell 
teller og kontrolltellinger under optimale forhold.
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Konklusjon

 Det ser ut til at lusetelling gjøres gjennomtenkt og systematisk (selv om 
det er variasjon).

 Felles og standardisert opplæringskrav til ansatte/felles registreringsmåte 
osv. vil alltid være positivt – og bidra til at ansatte har den kompetansen 
de trenger for å gjøre en god jobb.

 En standard er nødvendig for å kunne sammenligne anlegg innenfor og 
mellom områder.



www.nina.no

Deltagere

 NINA – Bengt Finstad, Ingrid Solberg, Rolf Sivertsgård, Ingebrigt Uglem, 
Ola Diserud, Henrik Berntsen, Ane V. Nytrø, Oskar Pettersen

 SINTEF Ocean AS – Kevin Frank, Trine Thorvaldsen, Leif Magne Sunde, 
Torfinn Solvang, Magnus Oshaug Pedersen

 Veterinærinstituttet – Kari Olli Helgesen, Anja Bråthen Kristoffersen

 Univ. of Prince Edv. Island – Crawford W. Revie, Jaewoon Jeong

 Åkerblå – Ragnhild Aukan, Andreas Skagøy, Malene Waage Skår, Marius 
Hamre, Heidi Dyregrov, Ellen Marie Sætre, Barbro Klakegg
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Takk for oppmerksomheten!

Denne undersøkelsen ble finansiert av
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond - FHF 
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