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• Bakgrunn: For å redusere smittepresset på den ville laksefisken innførte myndighetene i 
2017 strengere lusekrav 

• Formål med studien:  Undersøke sammenhengen mellom oppdretternes overholdelse av 
strengere lusekrav og smittepress på vill laksefisk. 

• Resultater publisert i Aquaculture (Elsevier):
«The Environmental Effectiveness of Sea Lice Regulation: Compliance and Consequences for 

Farmed and Wild Salmon” av Mari Lie Larsen og Irja Vormedal

Introduksjon



Materiale og metode

• Lusedata fra Barentswatch og lusedata.no

• Biomassedata per lokalitet fra 
Fiskeridirektoratet

• Utvalg: 
• Produksjonsområder 3, 4, 5 («rødt lys»)  
• Produksjonsområde 7 («grønt lys»)

• Periode:
• «Kritiske uker» 16-21: lusegrense 0,2

• Data fra det Nasjonale 
overvåkingsprogrammet for lakselus på vill 
laksefisk (NALO)

• Indikator på smittepress: andel av testet fisk 
med > 0,1 lus per gram

Villfiskdata:Oppdrettsdata:



Materiale og metode

Luseregulering Lusenivå på lokalitet Smittepress på vill laksefisk*

Steg 1 Steg 2

* Andel vill laksefisk med > 0,1 lus per gram



Lakselus på 
oppdrettslokaliteter

1.



Andel lokaliteter som overskrider 0,2-nivå

0,2-grense0,5-grense

Andel lokaliteter som overskrider 0,2

Andel lokaliteter under 0,2



Totalt antall lus i hvert PO
Antall lus om alle hadde overholdt 0,2-grense

«Ekstra» antall lus pga overskrider 0,2- grense



Overåkingsdata for vill 
laksefisk

2.



Smittepress: Andel villfisk med > 0,1 lus per gram



Andel av lokaliteter som overskrider > 0,2
Mot smittepress på villfisk* 

* Andel vill laksefisk med > 0,1 lus per gram

PO 3

PO 4

PO 5

PO 7

Correlation Coefficients

PA 3, 4, 5, 7 PA 3 PA 4 PA 5 PA 7

-0.1441 0.1522 -0.4644 -0.2734 -0.5079



Totalt antall lus i hvert PO
Mot smittepress på villfisk* 

PO 3

PO 4

PO 5

PO 7

* Andel vill laksefisk med > 0,1 lus per gram

Correlation Coefficients

PA 3, 4, 5, 7 PA 3 PA 4 PA 5 PA 7

0.0705 0.0816 -0.3309 --0.3578 -0.7666



Andel «ekstra» lus som følge av overskridelser
Mot smittepress på villfisk* 

PO 3

PO 4

PO 5

PO 7

* Andel vill laksefisk med > 0,1 lus per gram

Correlation Coefficients

PA 3, 4, 5, 7 PA 3 PA 4 PA 5 PA 7

0.0038 -0.0285 -0.3712 -0.3927 -0.4949



Sammendrag
• Vår analyse indikerer at den miljømessige effekten av strenge lusegrenser har vært begrenset eller uteblitt; vellykket 

overholdelse av lusekravene ser ikke ut til å redusere smittepresset på villaksen i områdene vi har undersøkt

• Strengere lusegrenser kan medføre hyppigere avlusningsbehandlinger som påvirker fiskevelferden til oppdrettsfisken. 

• Dette betyr trolig at myndighetene i større grad bør regulere flere forhold enn lus per fisk for å få ned smittepresset på de ville 
laksebestandene, og for å bedre velferden til oppdrettsfisken i merdene. 

Luseregulering Lusenivå på lokalitet Smittepress på vill laksefisk*

Steg 1 Steg 2

Andre variablerFiskevelferd 

* Andel vill laksefisk med > 0,1 lus per gram
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