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Erfaring og forventning etter ett år med 
dispensasjon til automatisk lusetelling



Agenda
1. Hvorfor er korrekte lusetall så viktig
2. Hva er bra med automatiske tellemetoder
3. Hvor står vi
4. Erfaringer så langt
5. Løsninger på kort og lengre sikt



Hvorfor er korrekte lusetall så viktig?

• Oppdrettere: Forebyggende arbeid mot lakselus
• Mattilsynet: Risikobasert tilsyn og forvaltningsmessige tiltak 

mot lusesmitte.
• Forskning: Inngår i Havforskningsinstituttets risikovurdering og 

Veterinærinstituttets fiskehelserapport
• Trafikklyssystemet: Brukes i modellene som er med på å 

avgjøre fargene i produksjonsområdene



Hva er bra med automatiske tellemetoder
• Bedre tilpasset dagens og fremtidens innovasjon og teknologi 

med større merder, flere fisk , lukka anlegg og eksponert havbruk.

• Mer korrekte tall ved at flere fisk kan telles 24/7, bedre statistisk 
sikkerhet, lus faller ikke av under trenging

• Bedre grunnlag for å forebygge i en tidlig fase

• Bedre fiskevelferd med mindre håndtering

• Kan beregne bestemte velferdsindikatorer

• Bedre grunnlag for å vurdere vekst



Så hvor står vi?
• Mattilsynet ønsker ordninger som gjør at nye 

og automatiserte lusetellingsmetoder blir 
den foretrukne metoden. 

• Veileder om krav til søknader om 
dispensasjon fra dagens tellemetode

• Gitt dispensasjon til 4 ulike konsepter på 39 
lokaliteter. 

• Dispensasjoner også til lukkede anlegg



Dokumentasjonskrav til produsent

Representativt og tilfeldig utvalg av fisk, egnet metode og 
tallene skal stemme med den reelle lusesituasjonen

Metodens styrker og svakheter skal kartlegges gjennom en 
risikovurdering. 
Metoden må være utprøvd i kommersiell skala over tid, 

parallelt med manuell telling. 
Regnemetoden må kunne etterprøves og verifiseres.
Kompetent og uavhengig fagmiljø må vurdere 

dokumentasjonen



Dokumentasjonskrav til oppdretter

• Sette seg inn i dokumentasjon fra produsent

• Evaluere og dokumentere om metoden fungerer på 
eget anlegg

• Kontrollere om produsentens risikovurdering stemmer 
med det som skjer på eget anlegg under drift

Dokumentere tellemetoden under drift i eget IK-system !



Erfaringen så langt…..
Stillbilder (varierende grad av fiskens overflate) –
maskinell læring av lusetall ut fra samtidig 
manuell telling

Stillbilder av ene siden – maskinell telling 
(korreksjonsfaktor for å beregne 
«skyggeside»)

Filmsekvens av ene siden – maskinell telling 
(korreksjonsfaktor for å beregne 
«skyggeside»)

Tunnel med flere kamera – maskinell telling 
(ingen korreksjonsfaktor)

 Stor variasjon mellom utstyr og 
tellemetoder

 Variasjon i metodene og måten å 
beregne lus

 Teller generelt høyere lusetall 
enn manuell telling 



Manuell telling- elefanten i rommet ?
• Telling av 10-20 fisk skal bestemme antall lus i en merd

• Gjentagende manuelle tellinger av 10-20 fisk gir stor variasjon

• Ingen godkjenning eller standardisering for manuell telling
• Menneskelig faktor/øyet som ser spiller i stor grad inn
• Bevegelige lus faller av avhengig av trengetid og metode for uttak
• Gir 10-20 utvalgte fisk et representativt utvalg ?

• Luseregelverket gir rom for strategisk telling og rapportering av 
lakselus (ingen krav til å oppgi dato for telling og behandling)

• Forvalter vi i dag etter det sanne lusetall ?
• Krav til lave lusegrenser, flere behandlinger og dårlig velferd



Erfaringen så langt
• Manuelle tellinger er ikke innovativ og egner seg ikke som fremtidens 

tellemetode

• Hvor skal vi legge listen for automatiske metoder. Balansere mellom en 
enkel Rema 1000 metode eller en komplisert Rolls- Royce metode? 

• Vi må fortsette med dispensasjoner til vi har fått på plass en ny ordning 
men… 

• dispensasjonsordningen må gi mer forutsigbarhet for næring
• vi må forenkle er krevende enkeltsaksbehandlingsløp i forvaltningen



Løsning på kort sikt
• Tilpasse dispensasjonspraksis slik at den gir nødvendige 

insentiver til å ta i bruk  automatiserte metoder 

• Forenkle dispensasjonsprosessen slik at den kan 
gis til selskapet og oppdretter kan flytte utstyr mellom lokaliteter 

forlenge dispensasjonsperioden og øke forutsigbarheten i 
utviklingsløpet 

• Ny teknologi  må dokumenteres og vurderes i henhold til den 
manuelle metoden 

• Korreksjonsfaktor må dokumenteres gjennom relevante forsøk. 



Hvor må vi gå på lengre sikt?
• Standardiserte godkjennelsesordninger og et tilpasset regelverk.
• Kalibrering av utstyr («benchmarking»)
• Standardisere krav til nye metoder
• Uavhengige godkjennelsesordninger - 3. parts vurderinger
• Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan for telleutstyr

Så kan manuell telling fases ut……



Hvordan kommer vi dit?

• Mattilsynet er avhengig av et initiativ og samarbeid med 
akvakulturnæringen og teknologimiljøene på området for å 
komme videre.

• Sammen må vi utvikle standardiserte ordninger med et tilpasset 
regelverk, slik at målet på sikt vil være å gå bort fra manuelle 
tellemetoder i fremtiden.



Kvernsmolt 1981 Smart Fish Farm 2021
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