
Næringsforeningen for Trondheimsregionen 

10.desember 2015 

Britannia hotell Trondheim 

Nye teknologiske løsninger og produksjonsmetoder 
er nødvendige for å få kontroll med lakselusa.  

 
Hvilke muligheter og utfordringer kan det gi for 

leverandørene? 
 

– tanker basert på pågående forskning 
 

Kjell Maroni 



                                                                                
 
 
 

FHF havbruk 

FHF skal gjennom kunnskaps- og teknologiutvikling sikre 
havbruksnæringen utviklingsmuligheter for fremtiden. 

 

FHF skal bidra til å løse oppgavene som næringen 
uansett må dele i fellesskap 

 
Sjømat og human helse 

Rammebetingelser 
Lokalitetstilgang 

Kvalitet 
Havbruk og miljø 

Fiskehelse og fiskevelferd 
Marine fettsyrer  og fremtidens EPA/DHA-kilder 



FHF’s «lusesatsing» 2010 - 2015 
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Medikamenter 

Rensefisk 

Ikke-medikamentell med 
håndtering 

Ikke-
medikamentell 

uten håndtering 

Avl, fôr 

Medikamenter 

Ikke-medikamentell 
kontroll med 
håndtering 

Rensefisk 

Ikke-medikamentell kontroll uten 
håndtering 

Avl, fôr, vaksine mm 

2015 

2017 

2016 



                                                                                
 
 
 

Flubenzuroner / fôrbaserte medikament 
- utfordrende 

• Kan skade krepsdyr 
– Men lite sannsynlig med store 

effekter 

• Kan tas opp i villfisk 
– Men ikke i konsentrasjoner som 

er skadelige ved konsum 

• Kan spres over lange avstander 
(km-skala) 

• Brytes ned sakte 
• Resistens-driving 

– Ulik mengde fra fisk til fisk pga 
ulikt fôropptak 



                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Alt fôr med lusemedikament må inn i fisken 

• Alt innhold av medikamenter må tas opp i 
fisken 

• Kan medikamentholdig fôrspill og feces samles 
opp? 

• Og kan det utnyttes? 

 



                                                                                
 
 
 

Badebehandling 

• Stress 

• Konsentrasjoner 

• Innblanding 

• Mye middel 

• Dødelighet 

• Utslipp(?) 

 
FHF 900466 Topilouse  

900466


                                                                                
 
 
 

Hydrogenperoksyd? 

• Miljøvennlig (PTI = 0 i ASC-standarden) 

– Brytes raskt ned i sjøvann  

• trenger mer dokumentasjon 

• Stress / skader gjeller / fjerner slim / akutt 
dødelighet 

– FHF 901150 Avlusing med hydrogenperoksyd og 
miljøfaktorer 

• Resistensdrivende 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901150


                                                                                
 
 
 

Medikamenter driver resistens i feil retning! 

• FHF-prosjekt Genetisk resistens i lakselus: Kartlegging av 
merdvariasjon i genetisk resistens, og hvordan denne påvirker 
avlusningseffekt (Patogen Analyse og UiB) 

 

Lus med "sensitivitetsgen" 

Før
behandling

Etter
behandling

Lus med “resistensgen” 
 

Før
behandling

Etter
behandling



                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Transport av bademidler 

• Tildeling / dosering  

• Konsentrasjonsmåling (in situ – real time) 

• Uskadeliggjøring før utslipp 

 



                                                                                
 
 
 

 

 

0 -100 % egensmitte 

 

snitt ca 70 % 
 

 
Magne Aldrin –Norsk Regnesentral 

Peder Jansen - Veterinærinstituttet 

 



                                                                                
 
 
 



                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Jeg mener STERKT 

– At næringen må ha hovedfokus på medikamentfri 
forebygging og kontroll av lakselus 

 

• Det bør stimulere fantasi, kreativitet og 
produksjonsinnsats fra leverandører….. 

 

 



                                                                                
 
 
 

1976!! 
Utklipp lånt fra Pelle Kvenseth 
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FHF 2010 - 2015 
Totalt ca 65 mill 

Mill kroner

Pluss næringens egen  
FoU-innsats antatt 

tilsvarende 

Grunnlag i Forskningsrådets 
innsats over lang tid  

med forskning på marine  
arter og noe rensefisk 

RENSEFISKSATSING I NORGE 

Pluss tunge investeringer 
med ombygging og bygging 
av nye anlegg for rognkjeks 

og berggylt 

Rensefisk 
«VIRKER» 



                                                                                
 
 
 

 
Fordeler og ulemper 

 
Pro  
• Effektivt 
•Miljøvennlig 
• Skånsomt for laksen, 
•Økonomisk lønnsomt 
• Ingen forurensning fra 

kjemisk behandling 
• Kontinuerlig  

behandling og  
lave lusetall 

Con 
• Velferd rensefisk? 
• Etterbruk? 
•Overbeskatning av  

naturlige bestander? 
•Overføring av 

smitte? 
•Genetiske effekter? 
• Ikke like effektiv på  

stor laks? 



                                                                                
 
 
 

Fangst – produksjon – bruk - behov 

• 2009: 
– Fangst ca 6 mill stk 
– Produksjon «noen 100’» stk 

• 2 - 3 anlegg berggylt, ingen rognkjeks 
• Bare noen få sjølokaliteter med fokus på rensefisk 

– Behov estimert til 20 mill stk 

• 2014: 
– Fangst ca 21 mill stk – 400 registrerte fiskere 
– Produksjon ca 4 mill 

• 1-3 anlegg berggylt, 10 – 15 rognkjeks (mange under etablering) 
• «Alle» sjølokaliteter har dedikerte rensefiskhjelpere 

– Behov estimert til 40 mill stk 
 

• MEN:  
 
Er behovet over-estimert fordi rensefisken ikke 
benyttes optimalt, dør, rømmer, blir spist osv??? 



                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Robust, effektiv, selektiv, bærekraftig 
fangstteknologi 

• Transportløsninger 

• Helsekontroll i sann tid… 

• Vi har satt inn xxx rensefisk, og har yyy igjen… 

– Antalls- og dødelighetskontroll 



                                                                                
 
 
 

Prosjekter om produksjon av rensefisk i FHF (2010 – 2015): 

 
– 900482 Berggylt produksjon og ernæring (2010 – 2013) 

– 900554 LeppeProd – produksjon av berggylt (2010 – 2014)  

– 900977 Stamfiskhold rognkjeks (2014 – 2016) 

– 900997 Stamfiskhold berggylt (2014 – 2016) 

Prosjekter om grunnleggende biologi hos rensefisk i FHF (2010 – 2015): 
 

– 900818 Tapsårsaker og helse (2012 – 2015) 
– 901120 Risikovurdering helse / sykdom rensefisk (2015) 
– 901135 Kartlegging av berggyltgenomet 
– 901136 Rensefisk – operative velferdsindikatorer 
– 901152 Katarakt hos rognkjeks 
– 901158 Utvikling av transport- og mottaksprosedyrer for rognkjeks basert på kartlegging av 

miljø og stress 
 

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet: 
– The Cleaner lumpfish – Immunity, health and diseases, UiB 
– Basic immunology studies and developement of tools to monitor immune responses in cleaner 

fish, UiB 
– Intestinal function and health in Ballan wrasse Nifes 
 

 
 
 
 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900482
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900554
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900977
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900997
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900818
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901120
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901135
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901158


                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Gamle smoltanlegg / torskeanlegg blir 
rensefiskproduksjonsanlegg…. 

• Mangler kunnskap om disse artenes 
grunnleggende biologiske krav 

• Erfaringslæring, observasjoner, besøk, nye 
løsninger…. 

• Vaksiner og vaksinasjonsrutiner/-teknologi… 



 Avl for økt sykdomsresistens hos rognkjeks er mulig! 

Strategisk instituttprogram Rognkjeks, Nofima, Tromsø (SIS leder Atle Mortensen)   

Ansvarlig for smitteforsøk: Lill-Heidi Johansen 
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Forsøket: 

-19 familiegrupper av rognkjeks 

 -produsert av Nofima   

 (eggmateriale fra kommersiell 

 rognkjeksprodusent) 
 

-Kohabitantsmitte med Vibrio ordalii 

 -50 fisk per familie 
 

-Variasjon i dødelighet fra 4,3 - 97,8 % 

-Repetisjon med 68 familiegrupper høst 2015 

-Hvis vellykket, tas dette inn i et nytt 

avlsprogram for rognkjeks 



Klare forskjeller i adferd (fam. 5 skiller seg ut) 
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Prosjekter om fangst og bruk av rensefisk i FHF (2010 – 2015): 
 
• Ville bestander: 

– 900609 Bestander og fangstkvalitet (2011 – 2014) 
 

• Bruk av rensefisk: 
– 900978 Adferd / artssamspill i merd (2014 – 2016) 

– 900979 Bruk av rognkjeks i merd (2014 – 2015) 

– 901146 Kunstig lys og rensefisk 
 

• Etterbruk av rensefisk: 
– 900976 Etterbruk av rensefisk (2014) 

 

• Formidling: 
– 900726 Samling om rognkjeks og rensefiskhelse (2012) 

– 900873 Rensefiskmøte med 141 deltagere – ledet til første versjon veiledere (2013) 

– 900955 Kunnskapsutveksling inkl rensefiskmøte med 200 deltagere – oppdatering veiledere 

– 901048 Rensefiskkonferansen 2015 med 300 deltagere 

– 901161 Rensefiskkonferansen 2016 : 8.-9.februar på Gardermoen 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900482
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900482
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900978
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900979
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900976
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900726
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900873
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900955
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901048


Rensefisk i merd 

• Reduser andre tilgjengelige 
næringskilder 
MEN 

• Tilleggsfôring er HELT nødvendig 

• Energi til overvintring 

• Energi til lusebeiting 

 

• Rognkjeks lus i magen minst 7 timer 
etter beiting ved 14grC 
 

• En rognkjeks = 600 lus i magen!! 

 

• Oppdrettet berggylt like effektiv som vill 



                                                                                
 
 
 

Muligheter - utfordringer 

• Antallsovervåking 

• Registrering av lusebeiting(?) 

• Skjul – årstids-/artsavhengighet(?) 

• Lys – ulike arter ulike krav? 

• Fôring 

 

 



                                                                                
 
 
 

Rognkjeks på tallerken 

 



                                                                                
 
 
 

Risikofaktorer rensefisk 

 

• Helse- / sykdom (901120) 

• Velferd (901136) 

• Genetikk 

• Bruk og kast 

• Kamuflert lus 

Foto Marit Stormoen 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901120
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901136


                                                                                
 
 
 

Telling 

• Kommer for sent i gang med tiltak  
ved stigende lusetall 
– HUSK å telle lus i bedøvelseskaret 

 

• MÅ ha mer fokus på fastsittende  
stadier = tidlig varsel 
 

• Trender viktigere enn absolutte tall(?) 
 

• Automatisk telling på levende laks i sjø => kan/vil bli mulig 
– Hovedutfordring er å telle fastsittende / halvvoksne  

 

Data fra Nofima (FHF 901044)  

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901044


                                                                                
 
 
 

AVL 

 Mer på www.fhf.no prosjekt  900259  

Hentet fra Bjarne Gjerde - Nofima 

http://www.fhf.no/
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900259


                                                                                
 
 
 

Fôr – slim - antiattachment 

• Fiskefôr som styrker laksens skinn og slimlag 
– Linda B. Jensen disputerer fredag 9. oktober 2015 for ph.d. 

graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Nutritional 
and environmental impacts on skin and mucus condition in 
Atlantic salmon (Salmo salar)». 

 
• Verktøy i kampen mot lakselus finnes også innen fiskefôr 

– Pressemeldinger   •   12-03-2015 11:00 CET  
– Mattilsynet ønsker å bidra til at oppdretterne i større grad bruker 

ikke-medikamentelle metoder mot lakselus. Slike metoder er 
aktuelle for forestående våravlusinger. Innen fiskefôr finnes også 
verktøy i kampen mot lusa. BioMar fremhever to av dem.  
 

– Og de andre fôrleverandørene har sine «lurium» (positivt ment) 

 
 

http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases/verktoey-i-kampen-mot-lakselus-finnes-ogsaa-innen-fiskefor-1129410
http://www.mynewsdesk.com/no/biomar/pressreleases


                                                                                
 
 
 

Andre nye metoder 

• Storsmolt – redusert produksjonstid 
• Skjørt 
• Snorkel 
• Undervannslys 
• Undervannsfôring 
• Laser 
• Ultralyd? 
• Strømgjerde? 
• «In-feed» anti-attachment 
• Spyling 
• Ferskvann 
• Kontrollert mindre behandlingsvolum 
• Uskadeliggjøring av utslippsvann med bademidler 

 



                                                                                
 
 
 

FREMTIDEN 

Medikamenter 

Ikke-medikamentell 
kontroll med 
håndtering 

Rensefisk 

Ikke-medikamentell kontroll uten 
håndtering 

Avl, fôr, vaksine mm 



www.fhf.no 



Takk for oppmerksomheten! 


