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Trafikklysordninga

• Grønn: > 10 % dør

• Gul: 10 – 30 % dør

• Rød: > 30 % dør
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Behandling av 

lakselus
• Biologi

• Offentlig regulering

• Legemidler og resistens

• IMM

• Hvor gikk det galt?

• Hva gjør vi nå?
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Veterinærenes innsats og rolle
• Forskrivningsrett

• Oppdrett = husdyrhold

• Bred biologisk bakgrunn

• Fra starten: lite kunnskap om 

fisk

• Lite kunnskap om marinbiologi 

og økologi

• Etablert PP/KV med stort 

kontaktnett

• Et organisert veterinærvesen, 

DV/FV, VI, NVH

• Løsningsorienterte

• Mange hatter

• På begge (alle) sider av bordet
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Offentlig regulering
• Lakselus: Liste F sjukdom (Liste 3), 

nasjonal liste med kontroll eller 

bekjempelsesplan

• Krav om IK med planer for beredskap, 

biosikkerhet og helsetilsyn på alle 

anlegg

• Rapportering av alle resepter og 

legemiddelbruk
– God oversikt

– Dårlig kontroll

• Telling hver uke, hver 2. uke ved 

temp under 4 C

• 10 – 20 fisk fra hver merd

• Skal være < 0,2 holus om våren, ellers 

< 0,5 
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Noen milepæler
• 1996: Nasjonal handlingsplan

• 1998: maks 2 holus

• 2000: tiltak ved 0,5 holus

• 2003: Norske laksefjorder

• 2009: Ny forskrift, fortsatt 0,5 lus

• 2009: Sjømat Norge med nasjonal 

og regional koordinering

• 2013: TAK på 0,5 holus, 0,1 lus 

ved våravlusing
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Lusehelvete ?
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Helvete er de andre.
- Jean Paul Sartre

iLaks 10.11.2015 Kyst.no 27.04.2021

https://www.fhf.no/resultater/utvalgte-

tema/lakselus

iLaks 26.02.2020
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Lusetelling
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Legemidler mot lus
Avermektiner (fôr)

– Emamectin benzoat (Slice)

– Hos invertebrater: økt 

membranpermabilitet (Cl-) og 

forstyrret neurotransmisjon

– Fordeles til alle vev, langsom 

utskillelse – effekt i flere uker

– Virker på alle stadier av lus

– Ikke toksisk for laks ved normale 

terapeutiske doser

– 50 µg/kg fisk i 7 dager, Lang slaktefrist

– Potensiell toksisitet for 

bunnorganismer 

Kitinsyntesehemere (fôr)

– Diflubenzuron og teflubenzuron

– Hemmer dannelsen av kitin

– Effekt ved skallskifte, ikke effekt på 

kjønnsmodne lus

– Metabolitt para-klor-anilin med mulig 

karsinogen effekt

– 10 mg/kg fisk i 7 – 14 dager

– Tilbakehold 60 dager

– Ikke juni-august, minst 3 mnd mellom 

behandlingene, beskytte lokale 

bestander av krabbe/hummer

– Lang tid i sediment
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Legemidler mot lus
Organiske fosforinsekticider (bad)

– Metrifonat, diklorvos, 

azametiphos

– Blokkerer nedbrytningen av AcCh

– Raskere opptak hos lus enn hos 

laks, men kan ha ganske smalt 

terapeutisk vindu

– Virker ikke på fastsittende lus

– 0,1 mg/L, 20 – 40 min (kortest tid 

i varmt vann)

– Slaktefrist 7 dager

Pyretriner og pyretroider (bad)

– Deltametrin og cypermetrin

– Hemmer neuronenes 

repolarisering (Na+-kanalene 

holdes åpne)

– Effekt på fastsittende lus

– Deltametrin: 3 µg/L, 30 min

– Slaktefrist deltametrin: 3 døgn

– Skade på hummer (Parsons et al, 

2020)
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Neguvon-bomba
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«Legemidler» mot lus
Hydrogenperoksyd (bad)

– Tas opp sammen med vann, spaltes til 

vann og oksygengass inne i lusa (50 % 

bruksløsning)

– Virker ikke på fastsittende lus

– Svært smalt terapeutisk vindu; 

gjelleskader og høy dødelighet

– 1,3 – 1,7 – 2 kg/m3, ca 20 - 25 min 

(lavest dose ved høy temp)

– Ikke > 13 C eller < 5 C

– Ingen slaktefrist 

– Vist skade på krill og raudåte (Escobar 

et al., 2029, Escobar og Samuelsen, 

2020)

Ferskvann (bad)

– Benytter lusas naturlige biologi, 

dør og faller av ved lav salinitet

– Krever mye logistikk, store volum 

med ferskvann

– Virker også mot AGD

– Lang behandlingstid, stress og 

vannkvalitet er utfordringer

– Dødelig for eventuell rensefisk i 

merden

– Mulig resistens??
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En vill historie
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Foto: Solveig Nygaard



20
Foto: Solveig Nygaard



21

Behandling med Salmosan

(Azametiphos), 6. juli 2009



22

Behandling med 

Alphamax

(Deltametrin), 22. mai 

2005



2005 - 2020
• Mer fisk (230 %)

• Større merder (87%)

• Større avstand mellom merder 

(517%)

• Større areal (221%)

• Flere tillatelser (32 %)*

• Færre lokaliteter (-13 %)*

23McIntosh et al., 2022: Supersizing salmon farms *: FDIR

Fig. 5. Percentage of cage volume in hypoxic conditions (DO 
level below ωthresh = 6 mg l−1) during feeding for three 
temperatures as a function of cage scale and current speed.

Alver et al., 2023. Effect of cage size



Tallenes tale

Omkr.
Areal
i m2

Volum
4 m dyp

Volum
7 m dyp

Volum
10 m

Volum
15 m Til bunn (26 m)

70 390 1561 2731 3901 5852 7282

90 645 2580 4514 6449 9674 12038

120 1147 4586 8025 11465 17197 21041

160 2038 8153 14268 20382 30573 38047

24
Illustrasjon: Aqua Kompetanse



157-metring, 30+18 m dyp, 2 stk skjørt a 90 m x 15 m 
Biomasse: 999 tonn, beregnet tetthet til 15 kg/m3

Laksen ble sultet 2 dager før avlusing

Laksen unngår behandlingsvolumet – hvis den kan! 
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Resistens

• Kjent siden 1990-

tallet

• Økende problem fra 

2007

• 2022: omfattende 

problem, alle midler, 

hele kysten
26

Jensen et al., 2020. Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon



Resistens
• Vi sprang ofte ærend for 

legemiddelindustrien

• Vi «kjøpte» for mange påstander 

fra oppdrettsnæringa

• Føre-var tankegang var ofte 

fraværende

• Mulige miljøkonsekvenser ble 

systematisk undervurdert

• Krisa ble for ofte håndtert som et 

omdømmeproblem
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Jensen et al., 2020. Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon



28



Fig 4. Medicinal versus non-medicinal treatments per year.

Myhre Jensen E, Horsberg TE, Sevatdal S, Helgesen KO (2020) Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon from 2000–

2019—Consumption of medicines, salmon louse resistance and non-medicinal control methods. PLOS ONE 15(10): e0240894. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240894

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240894

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240894


Namdalen 1993 - 2022
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Figur: Sturla Romstad
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Behandling med 

H2O2, 2. sept 2010



Fig 5. Cleanerfish deployment per year.

Myhre Jensen E, Horsberg TE, Sevatdal S, Helgesen KO (2020) Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon from 2000–

2019—Consumption of medicines, salmon louse resistance and non-medicinal control methods. PLOS ONE 15(10): e0240894. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240894

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240894

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240894
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Bærekraft = egenskapen å 

kunne opprettholdes over tid

(Store Norske)

Sustainability =

meeting the needs of the 

present without 

compromising the ability of 

future generations to meet 

their own needs

(Gro)

Bærekraft = å løse 

problemer uten å skape flere 

problemer enn det du klarer 

å fikse

(Arve)
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Bærekraftig skipstrafikk ? 

www.blog.hillcartoons.com



Gresshopper mot lakselus !
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Foto: NTB Scanpix/AP Fra Fædrelandsvennen



IMM
• En rekke ulike metoder for 

ikke-medikamentell fjerning 

av lusa

– Spyling, børsting

– Termisk

– Kombinasjoner med 

ferskvann, eller legemidler

36Foto: Asgeir Østvik



De tre tideverv – hva nå?

Organo-
fosfater

H2O2

Rensefisk

Kitin-
hemmere

Aver-
mektiner

Pyretro-
ider

H2O2

Rense
-fisk

IMM

Fore-
bygging
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Urtid Gullalder Blodbadet
Framtida



Lukket avdeling
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Lukket avdeling
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Nye tillatelser 
License 
arrangement

Number of 
licenses

MAB capacity

Brood stock 40 30,235

Education 15 8753

Research 94 68,628

Exhibition 28 19,880

Development 102 80,340

Total special 
purpose

279 207,836

Total 
commercial

1057 1016,540

40
Hersoug et al., 2019. Great expectations Hersoug et al., 2021. Serving the industry or undermining the regulatory system?



Utviklingstillatelsene
Sustainability 
measures

Applications
Awarded 
applications

Prevent sea lice 
infection

92% 100%

Shielding 66 17

Inlet water 37 10

Treatment 26 1

Submersion 22 4

Infection 
pressure

16 4

Prevent escape 70% 91%

Stronger
enclosures

56 20

Operations 18 6

Structural 
integrity

17 8

Collect waste 39% 43%

Promote fish 
welfare

60% 70%

Aquatic 
environment

38 14

Handling 22 4

Surveillance 21 4

Ikke standardiserte krav til:

• Varighet

• Biologisk rapportering

• Fiskevelferd

• Publisering

41
Hersoug et al., 2021. Serving the industry or undermining the regulatory system?



HVOR gikk det galt?
• Rask vekst, men skiftende 

politiske mål
– Fiskevelferd har ikke kommet høyt nok 

opp på lista 

• Mangelfull struktur i næringa

– Brannslukking i stedet for 

planlegging

• Aksept for negative 

eksternaliteter

– Mange gratispassasjerer (andre 

kan ta regninga)

• Kort tidshorisont og sviktende 

korttidsminne
– Hva har vi gjort med våre erfaringer 

med annen sjukdomsbekjempelse ?

• Veterinærene har ikke vært flinke 

nok til å komme med i 

beslutningsprossessene ?
– og har i stadig større grad blitt 

tjenesteleverandører ?

• Vi har ikke brukt vår stemme til å 

si fra på vegne av både 

oppdrettsfisk, villfisk og miljø
42
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