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Hva er «Trafikklyssystemet»

• Regjeringen vil legge til rette for en 
forutsigbar vekst i norsk oppdrett

• De har valgt ett system hvor 
• Kysten deles inn i produksjonsområder

• I hver av disse måles miljøbelastning med en 
indikator.

• Lakselus, dvs. dens effekt på 
dødeligheten til vill laksefisk er valgt 
som miljøindikator



Trafikklyssystemet

1. Avgrense

produksjonsområder
2. Vurdere

status i

områdene

3. Tiltak i 

forvaltningen

Analyse: Bjørn Ådlandsvik 2015, HI

Forskrift fra Nærings- og 

fiskeridepartementet 17.01.2017



Produksjonsområder – grunnlag for 
regional bærekraftsvurdering

Analyse: Bjørn Ådlandsvik 2015, HI

Smittsomme lakselus/m2

- Lus fra alle anlegg – spredning med 

lusemodell

- Liten smitte mellom områder

Modelldata: Lars Asplin m fl, HI



Vurdere status i områdene

Lav 

risiko/påvirkning
Det er sannsynlig at < 10 

% av populasjonen dør 

pga. luseinfeksjon.

Moderat 

risiko/påvirkning
Det er sannsynlig at 

10 – 30 % av 

populasjonen dør pga. 

luseinfeksjon.

Høy 

risiko/påvirkning
Det er sannsynlig at > 30 

% av populasjonen dør 

pga. luseinfeksjon.

Økt risiko for dødelighet på vill 

laksefisk pga. utslipp av 

lakselus fra oppdrett

1. Vedtatte

produksjonsområder
2. Vurdere 

status

3. Tiltak i 

forvaltningen



Beslutning
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Metode for regional bærekraftsvurdering
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Faglig vurdering av hvert område
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Vurdering av de 13 
produksjonsområdene

✓Dødelighet lus fra oppdrett påfører vill 
laksefisk er miljøindikator innen hvert 
produksjonsområde

✓Avklart produksjonsområdene

✓Avklart hva som er akseptabel påvirkning 
på vill laksefisk

• < 10 dødelighet OK

• 10-30 % dødelighet er akseptabelt

• > 30% dødelighet er for høyt

• Vurdere effekten av lakselus på vill 
laksefisk i hvert produksjonsområde



Status fra 
ekspertgruppen 2016

2017



NFDs avgjørelse
Produksjonsområde 2016 2017 Usik Sum

1: Svenskegrensen til Jæren Lav Lav * Lav

2 Ryfylke Mod Lav *** Mod

3: Karmøy til Sotra Høy Høy * Høy

4: Nordhordland til Stadt Mod Høy ** Høy

5: Stadt til Hustadvika Mod Mod ** Mod

6: Nordmøre til Sør-Trøndelag Mod Lav *** Mod

7: Nord-Trøndelag med Bindal Mod Lav ** Lav

8: Helgeland til Bodø Lav Lav * Lav

9: Vestfjorden og Vesterålen Lav Lav * Lav

10: Andøya til Senja Lav Lav ** Lav

11: Kvaløya til Loppa Lav Lav * Lav

12: Vest-Finnmark Lav Lav * Lav

13: Øst-Finnmark Lav Lav * Lav

Usikk: grad av usikkerhet i vurderingen fra ekspertgruppen, 

* er liten, *** størst.



Lakselusarbeid i Etne 2018

• Oppfølging av utsettene 2013-2014 med beskyttet fisk

• Oppfølging av tilbakevandrende fisk satt ut i 2017 (fellen)

• Utsetting av ny fisk med lakselus (10 000)



Utsett 2017, plan 2018

• Mål: Fremskaffe data på hvor mye lakselus som skal til for å 
medføre økt dødelighet på utvandrende laks

• Har produsert smolt i Matre basert på stamfisk fra Etne. Ble 
smittet i Matre med lakselus. 

• Antall lakselus på fisken ble talt før fisken ble satt ut i Etne og 
sluppet.

• Ca 8 000 fisk satt ut 12. mai

• Øker til 10 000 i 2018



Sekundæreffekter

• Fisken er individmerket, vi vet hvor stor den var ved utsett, samt 
hvor mange lus den hadde.
• Kan analysere for å finne tålegrenser for antall lakselus

• Kjønnsforskjeller?

• Kan studere veksteffekter, bruke skjell/otolitter for å se vekstmønster
• Kompensasjonsvekst?

• Kan studere alder ved kjønnsmodning

• Kan studere investering i kjønnsmodning målt som antall eggeller egg 
pr fiskestørrelse (fekunditet)

• Fisken må derfor tas prøver av i fellen.



Lakselus.no


