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Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll  
 

Det er viktig for GSFF med en effektiv lusestrategi som reduserer bruken av medikamentelle 

behandlinger mot lus, begrenser resistensutvikling og ivaretar hensynet både til villfisk, miljø og 

oppdrettsfiskens velferd. For å oppnå dette kreves det samarbeid mellom aktørene om en effektiv 

strategi hvor både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak inngår. I GSFF bruker vi i samarbeid 

med øvrige aktører i vest Finnmark en rekke ulike verktøy for å holde lave lusenivåer. F.eks. brukes 

rognkjeks, ikke medikamentelle behandlinger, medikamentelle behandlinger, utsettstrategi og utsett 

av stor smolt, utslakting og brakklegging.  

Mål:  

GSFF har som mål å begrense resistensutvikling hos parasitter (som lakselus og skottelus), og redusere 

bruken av legemidler til ett minimum.  

Bruk av medikamenter og andre metoder for å bekjempe lus er og skal fortsette å være koordinert 

mellom aktørene i området.  

Regelverkskrav og krav i ASC- standarden 
Forskrift om lakselusbekjempelse og akvakulturdriftsforskriften setter en del bestemmelser rundt 

overvåking og behandling av lakselus. Bekjempelse av skottelus er ikke regulert av forskrift, men er 

likevel viktig for å kunne ivareta fiskevelferd. 

Lusegrensen er 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk i anlegget, med unntak av uke 21 til og med 26 hvor 

grensen er 0,2 voksne hunnlus i snitt per fisk i anlegget. For våre grønne konsesjoner opererer vi med 

en lusegrense på 0,25 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget.  

På ASC-sertifiserte lokaliteter har vi også et krav om at 0,2 grensen holdes i 4 uker før den sensitive 

perioden dvs fra og med uke 17 og til og med uke 26.  

Lus telles på en standardisert måte i hht. regelverkskrav. For å sørge for best mulig kvalitet på 

tellingene har alle ansatte som teller lus fått god opplæring i form av lusetellekurs som består av både 

teoretisk og praktisk del.  

Alle behandlinger mot lus er foreskrevet og fulgt opp av fiskehelsebiolog eller veterinær. Behandlinger 

loggføres og det gjøres evalueringer i etterkant. I forkant av behandlinger gjøres undersøkelser for 

resistens, for å sikre korrekt valg av metode eller medikament. All denne informasjonen og erfaringer 

som gjøres deles med de andre aktørene i området.   

 

Tiltak mot lus 
I GSFF brukes flere forebyggende tiltak samtidig eller i kombinasjon med andre tiltak for å sikre 

overholdelse av lusegrenser og forebygge resistensutvikling:  
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TILTAK:  BESKRIVELSE:  

ROGNKJEKS Rognkjeks, Cycloptherus lumpus, er en benfiskart i rognkjeksfamilien. 
Rognkjeksen er effektiv som lusespiser dersom den får godt stell og trives. 
For at rognkjeksen skal trives i merdene trenger den godt med skjul den kan 
hvile i og eget fôr. GSFF bruker kun oppdrettet rognkjeks fra Finnmark 
Rensefisk AS. 
  

LUSEMIDDEL For at et legemiddel skal kunne brukes på lokalitetene våre må det være 
rekvirert av en autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog. Vi har prosedyrer 
for bruk og lagring av legemidler som beskriver alle forhold rundt dette i 
GSFF. Det er også gjort grundige risikovurderinger for bruk av legemidler i 
forhold til ytre miljø og mennesker. Valg av legemidler gjøres etter 
undersøkelse av resistensutvikling og evalueringer av behandlinger. Det 
roteres på hvilke legemidler som benyttes for å forebygge resistensutvikling.  
 

IKKE-MEDIKAMENTELL 
BEHANDLING 

Hittil har GSFF benyttet varmt vann som metode for ikke-medikamentell 
behandling. Metoden er effektiv mot lus, men har også sine utfordringer ved 
bruk på lave temperaturer. 
 

LUSESKJØRT Luseskjørt brukes for å holde luselarver ute av merden. Vi har gode rutiner 
for bruk av luseskjørt og finner at disse i kombinasjon med rognkjeks gir god 
beskyttelse mot lus. Alle våre lokaliteter har luseskjørt. 
 

GENERASJONSDRIFT, 
BRAKKLEGGING OG 
KORDINERTE UTSETT 

Ved generasjonsdrift får man brutt livssyklusen til lusa i et større område, når 
flere lokaliteter ligger brakk samtidig. Mellom hver generasjon blir 
lokalitetene brakklagt i minimum 2 måneder hver for seg, og 1 måned felles 
brakklegging innenfor en definert sone.  
 
Samme årsklasse og samme generasjon settes ut på alle lokalitetene i en 
avdeling.  
 
Alle lokalitetene til Grieg er en del av en brakkleggingssone dersom 
avstanden mellom lokalitetene er lav.  
 

STOR SMOLT Utsett av stor smolt korter ned tiden i sjø anslagsvis to måneder.  
 

GENETIKK All rogn som GSFF kjøper inn, er avlet spesielt for motstandsdyktighet mot 
lus. 
 

UTSLAKTING Dersom lusenivåene ikke kan holdes nede ved bruk av andre metoder vil 
fisken slaktes ut.  

 

Utvikling av lus på lokalitetene kan følges på www.barentswatch.no. Den informasjon som finnes her er den 

lovpålagte rapporteringen av informasjon om lus og sykdom til Mattilsynet.  

 

Fiskehelse, fiskevelferd og overvåkning av fiskesykdommer. 
Samtlige anlegg i GSFF har helsetilsyn som oppfyller kravene i norsk lovgivning. Disse helsekontrollene 

bidrar til at GSFF alltid har god oversikt over sykdomsbildet og fiskevelferd i våre anlegg. Alle lokaliteter 

er omfattet av vår veterinære fiskehelseplan som beskriver våre rutiner rundt fiskehelse og 

http://www.barentswatch.no/
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fiskevelferd, bruk av legemidler og overholdelse av MRL-verdier, smitteforebyggende tiltak og 

biosikkerhet.  

Fiskehelsebesøk utføres i hht. regelverkskrav med månedlige helsebesøk på lokaliteter med mer enn 

1 million fisk og annen hver måned på lokaliteter med mindre enn en million fisk. I tillegg til dette 

gjennomfører vår Fish Health Manager månedlige besøk på ASC-sertifiserte anlegg. På disse besøkene 

gjøres det vurderinger av fiskens helsetilstand, adferd, kontrolltelling av skottelus og lakselus, samt at 

det gjøres en vurdering av velferd. Det tas ut prøver og fiskehelsepersonell gir råd og veiledning for å 

sikre best mulig helse og velferd for fisken.  

Rengjøring og kontroll av nøter 
For å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømming, samt effektiv beiting på lus for de lokaliteter som har 

rognkjeks, har vi gode rutiner for vask og vedlikehold av nøter. Videre dykkes det på poser hver tredje 

måned eller oftere ved behov for å kontrollere poser for slitasje og maskesprott for å forebygge 

rømming.  Ved spesielle arbeidsoperasjoner benyttes også ROV til inspeksjon av not under arbeidet.  

Biosikkerhet og rutiner for å fjerne dødfisk 
GSFF har gode rutiner for å daglig fjerne dødfisk fra merdene. Båtdekk og utstyr brukt i 

dødfiskhåndteringen vaskes og desinfiseres etter endt dødfiskrunde.  

For å ivareta biosikkerheten har alle avdelingene en hygieneinstruks og egne hygieneregler for 

besøkende. I tillegg til dette er det i samarbeid med de andre oppdrettsaktørene i vest Finnmark 

utarbeidet en felles biosikkerhetsplan.  

 

Alta, 26.5.2021 

 

Anne Tjessem 

Fiskehelsebiolog  

 

 

 

 

 

Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus 2020-2021 
Gjennom samarbeid med øvrige oppdrettsaktører i Finnmark har det blitt utarbeidet en plan for 

kontroll og bekjempelse av lakselus:  
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