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Laxeldi í sjókvíum -

Umhverfisáhrif
laxalúsar, mótvægisaðgerðir og vöktun
valdimar@sjavarutvegur.is

Í

fjölmiðlaumræðunni um
áhrif laxalúsar (Lepeophtheirus salmonis) á villta
laxfiskastofna hefur oft gætt
mikilla öfga, innihaldslausum
upphrópunum og menn ekki
alltaf haldið sig við staðreyndir
málsins. Vissulega getur laxalús haft neikvæð áhrif á villta
laxfiskastofna en mikilvægt
er að undirbyggja umræðuna,
á staðreyndum, styðjast við
upplýsingar fá aðilum sem
hafa faglega þekkingu á málinu
og ekki minnst vísindalegum
niðurstöðum.

Laxalús getur valdið skaða á
villtum laxfiskastofnum og þá
sérstaklega á svæðum:
• Þar sem er að finna
kjörskilyrði fyrir lúsina.
• Með umfangmikið eldi.

•

Þar sem ekki er
nægilega vel staðið að
mótvægisaðgerðum.

Dæmi eru vissulega um
að erfitt hafi reynst að
halda laxalúsinni niðri á
svæðum þar sem er að finna
kjöraðstæður fyrir hana.
Þær aðstæður eru ekki
sambærilegar á Íslandi vegna
sjávarkulda. Við þurfum
að vera vel á varðbergi, upp
munu koma mál þar sem grípa
þarf til aðgerða, þó umfangið verði
aldrei í því mæli og á svæðum þar
sem er að finna kjörsvæði fyrir
laxalús.
Við þurfum að vinna faglega
að okkar málum en ekki grípa
til róttækra úrræða þegar allt
er komið í óefni eins og hefur
þurft að gera á svæðum með
kjöraðstæður fyrir laxalús. Hafin
er vöktun á smittíðni laxalúsar
á eldislaxi og regnbogasilungi
í sjókvíum og einnig á villtum
laxfiskum á sumum
eldissvæðum. Mikilvægt er að markvisst
verði unnið á næstum
árum að bæta
vöktun og þróaða
mótvægisaðgerðir
sem henta best fyrir
íslenskar aðstæður.

Aukinn kostnaður

Mynd 1. Framlegð (EBIT/kg) í norsku
laxeldi á öðrum ársfjórðungi, 2016.
Bláu punktanir eru niðurstöður
hjá einstökum fyrirtækjum skráð í
kauphöllinni í Noregi, eftir svæðum.
Rauða línan sýnir meðaltal einstakra
landshluta, suður, mið og norður Noregur (heimild: kyst.no, 31.08.16).

Laxalús veldur
miklum skaða í eldi
laxfiska í löndum
þar sem er að finna
kjöraðstæður fyrir
lúsina. Í Noregi er
talið að árlegur kostnaður vegna
laxalúsar nemi 5 milljörðum
NOK eða 75 milljörðum ÍSK.
Framleiðslukostnaður á eldislaxi
í Noregi hefur hækkað mikið á
síðustu árum sem að stórum hluta

Mynd 2. Fimm lífsstig laxalúsar, en
athugið að stærðarhlutföll eru ekki
rétt. Á sviflæga Nauplius stiginu
er lúsin um 0.5–0.6 mm að lengd,
árfætlur (copepodids) 0.7 mm, chalimi
1.1–2.3 mm, ungsstig (preadults)
3.4–5.2 mm og fullorðinsstig (adults)
5–6 mm karldýr (males) og 8–12 mm
kvendýr (females) (heimild: Aquaculture Environment Interactions 7:
91–113, 2015).

skýrist með auknu kostnaði vegna
laxalúsar. Kostnaður fer mikið
eftir aðferðir við meðhöndlun
og tímasetningu í eldisferlinu.
Sett voru upp þrjú dæmi og var
niðurstaðan sú að kostnaðurinn
nam frá 2,28 NOK/kg (34 ISK/kg)
upp í 5,03 NOK/kg (75 ISK/kg)
og rekstrarhagnaðurinn minnkaði
um 16-50%. Mikill kostnaður
vegna laxalúsar hefur sett mikinn
kraft í þróun á fyrirbyggjandi
aðgerðum og umhverfisvænum
aðferðum við aflúsun í Noregi og
víðar.
Mikill kostnaður af laxalús er
byrjaður að hafa veruleg áhrif
á afkomu laxeldisfyrirtækja í
Noregi. Á öðrum árshluta árisins
2016 var besta framlegðin (EXIT/
kg) í Norður-Noregi (mynd 1).
Það munar 9,04 NOK/kg þar
sem munurinn er mestur á milli
suðurhlutans og norðurhlutans
eða um 135 ÍSK/kg. Ástæðan er
einkum rakin til meiri kostnaðar
af laxalús eftir því sem sunnar
kemur.
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hýsil tekur það kvenlúsina
u.þ.b. 400 daggráður að
ná kynþroskastærð. Það
Hreyfanlegar lýs II
tekur því laxalúsalirfuna
(kvenlús) 80 daga að ná
kynþroska við 5°C, 40
Hreyfanlegar lýs I
Heila línan
sýnir karllús.
daga við 10°C og um 25
Brotalínan
daga við 15°C (mynd
Fastsitjandi IV
sýnir kvenlús
3). Sjávarhiti hefur því
sem þroskast
mjög mikil áhrif á hve
hægar
Fastsitjandi III
hratt laxalúsin fjölgar
sér og er mikilvægt að
Fastsitjandi II
það sé haft í huga þegar
reynt er að heimfæra
Fastsitjandi I
vandamál með laxalús
af svæðum með kjörhita
fyrir lúsina yfir á íslenskar
Sviflægar
1. vika 2. vika 3. vika 4. vika 5. vika 6. vika 7. vika 8. vika 9. vika 10. vika 11. vika
aðstæður. Ef miðað er við
að kynslóðabilið sé um
Mynd 3. Þroski laxalúsar við mismunandi sjávarhita. Heil lína sýnir þroska
450 daggráður er það 90
karllúsar og brotalína er fyrir kvenlús (Úr bæklingi frá Skretting).
dagar við 5°C og um 45 daga við
10°C (mynd 3).
Líffræði laxalúsar
lúsin sviflægt í sjónum og berst
Þegar niðurstöður erlendra
með straumum. Þegar hún nær
Laxalús þrífst illa við lágt sjávarrannsókna eru heimfærðar á
ákveðnu þroskastigi festir hún
hitastig
íslenskar aðstæður er mikilvægt
sig á hýsli og er fyrst fastsitjandi
Nýlegar rannsóknir staðfesta
að gera sér grein fyrir líffræði
(mynd 3). Lúsin nær síðan því
að laxalús þrífst illa við lágt
laxalúsar og við hvaða aðstæður
stigi að geta fært sig til á hýsli og
sjávarhitastig. Við 3°C framleiðir
hún þrífst best. Það er mikill
að lokum verður hún kynþroska
laxalús færri egg og klakhlutfallið
munur á viðfangsefnum
og verpir eggjum.
er lægra. Það sem vegur þyngra
forsvarsmanna sjókvíaeldisstöðva
er að laxalúsalirfur þrífast ekki við
allt eftir því hvort eldið er staðsett
Frjósemi laxalúsar er mikil og við
þetta hitastig og ná ekki því stigi
á kjörsvæðum laxalúsar eða
7,1°C verpir hún eggjastrengjum
að geta smitað laxfiska. Við 5°C
í köldum sjó þar sem vöxtur
með að meðaltali tæpum 300
er einnig smittíðnin 25 sinnum
hennar er hægari eins og t.d. við
eggjum. Við þetta hitastig getur
minni en við 10°C (mynd 4).
norðanvert Ísland.
kvenlús lifað allt upp í 191 dag og
verpt 11 eggjastrengjum á sínu
Í norðurhluta Noregs á sér ekki
Lífsferli laxalúsar er skipt í fimm
æviskeiði við góðar aðstæður.
stað fjölgun á laxalúsalirfum
lífsstig (mynd 2). Eftir klak lifir
Það tekur egg um 90 daggráður
fyrr en í ágúst og fjöldi þeirra í
(sjávarhiti x dagar) að klekjast,
sjónum er töluvert minni en við
lirfan er sviflæg og eftir um
sunnanvert landið. Skilyrðin fyrir
50 daggráður er hún nægilega
laxalús við norðanvert Ísland eru
þroskuð til að finna sér hýsil. Yfir
talin lakari vegna lægri sjávarhita
köldustu mánuðina (janúar-apríl)
sérstaklega að vetri í samanburði
á Vestfjörðum er sjávarhiti að
við Finnmörku sem er nyrsta
jafnaði um 2,0°C og tekur það
fylkið í Norður-Noregi (mynd
því um 70 daga fyrir hrogn að
5). Ársmeðalhiti í Finnmörku er
þroskast og laxalúsalirfu að ná
6,4°C en 5,5°C í Ísafjarðardjúpi
þeim þroska að geta sest á hýsil.
fyrir árin 2005-2009.
Í Skotlandi og Írlandi þar sem
sjávarhiti er yfir 6°C á veturna
Mynd 4. Laxalúsalirfur (árfætlur)
tekur það um 25 daga eða minna
framleiddar við 5, 10 og 20 °C sem
Smitleiðir og dreifing laxnotaðar voru til að smita eldislax.
þar til lirfan er nægilega þroskuð
alúsar
Hæsta smithlutfall var við 10°C
til að setjast á hýsil.
Kynþroska lýs

(heimild: Rapport fra Havforskningen
Nr. 3-2016).

Eftir að laxalúsalirfan hefur sest á

Náttúrulegt smit
Í upphafi smitast eldislax af
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laxalús frá villtum laxfiskum,
aðallega laxi eða sjóbirtingi. Magn
þessara villtu tegunda nærri
eldissvæðum hefur því mikil
áhrif á smittíðni hjá eldislaxinum.
Eftir að eldislaxinn hefur smitast
þá margfaldast framleiðslan
af laxalús á eldissvæðinu og
straumar taka að dreifa sviflægum
laxalúsalirfum. Þannig getur
laxalús frá laxeldinu magnað upp
smittíðni í umhverfinu, ef ekki
er gætt að því að halda lúsinni
í skefjum. Norskar rannsóknir
benda til þess að sjóbirtingur
sé sennilega meiri sökudólgur
en villtur lax í að smita eldislax
af laxalús. Það stafar af því að
sjóbirtingur heldur sig lengur á
strandsvæðum en laxinn.

Framleiðsla á laxalús í
sjókvíaeldisstöðvum
Fjöldi laxalúsalirfa ákvarðast
af fjölda kvenlúsa á eldisfiski,
magni eldisfisks á svæðinu og
ekki minnst sjávarhita þar sem
fjölgunin er mest á kjörsvæðum
lúsarinnar. Yfir vetramánuðina
er framleiðsla á laxalús í algjöru
lágmarki vegna lágs sjávarhita,
framleiðslan eykst síðan með
auknum sjávarhita að vori og
er í hámarki að sumri þegar
kjöraðstæður eru fyrir lúsina.
Miðað við sambærilegar forvarnir
og gerðar eru í Noregi má gera
ráð fyrir því að laxalúsalirfur séu
í tiltölulega litlum mæli í sjónum
framan af sumri eins og í NorðurNoregi en geti síðan fjölgað sér
mikið seinnihluta sumars.
Dreifing laxalúsalirfa frá eldinu
Laxalúsalirfur halda sig að
mestu í efstu 10 metrum sjávar.
Lirfurnar geta fært sig lóðrétt í
vatnsmassanum og forðast þær
sjó sem er með minna en 27 ppm
seltu. Dreifing laxalúsa ákvarðast
af þeim straumum á því dýpi sem
laxalúsalirfurnar halda sig hverju
sinni. Hve langt laxalúsalirfurnar
berast með straumum ákvarðast af
straumstyrk og stefnubreytingum
straumsins og líftíma lirfanna.

Eins og aðrar sviflægar lirfur geta
laxalúsalirfurnar borist langt
frá upphafsstað, en fjöldi þeirra
minnkar mikið eftir því sem fjær
dregur. Það tekur laxalúsalirfur
lengri tíma að þroskast eftir því
sem sjávarhiti er lægri og dreifast
þær því yfir stærra svæði í köldum
sjó vegna lengri líftíma.

Vöktun
Vöktun eldisfiska
Hér á landi eins og erlendis er
lögð áhersla á að vakta smittíðni
laxalúsar á eldisfiski og hefur
dýralæknis fisksjúkdóma gefið út
leiðbeiningar. Þar er gert ráð fyrir
að á tímabilinu 1. apríl til 1. júní,
séu sýni tekin einu sinni í mánuði,
að því gefnu að hitastig sjávar sé
yfir 4°C. Frá 1. júní til 1. október
er miðað við að telja 2. hverja
viku, og svo aftur mánaðarlega þar
til veður og hiti hindrar.
Þau fyrirtæki sem vinna eftir
ASC staðlinum, eins og Arctic
Fish, þurfa að vera með
vikulega sýnatöku á meðan á
göngutíma laxfiska stendur. Á
öðrum tímabilum er miðað við
mánaðarlegar sýnatökur þegar
sjávarhiti er yfir 4°C.
Ekki hefur verið talin þörf á að
setja opinber viðmið hér á landi
um lúsasmit á eldisfiski. Þau
fyrirtæki sem hafa tekið upp
ASC staðalinn þurf að fylgja
eftir viðmiðunum í honum.
Miðað er við að hámarki sé
0,1 fullorðnar kynþroska
kvenlýs einum mánuði fyrir
sjógöngu laxfiska og á meðan
á henni stendur.

Vöktun á silungastofnum
Vöktun á smittíðni laxalúsar
á silungastofnum er hafin
á Vestfjörðum að norskri
fyrirmynd. Nú er lokið við að
meta grunnástand í flestum
fjörðum á Vestfjörðum. Þau
fyrirtæki sem hafa tekið upp ASC
staðalinn hér á landi þurf að láta
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framkvæma vöktun á laxfiskum í
nágrenni við sín eldissvæði til að
uppfylla ákvæði í staðlinum.

Umhverfisáhrif
Áhrif á lax
Áhrif laxalúsar á umhverfið fer
mikið eftir aðstæðum á hverju
svæði og hve miklu álagi laxalús
veldur á villta laxfiskastofna
á svæðinu. Á kjörsvæðum
lúsarinnar getur álagið orðið
mikið sem getur valdið auknum
afföllum á villtum laxfiskastofnum.
Áætlað er að afföll á villtum laxi
vegna laxalúsar sé mjög breytileg á
milli svæða allt upp í 39%.
Við norðanvert Ísland ganga
laxaseiði til sjávar almennt í
júní og júlí eða á sama tíma
og í Norður – Noregi. Reynslu
af áhrifum laxalúsar á villta
laxastofna í Norður – Noregi
má því heimfæra á aðstæður við
norðanvert Ísland.
Laxagönguseiði eru í stuttan tíma
við ströndina og leita fljótt til hafs
og miðað við það má gera ráð fyrir
að öll eða flest þeirra séu komin út
úr fjörðum við norðanvert landið
þegar laxalúsalirfum í sjónum
gæti farið að fjölga sér umtalsvert.
Svo framarlega sem þess er
gætt að halda fjölda laxalúsa á
eldisfiski í sjókvíum í lágmarki
með mótvægisaðgerðum í upphafi

Mynd 5. Sjávarhiti í Finnmörku fylki
í Norður-Noregi (www.lusedata.no)
og í Álftafirði í Ísafjarðardjúpi eftir
mánuðum, meðaltal áranna 20052009.
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sumars eins og gert er t.d í Noregi
eru áhrif á villta laxastofnas talin
óveruleg.

Áhrif á sjóbirting
Hér á landi er talið að sjóbirtingur
dvelji 1-3 mánuði í sjó, leiti til
sjávar fyrrihluta júní og aftur
upp í ferskt vatn á tímabilinu
frá seinnihluta júlí fram í
miðjan september. Sjóbirtingur
er að því leyti frábrugðinn
laxagönguseiðum að hann dvelur
lengur við ströndina og verður
því fyrir mun meira smitálagi.
Vissulega hefur laxalús valdið
miklu álagi á sjóbirting á svæðum
þar sem kjöraðstæður eru fyrir
lúsina. Í Norður-Noregi hefur
laxalús valdið auknu álagi á
sjóbirtingsstofna. Það hafa þó
ekki átt sér stað miklar breytingar
á veiði á síðustu áratugum á
köldum svæðum í Norður-Noregi,
en vissulega getur þó átt sér stað
neikvæð þróun í landshlutanum
ef það heldur áfram að hitna eins
og bent hefur verið á. Sjóbirtingur
er sú tegund laxfiska hér á landi
sem mun verða fyrir mesta álagi
af laxalús með auknu umfangi
eldisins. Stofnstærð sjóbirtings
er mjög breytileg á milli fjarða á
norðanverðu landinu.
Áhrif á sjóbleikju
Hér á landi er talið að sjóbleikja
dvelji í einn til tvo mánuði í sjó og
haldi sig að mestu á ósasvæðinu,
þar sem seltan sveiflast í takt við
sjávarfallastrauma. Sjóbleikja
heldur sig í mestu mæli í sjó í júní
og júlí, en getur þó veiðst allt fram
í september.
Rannsóknir benda til að sjóbleikja
sé ekki góður hýsill fyrir laxalús,
enda er töluvert minna af lús
á henni en sjóbirtingi. Laxalús
virðist vaxa hægar og drepast í
meira mæli á sjóbleikju en á laxi.
Það tekur því laxalús lengri tíma
að ná kynþroska á sjóbleikju
en laxi. Tekið tillit til stuttrar
sjávardvalar sjóbleikju er líklegt að
laxallúsalirfur sem setjast á fiskinn

Mynd 6. Meðalfjöldi laxalúsa á eldislaxi í kvíum Fjarðalax í Patreksfirði, Tálknafirði og Arnarfirði á tímabilinu frá 2011 til janúar 2016. Á myndinni er sýndur fjöldi lúsa á hreyfanlegu þroskastigi (heimild; Matsskýrsla Arctic Fish og
Fjarðalax fyrir Patreksfjörð- og Tálknafjörð).

nái ekki kynþroskastigi.

Laxalús á eldislaxi á Íslandi
Undanfarin sex ár (árgangur
2010-2015) hefur laxalús verið
talin á eldislaxi hjá Fjarðalaxi
í Patreksfirði, Tálknafirði og
Arnarfirði (mynd 6). Fyrsti
árgangur (2011), sem alinn var í
Fossfirði (Arnarfirði), hafði mun
fleiri lýs er líða tók á eldið en síðari
árgangur (2014). Ekki er ljóst
hvað veldur því en hugsanlega
hefur lægri sjávarhiti sumarið
2015 dregið úr smitálagi.
Á fyrstu kynslóð (2010) og annarri
kynslóð (2013), sem sett var út
í Tálknafjörð, greindist lítið af
laxalús. Einnig greindist lítið af
laxalús á eldislaxi af fyrstu og
annarri kynslóð í Patreksfirði, sem
settar voru út í fjörðinn árin 2012
og 2015 (mynd 6).
Ólík smittíðni á eldislaxi í
Arnarfirði annars vegar, og
Patreks- og Tálknafirði hins vegar,
gæti verið útskýrð af miklum
muni á náttúrulegum skilyrðum
fyrir laxalús í fjörðunum, s.s.
stærð sjóbirtingsstofna. Af þessu
má ætla að í Arnarfirði séu betri
náttúruleg skilyrði en í Patreks- og
Tálknafirði og því er náttúrulegt

lirfusmit laxalúsar meira í
Arnarfirði.
Á Austfjörðum er sjávarhiti lægri
en á Vestfjörum og munar um
einni gráðu. Algengt sjávarhitastig
á Austfjörðum er frá 2°C á veturna
upp í um 8°C á sumrin. Reynslan
er einnig sú að lítið finnst af
laxalús í eldisfiski á Austfjörðum.

Mótvægisaðgerðir
Laxalúsalirfur geta borist langar
leiðir á milli sjókvíaeldisstöðva
og jafnframt getur einnig átt sér
stað náttúrulegt smit frá villtum
laxfiskum á svæðinu. Það er
því alltaf hætta á að nýútsett
seiði laxfiska muni smitast af
laxalús, þó mismunandi eftir
eldissvæðum. Viðfangsefnið er
að halda smittíðninni og fjölda
lúsa á hverjum fiski í lágmarki.
Mótvægisaðgerðir sem hafa
það að markmiði að lágmarka
laxalúsasmit er skipt í fimm þrep
(mynd 7):
• Lágmarka fjölda laxalúsalirfa á
árgangasvæðum.
• Fyrirbyggja að laxalúsalirfur
berist inn í eldiskvíar.
• Aðferðir til að draga úr
smitálagi á eldisfisk í kvíum.
• Meðhöndlun á lúsasmituðum
eldisfiski.

Fiskeldisfréttir

•

Neyðarslátrun.

Lágmörkun fjölda laxalúsalirfa á
árgangasvæðum
Talið er að meira sé af laxalús upp
við ströndina en fyrir miðjum
firði og aðstæður á hverju svæði
eru þess valdandi að smittíðni
er mjög mismunandi á milli
sjókvíaeldisstöðva. Einnig hefur
komið fram á svæðum þar sem
yfirborðssetan er lægri s.s. innst
inn í þröngum fjörðum er minna
um laxalús á eldisfiski.
Erlendis hafa verið gerð
straumlíkön til að meta rek
laxalúsalirfa m.a. í Noregi. Með
gerð straumlíkans er hægt að fá
yfirlit yfir hvernig laxalúsalirfur
dreifast með yfirborðsstraumum.
Niðurstöður er hægt að nýta
við framkvæmd útsetningar
seiða. Jafnframt geta slíkar
niðurstöður straumlíkansins
nýst við að endurskipuleggja
svæðin í framtíðinni ásamt
reynslu sem aflast með rekstri
sjóakvíaeldisstöðvanna.
Laxalúsalirfur rekur langar leiðir
en mestur þéttleiki er í nágreni
við eldiskvíar þar sem er að finna
eldislax með laxalús. Til að draga
úr því að laxalúsalirfur berist
á milli árgangasvæða er miðað
við að hafa ákveðna fjarlægð á
milli þeirra. Það kemur ekki í
veg fyrir að laxalúsalirfur berist
á milli árgangasvæða en dregur
úr fjölda lirfa sem berast á milli.
Megið verkefnið er að halda fjölda
laxalúsa á hverjum eldisfiski
1. þrep
Lágmarka fjölda
laxalúsalirfa á
árgangasvæðum:
- Fjarlægðarmörk
- Framkvæmd
útsetningar
- O.fl.

2. þrep

innan ásættanlegra marka með
því að hindra að lirfur berist inn
í eldiskvíar og fækka laxalús á
eldisfiski með ýmsum aðgerðum.

Fyrirbyggja að laxalúsalirfur
berist inn í eldiskví
Þróaðar hafa verið varnir eða
pils með fínum netmöskvum
sem sett er utan um efstu metra
eldiskvínna til að hindra eða
fækka laxalúsalirfum sem ná
að berast inn í hana (mynd 8
F). Þessi aðferð hefur dregið úr
smittíðni, en þar sem er mikill
straumur og umrót er í sjónum
hafa pilsvarnirnar ekki skilað eins
góðum árangri en ella.
Í Noregi eru gerðar prófanir með
lokaðar fljótandi einingar til að
halda laxalúsalirfum frá eldisfiski,
en þær eru ennþá á þróunarstigi
(mynd 9 D). Mjög fáir nota
þessa tækni og er meiri trú á að
hún verði notuð við framleiðslu
stórseiða sem síðan fara í
hefðbundnar sjókvíar. Vandamálið
hefur einnig verið að laxalúsalirfur
hafa borist inn í lokaðar einingar
og þurft hefur að taka sjóinn á
meira dýpi til að forðast laxalúsina
og jafnvel byggja yfir einingarnar.

Aðferðir til að draga úr smitálagi
á eldisfisk í kví
Í eldiskvínni er eitt af viðfangsefnunum að halda eldisfiskinum
frá efstu metrum sjávar þar sem
mest er af laxalúsalirfum. Þróaðar
hafa verið eða eru í þróun nokkrar
aðferðir:
• Hólkur: Hægt er að nota hólk
(snorkelmerd) í miðri kví
sem tengdur er við netþak
á nokkurra metra dýpi sem

Hindra að laxalúsalirfur berist inn í
eldiskví:
- Yfirborðsvarnir

Mynd 7. Aðferðir til að lágmarka
smitálag frá eldisfiski á villta laxfiskastofna.

3. þrep
Aðferðir til að draga
úr smitálagi á
eldisfiski í kví:
- Eldisfiski haldið
frá yfirborði
- Hreinsifiskar
- Kynbætur
- Fóður
- O.fl.

•

•
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fest er í netpoka og kemur í
veg fyrir að eldisfiskur komist
upp í sjávaryfirborð nema
upp um hólkinn (mynd 8A).
Þegar eldisfiskinum hefur
verið haldið neðan við 12-16
metra hefur fiskurinn verið án
laxalúsar, og dregið verulega
úr smittíðni þega dýpið er
minna.
Neðansjávarfóðrun og lýsing:
Aðferðin gengur út á að með
lýsingu er eldisfiski haldið
neðar í kvínni á næturnar og á
daginn með að fóðra hann á 7
metra dýpi.
Sökkvanlegar eldiskvíar:
Aðrar aðferðir sem eru
komnar styttra í þróuninni
eru sökkvanlegar sjókvíar
sem halda eldisfiskinum frá
sjávaryfirborði (mynd 8 B og
C).

Hægt er að draga úr fjölgun
laxalúsar á eldisfiski í sjókvíum
með því að hafa samtímis í kvínni
hreinsifisk sem étur lúsina, s.s.
hrognkelsi. Tilraunareldisstöð
Hafrannsóknastofnunar á Stað í
Grindavík og Stofnfiskur eru nú
að framleiða hrognkelsaseiði fyrir
laxeldi í Færeyjum. Hreinsifiskur
hefur fram að þessu ekki verið
notaður í sjókvíaeldi á Íslandi.
Hægt er auka mótstöðuafl eldislax
fyrir laxalús með kynbótum
og hófust þær kynbætur fyrir
tæpum tíu árum síðan. Sérstakt
lúsafóður er einnig notað til að
drag úr líkum á að lúsarlirfurnar
nái að festa sig á eldisfiskinum.
Lúsafóðrið eykur slímmyndun á
roði og þar með eykst mótstöðuafl
fisksins gagnvart laxalús og getur
dregið úr hlutfalli laxalúsalirfa
sem ná að festa sig á eldisfiskinum.

4. þrep
Meðhöndlun á lúsasmituðum eldisfiski:
- Umhverfisvæn
aflúsun
- Lyfjanotkun
- Böðun
- O.fl.

5. þrep
Neyðarslátrun

6

Fiskeldisfréttir

Þróuð hefur verið búnaður
(Stingray) sem notar leysigeisla
til að drepa lúsina. Margar aðrar
aðferðir eru í þróun og má nefna
notkun á ultrahljóði til að hindra
eða fækka lúsum sem setjast á
eldisfisk.

Meðhöndlun á lúsasmituðum
eldisfiski
Þegar upp kemur það viðfangsefni
að það þarf að aflúsa eldisfiski í
sjókvíum skal hafa í huga að hægt
er að nota margar aðrar aðferðir
við aflúsa eldisfisk en notkun lyfja.
Það eru til ýmsar umhverfisvænar
aðferðir til að fjarlægja laxalús af
eldisfisk. Þá er eldisfiski dælt um
borð í skip eða pramma og m.a.
notaðar eftirfarandi aðferðir:
• Thermolicer: Eldisfiskur
hafður í 30-34°C sjó í 25-30
sek. Í notkun er búnaður sem
afkastar upp í 60-70 tonn á
klst.
• FLS avluser: Notaður er
undirþrýstingur (0,2-0,8 bar)
í um 10 sek til að losa lúsina
af eldisfiskinum. Í notkun er
búnaður sem afkastar allt að
60 tonnum/klst.
• Hydrolicer: Notaður er mikill
straumhraði til að losa lúsina
af eldisfiskinum í um 10 sek.
Smíðaður hefur verið prammi
með þessum búnaði sem getur
afkastað um 400 tonnum/klst.

lyfja verði heimiluð hverju sinni.
Böðunin getur bæði átt sér stað í
sjókvínni og einnig með að dæla
eldisfiski upp í brunnbát og eru til
nákvæmar erlendar leiðbeiningar
m.a. um val á lyfjum fyrir tilteknar
aðstæður, á hvaða árstíma best er
að nota þau, notkun efnanna og
möguleg umhverfisáhrif sem eru
mismunandi allt eftir hvaða lyf er
notað hverju sinni.
Laxalús hefur myndað ónæmi
fyrir flestum aflúsunarlyfjum.
Það hefur gerst vegna
ofnoktunar lyfjanna á síðustu
árum og áratugum. Það getur
hugsanlega einnig gerst í tilfelli
umhverfisvænna aflúsunaraðferða.
Það hefur því verið bent á það að
mikilvægt er að nota mismunandi
aðferðir við aflúsun til að koma í
veg fyrir ónæmi.

Neyðarslátrun
Fram hafa komið áhyggjur á
stjórnunarlegu innviðum til
að taka á þeim viðfangsefnum
sem kunna að koma upp vegna
laxalúsar. Varðandi valdheimildir

Matvælastofnunar má benda á
21. gr. b. í lögum nr. 71/2008 um
fiskeldi en þar kemur m.a.:
,,Matvælastofnun er heimilt á
kostnað rekstrarleyfishafa að
[….] gera aðrar nauðsynlegar
ráðstafanir vegna sjúkdómahættu
fari hann ekki að fyrirmælum
Matvælastofnunar samkvæmt
lögum þessum, reglugerðum settum
samkvæmt þeim eða skilyrðum
í rekstrarleyfi. Skal kostnaður
þá greiddur til bráðabirgða af
Matvælastofnun en innheimtast
síðar hjá rekstrarleyfishafa eða úr
ábyrgðartryggingu hans. Kostnað
má innheimta með fjárnámi“.
Í Noregi eru ákvæði um að ef
ekki tekst að halda fjölda laxalúsa
innan viðmiðunarmarka þá geti
rekstrarleyfishafa verið gert skylt
að framkvæma neyðaslátrun.
Þessu ákvæði hefur nokkrum
sinnum verið beitt á síðustu árum.

Ofannefndur búnaður getur
fækkað laxalús á eldisfiski
umtasvert en í fæstum tilvikum er
um að ræða 100% árangur, eins og
reyndar er raunin með flestar ef
ekki allar aðrar aflúsunaraðferðir.
Ef upp kemur sú staða að
tíðni laxalúsar á eldisfiski fer
yfir viðmiðunarmörk, sett af
íslenskum stjórnvöldum, er
hægt að baða fiskinn eða gefa
fiskinum lúsalyfjafóður skv.
leiðbeiningum og undir eftirliti
dýralæknis fisksjúkdóma hjá
Matvælastofnun. Til þess þarf
sértak leyfi frá Matvælastofnun
sem tekur ákvörðun hvort notkun

Mynd 8. Nokkrar ólíkar gerðir sjókvía. A) Hólkur (Snorkelmerd), en þar hefur
laxinn möguleika að komast upp í yfirborð og sækja loft. B) Sökkvanleg sjókví
með loftfylltu hólfi þar sem laxinn getur fyllt sundmagann lofti. C) Sökkvanleg
kví sem hægt er að hífa upp í yfirborðið tímabundið til að laxinn hafi aðgang
að lofti. D) Lokuð eldiskví og dælt sjó af dýpi þar sem lítið er af laxalúsalirfum.
E) Sjókví með djúpri fínmöskva netvörn sem hylur stærstan hluta netpoka. F)
Sjókví með grunnri netvörn. Allar þessar útfærslur af sjókvíum hafa það að
markmiði að hindra að lax sé í beinni snertingu við efstu lög sjávar sem hefur
meiri þéttleika af laxalúsalirfum en sjórinn á meira dýpi (heimild: Risikovurdering
av norsk fiskeoppdrett 2016).

