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FORMÅL:

Planen skal imøtekomme krav i regelverket som omhandler lus, samt tilfredsstille næringens og ville
laksebestanders behov ved optimal effekt av iverksatte tiltak mot lakselus i Lerøy Sjøtroll’s geografiske
plassering.

Definisjoner:

Tiltak: Alle tiltak som har reduserende effekt på lusenivå og –utvikling, ikke kun avlusning.
Målsetning: Et definert mål man ønsker å oppnå (ikke et absolutt krav).

Målsetninger
1.

2.

Behandlinger mot lus i Lerøy Sjøtroll (LS) sine anlegg skal opprettholde et lavt smittepress i
området. Medikamentelle behandlinger skal holdes på et lavt nivå.
a. Medikamentelle bademidler benyttes fortrinnsvis på svake fiskegrupper eller ved suboptimale
forhold for laks eller rensefisk.
Alle anlegg i LS skal bruke forebyggende tiltak for å holde lusetall nede, der dette gir effekt mot
lus og ivaretar fiskevelferd. Rensefisk eller luseskjørt er eksempler på forebyggende metoder som
brukes i LS. Anlegg i Osterfjorden bruker ikke rensefisk, siden anleggene er sterkt påvirket av
brakkvann.

Tiltak for å nå målsetningene:
Målsetning 1:
1. Alle lokaliteter skal tilstrebe å holde lavest mulig lusenivå og samtidig ivareta fiskevelferd på best
mulig måte.
2. Når enkeltmerder overskrider 0,2 kjønnsmodne holus, skal det planlegges tiltak som bør kunne
iverksettes innen 2 uker.
Målsetning 2:
1. Alle lokaliteter skal ha en egen plan for sine forebyggende tiltak.
a. Der det brukes rensefisk skal planen inneholde mengde og art av rensefisk man trenger i de
ulike merdene. Avtale med fiskere og gjennomføring av mottakskontroll.
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Forpliktelser
1. Myndighetskrav:
LS er ansvarlig for at myndighetskrav blir etterlevd på alle selskapets lokaliteter.
2. Informasjon:
Telling av lakselus skal gjennomføres i henhold til regelverkets krav og distribueres til andre aktører i
regionen hver onsdag via lus.no. Fiskehelsepersonell kan muntlig dele informasjon med annet
fiskehelsepersonell i regionen om type behandling, dosering, resultat av behandling og
følsomhetstester.
3. Felles vinter avlusing:
LS følger evt. avtaler som fremkommer mellom LS og andre aktører i regionen for gjennomføring av
felles vinteravlusing i planens virkeområde på telefonmøte i oktober 2019.
1. Bruk av telleteam: Som en hovedregel bruker LS telleteam på sine lokaliteter. Formålet er å
kvalitetssikre l o k a l i t e t e n e s lusetellinger. Den generelle Korona situasjonen kan påvirke
bestemmelsen om bruken av telleteam.
2. Felles lave lusegrenser i vårperioden:
LS følger retningslinjene som bestemmes i regionen og som er fastsatt av myndighetene.
3. Følsomhetstester:
Det bør foreligge følsomhetstest før en medikamentell behandling. Om det er tatt i samme området,
kan data fra disse brukes, om uttaket ikke er uforholdsmessig langt tilbake i tid. Om en tar ut
bioassay, sendes svar av test til nettverkssekretæren for deling av informasjon til andre aktører via
lus.no.
4. Gjentatt virkestoff bad:
Ved badebehandling skal samme virkestoffgruppe brukes maksimalt to ganger på rad pr lokalitet pr
generasjon mot lus, så fremt det ikke er benyttet ikke-medikamentelle tiltak i mellomtiden.
Helsesituasjonen kan allikevel påvirke kravet, om valgte medikament har store fordeler både på
velferd og effekt.
5. Gjentatt virkestoff fôr:
LS bruker per tid ikke kitin hemmer. Slice kan vurderes brukt, om fisken er under 2 kg, og det ikke er
brukt før på generasjonen på lokaliteten. Ellers følges det som er bestemt i felles luseplan for
regionen.
6. Miljø:
Miljø situasjonen rundt lokaliteten som er publisert på Fiskeridirektoratets hjemmesider tas med i
vurderingen når en velger legemiddel og hvor dette kan slippes ut.
7. FFH:
LS Fiskehelsepersonell i Vestland deltar i Faggruppe Fiskehelse f o r r e g i o n e n . Gruppen har
felles møter ved behov, for å utarbeide forslag på ny luseplan, avholde fagmøter og foreslå
forebyggende fiskehelsetiltak. Nettverkssekretær kaller inn etter initiativ fra medlemmer, ansvar for å
lede gruppen kan rulleres mellom fiskehelsetjenestene.
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Vedlegg A: Smittehygieniske fellesområder og felles brakkleggingsperioder:
Bestemmes av Fiskeridirektoratet gjennom driftsplangodkjenning. En skal tilstrebe lengst mulig avstand
mellom brakkleggingsgruppene. Brakkleggingsgrupper blir oppsummert i felles luseplan for regionen.

