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overvåkning” i 2015 og “bærekraftsmodell”  i 2017 
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NorKyst800 

● Hele kysten, 800 m oppløsning 

● Fleksibelt modell-oppsett 

– Delområder 

● Nasjonalt samarbeid 

– Operasjonelt på met.no 



NorFjord200 

● Oppløsning 50-

200m 

● NorFjords-160m 

– Fleksibelt opplegg 

● Drivkrefter fra 

NorKyst-800m 



LADIM 
Lagrangian Advection and Diffusion 

Model 

● Frittstående partikkel-transport modell 

– drift med strøm og spredning 

● Inndata fra modellsimulering med ROMS 

● Knagg for biologisk atferd 

– t.d. vertikalvandring 



FOU Steg 1: Modellsystem for lakselusspredning  

langs Norskekysten 
Basert på strømmodellresultater  og antall klekkede luseegg i oppdretts- 

   anlegg kan vi beregne copepoditt-tetthet i tid og rom. Vi tar også  

hensyn til lakselusas adferd i pelagisk fase (fram til ~150 døgngrader).  

 

Fjordmodell, 160m oppløsning 

Overflate strømfart (time for time) 

Copepoditter/m2 (dag for dag) 

Repeterende animasjon Rørvik - Brønnøysund 



Validering av modellresultater - fysikk 
En kontinuerlig validering av modellresultater er 

viktig for å estimere modellenes usikkerhet. 

 

Sammenligning av resultater fra 200m modell og 800m modell med  

strømmålinger i Kvinnheradsfjorden: 
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Validering av modellresultat - lakselus 
 

Sammenligning av modellert fordeling av smittsomme copepoditter stemmer 

godt overens med observasjoner i felt 

          Smoltburresultater mai 2010                       Spredningsmodellresultater mai 2010          Sammenligning modell/observasjon 

(abundans, gjennomsnittlig antall lus/fisk)                         (copepoditter/m2) 

 Data fra 2010-2014 (100 bur). 

 73% treff i samme klasse. 

 

(Grønn: 0-1 lus/fisk. Gul: 1-5 l/f, 

 orange: 5-10 l/f og rød: >10 l/f).   
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Varslingsmodell for hele Norskekysten: 

varslingsindikator 

Kildedata fra alle oppdrettsanlegg langs 

kysten er samlet hos NMD (HI) og 

NorKyst800 og NorFjord200 er operativ 

langs hele kysten 



 

 

 

 

 

 

 

 

Økologiske effekter vill laksefisk 

 

Risikovurdering og FoU-lakselus 2013 – 2014: 

Aktiviteter i modellsystemet  

Hardanger/Etne  

(samt Romsdal, Namsen og Alta) 



▶ Lakselus som populasjonsreduserende faktor hos vill laks i 

”Hardangerfjordsystemet” 2010-2013: ”lakselusindeks”  

  

+ + = 

Lakselusnivå hos vill laksesmolt: “lusindeks” 

45 26 4 5 Risk of population regulating 

effects: 

 

 

Lav (<10%) 

 

Medium(10-30%) 

 

Høy (>30%) 



FOU Steg 2: Fastsettelse av tålegrenser for lakselus  

– optimalisering av ”luseindeks” 



Feltarbeid langs hele Norskekysten: 

tilstandsbekreftelse 



Et operasjonelt system for å 

Vurdere infeksjonstrykk fra  

lakselus 
HI har ansvaret for å gi råd til  

forvaltninga om lakselus som   

populasjons reduserende faktor hos vill laksefisk 

 

Fra og med 2015 vil HI gjennomføre operasjonell overvåkning 

av infeksjonstrykket fra lakselus: 

 

1. Beregning av larve produksjonen fra alle anlegg langs kysten. 

2. Regelmessig beregninger av copepodid tetthet. 

3. Detaljert beregning av copepodid tetthet i risiko områder. 

4. Validering av modell resultat gjennom felt innsamling. 

5. Risikovarsling/vurdering/råd til myndighetene. 
 

Oppdrettsanlegg langs Norskekysten 



 
I June 2014 testet vi ut prosedyren: 

 

Overvåkning av høy-risiko-områder basert på kart av lakselusutslipp fra alle 

oppdrettsanlegg langs Norskekysten 
 

Område med høy  

larve produksjon 



Høy tetthet 

of copepoditter 

fra modell 

simuleringer 

I June 2014 testet vi ut prosedyren: 

 

Varsling av copepodid tetthet med realistisk spredning med strøm samt kildedata 

(lus, antall fisk, temperatur) fra oppdrettsanlegg 
 



I June 2014 testet vi ut prosedyren: 

 

Tilstandsbekreftelse på vill sjøørret for å validere ”varsling” fra smittemodell 
 

Svært høy 

infeksjon på 

sjøørret i 

områder med 

varsla høy 

risiko 



Oppsummering: mot et modellbasert 

system for lakselusrådgivning 

 

 
 
 

1) HI har bygget opp et fleksibelt modellsystem (NorKyst800 og 

NordFjord200) av høy kvalitet for kyst og fjord. 

2) Dette er plattformen for et operasjonelt system for å vurdere spredning, 

risiko og konsekvens av lakselussmitte for anlegg og vill laksefisk 

3) Systemet er pålitelig (men trenger kontinuerlig videreutvikling, validering 

og vedlikehold) 

4) Systemet kan implementeres langs hele Norskekysten allerede i 2015: 

varslingsindikator og tilstandsbekreftelse  

5) Systemet kan gi forvaltninga råd om regional bærekraft knyttet opp mot 

produksjonsområder og ”handlingsregler”  

 


