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Virker laser og rensefisk i snorkelmerder?

• Snorkelmerd reduserer lusepåslag
– Men er ikke 100% effektiv

• Hva kan brukes i kombinasjon for å fjerne lusene?
– Laser?

– Rensefisk?



Snorkelmerd





Snorkelmerd forsøk i kommersiell skala

gjennom en produksjonssyklus

Geitung et al. 2019

Lusetelling utført hver andre uke på 20 fisk fra hver merd



Geitung et al. 2019

Temperatur

= > 16°C

Saltholdighet

= < 28 ppt

Lusepåslag
(fastsittende lus)

75% reduksjon



Hvordan skal vi fjerne lusen uten å måtte

behandle og fjerne snorkelen?

Stingray.no

hi.no



Laser og rensefisk

• Laser vs. kontroll 

– 54 dager (Des – Feb)

– Alle merder utstyrt med 16m dyp snorkel

• 3 merder med 2 stk laser i hver

• 3 merder som fungerer som kontroll

• Lusetelling hver andre uke på 20-50 fisk 
i hver merd

• Bui et al. 2020 Prev. Vet. Med.

• Laser vs. rensefisk 

– Alle merder utstyrt med 16m dyp snorkel

• 3 merder med laser 

• 3 merder med rensefisk
– Rognkjeks og villfanget leppefisk

• Preliminære data

Foto: Aqvisor.no

Foto: Aqvisor.no
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Fiskegruppene som ble behandlet med laser 
hadde samme lusenivå som fisk i kontrollmerder

Bui et al. 2020



Bedre effekt med rensefisk enn laser?

Preliminære data

Rensefisk tilsatt

Brann i merd

Merder byttet

Behandling



Dybdepreferanse rensefisk?

Preliminære data



Berggylt

Rognkjeks

Geitung et al. 2020

Temperatur

Saltholdighet



Oppsummering

• Snorkelmerd reduserer lusepåslag
– Effekt varierer med temperatur og saltholdighet

• Laser hadde liten effekt mot lakselus i snorkelmerd
– Over en 8 ukers periode høst/vinter

• Rensefisk potensielt litt bedre effekt enn laser i snorkelmerd
– Varierende dybdesamsvar mellom laks og rensefisk



Takk for 
oppmerksomheten ☺


