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Kunnskapsstatus 
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om lusemidler 
og miljøpåvirkning 
- Dokumentert og publisert av forskningsmiljø 
- Ikke påstander, synsing, politiske føringer 
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Oversikt lusemidler 
Klassifisering Virkestoff Handelsnavn 

BADEMIDLER 

Pyretroider 

Cis-Cypermetrin Betamax 

Deltametrin Alpha Max 

Organiske fosforforbindelser Azametifos 

Salmosan  

Azasure 

Hydrogenperoksid (H2O2)   Hydrogenperoksid 

FÔRMIDLER 

Avermektiner Emamektin benzoat  Slice 

Kitinhemmere 

Diflubenzuron Releeze 

Teflubenzuron Ektobann 



Kunnskap fra laboratorium 
• Mest kunnskap om akutte effekter – mindre om 

langtidseffekter 
 

• Andre arter enn lakselus kan påvirkes av lusemiddel 
 

• Effekter kan oppstå på konsentrasjoner under, ved og over 
behandlingskonsentrasjon 
 

• Påvirkning varierer mellom ulike livsstadier og ulike 
lusemiddel 
 

• Generelt er krepsdyr mest sensitive 
 

• Flest studier på krepsdyr 
 

 



Kunnskap fra felt  
• I felt spres lusemidler avhengig av type lusemiddel og lokale forhold 
• En finner igjen rester av lusemidler i miljøet 
• Vanskelig å relatere effekter i laboratoriet til effekter i felt (kontrollerer ikke 

dyrene).  
 
Feltundersøkelse fra Skottland 
- 5 år (1999-2004) 
- Bruk av Excis (cypermetrin), Salmosan (azametifos), H2O2, Slice (emamektin 

benzoat) 
- Undersøkt flora og fauna i strandsone og i sublittoralsonen, alger, 

sedimenter, zooplankton, fytoplankton  
 

Ikke påvist sammenheng mellom bruk av lusemidler og endring i sammensetning 
av arter eller endring i bestander 

 



Oppsummering i egen folder 
• Dokumenterte akutte effekter i laboratorium 

på ulike arter 
 

• Lite informasjon om eventuelle sub-letale 
effekter 
 

• Dødelighet oppstår både under og ved 
behandlingskonsentrasjon 
 

• Krepsdyr mest sensitiv  
 

• Ikke påvist sammenheng mellom lusemidler 
og effekt i felt 
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Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid 



Tilnærming  
 
 Modellere konsentrasjoner i miljøet (PEC) etter et gitt 

utslipp av hydrogenperoksid fra en norsk 
oppdrettslokalitet (bruke FVCOM modell)  
 

 Definere konsentrasjoner som ikke er skadelige (NEC) 
for norske arter (bruke DEBtox modell) 

 
 Områder der PEC overskrider NEC = områder der det 

er risiko for miljøeffekt av hydrogenperoksid  



Hvordan finne grenseverdier for effekt (NEC) 
 
Laboratorieforsøk på dødelighet 

APN: Rognkjeks, Dypvannsreke, Kråkebolle, Kongsnegl  
HI: Torskeegg (4 dager), Raudåte (voksen og kopepoditt V) 
Brokke (2015): strandreke og tangmysid 

Økotoksmodellering (DEBtox) finne NEC basert på overlevelsesdata 

 
 



Verdier fra DEBtox  
Art  NEC (mg/L) LC50 (mg/L) LC50 (t) ƍLC50 (mg/L) 

Rognkjeks 128 167 24   

Dypvannsreke 23 37 24   

Kråkebolle ** 10-100 10-100     

Kongsnegl * 10-100 10-100     

Torskeegg 147 342 24   

Raudåte (voksen)   35 1 9 

Raudåte (kopepoditt stadie V)   173 1 43 

Strandreke 98 117 24   

Tangmysid 60 238 24   



Eksempel på enkeltutslipp fra merd (x) 



Sannsynlighet for påvirkning av konsentrasjoner    
over 10 mg/L og 100 mg/L 



Tid for å nå effekt beregnet fra DEBtox 

  T (h) ved 

50 mg/l 

T (h) ved 

100 mg/l 

T (h) ved 

150 mg/l 

T (h) ved 

200 mg/l 

T (h) ved 

250 mg/l 

T (h) ved 

300 mg/l 

Rognkjeks - - 16,0 8,5 6,0 4,6 

Dypvannsreke 3,2 1,4 0,9 0,6 0,5 0,4 

Torskeegg - - 81,5 27,7 18,5 14,0 

Strandreke - 15,3 8,5 5,9 4,6 3,7 

Tangmysid - 30,1 11,7 7,6 5,7 4,5 



Akseptkriterier for utslipp av lusemidler?? 

Hva er akseptabelt utslipp fra oppdrett? Og hva er uakseptabelt? 
- 1 død reke? 10 døde reker? 1 % av en bestand? 10 % av en bestand?  
- Er enkelte arter viktigere enn andre? 
- Er enkelte områder viktigere enn andre? 
 
All næringsvirksomhet har et fotavtrykk i miljøet.  
- Hva er akseptabelt avtrykk?  
 
Det bør etableres akseptkriterier for oppdrett 
- I samarbeid mellom myndigheter, forvaltning, forskere og næring  
 
 



Oppsummering 
• Konsentrasjoner over NEC vil være tilstede i miljøet etter utslipp 

 
• Det er høyest konsentrasjon ved merd, men fortynning og spredning skjer raskt 

 
• Spredning og fortynning avhenger av lokale strøm- og vindforhold  

 
• Hydrogenperoksid spres i hovedsak i de øverste lag av vannmassene i sommerhalvåret. Når vannmassene er 

godt blandet kan blandingen synke til bunnen i løpet av minutter.  
 

• Vi forventer ikke effekt etter utslipp for rognkjeks, torskeegg, strandreke eller tangmysid 
 

• Raudåte er den mest sensitive arten (spesielt voksen) vi har testet. Det er risiko for dødelighet på raudåte ved 
utslippssted på utslippstidspunkt. Omfang av påvirkning avhenger av strøm- og vindforhold, og på om raudåta 
befinner seg i dypet eller i overflatevannet.  
 

• For middels sensitive arter kan effekt oppstå ved uheldige forhold 
- kombinasjon av konsentrasjoner tilstede i et tidsrom som kan gi effekt samtidig som den sensitive arten 

er tilstede på dette punktet.  
 
• Det må etableres akseptkriterier 

 
 

 



Takk for oppmerksomheten! 
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