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Vedlegg: Høringssvar —kvalitetsnorm for villaks fra Havforskningsinstituttet

Utarbeidet av Terje Svåsand, Pål Arne Bjørn, Kevin Glover og Geir Lasse Taranger med innspill fra
andre forskere ved Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har gått gjennom forsIag om kvalitetsnorm for villaks med hjemmel i
naturmangfoldloven § 13. I vårt horingssvar har vi lagt vekt på metoder for å måle genetisk integritet
og lakselus som menneskelig påvirkning, men vil også kort kommentere andre elementer hvor
Havforskningsinstituttet har relevant kompetanse.

Havforskningsinstituttet støtter at det arbeides med å innføre et egnet verktøy for forvaltningen av de
viktigste norske laksebestander, men mener at det per i dag ikke er et tilstrekkelig kunnskapserunnlag
for å vurdere de ulike villaksbestander etter kvalitetsnormen. Det er bl.a. behov for utvikling av
metoder, avklaring av grenseverdier og et kvalitetssikret overvåkingsprogram.

Kommentarene under refererer til Høringsdokumentet og tilhorende vedlecg.

Kommentarer til 1. Bakgrunn for arbeidet med kvalitetsnormen

Det gis en omfattende beskrivelse av status til villaksen og målsettingene til villaksforvaltningen.
I 1.3 Om påvirkningsfaktorene og bestandsutviklingen er det vist til 1lavforskningsinstituttets
risikovurdering av akvakultur: " På basis av de foreslåtte terskelverdiene har Havforskningsinstituttet
vurdert tilgjengelige regionale overvåkningsdata, og kommet til at det er moderat til høy sannsynlighet

for at lakselus påvirker villaks negativt på Vestlandet, i Sør-Trøndelag og Nordland, mens det er
moderat til høy sannsynlighet for at villaksens genetiske egenskaper er endret som følge av
innkrysning av rømt oppdrettslaks langs hele kysten uten at de kan si hva disse endringene betyr for
villaksen på sikt."

Havforskningsinstituttet vil påpeke at sitatet som går på lakselus viser til vurdert effekt på sjeorret og
ikke på laks. Når det gjelder laks vurderte Havforskningsinstituttet i sin risikovurdering for 2012 at det
var høy sannsynlighet for bestandsreduserende effekt av lakselus på vill laksesmolt i 6 av 29

undersøkte områder (Taranger m. tl. 2013), mens det var kun en av de undersøkte stasjonene som
indikerte høy sannsynlighet i 2010. Dette er basert på resultat fra overvakningen av fakselus på garrt-
og rusefanget laksefisk langs kysten. I de seinere årene har situasjonen generelt vært indikert å være
mye verre for sjøørret enn for villaksen i de undersekte områdene.

Om genctisk påvirkning sier Havforskningsinstituttet i risikovurderingen for 2012 (Taranger m.fl.
2013) at sannsynligheten for genetisk påvirkning er mellom -moderat" og -høy- i mange elver bascrt
på omfang av rømt laks i elevene som inngår i overvåkingsprogrammet. Sammenhengen mellom den
rapporterte andelen rømt laks i disse elvene over en lengre tidsperiode og den målte genetiske
endringen over omtrent samme periode er imidlertid svak.

Dette innebærer at en trenger å vertfisere filstanden i elvene når det gjelder grad av innkrysning av
oppdrettslaks og genetisk integritet hos villaks med genefiske metoder nner utffilende kommentert
seinere i horingssvaret).
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Kommentarer til 3. Departementets forslag

I Høringsnotatet foreslår Departementet at kvaliteten til villaksen vurderes ut fra om bestandene
utnytter produksjonspotensialet (om hestandene når gytebestandsmålet), om bestandene har en god
genetisk kvalitet, og potensialet for å høste av et overskudd.

Utfra ct bevaringshensyn er oppnåing av gytebestandsmål viktig, og Havforskningsinstituttet anbcfaler
videre forskning knyttet til bestemming av gytebestandsmål for hver enkelt clv for å sikre et en har et
best mulig forvaltningsmål å styre mot.

I lavforskningsinstituttet er i tvil om det foreligger tilstrekkelig nøyaktige måtemetoder for å fastsette
potensial for å høste et overskudd. God kvalitet vil her kreve et hostingsnivå mellom 90 og 100% av
normalt høstingsnivå". En viktig årsak til endring i storrelse på den tilbakevandrende hostbare

bestanden skyldes forhold i havet. Her sier normen at "normal hostingsnivå" ett gitt år menes det
hostingsnivået bestanden skal kunne tåle på hakgrunn av naturlig sjooverlevelse, samtidig som

hestanden når gytebestandsmålet. Dette uklart og vil være svært vanskelig å tallfeste for hver enkelt
elv.

Genetisk integrilet

Denne delnormen består av elementene: artshybridisering, % genetisk oppdrett i gytehestand/
ungfiskbestand og seleksj on. Normen er kompleks og utfordrende å måle. I lavforskningsinstituttet
stotter at % genetisk oppdrett i gytehestancilungfiskbestand kartlegges med bruk av genetiske
markører, og har publisert tlere studier av genetisk stabilitet i en rekke norske elver (Skaala mM. 2006;
Glover infl. 2012 og Glover m.fi. (innsendt)). Disse studiene indikerer genetisk stabilitet over tid i en
rekke bestander, men viser også klare genetiske endringer i noen elver som mest sannsynlig skyldes
innkrysning av rømt oppdrettslaks.

Havforskningsinstituttet mener at risiko for ytterligerc genetisk påvirkning av rømt oppdrettsfisk kan
varsles ut fra andel rømt laks i elven de siste år. Sammen med forskere på NINA har
Havforskningsinstituttet nylig foreslått omforente grenseverdier for risiko for genetisk påvirkning
basert på årsprosent (omregnet fra hostprosent og sportsfiske) for slik varsling:

årsprosent < 4 % ingen eller lav risiko for genetisk påvirkning
årsprosent 4-10 % moderat risiko for genetisk påvirkning
årsprosent > 10 % høy risiko for genetisk påvirkning

Verifiscring av tilstand må likevel gjøres med genetiske metoder. Irisikovurdering av norsk
fiskeoppdrett 2012 (Taranger m. tl. 2013) har en beregnet genetisk stabilitet etter en firedelt skala i 20
elver der det er blitt analysert genctisk prøve fra tidlig på 1980 tallet og i natidige prover: 1 "ingen
genctiske endringer" observert (grønn), 2 "svake genetiske endringer indikert" (grønn), 3 "moderate
genetiske endringer cr påvist" (gul), og 4 "store genetiske endringer er påvist" (rod). Karakteriseringen
bygger på data fra Glover m.fl. (2012) og Glover mdl. (innsendt)) og er basert både på mikrosatellitter
og SNP analyser.

I figur 1 er resultatene fra disse genetiske analysene sammenlignet med gjennomsnittlig årsprosent for
de samme elvene for perioden 1989-2009. Som en scr av figuren er det lite samsvar mellom årsprosent
og heregnet genetisk stabilitet.
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Figur I . Sammenheng mellom gjennomsnittlig årsprosent (1989-2009) (Diserud m.11. 2012), og beregnet
genctisk stabilitet (Taranger mil. 20 13) i et utvalg av norske lakseelver.

Det manglende samsvaret mellom gjennomsnittlig årsprosent og målt genetisk stabilitet i en rekke
norske elver betyr at de modellerte restandelene av villaks i bestandene basert på årsprosent (Diserud
mil. 2012) også er lite pålitelige.

I hovedsak ser det ut som modellen overestimerer den faktiske genetiske forandring i bestanden, og
det er svært store avvik mellom modellen og målt forandrina i flere elver (basert på sammenligninger

mcd mikrosatellitt og SNP data fra Glover m.fl. (2012) og Glover m.fl. (innsendt)).

Diserud mli. (2012) har foreslått kategoriplassering med hensyn til påvirkning fra romt oppdrettslaks
etter folgende skala når en modellerer restandel villaks ut fra årprosent romt laks i episoden 1989-
2009:

Svært god = >95 % restandel villaks (gjennomsnittlig <1.6 % romt oppdretIslaks arlig i 1989-2009)
God 90-95 % restandel villaks (gjennomsnittlig 1,6-3,3 % romt oppdreitslaks årlig i 1989-2009)

lensynskrevende = 75-90 % restandel villaks (gjennomsnittlig 3.3-8,7 % romt oppdrettslaks årlig i 1989-2009)
Sårhar = 50-75 % restandel villaks (gjennomsnittlig 8,7-20 % remt oppdrenslaks årlig i 1989-2009)
Truct = 25-50 % restandel villaks (gjennomsnittlig 20-35 % romt oppdrettslaks arlig i 1989-2009)
Kritisk = <25 % restandel villaks (gjennomsnittlig >35 % romt oppdrenslaks år1ig i 1989-2009r

Til sammenligning er grenseverdiene for % genetisk oppdrett foreslatt svært strengt i Kvalitetsnormen.
I forslaget til Kvalitetsnorm er for eksempel kun 0% oppdrett i gytebestand akseptert for å få god
kvalitet, alternativt < 3% i ungfiskbestanden. Vi har i dag ikke metoder for å måle innblanding av rømt
fisk på dette nivået, noe som vil vanskeliggjøre forvaltningen, oa det er også fremdeles stor usikkerhet
til den biologiske betydningen av innblanding av rømt flsk.
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Havforskningsinstituttet foreslår derfor inntil videre at en bruker grenseverdiene fra Taranger m.fl.

(2012) når en måler % oppdrett i bestand med genetiske metoder: "Graden av genctisk påvirkning fra

oppdrettsfisk settes som lav (grønn) hvis > 90 % av ungfisken i en elv kan regnes som viill , som

moderat (gul) hvis mellom 90 og 75 % kan regnes som vill. og sierkt påvirket (rod) hvis < 75 % kan

regnes som Disse grenseverdiene foreslatt av Havforskningsinstituttet bygger på kategorisering

foreslått for modellerte restandeler av villaks (Diserud m.fl. 2012) som vist over, og som også

samsvarer med grenseverdier for % villfisk i bestanden i Vedlegg B. kap. 2.2.2 Rømt oppdretislaks:

Foncleenseverdier oklassiflserinforeslås:
Svært dårligDaril Moderat GodSvært god

Giennornsnittlig
årsprosent romt
oppchertslnks fra




1989-dd 9,1-20 3,1-9 1-3

Som tilsvarer:





b villfisk 74-50 75-89 90-97

Det dårlige samsvaret mellom målt genetisk endring over tid og risiko for genetisk endring varslet

med andel romt laks i samme tidsrom gjør også at det kan stilles sporsmål om grenseverdiene for

varlingsindikatorene bor re-kaliberes nar en har analysert tlere elver med geneliske metoder.

De 60 "diagnostiske" SNPene som skal skille mellom villaksen og oppdreltslaks (Karlsson m.fl. 2011)

er benyttet i et nytt arbeid som er sendt til publisering (Glover m.fl. innsendt). Arbeidet viser at til

tross for al disse SNP markørene er mer egnet til å spore genetisk innblanding av romt laks i

villbestander enn mikrosatellittmarkører, løser de ikke alle de statistiske utlbrdringer for å kvantifisere

innkrysningen. Det er derfor også behov for å fmne bedre markorer for på skille mellom villaks og

krysninger med oppdreuslaks, spesielt i elver der en mangler historiske prover for genetisk analyse.

Det er ulike årsaker til det manglende samsvaret med innblanding av romt fisk og genetisk påvirkning

som observert av Glover m.tl. (2012). Det er for eksempel uklart hvor stor andel av den romte

oppdrettslaksen som fanges i elv som er kjønnsmoden, og det er stor usikkerhet i estimatene for

innblanding av rømt fisk (Skilbrei m.fl. 2011). Dernest er clet også vist at gytesuksessen hos romt

oppdrettslaks er lavere enn hos villaks. og at suksessen er langt lavere for romt hanntisk enn for rømt

hunnfisk (Fleming m.fL 1996, Weir m.fl. 2004). Et nytt arbeid viser dessuten at eggstorrelse har stor

betydning for overlevelse både hos avkom av rømt oppdrettslaks og hos villaks. og at oppdrettslaksens

avkom har redusert konkurranseevne og overlevelse med økende tetthet av lakseunger i elven (Skaala

m.t1. 2012). Dette er forhold som varierer mellom elver og over tid (Se Taranger m.fl. 2012; 2013) for

mer utfyllende diskusjon). Mer endelige konklusjoner på status av genctisk innblanding kan ikke

trekkes før tilstanden i et storre antall elver er verifisert med de genetiske metodene som nå er etablert,

tidligst i 2013.

HavfOrsktUngsinstituttet anbefaler derfor at % genetisk oppdrett i gvtebestandlungfiskbestand ma

vertfiseres med genetiske metoder, og at innblanding av romt fisk i sportsfiske/gvtebestand kun kan

benyfies som varslingsindikator. Grenseverdiene som er foreslatt i Kvalitetsnormen for genetisk malt

endring Imed genetiske metoderi vurderes satt for strengt av både måletekniske og

forvaltningsmessige arsaker. Havforskningsinstituttet forestar derfor grenseverdiene som foreslått i
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Taranger m. fl. (2012) med kun tre nivå. Antall nivå for alle delkomponenter av normen bor tilpasses

kunnskapsnivåel.

Kommentarer til 3.1 Om operasjonalisering av kvalitetsnormen

Departementet forcslår at 99 norske villaksbestander skal klassifiseres etter normen, og

klassifiseringen etter normen skal basere seg på kvaliteten og utviklingen for villaksbestandene de

siste fem år, tilsvarende en gjennomsnittlig laksegenerasjon.

Kvalitetsnormen sier at genetisk integritet skal kartlegges med bruk av genetiske markører, og at data

for innslag av romt oppdrettsfisk brukes som støtteinformasjon for tolking av data fra genetiske

markorer. Havforskningsinstitutiel kjenner ikke til at det foreligger publiserte genetiske data fbr

bestemme genetisk integritet i 99 elver.

Til tross for at det er blitt identitisert et sett mcd SNP marketer (Karlsson m.11. 2011) som gir bedre

statistisk identifisering av rømt oppdrettslaks og vill laks enn mikrosatellittmarkorer, cr det krevende å

kvantiflsere innkrysning av rømt oppdrettslaks i elver der en mangler genetiske data fra analyser av

historiske prøver. Situasjonene er i hovedsak komplisert fordi norsk oppdrettslaks stammer fra norske

villaksbestander og er dermed overlappende i sine allel-frekvenser.

Selv om SNP markørene (Karlsson mil. 2011) vil hjelpc å identifisere nylig rømt laks i ville bestander

og muljgens F I hybrider, vil disse markørene også med stor sannsynelighet bli utsatt for mye av de

samme statistiskc problemer som dokumentert for mikrosatellitter når man prover å heregne prosent

oppdrettlaksgener i en vill bestand (Besnier m.fl. 2011). Havforskningsinstituttet har arbeidet mcd en

statistisk metode for å bedre denne kvantifiseringen basert på såkalt "Approximate Bayesian

Computation- for å simulcre gen-tlyt fra oppdrettslaks til villaksbestander. Denne metoden kan

sannsynligvis brukes for å estimere "prosent oppdrettsgener" i den ville bestanden. Denne metoden er

imidlertid fonsatt under utvikling og validering, men er brukt på 20 elver der en har historiske prøver

(Cdover m.fl. innsendt).

Kommentar til 6. Nærmere om forslaget til kvalitetsnorm

Artikkel 4 Klassifisering og overvåkning av kvalitelsnormen

"Departementet legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å vurdere de ulike

villaksbestandene etter kvalitelsnormen i all hovedsak er tilgjengelig og allerede blir benyttet i de ulike

avveiningene som villaksforvaltningen gjor i dag"

Artikkel 10 - Ikrafttredelse
- Kvalitetsnormen for villaks bygger i all hovedsak pà eksisterende informasjon og arbeid. Selv om det
fortløpende vil tilkomme ny oe bedre kunnskap, herunder i tilknytning til arbeidet med oppfølgingen

av Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, er Miljovern-departementet av den

oppfatning av at dagens kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig til at kvalitets-normen for villaks kan tre i

kraft raskt, og senest i lopet av 2013. Den første klassifiseringen vil etter planen skje i 2014."
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Havforskningsinstitunet mener at det pr i dag ikke er et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere

de ulike villakshestander etter kvalitetsnormen. og vil spesiell vise til manglende datagrunnlag og

metoder for å male og bestemme genetisk integritet.

Kommentarer til 7. økonomiske og administrative konsekvenser

"Kostnadene knyttet til den forste klassifiseringen (99 bestander) er anslått til om lag 7 millioner

kroner. Det er aktuelt å utvide dette antallet på sikt, slik at samtlige reproduserende bestander vil bli

omfattet (om lag 400 bestander). Over tid må det derfor påregnes ytterligere kostnader til arbeidet med

klassifisering.-

Havforskningsinstituttet mener at kostnadene knynet til den forste klassifiseringen av 99 bestander vil

bli langt dyrere enn 7 millioner, basert pa vurderinger av kostnader for et overvakingsprogram med

tilhorende genetiske analvser fbreslatt i Taranger et at (2012).

Kommentar til Vurdering av menneskelig påvirkning av villaksbestander (Vedlegg til
Vedlegg A)

I Artikkel 7 - Tiltak for å nå normen sies det "Som grunnlag for å utarbeide en plan for tiltak skal

analysen av menneskelig påvirkning gjores i henhold til vedtakets vedlegg Grenseverdier for

betvdning av menneskeskapte påvirkninger. Vedlegget oppdateres av Mifiovemdepartementet i tråd

med ny kunnskap-

Havforskningsinstituttet vil her kommentere grenseverdier for Romt oppdrenslaks og Lakselus.

Romt oppdrettslaks

Prosent romt oppdrenslaks i

gytebestand (års rosent)

Ingen effekt Liten effletModerat effektStor effekt

<11-44-10

Disse grenseverdiene samsvarer med omforente grenseverdier for risiko for genetisk påvirkning basen

på årsprosent (omregnet fra hostprosent og sportsfiske) for slik varsling:

årsprosent < 4 % ingen eller lav risiko for genetisk påvirkning

årsprosent 4-10 % moderat risiko for genetisk påvirkning

årsprosent > 10 % hoy risiko for genetisk påvirkning

HayfOrskningsinstituttet mener at denne indikatoren kun kan brukes som varslingsindikator, og er lite

pålitelige for å male effekt av innblanding av rotnt fisk som må glores med genetiske metoder som

nærmere utredet tidligere i dokumentet.

Lakselus
Siden dette temael ikke er tatt med i selve Kvalitetsnormen, men likevel er en viktig del av

menneskelig påvirkning, vil vi gi et utdypende svar.
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Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) ga i 2011 ut temarapporten "Kvalhetsnormer for laks —

anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander" (Anon. 2011). Fiskeri- og
kystdepartementet har tidligere bedt Havforskningsinstituttet om en vurdering av denne rapporten.

Direktoratet for naturforvaltning kom med en liknende bestilling hvor Havforskningsinstituttet ble

bedt om å kommentere med vekt på de fagområdene som vi har spesialkompetanse på.

I svaret fra Havforskningsinstituttet kommentene på basis av en foreløpig analyse de svakhetene

som vi mente VRLs kvalitetsnorm har vedrørende laksclus, og sammenlignet denne med

Havforskningsinstituttets risikovurdering fra 2011 (Taranger et al. 2011).

Hovedkritikken fra vår side var at VRLs kvalitetsnorm risikerer å underestimere konsekvensene av

dodelighet forårsaket av lakselus på villfisk giennom bruk av den såkalte "median-metoden".

Grenseverdiene i I lavforskningsinstituttet sin risikovurdering i 2011 var på sin side satt veldig strengt

bl.a. for å fange opp effekter på ulike fiskestorrelser. Som et forste forsøk på å kvantifisere effektene

av lus på vill anadrom laksefisk mente Havforskningsinstituttet imidlertid at begge rapportene var et

godt utgangspunkt for en felles omforent vurdering.

Dette ble fulgt opp mcd nye omforente grenseverdier for å vurdere effekter av lakselussmitte på vill

laksefisk i en rapport fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet (VI) i mai 2012 med bidrag

fra Norsk Institutt for Naturforskning (N1NA) (Taranger m. fl. 2012).

I det folgende vil vi ytterlige kommentere "lakselus som menneskelig påvirkning i Kvalitetsnormen"
basert på dette omforente forslaget til grenseverdier.

Vi vil også kommentere på forvaltningsmessige aspekter vedrorende MDs forslag til bruk av

"Kvalitetsnormen for villaks" med liensyn til lakselus.

Til sist vil vi foreslå et system for vurdering av lakselussmitte som vi mener er mer faglig og

forvaltningsmessig robust, og som er under utvikling i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet. VI
og NINA (se Taranger m.fl. 2012 for beskrivelse).

Kommentarer vedrorende grenseverdier kvalitetsnorm for villaks —vedlegg A og B
I rapporten (Taranger m. 11.2012), drøfiet forskere fra Havforskningsinstituttet, VI og NINA VRLs

forslag til kvalitetsnorm på lus opp mot grenseverdicr brukt i Havforskningsinstituttet sin

risikovurdering i 2011 og 2012.

Konklusjonen var den samme som i den foreløpige analysen; VRLs kvalitetsnorm risikerer å

underestimere effektene betydelig, først og fremst gjennom bruk av median til klassifisering.
Havforskningsinstituttet risikovurdering fra 2011 ble vurdert som svært konservativ, først og fremst

fordi den ble laget for å vurdere all laksefisk, inkludert gytefisk av sjoorret og sjøroye (Taranger m.fi.
2012).

Den samme konklusjonen er framhevet i en statistisk analyse av historisk materiale (2004-2010) fra

det nasjonale overvåkningsprogrammet for lakselus av Helland m.fi. (2012; se figur 24 gjengitt

nedenfor).
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Figur 24. Sammenlikning av grenseverdiene foreslått av Havforskningsinstituttet (H1,venstre
figur) og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL. høyre figur). Begge figurene viser andel
fisk >0,1 lus/gram på x-aksen og median antall ludgram på y-aksen, for alle de 159 prøve-
fiskeomgangene som er inkludert i analysene i kapittel 3.2. Forskjellen på de to figurene er
fargelegginga av punktene, som følger de to ulike foreslåtte grenseverdiene for bestands-
effekter av lakseluspåslag. I den venstre figuren (H1)viser røde sirlder høy risiko, gule firkanter
moderaYusikker risiko og grønne trekanter lav risiko. 1 den høyre figuren (VRL) er det fire
klasser, der grønne trekanter indikerer ingen effekt, gule firkanter fiten effekt, oransje romber
moderat effekt og røde sirkler stor effekt av lakselus. Legg merke fil at et stort antall prøve-
fiskeomganger (56 av 159) har verdien 0 for både andel fisk med >0,1 lus per gram og for
median antall lus per gram. Disse er ikke synfige i figuren fordi de havner oppå hverandre og
dermed gir inntrykk av å være kun ett punkt.

Dette illustrerer hvordan valg av grenseverdi kan påvirke vurderingen av bestandens tilstand basert på

et provefiskeresultat.

I vedlegg A og B til -Kvalitetsnorm for villaks- foreslås det at begge vurderingene kan benyttes inntil

videre og at den dårligste klassifiseringen bor være gjeldende. Disse forslagene vurderer imidlertid

I lavforskningsinstituttet allerede som tudatert basert pa rapportene som er gjengitt over.

III, VI og NINA har som nevnt i samarbeid utviklet et felles omforent forslag til klassifisering av

effekter av lus på vill laksefisk. Dette bascrer seg på utregning av en luscindeks for all fisk i et

provefiskeresultat, og er tatt i bruk i HIs siste risikovurdering av fiskeoppdrett (Taranger m.fl. 2013, se

tabell 4.2.1 nedenfor som viser dette for fisk opp til 150g).

Tabell 4.2.1

Tabell benyttet for beregning av luseindeks for antatte effekter av lakselus pi utvandrende laksesrnolt og forste gangs utvandrende sloorret

og sloroye < 150 g: Materialet deles prosentvis inn i infeksjonsgrupper basert på antall Iusifiskevekt (g). Summen av alle gruppene gir esumert
bestandsreduksion (%). og Idassifiseres som laen l< 10 %,gronnk moderat (10-30 %.gul) eller stor (> 30 %, rod).

Infeksjonsgruppe Andelal populasjon(%) Fon entetdodelighet Indeks
(antalllus/fiskeyekt,g)

< 0,1 %

0,1- 0.2 20%

Medlan

nntnIllus

per

grirr




Estimertbestandsreduksjon(%)
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Oppsummert gir dette en objektiv forstegenerasjons beregningsmetode for å kvantifisere effektene

populasjonsmessig gjennom en luseindeks. Det må imidlertid presiseres at disse luseindeksene bygger

på begrenset datamateriale, og må oppdatercs etter hvert som ny faglig kunnskap lilsier dette.

Dersom estimert bestandsreduksjon beregnet ut fra luseindeksen blir mindre enn 10 ut fra modellen

gjengitt i tabell 4.2.1 fra Taranger (2013), så tilsvarer dette en antatt < 10 % reduksjon i bestand

og er vurdert som en liten (gronn) påvirkning. Dersom luseindeksen blir mellom 10-30, så tilsvarer

dette en antalt 10-30 % reduksjon i bestand og er vurdert som en moderat (gul) påvirkning. Dersom

luseindeksen blir > 30, så tilsvarer dette en antatt > 30 % reduksjon i bestand og cr vurdert som en stor

(rød) pavirkning. Denne inndelingen er også i samsvar med VRL vurderinger for populasjonseffekter

av lus (Anon 2011).

HavfOrskningsinstituttet fireslår derfor at den nye luseindeksen benyttes som grenseverdier for
klasshisering også i Kvalitetsnonn villaks, og at denne oppdateres kontinuerlig når fly jagkunnskap

tilsier dette.

Kommentarer vedrørende klassifisering av vassdrag kvalitetsnorm for villaks

Som grunnlag for å utarbeide en plan for tiltak skal menneskelig påvirkning analyseres i benhold til

vedlegg "Grenseverdier for betydning av menneskeskapte påvirkninger" når en eller flere av

kvalitetsnormene for genetisk integritet, gytebestandsmål eller hostbart overskudd kommer ut med

moderat eller dårligere. Det er sannsynlig (Anon. 2011) at fiertallet av de 99 elvene som skal

klassifiseres i første omgang vil bli klassifisert som moderat eller dårlig for en eller flere av

delnormene. De ma dermed også analyseres for menneskeskapte påvirkninger, inkludert lakselus.

Miljøverndepartementet mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gjennomføre en slik analyse.

Havforskningsinstituttet vil påpeke at forvaltningsstøtteforskningen ikke har elvespesifikke data

vedrørende lakselus. For øyeblikket har vi kun direkte infeksjonsdata på blandede bestander av

utvandrende laksesmoll fra fire fjordsystemet langs norskekysten (Hardangerfjorden, Sognefiorden,

Trondheimsfjorden og Namsen) samt noe sjøørretdata (sc Hjorn m.fi. 2012 og Taranger m.11. 2013 for

detaljer).

Havforskningsinstituttet mener derfor at det ikke lar seg glore a analysere enkeltvassdrag vedrorende

påvirkning jra lakselus i 2014 med tistrekkelig sikkerhet, og at en slik klassifisering vil være beheftet

med så store usikkerheter at den i praksis ikke er brukbar i forvalmingssammenheng. Litt framover i

tid kan en imidlertid se for seg a kombinere data og/eller estimat om smohutvandringstidspunkt ,f()rde

ulike elvene med modellert smittetrykk av lus fra oppdrettsanleggene dag fbr dag eller uke for uke.

En hydrodynamisk smittemodell basert på lusedatQfra oppdrensanleggene ble testei mot luspåslag pa
i Hardangerfforden i 2012 med opploilende resultat nar det gjelder å kunne predikere smilte

på villfisk (Taranger m..11.2013).

En utvidelse av en slik modell med ytterligere validering og kalibrering langs hele norskekysten (se

neste avsnia for detaljer) kan på litt sikt gi grunnlag får elvevis vurdering av smaterisiko når det

gjelder lusjra oppdrettsanlegg pa utvandrende laksesmolt.

9



Horingssvar - kvalitersnormfor villaks fra Havforskningsinstituttet

Forslag til atternativt modell for risikovurdering og forvaltningssystem lakselus-villaks i
henhold til ruiljomessig bærekraft

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet med innspill fra N1NA har foreslått et nytt
overvåkings-, rådgivnings- og forvaltningssystem for lakselus (Taranger m.fl. 2012). Det ble foreslått

å teste dette ut i Mattilsynets soneforskriftsområder for lakselus i 2012 og 2013 (fase 1).

Dernest har en foreslått videre utvikling og uttesting av dette langs større deler av norskekysten
perioden 2014-2017 (fase 2). Systemet er basert på oppdrettsdata og vurdering av ornrådebe1astning

fra oppdrett i henhold til miljømessig bærekraft for lakselus-vill lakseflsk. Systemet kan være operativt

langs deler av Norskekysten i 2014, og er basert på en trinnvis prosess (se Taranger m.fl. 2013 for
ytterligere detaljer samt en uttesting av dette systemet i Hardangerfjorden):

I løpet av seinhøsten/seinvinteren benyttes data over stående biomasse, lusetall og
kjernetetthetsmodell, til å varsle  om områder med høye tettheter av lakseluslarver og hoy
smitterisiko (varslingsindikator) påfølgende vår.
Dette utløser en risikobasert verifisering. eventuelt også andre tiltak, gjennom økt og adaptiv
overvaking på vill laksensk (veritlseringsindikator) påfolgende vår og sommer, samt kjøring
av mer detaljert hydrodynamisk smittemodell for validering av varslingsområdet i lid, rom og
smittek i1der.
Dernest må det innsamlede datagrunnlaget analyseres, slik at risikobaserte råd hasert på
grenseverdier og forventet effekt av huyt smittepress kan overleveres til forvaltningen
seinhøstes. Forvaltningen kan dermed eventuelt rekke å iverksettes virksomme tiltak innen
påfølgende vår.
I trinn 4 kan forvaltningsstotte evaluere igangsatte forvaltningstiltak. I en overgangsfase må
dette også gjøres gjennom en kombinasjon av villfiskdata og modell. Etter hvert som
modellene blir bedre validert og kalibrert (heskrive geografisk omfang og konsekvens på vill
laksefisk), og etter hvert som kunnskapen em tålegrenser på bestandsnivå blir mer presise, kan
mer og mer av dette forhåpentligvis gjores modellhasert. I tillegg kan en da utvikle forslag til
antatt hærekraftige "lusedoser" for definerte sjøområder.

Fase 1. trinn 1-3. er gjennomfirt som et "case studie" i Ilardangetfjordsystemet i 2012. Den
risikobaserte prosessen har vist seg å kunne fingere i henhold til forMsetningene. De fireløpige
modellresultatene er også opplqfiende ifårhold tii å kunne validere og kalibrere modell mot resultater
_fravill lakyefisk og vaktbur, og etter hvert gjøre risikovurderinga fir lus mer modellbasert langs hele
norskekysten.

Konklusjon lakselus som menneskelig påvirkning i Kvalitetsnormen

Hayforskningsinstituttet mener at kwalitetsnormeh fir villaks mhp lakselus ikke vil være mulig å

klassUisere med tistrekkelig sikkerhet, og at usikkerheten i vurderingene og tidsperspektivet (15ar) vil

være for langt får a ullose hensiktsmessige tillak.

Havfirskningsinstitunet mener at fireslått alternativ tnodell basert på områdemessig miljomessig

bærekraft for lakselus vil være et robust, og ener hvert modellbasert, system for risikovurdering.

Systemet legger også til rette fir raskere tiltak av sektormyndighet i henhold til sektoransvaret nar
grenseverdier overskrides og fir irreversibel skade oppsiår.

flavfirskningsinstituttet mener at dette systemet bor utvikles videre og benyttes inn mot både

Kvalitetsnorm og Vannfirskrift vedrorende lakselus.
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