
Laxalús (Lepeophtheirus 
salmonis) er algengasta 
sníkjudýrið á eldislaxi og 
eitt stærsta vandamálið sem 
laxeldi í heiminum stendur 
frammi fyrir. Með auknu 
laxeldi við strendur Íslands 
hefur umræða um laxalús 
og skaðsemi hennar orðið 
meira áberandi. Lítið hefur 
hins vegar verið ritað um 
laxalús og líffræði hennar á 
íslensku og því er hér reynt 
að bæta þar úr.

 
Skaðsemi
Laxalús er flatvaxið utan-
áliggjandi sníkjudýr á laxfisk-
um (1. mynd). Hún telst til 
krabbaflóa og er því skyld t.d. 
rauðátu sem er mikilvægur 
þáttur í fæðu flestra fiski-
stofna sem nýttir eru hér við 
land. Fæðunám lúsarinnar 
felst í því að festa sig á fisk-
inn (hýsilinn) og éta slím, roð 
og blóð hans. Þegar sýking er 
takmörkuð eru lýsnar nánast 
skaðlausar en valda þó vissum 
óþægindum eða kláða. Þegar 
hins vegar fjöldi lúsa á hýslin-
um verður mikill valda þær 
álagi og skaða með áti sínu og 
skapa síðan skilyrði fyrir önn-
ur vandamál eins og t.d. bakt-
eríu- og sveppasýkingar og 
geta haft áhrif á osmótískt 
jafnvægi hjá fiskinum. Í sam-
einingu geta þessi áföll haft 
áhrif á vöxt laxins, lækkað 
söluverðmæti og dregið hann 
til dauða.

Við náttúrlegar aðstæður 
er laxalúsin aðlöguð að lífi í 
úthafinu þar sem að miklar 
vegalengdir geta verið milli 
einstakra hýsla. Þar sem lúsin 
er háð hýslinum um afkomu 
sína framleiða kvendýrin sem 
áföst eru á hýsli nokkur 
hundruð egg á skömmum tíma 
til þess að auka lífslíkur af-
kvæma sinna (þ.e. lirfanna). 
Við náttúrulega aðstæður eru 
það aðeins örfáar af lirfunum 
sem finna nýjan hýsil og geta 
fjölgað sér. Í eldiskvíum eru 
aðstæður hins vegar mjög frá-
brugðnar því þar kunna að 
vera allt að 200 þúsund laxar í 
hverri kví fyrir lýsnar til þess 
að festa sig á. Á hverju eldis-
svæði geta svo verið átta til 
tíu slíkar kvíar. Eldisumhverf-
ið er í raun umbreytt á þann 
hátt miðað við náttúrlegt um-
hverfi, að það eykur mjög 
hæfni eða líkur laxalúsar til 
þess að lifa af.

Lífsferill
Líkami laxalúsarinnar er um-
lukinn harðri kítínskurn eða 
skel og því þarf hún að geta 
haft skelskipti til þess að 
vaxa, en þá losar hún sig við 
gömlu skelina og myndar aðra 
stærri. Lífsferill laxalúsar hef-
ur átta þroskastig, þ.e. naup-
lius-stig I og II, copepodit-stig, 
chalimus-stig I og II, ókyn-
þroska fullorðinsstig I og II og 
loks kynþroska fullorðinsstig 
karl og kvendýra (2. mynd).

Lífsferill laxalúsar hefst 
með því að lirfur klekjast úr 
eggjum sem kvendýr hrygna. 
Lirfurnar eru sviflægar og 
synda þær eða rekur um með 
straumum í efri lögum sjávar. 
Þær hafa forðanæringu pró-
teina og fitu sem gerir þeim 
kleift að lifa í um 12 daga 
meðan þær eru leita að hent-
ugum hýsli. Þroskun lirfanna 
er mjög háð hitastigi og eftir 
um 5 daga við 10 °C hafa þær 
hamskipti. Við fyrstu tvö 
hamskiptin verða á lirfunni 
verulegar útlitsbreytingar og 
hún þroskast á copepodit-stig. 
Þá er hún nægjanlega þroskuð 
til þess að festa sig á hentug-
an hýsil en það gerir hún með 
framlimum sem ummyndaðir 
eru í sérstaka festikróka. Þeg-
ar ungviðið hefur fest sig við 
hýsilinn er það orðið að sníkli 
og er algerlega háð hýslinum 
það sem eftir er.

Áður en ungviðið þroskast 
á chalimus-stig myndar það 
sérstaka þræði frá framboln-
um sem límast við hýsilinn. 
Þannig er tryggt að dýrið 
haldist fast á hýslinum þegar 
það hefur hamskipti og vex 
frekar. Á síðara chalimus-stigi 
er undir smásjá í fyrsta sinn 
unnt að greina sundur hvort 
einstök dýr séu karl- eða 

kvendýr. Þegar laxalúsin hef-
ur þorskast á ókynþroska full-
orðinsstig getur hún hreyft 
sig um að vild á hýslinum. Það 
er þá sem lúsin fer að valda 
laxinum mestum skaða enda 
hefur hún stækkað og getur 
einnig nærst á stærra yfir-
borði hans. Að loknum síðustu 
skelskiptunum verða loks til 
kynþroska kvendýr og karl-
dýr. Þá hefur lúsin náð fullum 
þroska og er fær um að æxl-
ast. Fullorðið kvendýr er að 
jafnaði um 12 mm og karldýr 
um 6 mm. Kvendýrin bera 
eggin í tveimur eggjastrengj-
um sem festir eru við einn af 
halaliðunum. Eggjastrengir 
eru oftast um 30 mm og með 
um 150-300 eggjum. Lengstu 
eggjastrengir geta hins vegar 
verið allt að 50 mm langir og 
innihaldið allt að 700 egg. Við 
10 °C hita getur fullþroska lax-
alús þroskað nýja eggjastrengi 
á 10 daga fresti og alls hrygnt 
um 10 pörum sem aftur getur 
þýtt nokkur þúsund afkvæmi 
á fáeinum mánuðum (3. 
mynd).

Líkt og hjá flestum dýrum 
með misheitt blóð hefur um-
hverfishiti áhrif á þroskun, 
líkamsstærð og frjósemi laxa-
lúsar. Kjörhitasvið laxalúsar 
er talið vera 7-15 °C og hitinn 

Laxalús, skaðvaldur í laxeldi

Höfundar eru Ólafur S. Ástþórsson og Hafsteinn G. Guðfinns-
son starfsmenn Hafrannsóknastofnunar.

■ 1. mynd. Laxalús á yngri þroskastigum. þ.e. copepodit-stig, 
chalimus-stig I og II, og ókynþroska fullorðinsstig I. Einnig 
eru sýndir gráleitir og gagnsæir hamir sem lúsin losar sig 
við þegar hún vex frá einu þroskastigi á annað.
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þarf að vera yfir 4 °C til þess 
að hún geti lokið lífsferli sín-
um. Kynslóðalengd laxalúsar 
er um 8-9 vikur við 6 °C, 6 vik-
ur við 9 °C og 4 vikur við 18 
°C. Lífslengd fullorðinna dýra 
við náttúrulegar aðstæður er 
ekki þekkt en í tilraunakerjum 
hafa kvendýrin lifað í um 200 
daga.

Leitin að hýsli
Það er vísindamönnum ennþá 
ráðgáta hvernig ungviðið fer 
að því að finna réttan hýsil í 
óravíddum heimshafanna en 
eitt er víst að það hefur tekist 
og á mjög virkan hátt í þús-
undir ára. Lirfustigin (naup-
lius- og copepodit-stigin) eru 
ljóssækin þannig að þau koma 
upp að yfirborði að degi til og 
síga svo dýpra niður í sjóinn á 
nóttunni. Nýklaktar lirfur 
geta ekki lifað við seltu sem er 
minni en 15 og þroskunin 
virðist vandkvæðum bundin 
þegar seltan er minni en 25. 

Sviflægu þroskastigin virðast 
skynja þrýstingsbreytingar 
sem framkallaðar eru af fisk-
um og svara þeim með því að 
synda að þeim og setjast á þá 
til að meta hvort um réttan 
hýsil sé að ræða. Þessir eigin-
leikar auka líkur laxalúsar-
innar til að finna laxfiska sem 
halda sig í þeirra nánasta um-
hverfi.

Varnir gegn smiti
Síðustu tvo áratugi hafa 
varnir gegn lúsasmiti í fiskeldi 
aðallega byggst á lyfjameð-
höndlun. Hún er kostnaðar-
söm og þá hafa lýsnar þróað 
viðnám eða ónæmi gegn 
mörgum lyfjanna. Minnkuð 
virkni lyfjanna hefur leitt til 
aukinnar áherslu á þróun og 
notkun annarra aðferða til af-
lúsunar. Þar á meðal er með-
höndlum eldislaxsins í volgu 
vatni og einnig fersku vatni. 
Þá hefur notkun náttúrulegra 
varna- eða hreinsifiska til af-

lúsunar einnig aukist á sein-
ustu árum. Í Noregi var vara-
fiskur eða bergsnapi upphaf-
lega notaður í þessum tilgangi 
og var hann þá veiddur í 
gildrur úti í náttúrunni og svo 
fluttur lifandi í eldiskvíarnar. 
Í seinni tíð hafa hrognkelsi 
einnig komið til sögunnar sem 
mjög öflugur hreinsifiskur og 
er þá um að ræða seiði sem 
klakin eru út í klak- eða til-
raunastöðvum.

Þess má geta að undanfar-
in 5 ár hefur tilraunastöð Haf-
rannsóknastofnunar að Stað 
við Grindavík framleitt hrogn-
kelsaseiði (um 250 þúsund 
seiði 2018) sem seld hafa verið 
til notkunar við aflúsun í lax-
eldi í Færeyjum. Fyrirtækið 
Stofnfiskur hefur einnig fram-
leitt hrognkelsaseiði og selt til 
Færeyja (um 2,5 milljónir 
seiða). Í Færeyjum hafa 
hrognkelsin skipt sköpum í 
laxeldinu og betri leið til 
varnar sýkingu virðist ekki 
fyrir hendi. Færeyingar geta 
ekki framleitt grásleppuseiði 
sjálfir og mega ekki flytja þau 
inn frá Noregi vegna hættu á 
sjúkdómum. Þess vegna kaupa 
þeir seiði frá Íslandi. Árið 2017 
voru framleiddar í Noregi um 
33 milljónir hrognkelsaseiða, 
að verðmæti um 10 milljarða 
íslenskra króna, til notkunar 
við aflúsun.

Staðan á Ísland
Vegna lágs hitastigs sjávar að 
vetri hefur ekki verið talin 
mikil hætta á að laxalúsin 
kunni að valda verulegum 
skaða í laxeldi hér við land. 
Sjávarhiti hefur hins vegar 

farið hækkandi við landið á 
undanförnum árum og á sama 
tíma hefur laxeldi í sjó hér við 
land einnig aukist. Ef allar 
áætlanir laxeldisfyrirtækja 
ganga eftir mun laxeldið nema 
tugum þúsundum tonna á 
Vestfjörðum og sömuleiðis 
stefnir í sambærilegt magn á 
Austfjörðum. Ef ekki verður 
gætt ítrustu varúðar og fylgt 
vinnureglum sem taldar eru 
geta dregið úr sýkingu af 
völdum laxalúsar vofir yfir sú 
hætta að laxalúsin geti orðið 
vandamál í laxeldi hér á landi 
líkt og víða annars staðar í 
heiminum. Samfara því er og 
hætta á að lúsin berist í nátt-
úrulega stofna sem ganga úr 
ferskvatni til sjávar í fæðuleit 
og eiga leið framhjá lúsarsmit-
uðum laxi í eldiskvíum.

Nýlegar tilraunir í Noregi á 
þroska laxalúsar frá lirfustigi 
og yfir á copepodit-stig við 
mismunandi hitastig (3, 5, 7, 
10, 15 og 20 °C) leiddu eftirfar-
andi í ljós: 1. Samanlagður 
þroskunartími lirfu- og co-
pepodit-stiga var lengstur við 
5 (22 dagar) og stystur við 20 
°C (9 dagar). 2. Klakprósenta 
eggja var hæst við 15 og 20 
(100%) og lægst við 3 °C (50%). 
3. Lúsin hrygndi við lágan 
hita (3 °C) og um 50% eggja 
klöktust út en aðeins lítill hluti 
lirfa þroskaðist yfir á copepo-
dit-stig. 4. Smitgeta copepodit-
lirfa var engin við 3 °C og 
mjög lág við 5 °C, náði há-
marki við 10 °C (55%) en lækk-
aði svo aftur við 20 °C (40%). 
Þegar þessar niðurstöður eru 
hugleiddar í samhengi við 
sjávarhita á Vestfjörðum er 
ljóst að laxalús getur auðveld-
lega lifað við þær aðstæður 
sem þar er að finna. Á hlýjum 
sumrum eins og t.d. árin 2016 
og 2017 (4. mynd) getur sjáv-
arhiti farið yfir 10 °C í um 2 
mánuði og við þann hita er 
smitgeta laxalúsar hvað mest. 
Því sýnist ljóst að smithætta 
og sýking af völdum laxalúsar 
er vissulega til staðar haldist 
sjávarhiti jafn hár og verið 
hefur. 

Í skýrslu dýralæknis fisk-
sjúkdóma fyrir árið 2015 kem-
ur fram að laxalús hafi látið 
lítið á sér bera en hins vegar 
talið að með auknu sjókvíaeldi 

■  2. mynd. Lífsferill laxalúsar (sjá nánar í megin texta). 
Aðlagað frá N. Ekaterina (2015), upprunalega frá Krist-
ofersen, R. (2014).

■  3. mynd. Laxalýs sem fundið hafa réttan hýsil. Kvendýrin eru þekkjanleg á löngum 
eggjastrengjunum sem festir eru við afturbolinn. 
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sé viðbúið að hún geri vart 
við sig í frekara mæli. Haustið 
2016 og fram á vor 2017 mátti 
samfara einmuna hlýindum 
greina aukið lúsasmit í laxeldi 
á vissum svæðum á Vestfjörð-
um. Í framhaldi heimilaði Mat-
vælastofnun í samráði við 
fisksjúkdómanefnd nokkrum 
sinnum lyfjameðhöndlun gegn 
lúsinni þar sem sýking var 
hvað mest. Haustið 2018 voru 
síðan hrognkelsaseiði, sem 
framleidd voru í tilraunastöð 
Hafrannsóknastofnunar að 
Stað við Grindavík og einnig 
hjá Stofnfiski, notuð af laxeld-
isstöð á Vestfjörðum í fyrsta 
sinn í sambandi við tilraunir 
til þess að stemma stigu við 
lúsinni (5. mynd). Þessi tilraun 
er talin hafa gefist vel, afkoma 
seiðanna í kvíunum var góð, 
þau tóku vel til matar síns og 
smitálag minnkaði. 

Niðurlag
Eins og að framan segir er 
laxalúsin talin einn mesti 
skaðvaldur sem laxeldið í 
heiminum stendur frammi fyr-
ir. Árið 2016 var útflutnings-
verðmæti laxeldis í Noregi 854 
milljarðar íslenskra króna (á 
núverandi gengi). Fram-
leiðslutap vegna laxalúsar var 
sama ár talið 139 milljarðar 
eða um 16% af útflutnings-
verðmæti. Þar er um að ræða 
dauðsföll á fiski í kvíum, 
aukna vinnu og kostnað við 
aflúsun, kostnað við lyfjameð-
ferð, þyngdartap af völdum 
streitu o.fl. Aðgerðir gegn lax-
alús eru kostnaðarsamar en 
mjög mikið er einnig í húfi. Í 
Noregi eru í gildi reglur um 

fjölda lúsa sem leyfilegur er á 
laxi í eldiskvíum og Norska 
matvælastofnunin vinnur 
samkvæmt ákveðnum reglum 
um hvernig berjast skuli gegn 
sníklinum. Þannig mega ekki 
vera fleiri 0,5 fullorðin kven-
dýr á hverjum fiski í eldisstöð. 
Fiskeldisstöðin ber ábyrgð á 
því að fjöldi lúsa sé undir 
þessu viðmiði og misbrestur 
getur þýtt að slátra verði fiski 
í viðkomandi kví eða stöð.

Íslensk löggjöf kveður ekki 
á um vöktun lúsar en Mat-
vælastofnun vinnur að því að 
útbúa leiðbeiningar um vökt-
un á lús sem hafa það að 
markmiði að samræma vinnu-
brögð við talningu og þá mat 
á líklegri sýkingu. Þar til slík 
samræmd og skipulögð talning 
kemur til framkvæmdar er 
mikilvægt að eldisstöðvar 
fylgist reglubundið með 
ástandi í eldiskvíum til þess 
að geta gripið til réttra og 
bestu varna í tíma.

Laxalús er náttúrlegur íbúi 
í vistkerfi sjávar við Ísland. Á 
þeim svæðum við landið þar 
sem fiskeldið er hvað um-
fangsmest eru umhverfisað-
stæður þær að það er á mörk-
unum að lúsin geti þroskast 
eðlilega og fjölgað sér. Um-
hverfisaðstæður við Ísland 
eru hins vegar mjög breytileg-
ar og þar skiptast á köld og 
heit tímabil. Skilyrði í sjónum 
þar sem umfangsmikið eldi er 
stundað þurfa því ekki að 
breytast mikið til þess að lúsin 
nái sér verulega á strik. 

Litlar sem engar rannsókn-
ir hafa hins vegar verið gerð-
ar á laxalús í sjónum hér við 

land. Aukin þekking á allri líf-
fræði lúsarinnar við íslenskar 
aðstæður verður teljast mikil-
væg þegar kemur að baráttu 
gegn smiti. Því er ekki úr vegi 
að Hafrannsóknastofnun hefji 
í samstarfi við stærstu eldis-
fyrirtækin rannsóknaverkefni 
þar sem ítarlega væri fylgst 
með lífssöguþáttum laxalúsar, 
m.a. áhrifum hitastigs á klak, 
lífvænleika eggja og ungviðis, 
þroskunarferil, afföll, samspil 
við hýsilinn í eldiskvíum og 
náttúrlegan fisk í nærliggj-
andi umhverfi. 
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■  4. mynd. Ársferlar yfirborðshita í sjónum við Æðey í 
Ísafjarðardjúpi árin 2015, 2016 og 2017.

■  5. mynd. Hrognkelsaseiði í tilraunastöð Hafrannsókna-
stofnunar (6 mánaða gömul, 5-7 cm, 20-40 grömm) tilbúin 
til þess að takast á við laxalúsina.
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