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Forsagnir um lúsatøl í alibrúkum 
 

Fiskaaling hevur latið gjørt kanning um modellering av laksalýs í føroyskum alibrúkum. Tað er 

Hannes Gislason sum hevur staðið fyri kanningini og úrslitini eru nú útgivin í vísindaligari grein, sum 

tekur støði í lúsateljingum hjá Fiskaaling.  

Endamálið var at skilja gongdina í lúsatølunum og tann ofta stutta virknaðin av viðgerðum ímóti 

laksalýs. Hetta fyri vónandi betur at kunna hjálpa til at minka um lúsatrupulleikan. Ávegis úrslit vóru 

løgd fram við fyrilestri á altjóða ráðstevnu um laksalús í Írlandi 2016. Hesi og nýggjari úrslit eru 

síðani útgivin í stórari vísindaligari grein frá 2017 [1], sum hevur tveir partar.  

Fyrri parturin snýr seg um eitt føroyskt modell, ið kann simulera gongdina í lúsatølum og tann ofta 

stutta virknaðin av lúsaviðgerðum, eins og gerð av forsøgnum um lúsatøl ein til tveir mánaðir fram 

í tíðina. Seinni parturin viðger nýggjar tíðarseriugreiningar við atliti til at finna vakstrartíðina hjá 

laksalús í føroyskum sjóhita.  

Greinin inniheldur eisini metingar um nøring av laksalús við ymiskum markvirðum fyri kynsbúnar 

lýs, eins og leggur upp til kjak um nýggju kunngerðina um laksalús. Síðani grundgevur greinin fyri 

at minka um smittutrýstið við at lækka markvirðið fyri kynsbúnar lýs, eins og áseta markvirði fyri 

yngri lýs. Og síðst, men ikki minst, at umhugsa mørk fyri nøgdina av fiski í alibrúkunum.  

Uttanlands bleiv mett, at úrslitini kunna fáa stóran týdning fyri alivinnuna í Norðuratlantshavi [2] og 

møguliga eisini í Chile [3]. Úrslitini um forsagnir av laksalús í føroyskum alibrúkum verða løgd fram 

á Aliráðstevnuni 2018 hjá Havbúnaðarfelagnum. 
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