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Lingalaks sin lokaliteter i Hardanger – generell helseuttale 

 
FoMAS- Fiskehelse og Miljø as har avtale om regelmessig helsekontroll med Lingalaks iht. 

Akvakulturdriftsforskriften.  

 

FoMAS får ukentlige oversikter fra Lingalaks sine lokaliteter over dødelighet og appetitt.  

I tillegg får vi beskjed dersom lokalitetsansvarlig registrerer avvik på adferd eller andre forhold som 

f.eks. flyteskit.  

 

I Hardanger setter Lingalaks vanligvis ut smolt på lokalitetene sine hvert 2. år. Se tabellen under for når 

og hvor det ble satt ut smolt sist. Neste smoltutsett, våren 2021, skal etter planen skje på Bergadalen og 

Aplavika. 

 

Vår-2018 og Vår-2020 Tveitnes, Djupevik, Rossholmen og Nebbo 

Vår-2017 og Vår-2019 Bergadalen og Aplavika 

Høst-2017 og Høst-2019 Ljonesbjørgene og Saltkjelen 

 
De siste årene har den største tapsårsaken vært relatert til lakselus og avlusinger. Dødeligheten er 
lav ved mange avlusinger, men det er også registrert store tap ved enkeltavlusinger.  
 
Pasteurellose er trolig den sykdommen som har påført selskapet det største tapet det siste året. 
Ingen av lokalitetene med smoltutsett våren 2020 har imidlertid fått påvist denne sykdommen.  
 
PD har lenge vært den mest tapsbringende sykdommen, 5-30% dødelighet og nedklassing, men de 
siste årene har tapene blitt kraftig redusert etter at nye PD-vaksiner kom på markedet. Det er enda 
PD-diagnose på to av anleggene (Saltkjelen og Ljonesbjørgene), men akkumulert dødeligheten 
knyttet til dette er 1 % på begge lokalitetene.   

 
Gjelleskader, hjertesprekk og sårskader påfører også selskapet tap, men i mer moderat grad. 
Yersiniose har også påført selskapet tap, men i relativt liten grad. Dårlig smoltkvalitet har gitt økt 
utgang i starten på enkelte utsett.  

 

Det er god og oversiktelig drift og gode hygieniske forhold på lokalitetene.  
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