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Når leppefisken kommer i en merd, vil den 
instinktiv søke mot notkanten hvor den 
prøver å komme seg ut gjennom maskene. 
Det er derfor blitt gjennomført flere forsøk 
for å finne hvilken størrelse leppefisk må 
ha for ikke å rømme ut av merda (ANON 
1993, Moe og Ildhusøy 2006, Martinsen 
2011). Minste lengde på fisken som settes 
ut avhenger av maskestørrelsen på nota 
(omfaret) og varierer for de ulike artene 
da fasongen på fisken er vel så viktig som 
lengden (Figur 1). Man har etter hvert 
kommet frem til anbefalte lengder for de 
ulike artene som benyttes. Disse er bl.a. pu-
blisert i bransjeveilederen for bruk og hold 
av leppefisk (www.lusedata.no) (Tabell 1). 
Anbefalingene i tabellen er basert på forsø-
kene nevnt ovenfor og upubliserte forsøk i 
næringen (pers.medd. Ragnar Øien). 

Prosjekt «Velferd leppe/sk i merd» 
På Nord-Vestlandet importeres en del 

bergnebb fra Sørlandet og fra svenskekys-
ten. Tidlig i sesongen er dette en fordel da 
bergnebben er tidligere ferdig med gytepe-
rioden lenger sør.

Sommeren 2012 ble det gjennomført 
et forsøk i prosjektet «Velferd leppefisk i 
merd». Til sammen 97 bergnebb ble vilkår-
lig tatt ut av en forsendelse sørfra bestilt 
i størrelse 12 cm+, dvs. etter anbefalt 
størrelse i forhold til ei smoltnot på 38 
omfar. Til selve forsøket ble en spesiallaget 
forsøksnot på 38 omfar spent opp i et 700 
liters kar forsynt med skjul (kinatare) både 
inne i og utenfor den oppspente nota (Figur 
2). Bergnebben ble satt inn i den oppspente 
nota. Etter ett døgn ble all fisk som var 
igjen inne i nota lengdemålt og veid, det 
samme ble all fisk som hadde «rømt» ut av 
nota. 

Resultatet viste at sendingen var dårlig 
sortert fra opphavsstedet med hele 65 av 
fiskene mindre enn bestilt. Av disse hadde 
51 rømt ut av nota. Av de 32 bergnebbene 
med korrekt lengde, dvs. større eller lik 12 
cm, hadde 4 rømt, riktignok med en lengde 
helt på grensen av den anbefalte (12,0 og 
12,1 cm) (Figur 3a). Dersom uttaket vårt 

var representativt for hele forsendelse, 
betyr dette at omtrent halvparten av ber-
gnebben ville unnslippe merda før de fikk 
påbegynt den jobben de var tiltenkt. 

Kan slanke seg gjennom sommeren
Kondisjonen hos leppefisk kan endre seg 
gjennom sesongen. Det vil si at fisk som 
ikke går igjennom nota tidlig på somme-
ren kan om høsten ved samme lengde 
rømme ut dersom den ikke får nok mat 
inne i nota og får lavere kondisjonsfaktor 
(K = vekt*100/lengde3), dvs den kan bli 
slankere i løpet av oppholdet i merden.  
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for de 
omtalte bergnebbene i forsøket, var 1,30 
med en variasjon fra 1,1 til 1,5 (Figur 3b). 

Not og /skestørrelse må passe
Minstemålet ved fisket på leppefisk i det 
meste av Norge har vært 11 cm i 2011, 
2012 og også inneværende år, 2013. Nord 
av Trondhjems!orden var minstemålet 9 
cm i 2011, med forandret til 10 cm i 2012 
og 2013. Ut fra forsøket beskrevet her og 
tidligere forsøk er det klart at oppdretterne 
må være svært påpasselige med hvilke fis-

Fiskestørrelse og rømming fra  
laksemerd
Hvert år settes millioner av leppe�sk i laksemerdene for å kontrollere lakselus. Det blir meldt om et betydelig 

og uforklarlig svinn av disse lusespiserne. En av årsakene kan være rømming. Mye av leppe�sken som brukes 

er lokalfanget, og da mest bergnebb og grønngylt. Det transporteres også leppe�sk mellom regioner, spesielt 

importeres mye fra Sørlandet og den svenske vestkysten.

Figur 1. Bergnebben (1A) har en slank kroppsfasong i forhold til den mer høyreiste grønngylta (1B). Dette gjør at anbefalt lengde for bergnebben er noe lengre for de 
ulike maskeviddene.

kestørrelser de bestiller ut fra hvilken not 
de bruker. I dag er det mest vanlig 36 til 
40 omfar not når en bruker leppefisk (info: 

Egersund net og Mørenot AS). Bruker en 
bergnebb med dagens minstemål på 11 cm, 
må en ha not på 40 omfar, og en må ha god 

kontroll med at fisken er over minstemålet. 
Rømt fisk plukker ikke lus.

Figur 2. Forsøkskar for rømmingsforsøk fra 38 omfars not.
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Oppsummering
Forsøket viser altså nødvendigheten av god 
kontroll på lengdesortering av leppefisken. 
For miljøet gjelder dette spesielt leppefisk 
som ikke er lokalfanget. Leppefisk er svært 
stasjonær noe som øker sannsynligheten 
for lokalt tilpassede populasjoner. Vi finner 
for eksempel ikke forskjeller i veksten hos 
bergnebb fra sør og nord i utbredelsesom-
rådet (se artikkel om alder og vekst, dette 
nummer). Med de forskjeller det er i tem-
peratur og lengde på sesong fra sør til nord, 
ville det vært naturlig med en reduksjon i 
vekst når en beveger seg nordover dersom 
bergnebben besto av en stor populasjon 
med mye genetisk utveksling. Dersom rømt 
fisk med opprinnelse lengre sør i utbredel-
sesområdet krysser seg med lokal fisk, vil 
avkommet sannsynligvis ha dårligere vekst 
enn lokal tilpasset fisk. Avkommet kan 
også få problemer med en kortere sommer-
sesong. Ved splitting av merder og/eller 
utslakting av laksen, anbefales det spesiell 
forsiktighet i merdene hvor det er tilsatt 
importert leppefisk. Denne bør enten fiskes 
opp og overføres til nærliggende merder 
med samme maskevidde eller destrueres. 

Et annet viktige moment er at innført 
fisk kan ha andre parasitter og sykdoms-
fremkallende virus/bakterier enn lokal 
fisk. Vi vet med andre ord i dag for lite om 
hvilke effekter transport av leppefisk fra 
sør kan ha på lokale leppefiskstammer.

Støttet av RFF-Midt (Regionalt 
Forskningsfond Midt Norge), Salmar 
Organic AS og FHF.
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Tabell 1. Anbefalt lengde på leppe�sk i forhold til maskestørrelse (omfar) på nota. Kilde: www.lusedata.no.

Fordeling av bergnebb inne i og utenfor nota i forsøkskaret etter ett døgn. A) Lengdefordeling. B) 
Kondisjonsfaktor.

FIGUR 3
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Av Anne Berit Skiftesvik, Reidun Bjelland, 

Caroline Durif og Howard Browman 

Havforskningsinstituttet  

anne.berit.skiftesvik@imr.no

Berggylt har gått fra å være en leppefiskart 
en ikke kunne bruke som luseplukker i den 
tidlige fasen der leppefisk ble brukt som lu-
seplukker, til å bli den foretrekkende arten 
for oppdretterne. Arten er robust og en god 
luseplukker. Imidlertid er det heller lite av 
den langs kysten. Gjennomsnittlig er 2 % 
av fangstene av leppefisk berggylt. Berggylt 
ble derfor den naturlige valgte arten da 
en tenkte på oppdrett av leppefisk. De 
første oppdrettede berggyltene ble klekt på 
Havforskningsinstituttet sin forsknings-
stasjon på Austevoll på midten av 90-tallet, 
men etter at andre avlusingsmetoder enn-

Hjelper kundene til suksess!

VESO Apotek Fiskehelse
• Rask levering av lusemidler, legemidler og vaksiner til fisk

• Bred fagkompetanse innen fiskehelse

• Konkurransedyktige priser

VESO Vikan Forsøksstasjon
• Dokumentasjon av legemidler, helsefôr og avlsarbeid

• En nøytral samarbeidspartner

• Konkurransedyktige priser

www.veso.no                   Veso Apotek tlf: 22 96 11 00 / Veso Vikan tlf: 74 21 77 70

Europas ledende smittelaboratorium for oppdrettsfisk!

Oppdrettet berggylt fra Havforskningsinstituttet, den samme som senere inngikk i forsøket beskrevet her.

Er oppdrettede berggylt så gode  
luseplukkere som villfanget  
leppe#sk?
Spiser oppdrettede berggylt lus etter å ha fått formulert fôr under hele oppveksten? Kan den konkurrere med 

vill berggylt?
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bruk av leppefisk ble populære, forsvant 
finansieringen og dermed forskningen på 
oppdrett av berggylt i en periode. De nye 
avlusningsmetodene viste svakheter etter 
noen år, lusen ble immun mot stoffer som 
tidligere drepte den. Leppefisk ble tingen 
igjen, umulig for lusen å bli immun mot. 

Kun én kommersiell oppdretter av berggylt
I dag er det en kommersiell oppdretter av 
berggylt, Marine Harvest Labrus, de andre 
som prøvde seg har gitt opp. Berggylt er 
ikke av den letteste oppdrettsart, men litt 
etter litt løses problemene med å oppdrette 
den. Ikke det at alle problemene er løst 
enda, men nok til at der er oppdrettede 
berggylter å sette ut i en del oppdretts-
anlegg. Da kommer spørsmålet, spiser 
oppdettet berggylt lus? Vil den ha samme 
atferd i denne sammenheng som sine arts-
frender som har vokst opp ute i sjøen langs 
kysten vår? 

Forsøket
Ved forskningsstasjonen på Austevoll 
ble det høsten 2012 satt opp et merdfor-
søk, der de oppdrettede berggyltene ble 
sammenlignet med vill berggylt når det 
gjelder appetitt for lus. Til forsøket ble 
det benyttet 20 forsøksmerder (se figur 1 
for forsøksoppsett) med 500 laks i hver. 
I fire av medene fikk laksen selskap av 
vill berggylt av samme størrelse som den 
oppdrettede som inngikk i forsøket, fire 
merder ble tilsatt oppdrettede berggylt fra 
Havforskningsinstituttet(HI), fire merder 
ble tilsatt oppdrettede berggylt fra Marine 
Harvest Labrus (MH), fire merder en blan-
ding av vill leppefisk (grønngylt) og opp-
drettede berggylt (50/50). I alle merdene 

der leppefisk vart brukt, var innblandingen 
5 %. I tillegg var det fire merder med bare 
laks som kontroll for naturlig luseutvikling 
i forsøket. 

Forsøket gikk i 6 uker, og lus på laksen 
ble talt hver uke (figur 2). Det var en 
økning i lusemengde gjennom den 6 uker 
lange forsøksperioden, men i alle merdene 
med leppefisk (vill, oppdrettet HI, opp-
drettet MHL) ble antallet bevegelige lus 
og hunn lus med eggstrenger redusert til 
nesten ingenting. Det var ingen forskjell 
mellom de ulike merdene med leppefisk, og 
de oppdrettede berggyltene gjorde like god 
jobb som de ville berggyltene. 

Lengde og vekt av hver leppefisk brukt 
i dette forsøket ble registrert ved opp-
start og avslutning av forsøket (figur 3 A, Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll

Forsøksoppsett hvor merdene sin plassering ble randomisert. MH er merder med laks og oppdrettede berggylt 
fra Marine Harvest Labrus, HI er merder med laks og oppdrettede berggylt fra Havforskningsinstituttet, Vill 
+ HI er laks og 50/50 vill leppe�sk og oppdrettede berggylter fra Havforskningsinstituttet, Vill er laks og vill 
berggylt. Kontroll ingen leppe�sk er bare laks og ingen leppe�sk.

FIGUR 1
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Av Anne Berit Skiftesvik, Caroline Durif, 
Reidun M. Bjelland, Howard Browman, 
Havforskningsinstituttet  
anne.berit.skiftesvik@imr.no

Norge har den nordligeste utbredelsen 
av leppefiskartene grønngylt (Crenilabrus 

melops), bergnebb (Ctenolabrus rupertris), 
grasgylt (Centrolabrus exolettus) og berggylt 
(Labrus bergylta) som i dag brukes i stort om-
fang som lusespisere i lakseanlegg i Norge 
nord til Nordland.

Vekstvilkårene for disse artene kan være 
forskjellig i utbredelsesområdet i Norge ut 
fra lengden av vekstsesongen, mattilgang 
og eventuell konkurranse om mat og plass. 
Leppefisk forsvarer ofte et område i gyte-
tiden, og for eksempel bergnebb forsvarer 
et område gjennom hele sommersesongen, 
også når gytetiden er over. Leppefisk er kjent 
for å være ganske stasjonære, og over tid kan 
det ha utviklet seg lokale tilpassninger til 
område de lever i. En slik tilpasning kan for 
eksempel være toleranse for lavere tempera-
turer i nordlige delen av utbredelsesområdet 
i forhold til sydlige områder. En forventet 
reduksjon i vekst når en går mot nord kan 
utviskes.

Vi har fisket i store deler av utbredelses-
området (fig 1), og all fisk ble lengdemålt, 
de fleste satt ut igjen, men en del fisk ble 
tatt med tilbake for å ta ut øresteinene. 
Øresteinene kan brukes til alderslesing, 
fisken legger ned ”årringer”.

Områder som ble og blir /sket
Fiskede områder er vist i figur 1, i tillegg 
er Måløy, som blir fisket i år, markert.. 
Leppefisk i fangstene ble lengdemålt, merket 
og satt ut igjen foruten leppefisk fra 2 eller 
flere fangstenheter som ble tatt tilbake til 
laboratoriet. Disse fiskene ble lengdemålt, 
veid, og øresteinene tatt ut for alderslesing. 
På alle lokalitetene som blir fisket utføres 
fisket sammen med lokale leppefisk - fiskere. 

Det vi har sett når vi har vært ute på 
innsamlingsturer i prosjektet er at det er 
til dels stor variasjon i fangstredskap som 
blir brukt av den enkelte fisker. Det blir 
brukt ruser og teiner av ulike typer, noen 
kjøpt ferdig og andre har lagt dem selv, eller 
at innkjøpte fangstredskaper modifiseres. 
Samme fisker kan bruke flere typer redskap 
avhenging av når i sesongen det fiskes, hvil-
ke arter og størrelser de er ute etter, og etter 

FIGUR 1

B,C). Dette ble gjort for å beregne leppefisken sin 
kondisjon ved oppstart og etter å ha vært i merdene 
i 6 uker. Leppefisken ble ikke tilleggsfôret i denne 
perioden. Berggylten reduserte sin kondisjon gjen-
nom forsøksperioden (figur 3 D), og det er klart at 
i dette forsøket er ikke lus nok mat for leppefisken. 
Merdene ble holdt reine, og det var lite annet enn 
lus fisken kunne spise. Ved registrering da forsøket 
startet hadde den ville berggylten lavest kondi-
sjon (vekt i forhold til lengde), deretter oppdrettet 
berggylt fra Havforskningsinstituttet, og den med 
høyest startkondisjon var berggylt fra Marine 
Harvest Labrus. Den fisken som reduserte kondi-
sjonen mest gjennom forsøket var den som hadde 
høyest utgangskondisjon, Marine Harvest Labrus 
fisken, og den som reduserte kondisjonen minst var 
den som hadde lavest inngangskondisjon, den ville 
berggylten. Det anbefales at leppefisk fôres når det 
er lite lus på fisken, og kanskje også en gang i uken 
selv om det er en del lus. Dette for å sikre at lep-
pefisken holdes i god kondisjon, ellers vil det bare 
være et tidsspørsmål før den blir svekket. 

Konklusjon
Oppdrettede berggylt gjør jobben med å redusere 
fastsittende lus og hunner med eggstrenger like 
godt som vill berggylt. Leppefisk bør tilleggsfôres 
dersom det er lite lus og reine nøter.

FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) 

har �nansiert prosjektet.

Vinteren kom litt tidlig…

Luseutviklingen i merder med berggylt med ulik bakgrunn sammenlignet med kontroll uten 
leppe�sk

Berggylten sin kondisjon ved oppstart og avlutning av forsøket, A) vill berggylt, B) oppdrettet 
berggylt fra Marine Harvest Labrus, C) oppdrettet berggylt fra Havforskningsinstituttet, og D 
viser den prosentvise nedgangen i kondisjon for disse berggyltene i løpet av forsøksperioden.

FIGUR 2

FIGUR 3 Oversikt over lokaliteter som er �sket, samt Måløy som skal �skes i 2013.

Alder og vekst hos vill leppe!sk
Vekstvilkårene for leppe�sk kan være forskjellig i utbredelsesområdet i Norge ut fra lengden av vekstsesongen, 

mattilgang og eventuell konkurranse om mat og plass. Denne artikkeln beskriver studier av disse forholdene.
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hvilke type habitat det fiskes i. Det kan også 
være satt inn sorteringsrister og lignende. 
Fangstredskap med og uten sorteringsrist vil 
fiske ulikt. Antall fisk i nedre lengdeområde 
vil bli påvirket av dette, i de øvre områdene 
trolig ikke. Med sorteringsrist vil andelen 
liten fisk reduseres siden de kan svømme ut 
igjen. Teinene egnes, og rusene kan brukes 
med eller uten agn. Vi vet ikke hva dette har 
å si for fangsten eller fordelingen av arter i 
fangstene.
Hva fant vi

Det er klare forskjeller i andelen av fisk over 
minstemålet mellom bergnebb (fig. 2), grønn-
gylt (fig 3) og grasgylt (fig 4), med henholdsvis 
34 %, 77 % og 50 %. Det vil si at bare 1/3 av 
fangsten av bergnebb kan vanligvis beholdes, 

det meste av grønngylten kan beholdes, og 
halvparten av grasgylten. Skal leveransen 
være 13+, som også er en vanlig leveranse 
til oppdrettere, kan bare 4 % av bergnebben 
i gjennomsnitt beholdes, mer enn 40 % av 
grønngylten, og 15 % av grasgylten. Noe av 
denne forskjellen kan forklares med for-
skjeller i vekst mellom de ulike artene og av 
variasjonen innen hver art. 

I dette materialet var ingen av bergnebbe-
ne i fangbar størrelse ved 1-års alderen, og de 
måtte opp i en alder på 4-5 år for at halvpar-
ten av fisken var stor nok til å nå minstemålet  
på 11 cm (fig. 5). For grønngylten kunne en 
del av fisken fiskes allerede som 1. åringer 
(fig. 7), og fra 2 års alderen hadde halvparten 
også nådd 13 cm som er en annen størrelse 

som etterspørs. Bergnebben måtte opp i en 
alder på 7 år for at halvparten av fisken var 
over 13 cm. Grasgylten har også en ganske 
rask vekst (fig. 8), og halvdelen er over 11 cm 
ved 2-3 års alderen.  Det er ikke mange fisk 
over 13 cm. Berggylten vokser raskt (fig. 9), 
og halvparten av fisken vil være over 13 cm 
ved 2 års alderen.

Vekstmodellene viser forskjellig vekst-
forløp hos de ulike artene av leppefisk. 
Bergnebben vokser seint, men jevnt gjennom 
hele alle de andre livet (fig. 5), mens alle 
vokser raskest i begynnelsen og stabiliserer 
så veksten, se figur 8 for grønngylt, figur 8 for 
grasgylt og figur 9 for berggylt.  Alle artene 
har en forholdsvis stor spreding i vekst, men 
størst for grønngylt og berggylt. 

FIGUR 2

Lengdefordeling av bergnebb i fangstene, der prosentdelen over 
minstestørrelse på 11 cm, og størrelsesgruppen på 13 cm og oppover som 
også ofte blir etterspurt er markert i �guren. N = 5652

Lengdefordelingen av grønngylt i fangstene. Prosentvis andel av �sk over 
minstestørrelsen på 11 cm, og over 13 cm som ofte er neste størrelse som ofte 
etterspørs, er markert. N = 5088

FIGUR 3

FIGUR 4

Størrelsesfordelingen av grasgylt som ble fanget, med prosentvise andel over 
11 cm (minstestørrelse) og 13 cm og oppover som er en størrelsesgruppe som 
etterspørs. N = 410

Vekstmodell for bergnebb fanget i hele fangstområdet.

FIGUR 5
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I nord er minstemålet for leppefisk 10 
cm, og det er da snakk om bergnebb siden 
det er denne arten som går lengst nord. 
Begrunnelsen er at bergnebb vokser seinere i 
nord enn i sør, og det lite stor fisk å få. I vårt 
materiale er det ingen vekstforskjeller mel-
lom bergnebb i sør og i nord (fig. 6 , tabell 1). 

Det tyder på at bergnebben tilpasser seg loka-
le forhold, og er i stand til å vokse like raskt 
som berggylt lengre sør selv om temperaturen 
i utgangspunktet er mer ugunstig i nord.

Det er i dag et ganske hardt fiske på lep-
pefisk i enkelte områder, og en del leppefisk 
vil bli fanget flere ganger før de er store nok 

til å nå minstemålet på 11 cm, eller komme 
opp i 13+ størrelse. Dette gjelder spesielt 
bergnebb som har vokser seint. Det er viktig 
at undermåls fisk blir behandlet med største 
forsiktighet, de vil være grunnlaget for frem-
tidig fiske.

Prosjektet er støttet av FHF. 

FIGUR 6 FIGUR 7

FIGUR 8 FIGUR 9

Vekstmodeller for bergnebb fanget i sørlige og nordlige deler av fangstområdet. Vekstmodell for grønngylt.

Vekstmodell for grasgylt.

Tabell 1. Vekstmodell parametere - Von Bertalan!y Growth Model (VBGM)
L = L∞*(1-exp(-K*(t-t0)))

Vekstmodell for berggylt
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Av Anne Berit Skiftesvik, Caroline Durif, Reidun Bjelland og Howard Browman 

Havforskningsinstituttet Kontaktperson: Anne Berit Skiftesvik,  

e-post: anne.berit.skiftesvik@imr.no

Vi har seks arter av leppefisk i Norge. Leppefisk lever nært land 
og er svært bunntilknyttet. Foruten brungylten som lever fra 30 
meter og ned, finnes leppefisken vanligvis fra strandkanten og ned 
til rundt 10 meter om sommeren, og trekker dypere om vinteren. 
Den finnes ikke i åpent vann eller på store dyp. Norge har mye av 
de habitatene leppfisken trives i, habitater i strandsonen. Norge 
har lengre strandsone, øyer inkludert, enn resten av Europa til 
sammen. En begrensning har vi, og det er temperaturnivået langs 
kysten. Leppefisken trives ikke når temperaturen blir for lav, og 
vi er i den nordlige utbredelsen for disse artene. En finner ikke 
leppefisk naturlig i de nordligste fylkene.

De forskjellige artene av leppefisk har ikke helt samme utbre-
delse i Norge. Av de fire artene som blir brukt som luseplukker i 
lakseoppdrett, bergnebb, berggylt grasgylt og grønngylt, er det 
bergnebb som går lengst nord. Den neste som dukker opp når en 
går fra nord til sør er berggylt tett fulgt av grønngylt. Grasgylt har 
den sørligste utbredelsen av de fire.

Hvilke faktorer som begrenser leppefiskens utbredelse er ikke 
kartlagt, men lengden på vekstsesongen, vanntemperatur i vekst-
sesongen samt vanntemperaturen under gyting, egg- og larvefase, 
er nok viktige element for hvor nordgrensen for artene er. De 
tidlige stadiene er ofte de mest sårbare, og det kan være at egg og 
larver har et temperaturminimum og kanskje også at tiden over 
denne minimumsgrensen har noe å si.

Leppefisk er stasjonær fisk. Merkeforsøk har vist oss at fisken 
holder seg til et svært begrenset område, og det kan ha utviklet 
seg lokale populasjoner. Disse kan over tid ha utviklet lokale 
tilpasninger slik som når fisken gyter, eller larvens/yngelen sin 
toleranse for lave temperaturer. 

Dersom det er lokalt tilpassede bestander så kan minimum-
stemperatur for egg og larvestadiene være forskjellig for eksempel 
i nordlig og sørlig del av utbredelsesområdet. 

Vi har altså seks arterleppefisk i Norge, berggylt ( Labrus 

bergylta), bergnebb (Ctenolabrus rupestris) , grønngylt (Crenilabrus 

melops), grasgylt(Centrolabrus exoletus), rødnebb/blåstål (Labrus 

bimaculatus) og brungylt (Acantholabrus palloni). Den sistnevnte 
holder til på dypere vann gjennom hele året, og blir bare unntaks-
vis fanget i forbindelse med fiske etter leppefisk. De ulike artene av 
leppefisk er ikke jevnt fordelt i utbredelsesområdet, og det er også 
lokale variasjoner. Habitatet, og hvilke andre arter av leppefisk 
som er der, kan kanskje også virke inn på fordelingen. Selv om 
”leppefisk” ofte blir behandlet nærmest som en art, har hver av 
artene sin egen livsstrategi. Et fiske etter leppefisk kan derfor ha 
forskjellig innvirkning på de ulike bestandene. 

Litt om hver av artene 

Bergnebb

Bergnebben (Ctenolabrus rupestris) er den minste av leppefiskene 
våre, men en sammen med grønngylt er den en de vanligste.

Bergnebben er den av leppefiskene som går lengst nord i landet, 
den finnes nord til Troms, men i den nordligste delen av utbredel-
sesområdet er ikke tettheten stor. Maten er hovedsakelig små dyr 
den plukker fra bunnen. Bergnebben holder territorier på rundt 2 
m2 inne på grunne områder hele sommeren igjennom. Bergnebben 
er den eneste av leppefiskene hos oss som har egg som flyter i 
vannmassene. Alle de andre artene av leppefisk har fastsittende 

Grønngylt.          FOTO: ERLING SVENSEN
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Leppe!sk og leveområder
De forskjellige artene av leppe�sk har ikke helt samme utbredelse i Norge. Hvilke faktorer som begrenser 

leppe�skens utbredelse er ikke kartlagt, men lengden på vekstsesongen, vanntemperatur i vekstsesongen samt 

vanntemperaturen under gyting, egg- og larvefase, er nok viktige element for hvor nordgrensen for artene er.
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egg. Bergnebben vokser seint, den kan bli 
opp til 21cm, mest vanlig opp til 13-14 cm, 
og den kan bli gammel, 20-25 år, men bare 
opp til 10 år i våre fangster. Brukes som 
luseplukker på liten laks. 

Grønngylt

Grønngylt (Crenilabrus melops) er 
vanlig langs kysten nordover til 
Trondheims!orden. Grønngylten liker 
rolige områder med lite bølgepåvirkning. 
Grønngylt kan bli opptil 25–30 cm, men 
normalt 15–20 cm. Alder opp til 10 år. 
Grønngylten har to typer hanner, en vanlig 
en og en snikerhann, det vil si at det er 
hanner som ser ut som hunner. Disse sni-
kerhannene har til og med eggleggingsrør. 
De normale hannene tror de er hunner, og 
snikerhannene kan derfor komme nær gy-
teplassen og befrukte en del av eggene når 
gytingen pågår. Grønngylthannen holder 
et territorie på ca. 10 m2, og der bygger den 
et rede der hunnene legger eggene sine. 
Hannen passer på eggene som er fastsitten-
de. Grønngyltens føde består for det meste 
av ulike små krepsdyr og muslinger. Trives 
best i rolige områder uten for mye bølgeek-
sponering. Brukes som luseplukker både på 
liten og stor laks.

Grasgylt

Grasgylt (Centrolabrus exoletus) minner 
mye om grønngylt i levevis, men den er 
langt mindre tallrik. På forsommeren er 
den inne på grunne områder og gyter, 
men trekker vekk fra disse områdene etter 
gyting. Grasgylten har fastsittende egg. Ut 
på seinsommeren/høsten kan en finne små 
stimer av grasgylt. Grasgylten blir opp til 
18 cm, mest vanlig opp til 12 cm. Den kan 
opp til 9-10 år gammel, men bare opp til 6 
år i våre fangster. Brukes som luseplukker, 
men noen oppdrettere ønsker ikke å bruke 
den. Brukes på liten laks.

Berggylt

Berggylt (Labrus bergylta) er den største av 
leppefiskene våre. Den kan nå en størrelse 
på 50 cm, men oftest er den mye mindre. 
Berggylta er utbredt nord til Nordland, 
men heller sjelden i de nordligste områ-
dene. Gytingen foregår på forsommeren. 
I likhet med de andre leppefiskene holder 
hannene revir, ofte en stein eller annen 
flate. Hunnen kommer til hannen, og de 
har en gytelek der de svømmer rundt hver-
andre i en spiral oppover. Dette gjentar seg 
flere ganger før de gyter. Eggene faller ned 
og fester seg. Hannen forsvarer eggene mot 
inntrengere inntil de er klekt. Da flytter 
hannen seg til et nytt område, tiltrekker 
seg hunner og starter det samme ritualet 
opp igjen. Berggylta er hermafroditt. Alle 
er først hunner, og de som lever lenge nok, 
blir hanner når de er rundt 34-35 cm. 
Føden består av ulike skalldyr som muslin-
ger, snegler og krepsdyr. Berggylten er den 
av leppefiskene som kan leve på de mest 
bølgeeksponerte områdene. Berggylten kan 

bli 20-25 år gammel. Brukes som lusepluk-
ker på liten og stor laks.

Rødnebb/blåstål

Rødnebb/blåstål (Labrus bimaculatus) 
ble lenge betraktet som to arter. Yngelen 
utvikler seg til å bli hunner og kalles da 
rødnebb. De er rødoransje med tre svarte 
flekker i overgangen mellom bakre del av 
ryggfinnen og kroppssidene. Store hunner 
kan skifte kjønn og bli hanner. De kalles da 
blåstål er blå med mørke marmoreringer. 
Blåstålen har vanligvis et harem på 5-7 
hunner (rødnebb). Det er den dominerende 
hunnen som blir hann dersom hannen dør. 
Rødnebb blir sjelden over 30 cm, mens 
blåstål kan bli 35 cm lang. Den kan bli opp 
til17 år gammel. Som de andre leppefiske-
ne er de vanlig på grunt vann, gjerne med 
hard bunn og tang og tare. Hannen bygger 
reir av alger mellom steiner eller i sprekker, 
og eggene er fastsittende. Føden består av 
ulike krepsdyr, muslinger og snegler. Noen 
få oppdrettere bruker også denne som 
luseplukker.

Brungylt

Brungylt (Acantholabrus palloni) blir betrak-
tet som sjelden i norske farvann, men er 
kanskje mer vanlig enn man tidligere har 
trodd. Det er lite som er kjent om biologien 
til brungylt, men den kan bli opp til 27 cm 
lang. Den lever vanligvis fra 30 meter og 
nedover. Den blir ikke brukt som lusepluk-
ker i oppdrettsmerder. 

Innsamling av materiale:

Vi ble med leppefisk-fiskere ut og drog 

Berggylt.         FOTO: ASTRID WOLL

Bergnebb.         FOTO: ASTRID WOLL
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�åter - når sikkert miljø for røkter og 

�sk teller!

fangstredskapen som var satt på vanlig 
måte dagen før av fiskerne (fig. 1, oversikt 
over fangssteder). All leppefisk i fangsten-
hetene ble artsbestemt, lengdemålt og de 
fleste ble merket med et 1-2 mm silikon-
merke under skinnet og satt ut igjen der 
de ble fanget. Merket ble satt i forkant av 
bukfinnene for at det skulle være minst 
mulig synlig for predatorer. Det ble også 
tatt ut fisk til alderslesing, (se artikkel om 
alder og vekst, dette nummer). 

I samme område som vi merket fisk ble 
det fangstet igjen 1-2 uker senere for å se 
hvor stor del av leppefisken var merket. Vi 
vet fra tidligere undersøkelser at leppefisk 
er svært stasjonær, og på bakgrunn av 
gjenfangst kan vi derfor beregne hvor stor 
bestanden er for de ulike artene er i det 
undersøkte området. Ved å beregne arealet 
av fisket område kan vi estimere leppefisk-
tetthet i området. Dette er starten med 
arbeidet til å kalkulere hvor mye leppefisk 
som finnes langs kysten. Dette vil bare bli 
omtrentlige nummer siden sammenset-
ningen av arter kan skifte mye over små 
distanser. 

Sammensetningen av arter er signi-
fikant forskjellig mellom lokalitetene. 

Vi vet for øvrig ikke om tidligere fiske 
har virket inn på den sammensetningen 
av arter vi finner nå. De store trendene 
en finner i materialet er at bergnebb er 
den vanligste arten fra Hvaler til og med 
Ryfylke, grønngylten vanligste fra Tysnes 
– Hardangerområdet til Møre og Romsdal, 
og bergnebben blir den vanligste arten 
igjen videre nordover (Fig. 2). På Smøla 

ble det fisket med bergnebbteiner som 
fiskeren hadde laget selv. De fisket bare 
bergnebb. Vi ble informert om at det også 
var litt grønngylt og berggylt i området. I 
Flatangerområdet er det i alt hovedsak ber-
gnebb, men en kan treffe på en og annen 
berggylt. Av alle de lokalitetene vi fisket var 
det Grimstadområdet og Vestnesområdet 
som hadde størst innslag av berggylt.

Grasgylt, rødnebb og bergnebb.                     FOTO: ERLING SVENSEN
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Det var klart mest grønngylt og bergnebb i alle områdene vi 
fisket, foruten Smøla som bare hadde bergnebb i fangstene. Der 
det er mye grønngylt er det ofte forholdsvis mindre med berg-
nebb og omvent. Dette tyder på at de har ulik habitatpreferanse. 
En får signifikant større gjenfangst av grønngylt enn bergnebb 
på alle lokalitetene annet enn på de to Tysnes lokalitetene der det 
var ingen signifikant forskjell mellom de to artene. Grønngylt er 
muligens mer fangbar enn bergnebben, noe som indikerer ulik 
atferd mellom de to artene. 

Det er imidlertid ikke bare en variasjon i arter mellom loka-
liteter, men det kan også være en endring i art sammensetning 
gjennom sesongen. Vi finner litt av dette når vi tester samme 
lokalitet på to ulike tidspunkt. Tidligere undersøkelser av leppe-
fisk gjennom sesongen i Lyse!orden i Os kommune, viste at det 
var til dels store endringer i sammensetningen fra juni til august/

september. Det var spesielt grasgylten 
som viste store endringer i fangstene. Fra 
å være ganske vanlig i juni når den gyter, 
var den helt fraværende i fangstene i 
august/september. Siden det meste av fis-
ket sammen med fiskere var på seinsom-
meren, gjenspeiler fangstene trolig ikke 
hvor mye grasgylt som gyter i området.

Takk til �skerne John Harald Haraldsen, 

Jan Ivar Olsen, Andreas Lunde, Erlend 

Matre, Ørjan Mo, Jonny Tøkje, Leif Arne 

Dyngeland og Nils Marius Holm som har 

latt oss være med ut å �ske og delt sin rike 

kunnskap om leppe�sk med oss.

Dette prosjektet er �nansiert av FHF.

Tysvær i Ryfylke var et av stedene det ble samlet inn leppe�sk fra.

Steder vi har samlet inn materiale i 2011 og 2012 foruten Måløy som vi vil 
samle inn materiale fra i 2013

Fordeling av leppe�skarter i fangstene på områder som ble �sket

FIGUR 1 FIGUR 2
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Nyhet: Tobias 28 Admiral
Allsidig og solid arbeidsbåt med svært gode sjøegenskaper! Båten har 

dyp kjøl og liten avdrift, men også mulighet for god fart. Båten kan 

Lengde: 850 cm  Diesel:  600 l

Bredde: 320 cm  Motor:  200-400hk 

Dypg.: 110 cm  Fart:  20-30 knop

Tobias Plastindustri AS   5943 Austrheim

tlf 56169079   fax 56169303

www.tobias.no

Fangst av leppe!sk: Utfordringer 
og løsninger
Det ligger en stor miljøgevinst i å bruke leppe�sk istedenfor kjemisk avlusning i oppdrett av laks. Det er 

imidlertid �ere utfordringer knyttet til bruken av leppe�sk. Vi har per i dag en begrenset basiskunnskap 

om bestandene, det er et stort svinn i forbindelse med fangst, transport og bruk. Det er derfor usikkert hvor 

bærekraftig dette �sket er, og hvordan de aktuelle habitatene påvirkes. En ansvarlig fangst og bruk av leppe�sk 

er derfor viktig for å minimalisere belastningen på miljøet og bestandene.

Bilde 2: For å hindre at større �sk, oter og krabber kommer inn i rusen ble 
det satt inn et notpanel i åpningen på første  kalv. Maskestørrelse: 70 mm 
halvmaske er brukt her.

Av: Anne Christine Utne Palm, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Bjørn Erik 

Axelsen, Bente Hoddevik Ulvestad, Anne-Britt Skar Tysseland, Asbjørn Aasen 

anne.christine.utne.palm@imr.no

Leppefisk er fellesbetegnelse for arter av berggyltfamilien 
(Labridae). Det finnes seks arter av leppefisk i Norge, hvorav de fire 
artene berggylt, bergnebb, gressgylt og grønngylt brukes til avlus-
ning i laksenæringen. I denne artikkelen har vi sett nærmere på 
fangstmetoder og overlevelse hos disse fire artene.  

Forbedring av fangstmetoder

Leppefisk fanges med spesialbygde teiner og ruser. Teinene egnes og 
tiltrekker fisken ved hjelp av lukt fra åte, mens ruser som regel settes 
uten agn. Mange av leppefisk-fiskerne i Sør- Norge drev tidligere 
med ålefiske. Etter at ålen ble fredet, ble fisket etter leppefisk en 
erstatning for mange av ålefiskerne som bruker ålerusene sine og 
delvis spesialtilpasser disse for fangst av leppefisk. Men selv med 
drift tilpasset fisket etter leppefisk vil det forekomme bifangst av 
andre arter(torsk, lyr, ål, ulker, krabbe, hummer, flyndre etc.). Dette 
er arter som stort sett slippes ut igjen. I tillegg til at en ønsker å 
begrense bifangsten, vil mange av disse bifangstartene beite på eller 
stresse og skade leppefisken når disse er fanget i redskapen.

Den største andelen bifangsten består imidlertid av undermåls 
leppefisk. Fiskeridirektoratet har satt et minstemål på 11 cm (med 
unntak for Trøndelag og nordover der minstemålet er 10 cm). 
Leppefisken er stedbundet, og fiskerne fisker ofte på de samme 
stedene gjennom sesongen. Undermålsfisk vil derfor oppleve å bli 
fanget og sortert ut av fangsten gjentatte ganger. Slik håndtering 
vil over tid kunne føre til at fisken svekkes eller dør før den oppnår 
kommersiell størrelse. Slik utilsiktet dødelighet kan løses ved å 
installere fluktåpninger i fangstredskapen slik at undermålsfisk 
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kan unnslippe mens redskapen står i sjøen. 
Dette vil også minske fiskernes arbeid. 
Videre kan en ved å sette seleksjonsinnret-

ninger i kalven (inngangen på redskapen) 
hindre større rovfisk, samt oter, taskekrab-
ber og hummer i å komme inn i redskapen. 

Havforskningsinstituttet har de siste 
årene vært med leppefiskere på Sør- og 
Vestlandet for å samle inn fangstdata for 
ruser og teiner, og teste ulike innretninger 
som kan gjøre dette fiskeriet mer ressurs- 
og miljøvennlig. 

Resultater

Resultatene fra disse forsøkene viser en 
gjennomsnittlig bifangst av andre arter på 
cirka 12% for ruse og 10 % for teine. Ser en 
på fangstdataene under ett består bifang-
sten av 30% lyr, 12% sei, mens torsk, ulke, 
rødnebb/blåstål, ål og taskekrabbe utgjør 
cirka 10% hver. Det er imidlertid store 
lokale variasjoner. 

Bifangst av andre arter ser altså ut til å 
være svært lik for ruse og teine, men resul-
tatene viser at fangsteffektiviteten for de 

kommersielle leppefiskartene er forskjellig 

for de to redskapene. Teine er mer effektiv 

for fangst av bergnebb, mens ruse er mer 

effektiv for fangst av grønngylt, og denne 

forskjellen ser ut til å være uavhengig av 

sesong (Fig. 1). 

Fangstdataene viser at andelen leppe-

fisk under minstemål (< 11 cm) var 33% 

for ruse og 50% for teine. Det er derfor en 

stor gevinst både for bestand og fisker om 

en klarer å finne fluktåpninger som får 

undermålsfisken skadefri ut samtidig med 

at fangsten av kommersiell størrelse ikke 

reduseres. 

Havforskningsinstituttet har i sitt 

prosjekt prøvd ut to ulike typer fluktåpnin-

ger: 1) et notpanel med 28 mm helmasker 

plassert i siste kammeret i rusa, 2) Ok 

Marine sin fluktåpning for teine som også 

FIGUR 1
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Fangst av leppe�sk fordelt på redskap og ståtid. Figuren til venstre viser fangstdata fra Austevoll og Os i 
oktober 2011. Figuren til høyre viser fangstdata fra Austevoll og Os i juni – juli 2012. Teine 20 t og Teine 3t 
står for teine som har stått ute i henholdsvis 20 og 3 timer. Teinene i i 2011 og alle rusene stod ute i ett døgn.

Fangst av leppe�sk under minstemål (11 cm) i ruser (blå søyler) og teiner (røde søyler) med eller uten ulike 
typer �uktåpninger. Andel undermåls�sk i redskap uten �uktåpninger (kontroll);i redskap med �uktåpninger 
av type Ok Marine med 15 mm (Ok Mar 15 mm); Ok Marine med 11 mm åpning (Ok Mar 10 mm) og i ruse 
med 28 mm notpanel i bakerste kammer (Not 28 mm).

FIGUR 2
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Møt oss på AquaNor – du fi nner oss på Vestlandets fellesstand, D326   

FOREBYGG SMITTE – REDUSER RISIKO™

Systematisk bekjempelse av IPN og Yersinia gir resultater

- Det er ikke funnet hverken IPNV eller Yersinia i 2012-innlegget hos Aakvik Settefi sk AS.  

Dette er første gang på mange år, og tyder på at arbeidet har vært vellykket.

ÅSTA BERGMANN STØLEN, FISKEHELSEBIOLOG, AAKVIK SETTEFISK AS

Gode erfaringer med bruk av SmoltTimer™

- SmoltTimer™ er for oss det beste verktøyet til prognosar for utsettingstidspunkt av smolt. 

SmoltTimer™ saman med ein godt tilrettelagt produksjonsplan med lys, temperatur, bruk av 

sjøvatn og god sortering har vore suksessfaktorane for oss.

KNUT HOFSETH, DRIFTSLEDER AVDELING FLØ, MARINE HARVEST NORWAY AS

I siste nummer av vårt nyhetsbrev Pathos kan du lese om PatoGen sine nyeste 

tjenester utviklet gjennom målrettet forskning i samarbeid med våre kunder.

INNOVASJON GIR BEDRE 
fi skevelferd og lønnsomhet
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Nyhet!  
Nå montert i benkeplate. 3 stk. Maxi-klekk 
i hver benkeplate gir en kapasitet på fra 
45 til 54 liter rogn til sammen.

Nå med vår nye substratplate Aqua Flow.  
Den har ca. 11% mere vanngjennom-
strømning enn tidligere substratplate.  
Kan leveres komplett med ferdig sokkel  
og røropplegg. 

TA KONTAKT FOR TILBUD

7750 Namdalseid Telefon:  74 27 81 60 – Faks: 74 27 84 94

Maxi-klekk klekkeutstyr

VÅRE PRODUKTER LAGES I GLASSFIBERARMERT POLYESTER, GUP

ble testet i ruse. Den sistnevnte innretnin-
gen består av en plastplate med åpninger 
(spalter) på 15x 70 mm. Denne innretnin-
gen har en ekstra plate med spalter på 10 x 
70 mm om en ønsker mindre fluktåpninger 
(se bilde 1).

De to fluktåpningene (på 15 og 10 mm) 
ga forskjellig størrelsesseleksjon i de to red-
skapstypene. Det virker som leppefisken 
har større problem med å finne fluktåp-
ningene i ruse enn i teine, eller at den er 
mindre motivert for å svømme ut av ruser 
sammenlignet med teiner.

Spalteåpningen på 15 mm ga en 
nedgang på 60% i fangst av undermåls 
leppefisk både for ruse og teine, men tapet 
av salgbar leppefisk var mye større for teine 
enn for ruse. Spalteåpningen på 10 mm 

holdt tilbake all fisk i ruser (ingen reduk-
sjon i andel undermålsfisk), mens den i 
teine slapp ut en stor andel av de minste 
(< 9,5 cm) leppefiskene og ga en nedgang 
i fangst av undermålsfisk på 26% (Fig. 2). 
Et notpanel med 28 mm masker bakerst i 
rusen ga en nedgang på 18% i andel under-
målsfisk (Fig. 2).

Ok Marine sin fluktåpning (bilde 1) er 
laget for teine, og konstruksjonen er lite 
funksjonell for bruk i ruser. Mer optimale 
seleksjonsinnretninger for ruser og spal-
teåpninger på 13 mm i teine vil bli prøvd i 
årets sesong. 

For å hindre større rovfisk, krabbe og 
hummer i å komme inn i rusene, ble det 
prøvd ut ulike typer seleksjonsinnrettnin-
ger i første kalven. Resultatene tyder på 

en positiv effekt av et notpanel (70 mm 
halvmasker) (bilde 2) som ga nedgang i 
antall krabber, torsk, sei og lyr. Øvrige 
innretninger som ble prøvd ut (ring (90 
mm diameter) og oval ring (70 x 100 mm)) 
gav ingen effekt.

Overlevelse og kvalitet på ruse- og teine-
fanget 3sk
Det blir hevdet at teine gir fangst av bedre 
kvalitet enn ruse. Dette har ført til at flere 
oppdrettere ikke tar imot leppefisk fanget 
med ruse. Noen fiskere har derfor gått over 
til å fiske kun med teine. Blant argumente-
ne mot ruser er både egenskaper ved selve 
redskapen og at det kreves lengre ståtid 
for ruser enn for teiner for å oppnå samme 
fangst. 

Havforskningsinstituttet har undersøkt 
hvordan redskapstype, ståtid og tid på året 
påvirker kvalitet og overlevelse. Ruse- og 
teinefanget leppefisk ble holdt i merder 
hvor de ble røktet i 4-6 uker etter fangst. På 
høsten (oktober) var dødeligheten minimal 
(< 0.5%) både for ruse og teine. På somme-
ren (juli) var dødeligheten adskillig høyere, 
spesielt for grønngylt (18%) og gressgylt 
(15%), og det var gytemodne hunner som 
hadde høyest dødelighet (Fig. 3). Også på 
sommeren var dødeligheten uavhengig av 
redskapstype om en ser på alle fire arter 
under ett. Ser en på hver enkelt art så var 
det høyere dødelighet om sommeren på 
rusefanget grønngylt sammenlignet med 
teinefanget, mens det omvendte var tilfelle 
for bergnebb (Fig. 4.). Resultatene viste 
ingen effekter av ståtid på dødeligheten.

FIGUR 3
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Andel døde �sk relatert til art ved overlevelse forsøk utført i juli 2012.

Disse studiene viser altså at det ikke er 
grunn til å hevde at leppefisk fanget med 
ruse gir høyere dødelighet. Samtidig viser 
resultatene at gytesesongen er en meget 
sårbar tid for leppefisken. Slik sesongre-
laterte dødelighetsrate, sammen med 
bestandsdata og data på kjønnsmodning 
og gyting ved ulike lokaliteter langs kysten, 
bør legges til grunn for en evaluering av 
risiko for fiskets påvirkning på bestanden. 

Takk!
Vi ønsker å takke føgende �skere: Per Ole 

Røttingen, Håkon Drønen, Lars Inge Askvik, 

Stein Roger Eldseth, Jarle Gundersen og 

Olav Halvorsen som alle har stilt seg, sine 

båter og fangst til disposisjon for oss slik at 

vi har kunnet gjennomføre disse studiene. 

Takk til FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens 

Forskningsfond) for �nansiering av prosjektet. 
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Bilde 1: Fluktåpning fra Ok Marine (15 x 30 cm). Største spalteåpning er 15 x 70 mm og minste åpning er 
10 x 70 mm. Risten er her åpnet slik at begge størrelsene kan sees.

Andel døde grønngylt, gressgylt, berggylt og bergnebb relatert til redskap og ståtid ved overlevelsesforsøk 
utført i juli 2012.

FIGUR 4
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