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Nye partnere og ny PhD-stilling
I løpet av siste halvdel av 2018 har Taskforce lakselus jobbet for å få inn flere partnere i prosjektet.
Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å øke aktiviteten vår, blant annet ved å ansette den siste PhDstudenten («PhD 4») som var planlagt i prosjektet. Denne stillingen ble lagt på is ved oppstarten av
prosjektet på grunn av endringer i finansieringen, men ved å få inn flere partnere blir det mulig å ta
fram denne igjen. I løpet av høsten ble det klart at Refsnes Laks AS, AQS AS og Skretting ønsket å bli
partnere i prosjektet, og disse ble godkjent av konsortiet på generalforsamling i november. Vi ønsker
våre nye partnere velkommen! Arbeidet med å få flere partnere fortsetter utover i 2019.

Da vi fikk inn disse tre nye partnerne, ble det besluttet å lyse ut PhD-stillingen som er kalt «PhD 4» i
den opprinnelige planen for prosjektet. Hovedtema for denne vil bli livssyklusen til lakselus på
villaks, og utlysningen offentliggjøres i løpet av kort tid.
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Prosjektnettside med innlogging – eRom Project
Vi har fått opprettet en prosjektnettside for Taskforce lakselus gjennom NTNU. Dette er en
SharePoint-løsning som heter eRom Project. Her kan man dele intern informasjon og dokumenter,
og siden har også kalender, fremdriftsoversikt og andre funksjoner. Dette er en side med innlogging,
og eksterne brukere må inviteres gjennom NTNUs IT-avdeling. Vi har derfor bedt om epostadresse
og annen informasjon fra de som skal ha mulighet for å bruke nettsiden, og invitasjon vil komme i
løpet av kort tid. På denne siden kommer vi til å dele resultater, presentasjoner og annet som ikke
skal være offentlig tilgjengelig.

Facebook-gruppe for prosjektet
I tillegg til intern nettside med innlogging, har vi også opprettet en Facebook-gruppe. Her ønsker vi å
dele det som skjer av stort og smått på prosjektet. Invitasjon kommer snart.

SeaLice 2018, prosjektgruppemøte og FHFs lusekonferanse
I løpet av høsten og vinteren har vi i Taskforce formidlet aktiviteten vår på ulike arenaer. I starten av
november deltok Anna S. Båtnes, Prashanna Guragain, Ane V. Nytrø og Lone S. Jevne på
SeaLice2018-konferansen i Chile. Vi hadde med tre ulike postere for å presentere prosjektet, og Lone
vant med sin poster andreplass i kåringen for beste student-poster. Vi gratulerer!

Februar 2019

Nyhetsbrev 1-2019
Taskforce lakselus

I slutten av november arrangerte vi prosjektgruppemøte på NTNU, der PhD-stipendiater og
masterstudenter presenterte sine oppgaver, planer og resultater. Postere og presentasjoner kan
lastes ned her: https://filesender.uninett.no/?s=download&token=82d16c8e-ed14-4fe3-bb12cc667e2c8605 og vil også etter hvert bli lagt ut på prosjektets eRom.
På FHFs lusekonferanse, som ble avholdt 21.-23. januar, presenterte Lone resultater fra ett av sine
studier. Presentasjonen het «Varierende lusepress. En situasjonsbeskrivelse av lusetall, avlusninger
og planktonprøver fra Nord-Frøya i perioden 2011-2018». Lone har spilt inn presentasjonen med
sine egne kommentarer, og denne vil legges ut på Taskforce lakselus sitt eRom Project (se over).

Bygging av rom til lusekulturene
Taskforce lakselus holder ulike linjer av lakselus i kultur, og i lokalene våre på NTNU SeaLab er det
begrenset med plass til hold av fisk. Vi har derfor gått sammen med NTNU for å bygge et nytt rom
der vi kan ha våre lakseluskulturer. Rundt årsskiftet var selve rommet ferdig (se bilde), og nå jobbes
det med å sette inn kar og annen innredning. Dette skal være ferdig i løpet av februar.
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