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Forord 

Selskapene Akvator og UNI Research har utarbeidet en akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre 

Hardanger, med fokus på laks og regnbueaure. Analysen er en bakgrunnsrapport til arbeidet med 

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, og er utarbeidet på oppdrag av 

Hordaland fylkeskommune. Akvator har vært prosjektleder. Rapporten blir derfor her referert til som 

Akvator-rapporten. 

Formålet med analysen er beskrevet i forordet: 

Føremålet med analysen er å fokusera på moglegheitene til oppdrettsnæringa (laks og 

regnbogeaure) innanfor gitte rammer og framtidige behov. Viktige element er optimal og 

overordna struktur, produksjonssoner, smittehygiene, fiskevelferd, miljømessige verknadar 

og langsiktige og trygge rammer for næringa i regionen. 

Konklusjonen er at dagens lusesituasjon ikke gir grunnlag for produksjonsøkning i planområdet. I 

tillegg pekes det på at rømninger er en trusselfaktor mot villaks som også tilsier vekststopp.  

Forfatterne av Akvator-rapporten har ikke benyttet anledningen til en kritisk gjennomgang av 

forutsetninger som er lagt til grunn for analysene som er utført av leverandørene av forskningsstøtte 

til forvaltningsmyndighetene. Disse leverandørene er først og fremst Havforskningsinstituttet, 

Veterinærinstituttet og UNI Research selv.  

Oppdretterne i Hardanger har funnet det nødvendig å utarbeide vår egen rapport, som kritisk går 

gjennom forutsetningene Akvator-rapporten bygger på. Budskapet er at det ikke er nødvendig å 

begrense oppdrettsnæringens vekst i plansonen, verken på grunn av lakselus eller rømt 

oppdrettslaks. 

Akvator-rapporten inneholder forslag til avbøtende tiltak, som kan gi grunnlag for framtidig vekst i 

den grad de implementeres og får påviselig effekt. Mange av de foreslåtte tiltakene er gode, og 

mange vil sikkert bli implementert, men trolig av andre grunner enn de hensikter forfatterne av 

akvakulturanalysen legger til grunn.  

Vår rapport begrenser seg til å påvise at grunnlaget for akvakulturanalysens påstander om lus og 

rømt oppdrettslaks er feil, og går ikke inn på andre tema. 

Rapporten er utarbeidet av rådgiver Jan Arve Gjøvik. 

 

Hardanger, 30.09.2015 

Lingalaks AS  Eide Fjordbruk AS   Tombre Fiskeanlegg AS 
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Sammendrag 
Formålet med denne rapporten er å gi innspill til det videre arbeidet med Regional kystsoneplan for 

Sunnhordland og ytre Hardanger, og er et tilsvar til akvakulturanalysen utarbeidet av Akvator og UNI 

Research. Konklusjonen i akvakulturanalysen er at lakselus og rømt oppdrettslaks er så store trusler 

mot vill laksefisk at produksjonsøkning i planområdet ikke bør tillates.  

Lakselus 
Lakselus er ikke årsaken til at bestandene av villaks og sjøaure ble svekket i Hardanger.  

Årsakene er mest sannsynlig en kombinasjonseffekt av forutgående langvarig overbeskatning, 

nedsatt produktivitet i ferskvannsfasen, forhøyet dødelighet i fjordfasen under smoltutvandringen, 

og det økologiske regimeskiftet i havet på slutten av 1980-tallet. Bestandene ble da så svekket at de 

under det vedvarende ufordelaktige havregimet ikke har greid å bygge seg opp igjen. 

Det er ingen sammenheng mellom produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanleggene og 

infeksjonsnivået på vill laksefisk. Infeksjonsnivået på sjøaure går ned i samme periode om sommeren 

som luseggproduksjonen går opp. 

Sjøauren smittes tidligere på forsommeren enn oppdrettslaksen, og smittenivået øker raskere på 

sjøauren enn oppdrettslaksen. Forklaringen er mest sannsynlig at det finnes et hittil uidentifisert 

smittreservoar som ikke er relatert til oppdrettsnæringen. 

Det er ingen sammenheng mellom prognoser for dødelighet på laksesmolt og fjordstasjonær aure i 

Hardangerfjorden og observert bestandsutvikling. 

Antall fastsittende lus på oppdrettslaksen i Hardangerfjorden øker ikke proporsjonalt med antall 

klekte lusegg produsert i oppdrettsanleggene.  

Tettheten av pre-infektive og infektive luselarver i Hardangerfjorden er svært lav, selv om det 

produseres mange milliarder klekte lusegg i oppdrettsanleggene. Forklaringen på at oppdrettslaks og 

vill laksefisk smittes må bero på at fordelingen av luselarver i vannmassene er ujevn, og at det 

oppstår konsentrasjoner av larver med høy nok tetthet. 

Fokus bør rettes mot strandsonen som smittereservoar for villfisk og mot oppdrettsnøtene som 

smittereservoar for oppdrettsfisken. Det er sannsynlig at notvasking, notbytte og opptørking i 

forbindelse med avlusning frigjør store mengder pre-infektive og infektive luselarver som 

hovedsakelig infiserer fisk i samme anlegg. 

Dagens spredningsmodeller forklarer ikke ulikheten i smittetrykk mot oppdrettslaks og villfisk.  

Forvaltningen av oppdrettsnæringen er basert på en smittemodell som bygger på tilbakeviste 

forutsetninger om at smittetrykket er proporsjonalt med produksjonen av lusegg i 

oppdrettsanleggene, og at smitten er noenlunde jevnt fordelt i vannmassene. 

Sjøauren overlever høy lusinfeksjon pga periodevis tilbakevandring til elvemunninger for å avluse 

seg. Artsfordelingen mellom lakselus og skottelus på sjøaure er ikke dokumentert. 
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Ifølge HI har laksesmolten sluppet ut av Hardangerfjorden uten særlig påslag av lakselus i 2010, 2013 

og 2014. Det er ikke påvist at år med lite lus i vaktburene etterfølges av år med mer 

tilbakevandrende gytelaks, og omvendt at år med mye lus gir mindre gytelaks.  

Det foreligger en rekke paradokser og mange ubesvarte spørsmål omkring lusas antatte påvirkning av 

vill laksefisk. Luseforskningen må refokuseres fra modellbygging til empiriske studier av reelle 

bestandseffekter på vill laksefisk. 

Tiltaksgrenser for lusesmitte på oppdrettslaks kan ikke baseres på observasjoner av lusesmitte på vill 

laksefisk. Det bør i stedet etableres infeksjonsmål begrunnet med hensynet til fiskevelferd. 

Rømt oppdrettslaks 
Genetiske skadevirkninger forårsaket av rømt oppdrettslaks er ikke dokumentert. Innblanding av 

arvemateriale fra oppdrettslaks i villaks har ikke potensial til å redusere villaksens levedyktighet. 

Påvirkning er ikke det samme som skade. Idéen om skade bygger på generelle resonnementer og 

modeller basert på omtvistete forutsetninger. 

Det er sannsynliggjort at oppdrettslaks kan krysse seg med villaks, og i noen få tilfeller hittil er det 

påvist at den kan etterlate et genetisk avtrykk i en elvepopulasjon. Effekten av et slikt avtrykk er ikke 

undersøkt. Det er lagt til grunn som en forventning at et genetisk avtrykk uansett er skadelig, til dels 

begrunnet med henvisning til at oppdrettslaks har mindre genetisk variasjon enn villaks. Genetiske 

undersøkelser tyder imidlertid på det motsatte. 

Villaksforvalterne regner med at hver elv har en laksebestand som er en unik genressurs. Hvis dette 

er tilfellet, blir det et tankekors at streifende villaks og kultiveringslaks som gyter i andre elver enn sin 

hjemmeelv, ikke skal greie å etterlate seg et genetisk avtrykk som reduserer forskjellene mellom 

stammene. Den dårligere tilpassete rømte oppdrettslaksen mistenkes for å greie noe som livskraftig 

villaks ikke greier. 

Naturlig seleksjon er en effektiv kraftvask i en laksepopulasjon, som renser ut arvemateriale som 

reduserer individenes fitness. Av 1000 lagte lakseegg overlever 1 til gytelaks. 

Forskningen har hittil fokusert på å kartlegge omfanget av rømninger og oppvandring av rømt laks i 

elver. Andel rømt oppdrettslaks i lakseelver framstilles som et mål for potensialet for produksjon av 

krysningslaks. Metodene som benyttes gir systematisk overestimering av andel oppdrettslaks. 

Kartlegging av reproduktive barrierer er utelatt.   

Andel rømt oppdrettslaks i elvene er beregnet til 1,1% i 2014. Det er ukjent hvor mange av 

rømlingene som er effektive gytere og har reproduktiv suksess. Tall oppgitt av forskning og 

forvaltning for innslaget av rømt oppdrettslaks er overdrevne og misvisende. 

For hver avlsgenerasjon reduseres oppdrettslaksens fitness. Alt tyder på at andel rømt oppdrettslaks 

som vandrer opp i elver går ned. Etter hvert som genetisk avstand øker, er det mulig at oppdrettslaks 

blir mer og mer ikke-kompatibel med villaks. Dette fører til at potensialet for produksjon av 

levedyktige krysninger kan bli mindre og mindre. 

Forskningsbehovet knytter seg først og fremst til å finne ut om innkrysning av arvemateriale fra 

oppdrettslaks i villaksbestander er skadelig, gunstig eller nøytralt. Det er ingen prosjekter som 

arbeider med denne problemstillingen. 
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Bevaringsbiologien må fokusere på endringsprosessene naturlig seleksjon, genflyt og genetisk drift, 

ikke på vern av en tilstand. Fordi både naturlig og menneskeskapt endring av miljøet er uunngåelig, 

bør det bevaringsgenetiske målet være å sikre villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter. 

Den politiske målsetningen om at havbruk ikke skal bidra til varige endringer i de genetiske 

egenskapene til villfiskbestandene, kan ikke operasjonaliseres med referanser til genetisk stabilitet 

eller integritet. Genetiske endringer som er tilpasninger til miljøendringer blir like varige som 

miljøendringene. I den grad en genetisk egenskap blir varig, er det fordi den er gunstig.  

Fokus må flyttes fra populasjoner i enkeltelver til større forvaltningsenheter, som inneholder større 

genetisk og miljømessig variasjon, og som er mer robust i forhold til potensiell skadelig påvirkning. 

Elvene i Hardanger bør forvaltes som en meta-populasjon, der Etneelva trolig er kilde-elv til mange 

av de andre elvene. I tidligere tider kan også noen av de andre elvene ha bidratt med migranter til 

andre elver, for eksempel Eio i Indre Hardanger. 

Det bør iverksettes tiltak for å bygge opp igjen laksebestandene i Hardanger, som fremdeles er 

svekket av langtidsvirkninger av overbeskatning og miljøendringene som skapte sammenbruddet. 

Bygging av laksetrapper, gyteplasser for laks og andre habitatforbedringer bør være det prioriterte 

tiltaket for å øke produksjonen av villaks i Hardanger. Forsterkningsutsettinger av rogn, yngel og 

smolt kan være nyttige tiltak for å hjelpe svake bestander over en kneik. Utfasingen av utsettinger de 

siste tiårene kan ha forsinket gjenoppbyggingen av bestandene.  
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Innledning  
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i sine årlige rapporter om utviklingen til villaks og 

sjøaure innført et skille mellom stabiliserte og eksistensielle trusler mot bestandene. VRL klassifiserer 

trusselfaktorene slik: 

”En trussel er en negativ påvirkningsfaktor som enten virker nå og/eller det er sannsynlig at 

vil virke i framtida. Trusler kan graderes ut fra sannsynligheten for en forverring av 

situasjonen. Vi forsøker å skille mellom stabiliserte trusselfaktorer som enten har opphørt å 

virke, eller som fortsatt virker men hvor tiltak reduserer sannsynligheten for en forverring av 

situasjonen, og ikke stabiliserte trusselfaktorer som medfører større sannsynlighet for 

forverring av situasjonen.” (s.107 i rapport 2/2010)   

Denne klassifiseringen av trusselfaktorer kan kritiseres for å undervurdere den vedvarende effekten 

av såkalte stabiliserte trusler, og ikke minst den historiske effekten disse faktorene hadde i forhold til 

å framprovosere og/eller forsterke sammenbrudd i bestander av laksefisk.  

Selve prinsippet om å kategorisere trusselfaktorene på denne måten bør imidlertid også 

problematiseres, fordi dette er en definisjon som legger føringer for forskningen, forvaltningen og 

allmennhetens forståelse av situasjonen. Når lakselus og rømt oppdrettslaks klassifiseres som ikke-

stabiliserte trusler med høy påvirkningsgrad, blir det en tautologisk slutning at disse faktorene har 

størst forklaringsevne i forhold til villaksens framtidsutsikter. I denne sammenhengen definerer VRL 

oppdrettsnæringens rolle slik: 

”Videre ble to faktorer knyttet til oppdrettsnæringen, lakselus og rømt oppdrettsfisk, plassert 

som de eneste klare aktive ikkestabiliserte eksistensielle truslene.” (s.120 i rapport 2/2010)   

Illustrasjonen nedenfor er kopiert fra VRLs siste rapport (nr 8/2015), og inneholder VRLs egen 

forklarende tekst. Vi kan merke oss at både lakselus og rømt oppdrettslaks har gul farge, som betyr 

at VRL mener vi har moderat kunnskap om dette og at det knytter seg moderat usikkerhet til hvordan 

disse faktorene vil påvirke utviklingen. Det er imidlertid lite i rapportens tekst for øvrig som tyder på 

at VRL er særlig usikker. Medieoppslagene som benytter figuren tyder heller ikke på at 

videreformidlerne er særlig usikre. Opinionen er i stor grad vunnet for tanken om at 

oppdrettsnæringen er hovedproblemet. Markedsføringen har vært vellykket. 
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Skillet mellom historiske og nåtidsaktive faktorer handler om definisjonsmakt. Oppdrettsnæringen er 

definert som problemet. Dette er ikke et vitenskapelig funn basert på gode data og uhildet analyse. 

Ved å anlegge et skille mellom historiske og eksistensielle trusler, har oppdrettsnæringens kritikere 

skaffet seg herredømme over «fortellingen om laksen». Det kommuniseres et bilde av situasjonen for 

villaksen til offentligheten som er feil, men som likevel setter dagsorden for offentlig forvaltning og 

politisk opinionsdannelse.  

I denne rapporten skal vi forklare hvorfor lakselus ikke er en trussel mot vill laksefisk. Villaks og 

sjøaure påføres ikke en ekstradødelighet på grunn av lakselusinfeksjon, i et omfang som er i stand til 

å regulere bestandsutviklingen. Vi skal videre forklare hvorfor genetisk forurensing er et harmløst 

problem. Innblanding av arvemateriale fra oppdrettslaks i villaks har ikke potensial til å redusere 

villaksens levedyktighet.  

Vi skal forklare hvorfor smittemodellene som forvaltningen legger til grunn er feil, og lansere nye 

hypoteser om lakselussmitte som forskningen bør forfølge.  

Vi presenterer en alternativ og bedre teori om hvorfor villaks og sjøaure har gått kraftig tilbake, som 

tilbakeviser årsaksforklaringer basert på lakselusinfeksjon og genetisk forurensing.  

Kort fortalt var oppdrettsnæringen enda i sin barndom da problemene begynte for villaksen. Allerede 

tidlig på 1980-tallet var bestandene av villaks på Vestlandet i tilbakegang på grunn av ekstrem 

overbeskatning og mangel på gytelaks. Mange steder var elvenes produksjonskapasitet i tillegg 
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redusert av vasskraftreguleringer, forsuring av vannet og andre typer forurensning. I noen fjorder 

oppstod det blandsoner i brakkvann der det utviklet seg aluminiumsforbindelser som var giftige for 

utvandrende smolt. På slutten av 1980-tallet gjennomgikk hele Nord-atlanteren et økologisk 

regimeskifte som reduserte postsmoltens tilgang til byttedyr med høy ernæringsverdi. På denne 

tiden fikk vi en synkron og kraftig tilbakegang for laksebestander i hele laksens utbredelsesområde. 

Tilbakegangen var omtrent like stor i områder med og uten oppdrett.  

På Vestlandet ble laksestammene ekstraordinært svekket, på grunn av kombinasjonseffekten av de 

negative påvirkningene beskrevet ovenfor, og karakteren til de vestlandske elvene. Landsdelen skiller 

seg ut fra resten av landet ved at elvene generelt har korte lakseførende strekninger, høy fallgradient 

og lite tallrike bestander (med noen unntak). Elver med små bestander har større risiko for utarming 

av bestanden, fordi sjøreserven er liten og lettere svekkes av endringer i marin overlevelse enn 

tallrike bestander. Mange av bestandene ble så reduserte at de under det vedvarende ufordelaktige 

havregimet ikke har greid å bygge seg opp igjen enda. 

Det er lite sannsynlig at vassdragsreguleringer, fysiske inngrep i elver, sur nedbør og annen 

forurensning er primærårsaker til sammenbruddet. Men disse faktorene er medvirkende årsaker til 

at bestandene aldri bygget seg opp igjen etter sammenbruddet. De er fremdeles virksomme, og 

burde vært klassifisert som nåtidsaktive og ikke-stabiliserte i VRLs matrise. 
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Oppdrettsnæringens vekstpotensial begrenses ikke av lakselus 
Akvator-rapporten har en tilsynelatende tilforlatelig diskusjon av miljøeffekten av lakselus, ut fra 

konvensjonell tenkning. Rapporten konkluderer med at  

«Mykje tyder likevel på at dagens lusesituasjonen ikkje gir grunnlag for produksjonsauke i 

planområdet før lusesituasjonen er meir under kontroll».  

Vi er uenig i forutsetningene og referansene som rapporten bygger på, og begrunner dette i det 

følgende. 

I dette kapittelet skal vi diskutere smittemodeller og bestandseffekter på vill laksefisk, med sikte på å 

besvare spørsmålet om det er rimelig å begrense vekst i produksjonen av oppdrettslaks i plansonen, 

basert på en antatt påvirkning av lus på vill laksefisk. Det vil bli lagt spesiell vekt på Hardangerfjorden, 

fordi det finnes et godt tilfang av data herfra, og samtidig er Hardangerfjorden et brennpunkt for 

konflikten mellom representanter for villaksinteressene og oppdrettsnæringen. 

Vi skal begrunne hvorfor smittemodellen som benyttes av forvaltningen er misvisende og bør 

forkastes som metode for å forstå hvordan vill laksefisk og oppdrettsfisk smittes. Analyse av 

sekvensielt påslag av lus på oppdrettslaks og sjøaure viser ulik smittedynamikk. Smittetrykket mot vill 

laksefisk kan ikke forklares av luseggproduksjonen i oppdrettsanlegg. Bestandsendringene for laks og 

sjøaure i Hardangerfjorden støtter ikke hypotesen om at lakselusindusert dødelighet er en vesentlig 

driver for utviklingen. 

Forvaltningens smittemodell for lakselus består av en modell for smittetrykk og en modell for 

smittespredning. Forvaltningens forskningsstøtteleverandører Havforskningsinstituttet og 

Veterinærinstituttet har foreslått en varslingsindikator som modellerer antall infektive lakseluslarver 

per m2 sjøareal ut fra en kjernetetthetsmodell som skal gi et varsel om lave, moderate eller høye 

tettheter av luselarver for gitte områder. Kjernetetthetsmodellen bygger på den ukentlige 

rapporteringen av lus fra lakseoppdrettsanleggene, kombinert med biomassedata og temperatur. En 

hydrografisk modell estimerer spredningen av lakseluslarver i tid og rom basert på partikkelutslipp 

fra oppdrettsanlegg, samt miljøforhold som strøm, temperatur og saltholdighet. Det legges opp til at 

kjernetetthetsmodellen på kort sikt skal være den primære modellen for varsling/forvaltning. På 

lengre sikt skal den hydrografiske smittespredningsmodellen gi nok informasjon og derfor overta. 

Varslingsindikatoren skal verifiseres ved å måle påslag av lakselus på vill laksefisk.  

Smittespredningsmodellen 
På s.75 i Akvator-rapporten er det gjengitt en figur som viser partikkelspredning fra 2 utslippspunkt i 

henholdsvis indre og ytre Hardanger. Figuren er forklart med følgende tekst: 

Modellering av spreiing av partikkelutslepp for ein gitt mai - månad, både passive partiklar 

som følgjer straumen, og partikkelmodellar for lus som beveger seg opp og ned i vatnet som 

respons på lys og salinitet, indikerer at dei fleste partiklar ikkje vert spreia meir enn ca. 40 km 

frå utsleppspunktet, men at en del når 100 km, dvs. halve lengda av Hardangerfjorden.  

Dette er illustrert i rapportens figur 50, gjengitt nedenfor som figur 1. 
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Figur 1. Illustrasjon av kjøringer av en hydrodynamisk spredningsmodell, som viser hvordan partikler 

kan spre seg fra 2 spredningspunkt i henholdsvis indre og ytre Hardanger. 

Figur 1 gir inntrykk av stor spredning. Ettersom oppdrettslokalitetene ligger mye nærmere hverandre 

enn 40 km, kan modellkjøringene tolkes som at alle lokaliteter kan påvirke alle i et stort geografisk 

område. Spredning vil jevnlig foregå mellom lusekoordineringssoner og brakkleggingssoner. 

Figur 50 i Akvator-rapporten er presentert med referanse til en artikkel av Aspelin m.fl.1. Den 

refererte artikkelen inneholder 2 figurer som er gjengitt nedenfor. Figur 2 viser den aggregerte 

spredningen for perioden 2.mai til 9.juni 2007 fra et utslippspunkt i den ytre delen av 

Hardangerfjorden (rødt punkt), mens figur 3 viser det samme for et utslippspunkt i den indre delen. 

Begge figurene gir inntrykk av omfattende spredning og en rimelig jevn fordeling av tetthet med 

høye konsentrasjoner over hele fjordtverrsnittet innen avstander på 30-40 km fra utslippspunktene.  

 

Figur 2. Illustrasjon av en kjøring av modellen NorKyst800 med en grid på 200 x 200 m. 

Spredningspunktet i ytre Hardanger er markert med rødt. 

                                                             
1 Lars Asplin, Ingrid A. Johnsen, Anne D. Sandvik, Jon Albretsen, Vibeke Sundfjord, Jan Aure & Karin K. Boxaspen 
(2014) Dispersion of salmon lice in the Hardangerfjord, Marine Biology Research, 10:3, 216- 225, 
DOI:10.1080/17451000.2013.810755 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/32272/17451000.2013.810755.pdf  

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/32272/17451000.2013.810755.pdf
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Figur 3. Illustrasjon av en kjøring av modellen NorKyst800 med en grid på 200 x 200 m. 

Spredningspunktet i indre Hardanger er markert med rødt. Maksimal vist tetthet er 450 copepoditter 

pr grid (40.000 m2), som tilsvarer ca 1 pr 100 m2. 

Hvis dette er korrekt, følger det logisk at lusesmitte skal være til stede stort sett overalt og samtidig, 

og at både oppdrettslaks og sjøaure derfor vil ha samme sannsynlighet for å bli infisert. Vi ser da bort 

fra at tettheten av fisk i en merd tilsier at det er større sannsynlighet for en passivt drivende larve å 

finne en vert her.  

Imidlertid viser data for fastsittende lus på oppdrettslaks og sjøaure i samme område ulik utvikling 

gjennom våren og sommeren. Figur 4 nedenfor viser fastsittende lus på oppdrettslaks i perioden 

2012-2015 i Hardangerfjorden (data fra HFN). 2012-2015 er perioden etter at ukentlige tellinger av 

lus ble innført, og som muliggjør sekvensiell analyse. Det er lave nivå av fastsittende lus på 

oppdrettslaks i en lang periode hver vår/sommer.  

Periodene avgrenset av vertikale strek angir ukene med overvåkning av lakselus på villfisk (uke 

19/20-28). Den typiske utviklingen for infeksjon av villfisk er moderate nivå tidlig i disse periodene 

(uke 20-22), kraftig økning i ukene 25 og 26, og deretter en reduksjon. Øverst i figuren er 

avlusningsinnsatsen gjengitt som antall avlusninger pr uke, fordelt på badebehandling og behandling 

med medisinfôr. Både i 2012 og i 2014 var det ingen behandlinger i et tidsrom på 4 måneder om 

sommeren og tidlig høst, mens det i 2013 var noen få behandlinger i dette tidsrommet. Det kan 

utledes av dette at det stabilt lave nivået av fastsittende lus på oppdrettslaks om sommeren ikke 

skyldes avlusning.  
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Figur 4. Den øverste delen av figuren viser antall avlusninger pr uke i Hardanger 2012-2015. Den 

nederste delen viser fastsittende lus på oppdrettslaks samme periode. Periodene avgrenset av 

vertikale strek angir ukene med overvåkning av lakselus på villfisk.   

Figur 5 viser periodene med liten behandlingsinnsats i form av bokser som omslutter også kurven for 

fastsittende lus. Perioden er typisk fra uke 25/26 til 42/43, som er fra begynnelsen av juni til 

begynnelsen av oktober. I 2013 var det til sammen 13 avlusninger i perioden da det var 2 i de andre 

årene. 

 

Figur 5. Periodene med liten behandlingsinnsats er illustrert med bokser som omslutter også kurven 

for fastsittende lus. Det var svært få avlusninger i 2012 og 2014, men litt flere i 2013. 
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I den grad mengde fastsittende lus er en indikator for påslag av lus på fisken, må dette tolkes som at 

oppdrettsfisken unngår å bli smittet i samme periode som sjøauren blir kraftig smittet. Dette er et 

paradoks som verken forklares av modellen for smittetrykket eller av den hydrodynamiske 

spredningsmodellen. Det samme mønsteret ble dokumentert i 1998 av Rådgivende biologer, som 

skrev følgende2: 

I oppdrettsanlegga var det uvanleg lite lus på fisken sommaren 1998. Likevel var vill sjøaure i 

midtre delar av Hardangerfjorden sterkt infisert av lakselus. 

Perioden med lite fastsittende lus på oppdrettsfisk er mye lengre enn perioden med lite avlusning: 

typisk fra uke 14 til uke 41 (begynnelsen av april til begynnelsen av oktober, eller nesten 7 måneder). 

Dette er illustrert i figur 6, som viser at mengden voksne hunnlus og bevegelige lus også var minst i 

de samme periodene.  

 

Figur 6. Mengden voksne hunnlus og bevegelige lus var minst i de samme periodene som det var 

minst fastsittende. Perioden uke 14-41 (begynnelsen av april til oktober) går igjen med >0,1 voksne 

hunnlus pr oppdrettslaks, unntatt 2013 da det var 0,3 i uke 29 og 0,2 i uke 37. 

I vedlegg 1 er det vist flere figurer som illustrerer detaljer i sammenhengen mellom påslag av lus, 

avlusningsinnsatsen og produksjon av lusesmitte i oppdrettsanleggene. 

Smittetrykkmodellen 
Sommerhalvåret preges altså av lite eller moderat påslag av ny lusemitte på oppdrettslaksen i 

Hardanger. Dette er kontrafaktisk i forhold til smittemodellen, som legger til grunn at smittetrykket 

er proporsjonalt med produksjonen av klekte lusegg i oppdrettsanleggene. 

                                                             
2 Kålås, S. & K. Birkeland. 1999. Registreringar av lakselus på sjøaure i Hardangerfjorden og på Sotra sommaren 
1998. Rådgivende Biologer, rapport 388, 20 sider. 
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En analyse av produksjonen av smitte i nasjonal målestokk fant et helt annet resultat, som er vist i 

figur 7 nedenfor. Figuren er kopiert fra en artikkel publisert av Veterinærinstituttet med 

samarbeidspartnere i 20143. 

 

Figur 7. Internt smittetrykk i eget anlegg. Rød kurve viser Sør-Norge, svart Midt-Norge og blått Nord-

Norge. 

Ifølge denne modellen øker smitteproduksjonen i Sør-Norge kraftig i juni, når en topp i juli/august, og 

reduseres kraftig i september og oktober. Dette er tilnærmet motsatt av årssyklusen for påslag av 

fastsittende lus i Hardanger. Modellen bygger på tidligere arbeider om smitteproduksjon og 

smittespredning publisert av Veterinærinstituttet m.fl. 

Figur 8 nedenfor er kopiert fra samme artikkel, og viser resultatet av modellkjøringen for produksjon 

av intern og ekstern smitte. Vi kan merke oss at modellen predikerer størst smitteproduksjon i ytre 

Hardanger og Sunnhordland i uke 34. Lusetellingene bekrefter ikke at smittetrykket er høyt i uke 34. 

Smittetrykket begynte å øke i uke 41/42 i 2012-2014. 

                                                             
3 Anja B. Kristoffersen, Daniel Jimeneza, Hildegunn Viljugreina, Randi Grøntvedt, Audun Stien, Peder A. Jansen 
2014. Large scale modelling of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infection pressure based on lice 
monitoring data from Norwegian salmonid farms. Epidemics, Volume 9, December 2014, Pages 31–39 
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Figur 8. Modellkjøringer for produksjon av intern (øverst) og ekstern smitte (nederst). 

 

Havforskningsinstituttets risikorapport 2015 har en beregning av smittetrykk i Hardangerfjorden i 

2014. Rapporten presenterer en figur (gjengitt som figur 9 nedenfor) som viser produksjonen av 

klekte lusegg fra oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden i en periode på litt mer enn 4 måneder, med 

1.april som startdato og begynnelsen av august som periodeslutt. I april og begynnelsen av mai ble 

produksjonen estimert til ca 100 millioner klekte egg pr dag. Dette økte til det tredobbelte mot 

månedsskiftet juni/juli, falt deretter litt av, og økte så raskt til 7-800 millioner i august. 

 

Figur 9. Beregnet smittetrykk i Hardangerfjorden i 2014. Rød kurve viser totalproduksjonen av klekte 

egg. Blå kurver viser produksjonen i enkeltanlegg. 

Smittetrykksmodellen har en forventning om at påslagene av lus på all laksefisk i Hardangerfjorden 

skal være proporsjonal med denne kurven. Det viser seg at kurven til en viss grad gjenspeiler 

smittetrykket mot sjøauren fram mot slutten av juli, men reduksjonen i infeksjonsnivået som normalt 
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kommer i august står i strid med modellens forventning. Modellen forklarer overhodet ikke 

utviklingen i infeksjonsnivået på oppdrettslaksen. 

Havforskningsrapporten 2015 inneholder en figur på s.27 (gjengitt som figur 10 nedenfor), som 

oppsummerer beregningene av klekte lusegg fra oppdrettsanleggene i Hardangerfjorden for hvert av 

årene 2010-2013.  

 

Figur 10. Beregnet produksjon av klekte lusegg fra oppdrettsanleggene i Hardangerfjorden for hvert 

av de 4 årene i perioden 2010-2013. 

Figur 10 viser at smittetrykket i 2013 var mye lavere enn i 2014, og at det også i 2012 var litt lavere i 

perioden inntil 91 dager etter 1.april. Figur 10 viser en kortere periode enn figur 9. Både i 2010 og 

2011 var luseggproduksjonen svært mye høyere. Det lave smittetrykket i 2013 kom imidlertid ikke til 

syne i form av mindre påslag av fastsittede lus, verken på oppdrettslaksen (se figur 6) eller på 

sjøauren.  

Variasjonene i beregnet smittetrykk gjenspeiles ikke i påslagene av lus på sjøaure. HI har beregnet 

dødelighetsrisikoen for sjøaure på stasjonene Ålvik, Rosendal og Etne for perioden 2010-2014, og 

framstilt resultatet som vist i figur 11 nedenfor. 

 

Fig. 11. HIs predisjoner for luseindusert dødelighet for sjøaure i Hardangerfjorden for perioden 2010-

2014. Figuren er kopiert og bearbeidet fra HIs risikoanalyse 2015. 

I 2010 og 2011, da smitterykket var inntil 8 ganger høyere enn påfølgende år, var luseinfeksjonen på 

sjøauren mindre enn i 2012.  

Predikert dødelighet er sammenholdt med beregningen av smittetrykket i tabell 1 nedenfor.  
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 Smittetrykk Ålvik Rosendal Etne 

2010 Høyt  55 54 

2011 Høyt 17 67 3 

2012 Lavt 40 87 74 

2013 Lavt 32 38 32 

2014 Moderat 7 42 43-71 

 

Tabell 1. Smittetrykket er angitt som høyt, lavt og moderat basert på beregningene gjengitt i figurene 

9 og 10. Predikert dødelighet for sjøaure er hentet fra figur 11.  

Sammenligningen viser at det er ingen sammenheng mellom beregnet smittetrykk og 

infeksjonsnivået på sjøauren, målt som andel fisk med høy risiko for dødelighet. I år med høy 

produksjon av lusesmitte var andel sjøaure med høy infeksjon omtrent på samme nivå eller mindre 

enn i år med lav produksjon. 

Ulik utvikling av infeksjonsnivået på oppdrettslaks og sjøaure kan forklares dersom det er slik at 

smitten ikke er jevnt fordelt i vannmassene i fjorden, men opptrer i «hotspots» der sjøauren beiter. 

Eventuelt akkumuleres copepoditter generelt i strandsonen, der sjøauren i stor grad holder til. Hvis 

dette er korrekt, betyr det samtidig at den hydrodynamiske smittespredningsmodellen er 

misvisende, muligens fordi interaksjonen mellom strømmer, vind, strandlinjer og 

undervannstopografi ikke er tilfredsstillende parametrisert og inkorporert i modellen. En alternativ 

forklaring kan være at sjøauren smittes fra et hittil ukjent smittereservoar. 

I en skotsk fjord ble det registrert opptil 200 ganger høyere konsentrasjoner av luselarver innunder 

land enn midt i fjorden4. Flere studier fra Skottland, Irland, Canada og Færøyene bekrefter det 

samme. 

Ettersom det er sannsynlig at luselarver kan akkumuleres i strandsonen, bør det formuleres 

hypoteser om hvordan sjøauren blir smittet når den beiter. Driver luselarvene passivt omkring i 

tangbeltet, eller fester de seg til et eller annet substrat? På Stillehavskysten av Canada er det påvist 

at stingsild kan være en temporær vert for lakselus, selv om det er lite sannsynlig at L.salmonis blir 

kjønnsmoden når den lever på denne verten. Det er dessuten påvist at rognkjeks kan være vert for i 

alle fall Caligus spp. (skottelus), men det er usikkert om den også er vert for L. salmonis i naturen5. I 

laboratoriet har man fått L.salmonis til å overleve på rognkjeks ganske lenge6. Dette kan også gjelde 

leppefisk, som i likhet med rognkjeks har instinktiv rensefiskatferd, som muligens er utviklet i alle 

arter som i naturen enten renser artsfrender eller fisk den lever i nær kontakt med. I laboratorie-

forsøk ble det påvist at voksne hunner kan feste seg på torsk og utvikle eggstrenger med levedyktige 

egg som etterpå gjennomgikk naupliusstadiene og skallskifte til infektive copepoditter7. Det samme 

forsøket kunne ikke påvise at hunner som festet seg til stingsild og sei utviklet eggstrenger. 

                                                             
4 Penston, M. J., McKibben, M. A., Hay, D. W. and Gillibrand, P. A. (2004), Observations on open-water densities 
of sea lice larvae in Loch Shieldaig, Western Scotland. Aquaculture Research, 35: 793–805. doi: 10.1111/j.1365-
2109.2004.01102.x 
5 Saksida, S., Bricknell, I., Robinson, S. and Jones, S. 2015. Population ecology and epidemiology of sea lice in 
Canadian waters. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2015/004. v + 34 p. 
6 http://www.ilaks.no/lakselusvaksine-ingen-snarlig-losning-men-er-optimist/  
7 Campbell C Pert, A Jennifer Mordue Luntz, Bríd O'Shea, Ian R Bricknell (2012): The settlement and 
reproductive success of Lepeophtheirus salmonis (Krøyer 1837; Copepoda: Caligidae) on atypical hosts.   
Aquaculture Research 05/2012; 43(6):799-805. DOI:10.1111/j.1365-2109.2011.02891.x 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2011.02891.x/abstract  

http://www.ilaks.no/lakselusvaksine-ingen-snarlig-losning-men-er-optimist/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2011.02891.x/abstract
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Det bør undersøkes om ikke-salmonider kan fungere som mellomvert fra frittlevende til fastsittende 

stadier, og slik sett som transportmekanisme for lusa. Det er dokumentert at rognkjeks bringer med 

seg skottelus og smitter andre arter når den trekker inn til strandsonen om våren. Forsøket med 

torsk kan tyde på at lakselus også kan oppformeres på andre arter enn laksefisk. 

Det foreligger observasjoner av påslag av skottelus (Caligus elongatus eller Caligus spp.) på 

oppdrettslaks som gjør det naturlig å reise spørsmålet om registrering av fastsittende lus på sjøaure i 

regi av den nasjonale lakselusovervåkningen utføres korrekt. Metoden som benyttes ved 

lusetellinger på oppdrettslaks skiller ikke mellom arter av lus på fastsittende stadier.  

Det er en utbredt oppfatning blant oppdrettere at påslag av skottelus kommer når sild, sei, torsk og 

muligens makrell kommer inn i fjordene.    

Det er imidlertid svært usannsynlig at det er mulig å skille mellom copepoditter av Lepeoptheirus 

salmonis og Caligus elongatus ved vanlig visuell inspeksjon. På dette stadiet er de omtrent like store, 

har samme form, og skilles ved at L.salmonis har to svarte strek bak øynene, mens C.elongatus har 

rødlige prikker i samme posisjon8. Også de bevegelige stadiene er vanskelig å skille visuelt, uten bruk 

at stereoskopi. Generelt er C.elongatus mindre enn L.salmonis, men det forekommer relativt mye 

overlapping med hensyn til størrelse. 

Det hefter altså usikkerhet ved rapportene om påslag av skottelus på oppdrettslaks. Lusetellingene 

bør verifiseres/falsifiseres ved hjelp av genetiske metoder. 

Dersom lusetellingene kamuflerer en reell artsproblematikk, kan et hittil uidentifisert påslag av 

skottelus på sjøaure og muligens også på oppdrettslaks bidra til å forklare en del av den observerte 

smittedynamikken. Hvis mye fastsittende og bevegelig lus på sjøauren faktisk er skottelus, kan dette 

bety at sjøauren i stor grad mottar smitte fra andre fiskearter som lever i strandsonen.  

Ifølge den gjengse smittetrykksmodellen skal påslaget av lus på sjøauren øke utover sommeren og 

tidlig høst. Imidlertid indikerer de få data som kan belyse dette en betydelig nedgang i løpet 

sensommeren. En UNI-rapport9 viser data for lusinfeksjon ved Herdla i Osterfjorden for årene 2009-

2013, som i alle fall for enkelte år viser denne nedgangen i juli (gjengitt som figur 12 nedenfor). 

                                                             
8 Eirikur Danielsen (2013): Identification of the free swimming stages of Caligus elongatus and Lepeoptheirus 
salmonis. Fiskaaling ril 2013-5. http://www.fiskaaling.fo/upload/2013-5.pdf    
9 http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-
sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf  

http://www.fiskaaling.fo/upload/2013-5.pdf
http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf
http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf
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Figur 12. Påslag av copepoditter i Herdlefjorden. Teksten i originalrapporten (fig.8) gir nærmere 

forklaring. 

Dette bekreftes også av observasjoner av såkalt prematur tilbakevandring til elve- og bekkoser. Figur 

13 nedenfor er kopiert fra rapporten til Rådgivende Biologer om prematur tilbakevandring i 201410, 

og viser en typisk utvikling med sterk reduksjon i antall sjøaure med lus fra uke 26 til 28. 

 

                                                             
10 Kålås, S., G. H. Johnsen, M. Kambestad & K. Urdal 2015. Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i 
Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2014. Rådgivende Biologer AS, rapport 
2031, 31 sider, ISBN 978-82-8308-177-0. 
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Figur 13. Prematur tilbakevandring av sjøaure i Hardangerfjorden. 

Rådgivende Biologer omtaler dette slik i sin rapport: 

I veke 22 & 24 var det berre funne eit fåtal lakselusinfesterte aure i lokalitetane til Hardanger 

sone 6, medan der stod ein del aure til avlusing i veke 26. Median infestasjon var 33 lakselus 

per aure (figur 4.5, tabell 4.2), men mange av aurane hadde stått fem til ti dagar i elveosen 

og nær halvparten var heilt eller delvis avlusa (vedleggstabell 7.2). 

Sonene refererer seg til lusekoordineringsområder i Mattilsynets soneforskrift. Sone 6 er området fra 

Huglo og innover til Tørvikbygd, mens sone 5 er Etneområdet.  

Observasjonene kan tolkes som vellykket selvavlusning i ferskvann. Det bør vurderes om uttrykket 

prematur tilbakevandring bør erstattes av periodisk tilbakevandring, som antakelig mer presist 

beskriver sjøaurens naturlige atferd. Hvorvidt sjøauren får påslag av lus senere på sommeren, og at 

samme individer kan vandre tilbake til ferskvann for avlusning i flere perioder, er så vidt vi kjenner til 

aldri undersøkt. 

I litteraturen omtales dette fenomenet ofte som en ny atferd, som har utviklet seg etter at 

lakseoppdrett skal ha påført sjøauren større smittetrykk. Dette må i så fall ha skjedd i løpet av få år 

på 1990-tallet. Det er mer sannsynlig at en instinktiv atferd er utviklet gjennom en evolusjonær 

prosess, som foregår over svært mange generasjoner og år. 

Litteraturen viser ofte til at prematur tilbakevandring reduserer sjøaurens vekst under sjøoppholdet. 

Denne potensielle skadevirkningen ble ikke dokumentert i en undersøkelse av Granvinvassdraget11. 

Her ble veksten sammenlignet mellom en periode på 1970-tallet og en periode etter 1999 da det 

foregikk tilbakevandring. Veksten var den samme i begge perioder for alle aldersklasser.  

En undersøkelse av lus på sjøaure i Oslofjorden i 1992 og 1993 viste at sjøaure gikk opp i 

munningsområdet til Akerselva i løpet av sommeren12. Det foreligger dessuten anekdotiske 

observasjoner av stimer («flak») av sjøaure i munningsområdene til større lakseelver i Trøndelag om 

sommeren på 1970-tallet. Årsaken til at sporadisk eller periodisk tilbakevandring til ferskvann ikke er 

beskrevet i litteraturen før på 1990-tallet er mest sannsynlig at fenomenet ble oppfattet som vanlig 

og normalt, og derfor ikke dokumentert og beskrevet. 

                                                             
11 Bjørnar Skår 2010. Sjøauren i Granvinsvassdraget; vekst i ferskvatn og sjø før og etter større miljøendringar. 
Masteroppgave UMB.  
12 Mo, T.A. and Heuch, P.A. (1998) Occurrence of Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae) on sea trout 
(Salmo trutta) in the inner Oslo Fjord, south-eastern Norway. ICES Journal of Marine Science 55, 176-180. 
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En studie fra Nidelva (Trondheim) av 100 radiomerkede sjøaurer i 2011 og 2012 viste at 22% 

oppholdt seg bare i elva, 28% i munningsområdet, 26% både i munningen og i fjorden, og 24% bare i 

fjorden13. Studien kan tyde på at vandringer mellom sjø, elv og munningsområdet er vanlig. 

For øvrig beskriver rapporten fra Oslofjorden et relativt betydelig påslag av lakselus på sjøauren, med 

en prevalens varierende fra 3 til 45% i Akerselva, intensitet fra 3 til 27, og maksimum fra 4 til 84 lus. 

Noen av de mest infiserte fiskene ble beskrevet med sårskader i hoderegionen og generelt i dårlig 

forfatning. Sjøaure fanget i fjorden hadde høyere prevalens (30-85%), men lavere intensitet.  

Infeksjonsnivået i Oslofjorden tidlig på 1990-tallet var vesentlig høyere enn det som måles på 

referanselokaliteten for oppdrettsfritt miljø i den nasjonale lakselusovervåkningen. Sandnesfjorden i 

Agder er påvirket av brakkvann og giftig aluminium. Vi kjenner ikke til om det er undersøkt om dette 

påvirker lakselusa, og om det er vurdert om Sandnesfjorden er representativ for Skagerak.  

Miljødokumentasjon Nordmøre og tetthet av luselarver i sjøen 
Prosjektet Miljødokumentasjon Nordmøre14 omfattet en arbeidspakke der målet var å kvantifisere 

antallet planktoniske larver av lakselus i de øvre vannmassene (0-15 m) på forsøksstasjonene i 

Nordmøre-regionen og i umiddelbar nærhet til oppdrettsanlegg. 

I 2011 fant man 1 copepoditt ved hjelp av mer enn 20 håvtrekk i flere områder og omganger, og som 

filtrerte et volum på 5,9 m3/håvtrekk. I 2012 ble håvtrekkene foretatt i en gradient fra 1 meter fra 

merdene i et anlegg med mye lus, til ca 160 m nedstrøms anlegget. Forfatterne kommenterer sine 

funn slik (vår utheving): 

Resultatene tyder på at det selv i områder med betydelig oppdrettsaktivitet var knapt 

målbare tettheter av frittsvømmende lakselus, og tettheten avtok raskt allerede noen 

timeter fra merden. Tettheten var høyest, ca 40 individer m-3, rett etter vasking av merdene, 

og dette tilsier at de frittsvømmende stadiene er assosiert med de fastsittende 

organismene som vokser på merdene. 

Tettheten av frittsvømmende lakselus var nesten alltid meget lav, og det er et grunngitt 

spørsmål hvordan de frittsvømmende stadiene av lakselus kan finne og feste seg til en 

vertsorganisme om denne ikke er oppdrettslaks i nærmiljøet; i merden der lusenauplien 

klekkes. Selve mekanismene for hvordan spredning til ville bestander eller til andre 

oppdrettsanlegg kan skje er svært uklar. 

I dette prosjektet ble det altså funnet svært få luselarver, unntatt ved notvasking. Smittetrykket mot 

vill laksefisk og oppdrettsfisk i andre anlegg blir diskutert som et paradoks.   

Observasjonene fra Nordmøre bekreftes av en studie fra Færøyene, der det også ble observert lave 

tettheter, med unntak av et tilfelle av notvasking, da tettheten økte 10-20 ganger nedstrøms 

anlegget. Denne studien bekreftet også vinddrevet akkumulering av nauplier og copepoditter i 

strandsonen15. 

                                                             
13 Davidsen, J. G., Daverdin, M., Arnekleiv, J. V., Rønning, L., Sjursen, A. D. and Koksvik, J. I. (2014), Riverine and 
near coastal migration performance of hatchery brown trout Salmo trutta. Journal of Fish Biology, 85: 586–596. 
doi: 10.1111/jfb.12439 
14 Astrid K. Woll (red.) 2014. Miljødokumentasjon Nordmøre.  Samlerapport for fase 1 og 2. Møreforskning, 
rapport nr. MA 14-06. 
15 G. á Norði, K. Simonsen, E. Danielsen, K. Eliasen, A. Mols-Mortensen, D. H. Christiansen, P. Steingrund, M. 

Galbraith, Ø. Patursson 2015: Abundance and distribution of planktonic Lepeophtheirus salmonis and Caligus 

elongatus in a fish farming region in the Faroe Islands.  
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Som en del av forskningen tilknyttet prosjektet Redningsaksjonen for Vosso-laksen ble det utført 

forsøk med vaktbur og såkalt smoltsimulator16. Sistnevnte metode innebærer sleping av smolt langs 

land i et bur i en periode på 8 timer. Påslag av lus på smolten ble beregnet til 0,007 lus pr time i 

smoltbur, og 0,015 pr time i smoltsimulator. Det kan utledes av dette at en laksesmolt som bruker 1 

uke på å svømme gjennom Herdlefjorden (ytre del av Osterfjorden) får et påslag på 1 til 2-3 lus. 

Resultatet bekrefter lave tettheter av infektive luselarver, selv i strandsonen. Det er for øvrig kjent at 

smolten har en mer pelagisk utvandringsrute lengre fra strandsonen. 

I 2010 ble det gjennomført 130 pelagiske håvtrekk i Herdlefjorden etter samme metode som 

benyttet i Skottland17. Det ble funnet copepoditter i bare 6 av håvtrekkene. I disse 6 var tettheten på 

0,013-0,056 copepoditter pr m3, tilsvarende 1 copepoditt pr 18-77 m3. Nauplier ble funnet i 4 av 4 

trekk i nærheten av oppdrettsanlegg, med tettheter på 0,11-0,96 pr m3, tilsvarende 1 nauplie pr 1-9 

m3.  

I 2011 ble det gjennomført 85 håvtrekk ved bruk av vadestøvler på 9 faste stasjoner i strandsonen i 

perioden 12.april-28.juni. Det ble funnet copepoditter i 2 av trekkene, med tettheter på 0,16 – 0,29 

pr m3, tilsvarende 1 copepoditt pr ca 3-6 m3. Resultatene fra Herdlefjorden bekrefter lave tettheter, 

samt en konsentrasjon i strandsonen, som likevel bare var ca 1/10 av det som ble påvist i Skottland. 

Kvantitativ analyse er svært usikker basert på funn i bare 2 av 85 trekk. Rapporten oppgir ikke data 

som gjør det mulig å beregne tettheten som et gjennomsnitt i den totale vannmengden som ble 

filtrert gjennom planktonhåvene, men tettheten var åpenbart lav. 

I et forsøk med vaktbur i Loch Shieldaig i Skottland ble det beregnet at den maksimale tettheten av 

copepopditter var 1 pr 503.18 

Akvator-rapporten har en figur (gjengitt nedenfor som figur 14) som viser tettheten av lakselusegg i 

planområdet, og som er forklart med følgende tekst: 

Den gjennomsnittlege luseproduksjonen er berekna som mengde egg per kvadratmeter 

havoverflate, og var lågast i april (1,7 lus/m2) og høgast i januar (14,5 lus/m2; Figur 29) med 

eit maksimum på 120 lus/m2 i 2012. Dette stemmer med tettleikar observert i Loch Shieldaig 

i vestlige Skottland (Penston et al. 2004). Eggproduksjonen i Hardanger fell også saman med 

berekningar av Taranger et al. frå same område i 2013.  

                                                             
http://www.researchgate.net/profile/Gunnvor_A_Nordi/publication/277634080_Abundance_and_distribution

_of_planktonic_Lepeophtheirus_salmonis_and_Caligus_elongatus_in_a_fish_farming_region_in_the_Faroe_Isl

ands/links/5575c51b08aeb6d8c01ae461.pdf   

16 DN-utredning 1-2013, Redningsaksjonen for Vosso-laksen, side 164-165. 
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/3072/DN-utredning-1-2013_nett.pdf 
17 Ibid, side 161-162. 
18 Campbell C. Pert, Rob J. Fryer, Paul Cook, Rachel Kilburn, Sonia McBeath, Alastair McBeath, Iveta 
Matejusova, Katy Urquhart, Sarah J. Weir, Una McCarthy, Catherine Collins, Trish Amundrud, Ian R. Bricknell 
(2014): 
Using sentinel cages to estimate infestation pressure on salmonids from sea lice in Loch Shieldaig, Scotland. 
Aquaculture Environment Interactions 5:49-59 (2014). doi:10.3354/aei00094. http://www.int-
res.com/abstracts/aei/v5/n1/p49-59/  

http://www.researchgate.net/profile/Gunnvor_A_Nordi/publication/277634080_Abundance_and_distribution_of_planktonic_Lepeophtheirus_salmonis_and_Caligus_elongatus_in_a_fish_farming_region_in_the_Faroe_Islands/links/5575c51b08aeb6d8c01ae461.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Gunnvor_A_Nordi/publication/277634080_Abundance_and_distribution_of_planktonic_Lepeophtheirus_salmonis_and_Caligus_elongatus_in_a_fish_farming_region_in_the_Faroe_Islands/links/5575c51b08aeb6d8c01ae461.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Gunnvor_A_Nordi/publication/277634080_Abundance_and_distribution_of_planktonic_Lepeophtheirus_salmonis_and_Caligus_elongatus_in_a_fish_farming_region_in_the_Faroe_Islands/links/5575c51b08aeb6d8c01ae461.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/3072/DN-utredning-1-2013_nett.pdf
http://www.int-res.com/abstracts/aei/v5/n1/p49-59/
http://www.int-res.com/abstracts/aei/v5/n1/p49-59/
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Figur 14. Akvator-rapportens illustrasjon av tetthet av lusegg i planområdet. 

Hvis vi forutsetter at daglig dødelighet for nauplier og copepoditter er 17%19, vil en daglig klekking av 

100 millioner egg i løpet 30 dager bli til en akkumulert mengde på 571 millioner nauplier og 

copepoditter, når vi ser bort fra at utviklingstiden for en lus som gjennomgår de 3 stadiene nauplius I 

og II og copepoditt sannsynligvis er mindre enn 30 dager. Dersom vi i april regner med at det tar 14 

dager fra klekking til larven når det infektive copepodittstadiet, vil 100 millioner lusegg som klekte 

dag 1 bli til 7,4 millioner copepoditter på dag 14. På dag 15 blir det 13,4 mill copepoditter, når de 

som klekte på dag 2 kommer inn i beholdningen. På dag 16 blir det 18,5 mill, osv. Etter 30 dager blir 

det akkumulerte antallet 41 mill copepoditter.  

Hardangerfjordens areal er 700 km2 innafor Huglo. Vi ekskluderer altså Bjoafjorden, Klosterfjorden, 

Skånevikfjorden og Etnefjorden, som er tatt med i HIs beregning av klekte lusegg. Vi forutsetter 

videre at luselarver hovedsakelig forekommer ned til 5 m dyp. Volumet av vannsjiktet med høyest 

konsentrasjon av lus i Hardangerfjorden blir da 3,5 milliarder m3. Tettheten av infektive larver blir 

følgelig 1 pr 85 m3 i dette sjiktet, tilsvarende 1 pr 17 m2. 

Dette stemmer dårlig med beregningen som viste 1,7 klekte egg/m2 i april, da produksjonen i 

oppdrettsanleggene var ca 100 millioner klekte egg pr dag ifølge HIs beregning. Forutsetningene kan 

diskuteres, men her er det faktorforskjell på 10-gangen. 

Akvator-rapportens oppgitte tettheter tilsier at det burde vært mulig å finne luselarver i håvtrekk, 

noe den empiriske undersøkelsen på Nordmøre ikke bekreftet. Tetthetsberegningen for planområdet 

burde vært etterprøvd med planktonhåvtrekk, og diskutert i forhold til infeksjonsrisikoen for 

oppdrettslaks. På grunnlag av tetthetsberegningen gjengitt i figur 11 ovenfor, burde 

infeksjonsrisikoen for oppdrettslaks være stor hele året, og ikke minst i månedene juli, august og 

september, når tettheten skal være 7-9 egg/nauplier pr m2. Dette avspeiles ikke i telleresultatene for 

fastsittende lus på oppdrettslaks.  

                                                             
19 A. Stien, P.A. Bjørn, P.A. Heuch, D.A. Elston 2005. Population dynamics of salmon lice Lepeophtheirus 
salmonis on Atlantic salmon and sea trout. Mar. Ecol. Prog. Ser., 290 (2005), pp. 263–275 
http://dx.doi.o1rg/10.3354/meps290263. 17% daglig dødelighet kan være noe lavt beregnet. For andre 
copepoder i sjøvann er det vanlig å regne med 20-30% daglig dødelighet (50% for noen arter).  
 

http://dx.doi.org/10.3354/meps290263
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Dersom copepodittene er akkumulert i strandsonen, kan tettheten bli stor nok til å være infektiv for 

sjøaure. Hardangerfjorden har 1494 km kystlinje, når øyene er regnet med. Dette gjelder de 10 

kommunene Etne, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam. 

Volumet av vann i strandsonen er 150 millioner m3 når vi regner med et belte 20 m ut fra land og 5 m 

dybde. Copepoditt-tettheten i slutten av april blir da 1 pr 3,7 m3, og sterkt økende utover i mai og 

juni. Vi bør ha i mente at selv denne tettheten er svært lav, sammenlignet med tettheten av andre 

copepoder i sjøvann, som kan komme opp i flere titalls pr liter i naupliusstadiene. Når det produseres 

mange milliarder lusenauplier og –copepoditter, så snakker vi fremdeles om svært lave tettheter. Det 

er antatt at lusecopepoditter aktiv svømmer mot en potensiell vert. Dette kan kompensere noe for 

lave tettheter.  

Disse regnestykkene illustrerer at en ujevn fordeling av copepodittene i fjorden kan forklare det 

mønsteret som observeres med hensyn til fastsittende lus på henholdsvis sjøaure og oppdrettslaks.  

Effekten av ujevn fordeling av copepodittene er illustrert i figurene 15 og 16 nedenfor. De er basert 

på en regnemodell som tar utgangspunkt i at konsentrasjonen er 200 ganger større i strandsonen, og 

viser effekten av varierende daglig produksjon av lusegg på konsentrasjonen av lusegg i henholdsvis 

strandsonen og frie vannmasser. 

 

Fig.15. Resultatet av en regnemodell som tar utgangspunkt i at konsentrasjonen av copepoditter i 

strandsonen er 200 ganger høyere enn i de frie vannmassene. Modellen viser situasjonen i april 2014, 

da produksjonen var 100 mill lusegg pr dag. Den pelagiske tettheten var da ca 1 copepoditt pr 800 

m3, mens tettheten i strandsonen var 1 pr 4 m3. Det må produseres 350 mill lusegg pr dag for at den 

pelagiske tettheten skal bli 1 copepoditt pr 200 m3, som tilsvarer 1 pr m3 i strandsonen. 
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Fig 16. Her vises det samme som i fig.15, men uttrykt som antall copepoditter pr m3. Basert på en 

daglig produksjon av 800 mill lusegg (det maksimale som ble beregnet i 2014), blir den pelagiske 

tettheten 0,06 copepoditter pr m3, og tettheten i strandsonen 12 pr m3.  

 

Årstidsvariasjonen i smittetrykket 
Smittetrykket mot oppdrettslaksen er lite eller moderat i sommerhalvåret, mens det er høyt fra ca 

oktober til ca mars. Smittetrykket mot sjøauren er lite eller moderat i april og mai, mens det øker 

kraftig i juni. Enten reduseres smittetrykket mot sjøauren i juli/august (uke 28), eller så er det 

effekten av periodisk tilbakevandring til ferskvann for selvavlusning som viser seg i avtakende 

infeksjonsnivå både på sjøaure i bekkoser og på rusefanget fisk. Lus kan også avstøtes gjennom en 

immunologisk reaksjon. Omfanget av avstøtning er lite undersøkt. 

En svakhet ved luseforskningen er at den i høy grad baserer seg på modeller og ikke på empiriske 

data. Eksempelvis er tålegrensen for vill laksefisk beregnet ut fra akvariumsforsøk med enkeltfisk. Det 

er svært sannsynlig at en naiv fisk som utsettes for en episodisk høy smittedose vil reagere 

annerledes enn en villfisk som kanskje har blitt utsatt for gradvis påslag av lakselus. Det er videre 

urimelig å slutte fra enkeltfiskers skjebne til populasjonen, ikke minst fordi det er typisk med en 

betydelig skjevfordeling av lusinfeksjonen mellom individene i populasjonen. 

Smittetrykket mot sjøaure til andre tider av året er lite kjent, men det er beskrevet et høyt 

infeksjonsnivå i Sognefjorden vinteren 201420. Rapporten beskriver også at infeksjonsnivåene på 

sjøaure falt dramatisk om våren, og dette gjentok seg flere år.  Forfatterne setter dette i forbindelse 

med koordinert våravlusning i oppdrettsanleggene. Det er vanskelig å skjønne hvorfor fastsittende 

stadier på sjøauren ikke skulle utvikle seg til bevegelige og voksne stadier, selv om det avluses på 

oppdrettsanleggene i samme fjord. 

Det er følgelig rimelig å hevde at smittetrykksmodellen som benyttes i Akvator-rapporten, og som 

støtter seg til modellen til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet om kjernetetthet og 

spredning, verken gir en god beskrivelse av smitterisiko for oppdrettslaks eller for sjøaure. En 

                                                             
20 http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-
sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf  

http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf
http://uni.no/media/files/2014/07/Status-for-overv%C3%A5kning-av-lakselus-p%C3%A5-sj%C3%B8%C3%B8rret-p%C3%A5-Vestlandet-forsommeren-2014-ny.pdf
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alternativ smittemodell som inneholder et eller flere hittil ukjente smittereservoar kan bedre forklare 

observasjonene. 

Bestandseffekter på vill laksefisk 
Det er påvist flere steder at prediksjoner om luseindusert dødelighet på vill laksefisk ikke stemmer 

med observert bestandsutvikling i etterkant av omfattende lusinfeksjon. Eksempelvis ble spådommer 

om 90-95% dødelighet på utvandrende laksesmolt i Sognefjorden i 1999-200121 gjort til skamme av 

laksefangster i elvene i påfølgende år, som var bedre enn gjennomsnittlig for perioden.  

Stasjonen Vik i Vesterålen har den lengste dataserien i det nasjonale 

lakselusovervåkningsprogrammet, og kjennetegnes av at det her nesten årvisst har vært målt det 

høyeste smittepresset og spådd den høyeste dødeligheten for sjøaure. Imidlertid har 

sjøaurebestandene i nærliggende vassdrag vært upåvirket av dette. I perioden 2012 -2014 var det 

installert en oppvandringsfelle i det nærliggende Fiskfjordvassdraget, der all oppvandrende fisk ble 

innfanget og undersøkt. Ferskvannsbiologen oppsummerer status for sjøauren i Fiskfjordvassdraget 

slik i sin rapport22: 

Sjøørretbestanden har dermed variert mellom 300-500 fisk de siste tre årene, og må anses 

som stabil. Endringa i antall sjøørret mellom 2012 og 2013 ble ikke satt i sammenheng med 

endra påvirkning fra lus. I 2014 var både sjøørret og laks mindre infisert av lus enn de to 

foregående årene, og vi finner heller ikke i 2014 grunnlag for å forklare mellomårlig variasjon 

i størrelsen på sjøørretbestanden ut fra luseinfeksjon i sjøen. 

Et stort antall observasjoner viser at modellen for dødelighet (>0,1 lus pr g fiskevekt) må være 

feilaktig. Det er denne modellen som er benyttet i rapportene om Hardangerfjorden i HIs 

risikovurderinger. Prediksjoner som følger av modellen er vist som figur 52 i Akvator-rapporten (figur 

17 nedenfor), og gjelder våren/sommeren 2014. 

  Ålvik Rosendal Etne ytre Etne indre 
Periode 1 

(veke 20- 

23) 

% med lus <27 % <27 % 59 % 23 % 

Intensitet (lus/fisk) 2,6-2,7 2,6-2,7 8,2 5,4 

Estimert dødelegheit smolt 2 % 1 % 11 % 3 % 

Periode 2 % med lus 51 % 78 % 86 % 97 % 

27) Intensitet (lus/fisk) 5,1 50,9 63,6 51,7 

Estimert dødelegheit sjøaure 7 % 42 % 71 % 43 % 

Figur 17. Akvator-rapportens framstilling av dødelighetsrisiko i Hardangerfjorden i 2014. 

Her er det angitt høy risiko for 40-70% dødelighet i Rosendal og Etne. I HIs risikorapporter er det 

angitt høy dødelighetsrisiko for sjøaure også for tidligere år (perioden 2010-2013), varierende fra 

38% til 87%. For Etne er tilsvarende tall 32-74%, med unntak av 2011, da dødeligheten ble anslått til 

3%.  

Dette er beregninger som er helt urimelige. En sjøaurebestand som har 50% naturlig dødelighet pr år 

(lavt anslag), og som på toppen av det får en årlig luseindusert dødelighet på 50% av den resterende 

                                                             
21 Holst, J., Jakobsen, P., Nilsen, F., Holm, M., Asplm, L. and Aure, J. (2007) Mortality of Seaward-Migrating Post-
Smolts of Atlantic Salmon Due to Salmon Lice Infection in Norwegian Salmon Stocks, in Salmon at the Edge (ed 
D. Mills), Blackwell Science Ltd., Oxford, UK. doi: 10.1002/9780470995495.ch11 
22 Øyvind Kanstad-Hanssen og Vidar Bentsen 2015: Oppvandring av anadrom laksefiske i ni vassdrag i Nordland 
i 2014 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks. Ferskvannsbiologen 2015-09. ISBN- 978-82-8312-066-0 
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delen av bestanden, halveres på få år. Dette vil skje selv om vi forutsetter at produksjonen av 

sjøauresmolt hvert år opprettholdes på samme nivå som opprinnelig. Regner vi inn effekten av en 

gradvis nedadgående gytebestand, blir det ikke mange igjen etter 7-8 år. En alderskohort på 500 

individer som utsettes for lusindusert ekstradødelighet som angitt av HI for årene 2011-2014 vil være 

redusert til 1 individ på disse 4 årene. 

Det er ingen data fra Hardangerfjorden eller andre steder som kan bekrefte en slik utvikling. Tvert 

om viser gytefisktellinger av sjøaure fra 11 elver i Hardanger i perioden 2004-2014 en dobling i antall 

gytefisk (figur 18). Her er Eio og Granvinvassdraget ikke tatt med, fordi tallene herfra ville 

overskygget de andre elvene. Det er heller ingen avtrykk i kurven etter spesielt dårlige lusår, eller 

omvendt: etter gode. 

 

Figur 18. Gytefisktellinger (sjøaure) i 11 elver i Hardanger i perioden 2004-2014. 

Figur 19 viser utviklingen for de 4 elvene nærmest til Rosendalstasjonen (Hattebergelva, Guddalselva, 

Omvikedalselva og Uskedalselva). Estimert luseindusert dødelighet er satt inn i figuren. 

 

Figur 19. Gytefisktellinger i Hattebergelva, Guddalselva, Omvikedalselva og Uskedalselva i perioden 

2006-2014. Prognosen for lusindusert dødelighet er vist som oransje kurve.  

Det er altså lite som tyder på at modellert lakselusindusert dødelighet gjenskaper faktiske forhold. 

Det burde være åpenbart at bestandseffekter på vill laksefisk må måles på utviklingen til påvirkete 

bestander, og ikke basere seg på modellberegninger. Det vil imidlertid være utfordrende å isolere 

effekten av lakselus fra annen påvirkning.  
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Metalice-rapporten23 
En internasjonalt sammensatt forskergruppe ble oppnevnt av Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfond (FHF) i 2013 for å belyse spørsmålet om lus fra oppdrett har en bestandseffekt på vill 

laksefisk. Gruppen leverte sin rapport i november 2014. 

Arbeidet var basert på en gjennomgang av alle parallelle utsett av behandlete og ubehandlete 

smoltgrupper i perioden 1996–2011 i Norge. De behandlete gruppene fikk antiparasittmidler av 

typen Slice (emamectin) og Releeze (diflubenzuron). Arbeidshypotesen var basert på en teori om at 

behandlet smolt vil være beskyttet mot lakselusinfeksjon i den kritiske perioden under 

smoltutvandringen gjennom fjord- og kystfarvann. En eventuell systematisk bedre gjenfangst av 

behandlete grupper sammenlignet med ubehandlete kontrollgrupper vil da vise om lakselus har en 

bestandseffekt på villaks, og graden av effekt kan beregnes ut fra forskjellen mellom gruppene.  

Rapporten beskriver hvordan forskerne fant fram til 118 forsøk, og beregnet en såkalt risiko-ratio på 

1,18, som betyr at det kommer tilbake 18% flere behandlet enn ubehandlet fisk.  

Rapporten introduserer to mål for effekten av lus: RD (risiko-differansen) og AF (attributable 

fraction). RD er differansen i dødelighetsrisiko mellom behandlet og ubehandlet gruppe. AF er den 

andelen av RD som kan tilskrives lus. RD ble beregnet til 0,001, som betyr at det i gjennomsnitt kom 

tilbake 1 ekstra fisk i behandlet gruppe pr 1000 utsatte smolt. Måltallet for lakselusindusert 

dødelighet (AF) ble beregnet til 11,3%. 

En RD på 0,001 betyr at for hver 1 million smolt som vandrer ut ville det kommet tilbake 1000 flere 

gytelaks dersom all smolt var behandlet. Et grovt mål for årlig smoltproduksjon i norske elver er 5 

millioner. Ifølge det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning er antall tilbakevandrende gytelaks til 

kysten av Norge for tiden ca 4-500.000 (såkalt Pre Fishery Abundance, PFA). Hvis all smolt hadde 

vært behandlet ville det kommet tilbake 5000 flere gytelaks. Tapet som skyldes ikke-behandling blir 

altså 5000, eller 1% av PFA. Dette er mindre enn 1/10 av det forskerne beregnet. Rapportens to 

måltall, 1 ekstra laks pr 1000 utvandrende smolt og 11,3% flere behandlete fisk tilbake, er altså 

gjensidig utelukkende.   

Hvis de manglende tilbakevandrerne drepes av lus på veg ut gjennom «lusebeltet», betyr det at lusa 

dreper 0,1% av den utvandrende smolten (5000/5.000.000*100%). Andre faktorer dreper 89,9%, 

altså 899 ganger mer. Regneeksempelet er basert på en forutsetning om 10% overlevelse fra smolt til 

gytelaks. 

Det er en svært sannsynlig hypotese at årsaken til at det ikke lar seg påvise at lus har en 

bestandsregulerende effekt, er at effekten av lus overskygges av summen av alle andre faktorer. 

Dødeligheten er så høy, og variasjonen i overlevelse fra år til år er så stor, at effekten av lus nulles ut.  

Det vil være vanskelig å finne en god målemetode for smittepresset som gjør det mulig å si noe 

fornuftig om effekten av lus på bestandsutviklingen til vill laksefisk. Forklaringen er mest sannsynlig 

at det ikke er en sammenheng, for eksempel fordi det uansett kan være nok copepoditter til stede til 

at laks og sjøaure blir smittet, og at enkeltfisk kan bli så sterkt infisert at de dør av det. Det er rimelig 

å tenke seg at de mest infiserte kan dø, men at lusindusert dødelighet totalt sett ikke er stor nok til at 

den lar seg måle på bestandsnivå. 

                                                             
23 Vollset et.al. 2014: The degree of returning salmon from smolt groups treated with antiparasitic agent 
compared to untreated smolt groups: A systematic review and meta-analysis of Norwegian data (“MetaLice”). 
FHF 900932. http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900932  

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900932
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Figur 6 i Metalice-rapporten er et histogram som viser risikodifferensen RD kalkulert for alle 

forsøksgrupper (gjengitt nedenfor som figur 20). RD er altså forskjellen i dødelighetsrisiko mellom 

behandlet og ubehandlet fisk. En verdi på 0 viser ingen forskjell. Verdier på plussiden av 0 viser at 

behandlet fisk har mindre dødelighetsrisiko enn ubehandlet fisk, og negative verdier viser det 

omvendte. Vi ser at de fleste forsøksgruppene plasserer seg nærme 0 på begge sider, og at det er 

flere grupper på plussiden mellom 0,004 og 0,01 enn på minussiden. På begge sider er det noen 

«utliggere» mellom 0,01 og 0,02, der forskjellen i dødelighetsrisiko har vært stor. De 2 høyeste 

søylene viser at det var en svak tendens til mindre dødelighetsrisiko for behandlete grupper i 38% av 

forsøkene, mens det var en svak tendens til mindre dødelighetsrisiko for ubehandlete grupper i 18% 

av forsøkene. De 2 neste søylene på hver side viser at henholdsvis 15% og 12% kom i disse 

kategoriene. Disse 4 søylene utgjør over 80% av forsøkene. De resterende forsøkene, som ligger 

lengre fra 0, kan ha påvirket den kalkulerte forskjellen mellom behandlet og ubehandlet fisk 

uproporsjonalt mye.  

 

Figur 20. Histogrammet viser risikodifferensen RD kalkulert for alle forsøksgrupper. RD er forskjellen i 

dødelighetsrisiko mellom behandlet og ubehandlet fisk. En verdi på 0 viser ingen forskjell. Verdier på 

plussiden av 0 viser at behandlet fisk har mindre dødelighetsrisiko enn ubehandlet fisk, og negative 

verdier viser det omvendte. 

Den korrekte tolkningen av dette datamaterialet er at behandling med antiparasittmiddel ga en 

positiv effekt for enkelte utsett enkelte år, mens det i andre tilfeller ga en negativ effekt. Rapportens 

data viser at lusindusert dødelighet med sannsynlighetsovervekt ikke er bestandsregulerende for 

villaks.  

Rapportens data kan også framstilles som vist i figur 21 nedenfor, som illustrerer at forskjellene er 

små i de aller fleste forsøkene. 
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Fig.21. Antall gjenfangete fisk i 118 forsøk som er med i Metalice-studien. Kurvene følger hverandre 

ganske tett, med noen få unntak.  

Går vi nærmere inn på data som studien bygger på, finner vi en stor overvekt av studier utført i 

Osterfjordsystemet. Denne fjorden er spesiell, fordi det forekommer episoder med giftig aluminium 

som tar livet av laks. I tabell 2 nedenfor har vi skilt ut Osterfjord-forsøkene i en egen rad og resten av 

forsøkene i en annen. Forsøkene i Osterfjorden ga 17% flere gjenfangster, mens denne prosenten var 

i underkant av 10 i de øvrige forsøkene. Så viser det seg at 3 utsettinger ved Agdenes ytterst i 

Trondheimsfjorden på 1990-tallet av laks fra henholdsvis Orkla og Surna vekter svært tungt i studien. 

Trekker vi ut disse fra de 33 forsøkene andre steder enn Osterfjorden, så blir resultatet motsatt, og vi 

får knapt 7% flere gjenfangster av ubehandlet fisk. Ser vi bare på de 6 forsøkene i Imsa og Halselva, 

som begge har oppvandringsfeller og derfor full kontroll på gjenfangstene i elv, får vi knapt 30% flere 

gjenfangster av ubehandlet fisk. Metalice-rapporten omtaler ikke dette, som burde fortjent en 

diskusjon.  

 Antall 
forsøk 

Ubehandlet Behandlet Prosentvis 
bedre i 
behandlet 
gruppe 

Alle 118 1849 2140 15,7 % 

Osterfjorden 85 1537 1798 17,0 % 

Andre 33 312 342 9,6 % 

Andre unntatt 
Agdenes 

30 229 214 -6,6 % 

Imsa + Halselva 6 86 61 -29,1 % 

 

Tabell 2. Data fra forsøkene som Metalice-rapporten bygger på, fordelt på forsøk utført i Osterfjorden 

og andre steder. 3 forsøk fra Agdenes, som vekter tungt i rapportens beregninger er trukket ut slik at 

de resterende 30 forsøkene utgjør en egen gruppe. Forsøkselvene Imsa og Halselva er også illustrert 

som en egen gruppe. 
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Akvator-rapporten oppgir Metalice-rapporten som en av sine referanser, men den er ikke omtalt i 

teksten. Som diskusjonen i dette avsnittet viser, har Metalice-rapporten store svakheter. Forfatterne 

av rapporten trekker slutninger som ikke støttes av data. 

Internasjonale erfaringer med lakselus 
En irsk studie som benyttet samme metodikk som Metalice-studien, påviste at lakselus er en lite 

viktig komponent i nedgangen i marin overlevelse for utsatt laks i forskningselva Burrishoole24. 

Denne studien ble senere utvidet til en metastudie, som omfattet mer enn 350.000 laks i 8 elver i 

Irland25. Konklusjonen ble den samme. Gjenfangst av både kontrollgruppene og gruppene behandlet 

med SLICE gikk ned fra ca 12% i 2001 til ca 3% i 2009. Forskjellen mellom behandlet og ubehandlet 

fisk var signifikant i bare 40% av tilfellene. 

En studie publisert i 2009 fant en korrelasjon mellom antall gravide lakselushunner på 

oppdrettslaksen og copepodittmengden i en skotsk fjord, men ingen korrelasjon mellom 

gjennomsnittlig copepodittmengde i vannsøylen og mengden av gravide lakselushunner på vill 

laksefisk i fjordsystemet26. I denne studien ble det samlede antall gravide hunner på oppdrettslaksen 

i fjorden beregnet til å være 29 – 72 ganger høyere enn antallet på villfisken. Studien kan tolkes som 

at det er ingen direkte sammenheng mellom produksjonen av lusegg og påslag av lus på villfisk.  

En annen skotsk studie sammenlignet lakselusinfeksjoner på sjøaure i oppdrettsfrie områder på 

østkysten av Skottland med oppdrettsintensive soner på vestkysten27. Infeksjonsgraden var større på 

østkysten enn på vestkysten. Lakselusmengden på østkysten kunne ikke skyldes smitte fra 

oppdrettslaks.  

Det har i mange år foregått en opphetet debatt i Canada om lakselus er årsaken til tilbakegangen for 

pinks (Oncorhynchus gorbuscha) og sockeye (O. nerka) i de delene av British Columbia der det 

foregår lakseoppdrett. Fjordområdet Broughton-arkipelaget et stykke nord for Vancouver er et 

oppdrettsintensivt område, der flere forskere har ment å kunne dokumentere at lakselus oppformert 

i oppdrettsanlegg er i ferd med å utrydde villaksen (for eksempel Krkošek et al.28), mens andre mener 

at både data og modeller måtte manipuleres for å ende opp med en slik konklusjon (for eksempel 

Brooks og Jones29).  

I 2000 og 2001 var innsiget av pinks til elvene i Broughton-arkipelaget svært godt. Dette ble etterfulgt 

av en særlig svak årsklasse av pinks i 2002 (97% reduksjon sammenlignet med året før). Likevel ble 

                                                             
24 Jackson, D., Cotter, D., ÓMaoiléidigh, N., O’Donohoe, P., White, J., Kane, F., Kelly, S., McDermott, T., McEvoy, 
S., Cullen, A. Drumm, A. and Rogan, G. 2011. An evaluation of the impact of early infestation with the salmon 
louse Lepeophtheirus salmonis on the subsequent survival of outwardly migrating Atlantic salmon, Salmo salar 
L., smolts. Aquaculture, doi: 10.1016/j.aquaculture.2011.03.029 
25 Jackson et al. 2013. Impact of Lepeophtheirus salmonis infestations on migrating Atlantic salmon , Salmo 
salar L., smolts at eight locations in Ireland with an analysis of lice-induced marine mortality. J Fish Dis 2013. 
26 Penston, M.J. and Davies, I.M. 2009. An assessment of salmon farms and wild salmonids as sources of 
Lepeotheirus salmonis (Krøyer) copepodits in the water column in Loch Toridon, Scotland. Journal of Fish 
Diseases 2009, 32, 75-88 (se s. 82). 
27 Urquhart, K., Pert, C. C., Fryer, R. J., Cook, P., Weir, S., Kilburn, R., McCarthy, U., Simons, J., McBeath, S. J., 
Matejusova, I., and Bricknell, I. R. (2010) A survey of pathogens and metazoan parasites on wild sea trout 
(Salmo trutta) in Scottish waters. – ICES Journal of Marine Science, 67: 444–453. 
28 Krkošek, M., Ford, J.S., Morton, A., Lele, S., Myers, R.A., and Lewis, M.A. 2007. Declining wild salmon 
populations in relation to parasites from farm salmon. Science 318: 1772-1775. 
29 Brooks, K.M, and Jones, S.R.M. 2008. Perspectives on pink salmon and sea lice: scientific evidence fails to 
support the extinction hypothesis. Reviews in Fisheries Science 16: 1-10. 
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2002-årsklassen opphav til et meget vellykket år i 200430. I årene 2005-2008 kom det flere rapporter 

som forklarte kollapsen i 2002 med påslag av lus. Det ble for eksempel observert at 90% av 

utvandrende pinks hadde lus på seg. Stikk i strid med spådommene til Krkošek og andre, som i 2007 

mente at pinks i Broughton ville bli utryddet av lakselus i løpet av 8 år (4 generasjoner), ble 2009 et 

rekordår.  

Marty m.fl. publiserte en studie i 201031, der de påviste at antall pinks som returnerer for å gyte kan 

forklare antall lakselus på oppdrettslaksen den påfølgende våren, som i sin tur kunne forklare 98% av 

den årlige variasjonen i forekomsten av lakselus på utvandrende villsmolt. Analyse av 60 års 

svingninger i pink-populasjonene knyttet til Broughton-arkipelaget viste ingen sammenheng mellom 

populasjonssvingningene og forekomsten av lus på oppdrettslaksen, og heller ingen sammenheng 

mellom populasjonssvingningene og omfanget av produksjonen av oppdrettslaks.  

Fraser River er et av verdens største laksevassdrag, der det ble startet juridiske høringer som skulle 

belyse spørsmålet om hvorfor sockeye-bestanden var i ferd med å bryte sammen. Elvas 

munningsområde er i Vancouver. Den drenerer vestsiden av Rocky Mountains, har et nedslagsfelt på 

234.000 km2 (25% av British Columbia), en middelvannføring på nesten 4000 m3/sekund, en lengde 

på 1375 km i hovedløpet, og 40 sidevassdrag. Til sammenligning er Glomma 600 km lang, har et 

nedslagsfelt på 42.000 km2, og en middelvannføring på 700 m3/sekund. 

I perioden 1893 til 2010 har innsiget av gytemoden laks som stammer fra Fraser River variert fra 

under 2 mill til 40 mill sockeye, og fra drøyt 2 mill til 22 mill pinks32. Man regner med at elva har 18 

ulike sockey-populasjoner, hvorav 3 av dem står for 75% av elvas totale sockeye-produksjon. Pinks 

fra Fraser River – stammene utgjør om lag 60% av fangsten i de kommersielle fiskeriene i BC av 

denne arten. Historisk kan PFA av pinks fra Fraser River ha vært så høyt som 60 mill33. 

Prognosen for innsiget i 2009 var 10,5 mill sockeye. 1,7 mill ble resultatet. 2009 ble det tredje året på 

rad da man stengte sockeye-fisket for å sikre oppvandring av gytefisk. Innsiget og fisket hadde da 

gått nedover i en årrekke. Det sviktende fisket resulterte i politisk strid i BC. I november 2009 ble den 

såkalte Cohen Commission opprettet, med mandat til å undersøke årsakene til laksens tilbakegang i 

Fraser River, og til å foreslå tiltak for å snu trenden. Lakselus fra oppdrettsanlegg var en av de 

hovedmistenkte. 

2010 ble så det beste sockeye-året på 100 år34, i kontrast til 2009, som var det dårligste på 50 år. 

Innsiget i 2010 ble beregnet til 34,5 mill sockeye, men ingen pinks dette året ettersom 2010 var et 

liketallsår.  

                                                             
30 Beamish, R. J., Jones, S., Neville, C-E., Sweeting, R., Karreman, G., Saksida, S., and Gordon, E. 2006. 
Exceptional marine survival of pink salmon that entered the marine environment in 2003 suggests that farmed 
Atlantic salmon and Pacific salmon can coexist successfully in a marine ecosystem on the Pacific coast of 
Canada. ICES Journal of Marine Science, 63: 1326-1337.  
31 Gary D. Marty, Sonja M. Saksida and Terrance J. Quinn 2010: Relationship of farm salmon, sea lice, and wild 
salmon .  Proc Natl Acad Sci USA 2010 Dec 28;107(52): 
http://www.pnas.org/content/early/2010/12/03/1009573108.abstract  
32 Beamish, R. J. 2002. Recent returns of Pink salmon to the Fraser River indicate the importance of relating 
stock to recruitment on a regime scale. (NPAFC doc. 633). Fisheries and Oceans Canada, Science Branch – 
Pacific Region, Pacific Biological Station, Nanaimo, B.C., Canada. V9T 6N7. 23p. 
http://www.npafc.org/new/publications/Documents/PDF%202002/633(Canada).pdf  
33 Ibid. 
34 Denne lenken er til en YouTube-video, som handler om jubelåret for Fraser River: http://bit.ly/cX8Omg 

http://www.pnas.org/content/early/2010/12/03/1009573108.abstract
http://www.npafc.org/new/publications/Documents/PDF%202002/633(Canada).pdf
http://bit.ly/cX8Omg
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Etter 3 års arbeid til en kostnad på ca 150 mill kr, leverte kommisjonen sin rapport i 2012. Lus ble 

«frikjent», og er nevnt 1 gang i kommisjonens oppsummering, når den anbefaler at data om lus på 

oppdrettslaks skal samles inn for å legge til rette for fortsatt forskning. 

Utviklingen i Hardanger 
Akvator-rapporten peker på at det de siste årene har vært en stor forbedring for sjøauren i 

Granvinvassdraget og Eidsfjordvassdraget. Sannsynligvis består gytebestandene nå av flere tusen 

sjøaurer.  

Samtidig beskriver rapporten bestandsutviklingen til laksen ved å peke på at det er bestandene 

lengst inne i fjorden som har vist størst tilbakegang og minst evne til å bygge seg opp igjen. Årsaken 

skal være at den mye lengre svømmeturen til havs for laks fra for eksempel Opo og Eio utsetter den 

for høyere dødelighet enn laks fra mer kystnære elver som Etne35.  

Den økte dødelighetsrisikoen kan i tilfelle ikke skyldes lakselus eller andre oppdrettsrelaterte 

faktorer, ettersom sjøauren i indre deler av fjorden ser ut til å komme tilbake. Mer sannsynlig er det 

at laksesmolten utsettes for ulikt predasjonstrykk underveis i Hardangerfjorden. I Osterfjorden er det 

fanget sjøaure med opptil 14 laksesmolt i magen. I Hardangerfjorden er det fanget lyr med store 

mengder sjøauresmolt i magene. 

Laksebestandene i Hardangerelvene har fulgt et mønster som ligner på det vi finner i store deler av 

landet, og for øvrig i hele Nord-atlanteren. Bestandstilbakegangen framstilles ofte feilaktig som en 

gradvis tilbakegang siden begynnelsen av 1980-tallet. I virkeligheten var det et universelt kollaps i 

løpet av få år på slutten av 1980-tallet. Laksen gikk kraftig tilbake i hele dens utbredelsesområde, 

både i områder med lakseoppdrett og i områder uten, som vist i figur 22 nedenfor (data fra NASCO-

ICES). 

 

Figur 22. Rapportert fangst av laks i Nord-Atlanteren i perioden 1960-2010. 

Årsaken var et økologisk regimeskifte som blant annet reduserte produksjonen av små krepsdyr med 

høy ernæringsverdi (høy energitetthet) for postsmolt av laks. Regimeskiftet omfattet hele 

                                                             
35 Knut W. Vollset, Helge Skoglund, Bjørn T. Barlaup, Ulrich Pulg, Sven-Erik Gabrielsen, Tore Wiers, Bjørnar Skår 
& Gunnar B. Lehmann (2014) Can the river location within a fjord explain the density of Atlantic salmon and sea 
trout?, Marine Biology Research, 10:3, 268-278, DOI: 10.1080/17451000.2013.810761  
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økosystemet. Eksempelvis gikk energitettheten ned med 40% i lodde på Grand Banks øst av 

Newfoundland, pga effekter som forplantet seg oppover i næringsnettverket36. I perioden 1985-89 

brøt loddebestanden sammen i Barentshavet. Mindre sammenbrudd kom i 1993-97 og 2003-06, men 

disse hadde ikke like store konsekvenser37. Prosjektet SALSEA-Merge (rapportert i 2012) påviste 

regimeskiftet på slutten av 1980-tallet, og det ble publisert en artikkel som identifiserte brå skifter i 

1986/87 og i 1996/9738. I sin årlige rapport til NASCO (= North Atlantic Salmon Conservation 

Organisation) har ICES (=International Council for the Exploration of the Seas) beregnet en 

overlevelsesindeks for smoltårsklassene i den østlige Nord-atlanteren. Figur 23 nedenfor viser de 3 

faseskiftene (vist med gule bokser), som faller sammen med det store sammenbruddet på slutten av 

1980-tallet, og de to mindre omtrent midt på 1990-tallet og 2000-tallet39. 

 

Figur 23. Smoltoverlevelse i Nord-Atlanteren. Y-aksen viser % overlevelse. Kurven med sirkler viser 

ensjøvinterlaks, og kurven med firkanter viser tosjøvinterlaks. De gule boksene illustrerer faseskifter i 

utviklingen. Blå strek angir skjematisk nedtrappingen i sjøoverlevelse i perioden. 

Den øverste kurven viser overlevelsen for ensjøvinterlaks, og den nederste for tosjøvinterlaks. Det er 

kurven for smålaksen som mest utpreget reflekterer faseskiftene. I den norske indekselva Imsa var 

årene med lavest overlevelse 1997 (1,7% for Carlin-merket villsmolt) og 2006 og 2007 (0,8% begge 

år). Etter det siste faseskiftet har sjøoverlevelsen holdt seg svært lav, på omtrent 1/5 til 1/10 av det 

den var før 1988. Ifølge VRLs beregninger av PFA (= Pre Fishery Abundance) er innsiget av laks mot 

norskekysten bare halvert i løpet av perioden da smoltoverlevelsen ble redusert til 10-20%. Dette er 

et paradoks som trenger en forklaring.  

                                                             
36 http://www.nefsc.noaa.gov/program_review/2015%20%20Review/CORE/C3AASN05-
SuccessesMarinePartioning_DamImpacts_Highlights.pdf  
37 http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/106836/12thSymp_22.pdf?sequence=1  
38 Beaugrand, G. and Reid, P. C. 2012. Relationships between North Atlantic salmon, plankton, and 
hydroclimatic change in the Northeast Atlantic – ICES Journal of Marine Science, 69: 1549–1562. 
39 ICES WGNAS-report 2015. Bearbeidet fra figur 3.3.7.3. 
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2015/WGNAS/wgnas_201
5.pdf  

http://www.nefsc.noaa.gov/program_review/2015%20%20Review/CORE/C3AASN05-SuccessesMarinePartioning_DamImpacts_Highlights.pdf
http://www.nefsc.noaa.gov/program_review/2015%20%20Review/CORE/C3AASN05-SuccessesMarinePartioning_DamImpacts_Highlights.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/106836/12thSymp_22.pdf?sequence=1
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2015/WGNAS/wgnas_2015.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2015/WGNAS/wgnas_2015.pdf
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Hovedforklaringen på laksens utvikling i Hardanger er altså i store trekk felles med utviklingen over 

hele laksens utbredelsesområde. I tillegg finnes det indikasjoner på at laksen ble særlig hardt rammet 

på Vestlandet, og i Hardanger spesielt. Vi skal i det følgende se nærmere på spørsmålene om dette er 

korrekt, og om det i tilfelle kan forklares. 

I første omgang skal vi formulere en hypotese om at fjordøkologien trolig ble påvirket av det samme 

regimeskiftet, og kan ha gitt seg utslag blant annet i lokale og regionale kollapser i bestandene av 

fjordbrisling og tobis. Det er dokumentert en overbevisende korrelasjon mellom reduksjonen i 

laksefangstene og brislingfangstene på Vestlandet40. Dette skyldes mest sannsynlig en felles respons 

på regimeskiftet, som for laksens vedkommende kan ha blitt forsterket av at predasjonstrykket fra 

torskefisk i fjordene skiftet fra brisling til laksesmolt da brislingen ble sjeldnere.  

Den viktigste mekanismen bak laksens ekstraordinære tilbakegang på Vestlandet behøver likevel ikke 

å være endret predasjonstrykk, men muligens en endring av mengden av og kvaliteten på 

ernæringen under fjordutvandringen tilsvarende det som skjedde i havet.  Det foreligger en 

interessant observasjon fra Nordfjord i 1998, da mer enn 90% av utvandrende laksesmolt hadde 

tomme mager41. Også i Sognefjorden ble det observert mye tomme mager. Det er ikke kjent om 

dette førte til redusert overlevelse for årsklassen, men det er en indikasjon på en unormal situasjon 

med hensyn til tilgang på byttedyr under smoltutvandringen. 

Rådgivende biologer har publisert en rapport42 der de påviser at 1997-årsklassen av laksesmolt i 

Nordfjord og Sunnfjord var svakere enn gjennomsnittlig, mens 1998-årsklassen var bedre enn 

gjennomsnittlig. Denne observasjonen bekrefter altså ikke at tomme mager i fjordfasen betyr svak 

overlevelse totalt sett.  

Historisk produktivitet 
Det er neppe tvil om at laksebestandene i Hardanger var mer produktive tidligere sammenlignet med 

i dag. De viktigste driverne bak tilbakegangen kan være generelle forhold med stor geografisk 

utbredelse, eller de kan ha samvirket med lokale forhold på en utslagsgivende måte. Laksestammene 

i Hardanger har i utgangspunktet aldri vært tallrike, med unntak av Etneelva og kanskje Eio. Lite 

tallrike bestander har lettere for å bli hardt rammet av et generelt skifte til dårligere sjøoverlevelse. 

Vi skal nedenfor prøve å anslå hvor stort potensialet for produksjon av villaks var, og potensielt kan 

bli, i Hardanger. 

Potensialet for smoltproduksjon 
Topografien tilsier at de fleste Vestlandselvene har korte lakseførende strekninger, relativt stor 

fallgradient, lite elvebunnareal og følgelig antallsmessig små laksebestander. I 2000 ble potensialet 

for smoltproduksjon i elvene i Hordaland beregnet til 153.750, hvorav 50.300 i Hardanger43. 

Suldalslågen produserte like mye smolt (50.480) som Hardangerelvene til sammen. Anslaget for 

Hardanger var basert på en forutsetning om 8 lakseførende elver og et totalt elvebunnareal på 1,5 

                                                             
40 Rådgivende Biologer AS, rapport  1561/2012 
41 Rikardsen, A. H., Haugland, M., Bjørn, P. A., Finstad, B., Knudsen, R., Dempson, J. B., Holst, J. C., Hvidsten, N. A. & 
Holm, M. (2004). Geographical differences in marine feeding of Atlantic salmon post-smolts in Norwegian fjords. 
Journal of Fish Biology 64, 1655–1679. doi: 10.1111/j.1095-8649.2004.00425.x   
42 KÅLÅS, S., G.H. JOHNSEN, H. SÆGROV & K. URDAL 2012. Lakselus  på Vestlandet frå 1992 til 2010. Førekomst 
og bestandseffekt på laks. Rådgivende Biologer AS, rapport 1516, 53 sider, ISBN 978-82-7658-897-2 
43 H. Sægrov 2001: Regionale skilnader i sjøoverleving for laksebestandar i Sogn og Fjordane og Hordaland, 
vedlegg VII til Skurdal, J., Hansen, L. P., Skaala, Ø., Sægrov, H. og Lura, H., 2001: Elvevis vurdering av 
bestandsstatus og årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utredning for DN 
2001-2. http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf  

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf
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mill m2. Dette kan virke noe knapt i lys av nyere litteratur som oppgir samla elvebunnsareal av 

anadrom strekning i 27 Hardangerelver til 1.764.000m2 44.  

Gytebestandsmål (GBM) er beregnet for 8 elver med til sammen 2248 kg hunnlaks (Eio, Kinso, 

Granvin, Steinsdal, Osa, Opo45, Rosendal og Etne). Dette tilsvarer en antatt eggdeponering på 

3.261.070 egg.  

Registrerte opplysninger om elver i Hardanger er gjengitt i tabell 3 nedenfor. Her er «Benyttet areal» 

basert på Vollset m.fl. (2012)46. Arealberegningene er basert på kartmålinger. Ulike kilder oppgir 

svært ulike tall. VRL sine tall er markert med *. Legg merke til at VRL-tallene for Opo må være helt 

feil. UNI Research har gjennomført oppmålinger av elvebunnarealet i 6 av elvene47. Disse er merket 

med **. Oppmålt areal ble da 19% lavere enn beregnet areal. 

 Benyttet areal Beregnet areal Egg/m2 Kg hunnlaks Eggdeponering 

Etne 288.900 371.480* 4 1025* 1.485.920 

Eio 249.000 309.790* 2 427* 619.580 

Granvin 122.000 135.590* 2 187* 271.940 

Rosendal 36.000 35.790* 4 99* 143.880 

Delsum 1 695.900 852.650  1738 2.521.320 

Steinsdal 99.000 75.000 3 233 337.850 

Opo 72.000 578.200* 2 99 (798*) 144.000 

(1.156.400*) 

Kinso 128.000 80.000 3 126 182.700 

Osa 37.600 36.500** 2 52 (?) 75.200 

Delsum 2 336.600   510 739.750 

Delsum 1+2 1.032.500   2248 3.261.070 

Uskedal 135.000 200.000    

Ænes 128.500 150.000    

Sima 63.000 52.000**    

Øystese 18.000     

                                                             
44 Øystein Skaala, Geir H. Johnsen og Bjørn T. Barlaup 2010: Prioriterte strakstiltak for sikring av ville bestander 
av laksefisk i Hardangerfjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltningstiltak. HI-rapport 10-2010. 
45 VRLs tall for Opo på 798 kg er justert til 99 kg. 
46 Knut W. Vollset, Helge Skoglund, Bjørn T. Barlaup, Ulrich Pulg, Sven-Erik Gabrielsen, Tore Wiers, Bjørnar Skår 
& Gunnar B. Lehmann (2014) Can the river location within a fjord explain the density of Atlantic salmon and sea 
trout?, Marine Biology Research, 10:3, 268-278, DOI: 10.1080/17451000.2013.810761  
47 Skår B., Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Halvorsen G.A. 
Langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007-2012. LFI-223. 
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Jondal 25.000 15.000**    

Øyreselva 28.000 16.000**    

Austrepoll 22.300 10.500**    

Bondhus 28.000 35.000**    

Strandadal 33.800     

Omvikedal 47.000     

Delsum 3 528.600     

Sum 1.542.500     

Tabell 3. Forutsetninger som er lagt til grunn for beregning av gytebestandsmål. GBM er angitt i 

kolonnene for kg hunnlaks og eggdeponering. 

Gjennomsnittlig eggdeponering for de 4 elvene øverst i tabellen (Etne, Eio, Granvin og Rosendal) er 

3,62 egg/m2. For de 4 andre elvene det er beregnet GBM for (Steinsdal, Opo, Osa og Kinso) er 

gjennomsnittlig eggdeponering 2,2 egg/m2.  For de 8 elvene med GBM blir gjennomsnittet 3,16 

egg/m2.  

Gitt at 2 av elvene som inngår i delsum 1 har et mål for deponering på 2 egg/m2, må gjennomsnittet 

på 3,62 være feil. Dette skyldes trolig at feil bunnareal er benyttet i GBM-tallet for kg hunnlaks. 

Dersom vi benytter areal x egg/m2, blir gjennomsnittlig eggdeponering for de 4 første elvene 2,93 

egg/m2, og for alle 8 med GBM 2,69 egg/m2. 

Samla elvebunnsareal for de 18 elvene i tabellen er ca 1,5 mill. m2. Hvis samla elvebunnareal for 27 

elver på 1,76 mill m2 er korrekt, blir arealet for de 9 elvene som ikke inngår i tabell 1 ca 221.000 m2. 

I de 18 elvene i tabellen skal det da legges 4.149.325 egg, når vi bruker 2,69 egg/m2 for alle disse. 

Hvis vi bruker 2 egg/m2 for de øvrige 9 elvene, blir samla eggdeponering for 27 elver 4.591.325 egg.   

Med en antatt overlevelse på 1% fra egg til smolt vil dette gi 45.900 smolt. Dette er i samme 

størrelsesorden (litt lavere) som anslaget fra 2000. UNI Research sine oppmålinger av elvebunnareal 

kan tyde på at kartmålinger generelt gir for høye tall, og at beregnet smoltproduksjon derfor kan bli 

for høyt. UNI Research har anslått smoltproduksjonen i de 6 elvene merket ** i tabell 1 til 4480-

20.900, tilsvarende 2,7-13 smolt pr 100 m2. Beregnet etter metoden benyttet her, og en 

eggdeponering på 2 pr m2, blir resultatet 3300 smolt. Selv dette kan virke høyt i disse sterkt regulerte 

elvene, som har mellom 30 og 80% redusert vannføring. Det er ikke urimelig å antyde at det ikke kan 

produseres mer enn noen hundre laksesmolt i noen av de mest regulerte elvene, der det trolig bare 

er sporadisk gyting av streifende laks fra andre elver. 

Det er uansett knyttet stor usikkerhet til beregningen av potensialet for smoltproduksjon, blant 

annet fordi elvebunnarealet ikke er oppmålt, men beregnet fra kart. 

Innsig av gytelaks 
For perioden fram til 1989 (drivgarnsforbudet) har VRL beregnet et generelt beskatningsnivå på 90 % 

for innsiget til Vestlandet, og over 95 % for smålaksen. Vestlandet var særlig hardt rammet av 

kollapsen på slutten av 1980-tallet, da innsiget ifølge VRLs beregninger gikk ned fra et nivå omkring 

125.000 laks i første halvdel av 1980-tallet til et nivå mellom 30.000 og 50.000 etter 1990. 

Gytebestanden på Vestlandet som helhet var imidlertid allerede i 1983 redusert til omtrent samme 
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nivå som i dag. VRL har presentert beregninger som viser at gytebestanden har fluktuert mellom 

10.000 og 15.000 laks i hele perioden48. For året 1996 ble det beregnet at totalt antall gytehunner av 

typen mellom- og storlaks var 331 i Hordaland49. 80 % av hunnlaksen av flersjøvintertypen ble fisket 

opp i sjølaksefisket i Hordaland dette året.  

Hvis anslaget er i nærheten av å være korrekt, betyr dette at laksen i Hordaland var ekstremt 

overbeskattet så sent som i 1996, og at den hadde vært det i en lang årrekke før dette. 

Overbeskatning må ha vært en viktig driver bak bestandskollapsen i Hardanger, og mer generelt i 

Hordaland og Sogn og Fjordane. 

La oss for illustrasjonens skyld anta en sjøoverlevelse på 15% i de gode årene på 1970-tallet. Dette er 

vesentlig høyere enn beregnet av ICES, jfr figur 22. 15% gir 6885 tilbakevandrere på vei til 

Hardangerfjorden (PFA).  

Hvis vi konservativt benytter en sjøbeskatning på 80% i vårt illustrerende regnestykket, betyr det at 

5500 laks ble fisket opp i sjøen. Resten, ca 1380 laks, gikk opp i elvene, der omtrent 30-60% ble fisket 

opp (tilsvarer i underkant av 90% totalbeskatning). Gytebestanden kan altså på 1980- og 1990-tallet 

bestått av så lite som 550-970 laks, altså vesentlig mindre enn det som er registrert i 

gytefisktellingene de siste årene. Av disse kan det ha vært så lite som 150-300 hunner av mellom- og 

storlakstypen, tall som kan virke noe høye i forhold til anslaget på 331 gytehunner av samme type for 

hele Hordaland. 

Gjør vi et tilsvarende regnestykke for Etneelva alene, får vi 14.859 utvandrende smolt, PFA på 2229, 

446 tilbake til elva, og 178 - 312 gytelaks. Dette tilsvarer i størrelsesorden 400 kg hunnlaks, altså langt 

under GBM på 1025 kg. Hvis forutsetningene vi har brukt er rimelige, illustrerer dette en kraftig 

overbeskatning av Etnelaksen (og Hardangerlaksen generelt), noe som stemmer med VRLs 

beregninger.  

Etter at sjølaksefisket opphørte, burde de 5500 laksene som tidligere ble fisket i sjøen komme tilbake 

til elvene, slik at total PFA for Hardanger skulle blitt knapt 7000. Det er beregnet GBM for 8 av elvene 

(vist i tabell 2) med til sammen 2248 kg hunnlaks. Hvis vi bruker 3 kg gjennomsnittsvekt, tilsvarer det 

ca 750 hunnlaks for disse 8 elvene, som har et samlet areal på ca 1 mill m2. Elvearealet for de øvrige 

elvene er tilsammen 0,7 mill m2. Disse 19 elvene trenger til sammen 525 hunnlaks, dersom vi 

forutsetter samme behov pr arealenhet for alle elvene. I så fall trenger Hardangerelvene 1275 

hunnlaks, eller 2550 gytelaks ved en kjønnsfordeling på 50/50. En viss beskatning foregår. La oss 

avskrive et par hundre laks til mislykket fang og slipp, samt «uheldige» sjøfiskere. Med disse 

forutsetningene på plass, kan vi regne ut at sjøoverlevelsen må være 6% for at 45.900 smolt skal bli 

til 2750 gytemoden laks. Dette virker høyt. Det er ikke usannsynlig at sjøoverlevelsen i dag er 

redusert til 2-4%. I så fall må det forventes et visst underskudd av gytelaks i Hardangerelvene under 

det nåværende havregimet, selv med fiskeforbud.  

Gytelaksbestanden 
Gytefisktellinger er utført i et varierende antall elver i Hardanger siden 2004. Tabellen nedenfor viser 

resultatene for perioden 2010-2014. Etneelva er ikke tatt med, der gjennomsnittlig antall for årene 

                                                             
48 Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010. Status for norske laksebestander i 2010. Rapport nr 2, figur 

2.1.16 på s.34.   
49 Sægrov, H., B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås. 1997. Utvikling i laksebestandane på Vestlandet. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen, Fase II. Rapport nr. 34. ISBN 82-554-0537-2. s.21 
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/290.pdf  

http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/290.pdf
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2004-2014 var 1218 laks, varierende fra 531 (2014) til 1980 (2007). Telleresultatene er vist i tabell 4 

nedenfor. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall 
gytelaks 

412 741 510 473 631 

Antall elver 13 8 5 14 11 

Tabell 4. Gytelakstellinger i elver i Hardanger. 

Når vi summerer antall gytelaks for elvene i tabell 3 med Etneelva, blir totalt antall gytelaks omkring 

1500-2000 laks i denne perioden. Med tillegg av elvene som ikke er undersøkt, ligger altså antallet 

ikke langt under behovet på 2750, som var resultatet i det illustrerende regneeksempelet ovenfor.  

UNI Research har publisert data for gytefisktellinger i perioden 2004-2008, som også inneholder en 

estimering av Hardangerfjordelvenes produktivitet i «gamle dager»50. Denne er delvis basert på 

gjennomsnittlig rapportert fangst i perioden 1969-1990, dels på rapportert maksimumsfangst i 

perioden, og dels på vurderinger av mulig fangst på kjerr og garn som tidligere var vanlig i bruk i Eio 

og Granvinvassdraget. Dette er sammenlignet med beregnet innsig av laks i perioden 2004-2008. 

Tabell 15 i UNI-rapporten oppgir fullstendige dataserier for bare 3 elver i tillegg til Etneelva (Granvin, 

Steinsdal og Omvikedal). 3 elver mangler bare 1 år i tidsserien fra 2004-2008. Disse er Eio, 

Jondalselva og Hattebergselva. I tabell 5 nedenfor er gjennomsnittet for de 4 årene med data satt inn 

for det femte året som mangler. Tallene i kolonnene 2013 og 2014 gjelder bare gytelaks. 

 Gj.fangst 1969-
1990 

2004 2005 2006 2007 2008 Gj.innsig 2004-
2008 

2013 2014 

6 elver 348 162 228 300 126 258 215 275 357 

Etneelva 954 882 1212 1980 1280 1141 1043 1154 531 

Sum 1302 1044 1440 2280 1406 1399 1514 1429 714 

Tabell 5. Gjennomsnittsfangst for laks før 1990, i perioden 2004-2008, beregnet gjennomsnittlig 

innsig til elvene i perioden 2004-2008, og gytelakstellinger i 2013 og 2014. 

Dersom vi kunne gå ut fra at fangststatistikken gir et realistisk bilde av hva som faktisk ble fisket i 

perioden 1969-1990, så kan tabellen gi inntrykk av at lakseinnsiget i perioden 2004-2008 ikke 

nødvendigvis har gått svært mye tilbake. Det er imidlertid sannsynlig at fangststatistikken er helt 

misvisende. Tabellen viser derfor egentlig en klar tilbakegang for laksen, i alle fall i de 6 elvene vi har 

data for.   

UNI-rapporten diskuterer dette med henvisning til en tidligere studie som konkluderte med at 

normalinnsiget til Eio var 6-700 laks i perioden 1969-1979. Dette er omtrent 10 ganger mer enn 

dagens gytebestand. Når vi kontrollregner dette med utgangspunkt i tabell 3, finner vi at 

smoltproduksjonskapasiteten i Eio er 4.980 smolt (2 egg/m2, 249.000 m2 elvebunn, 1% overlevelse 

fra egg til smolt). 700 tilbakevandrere mot Eio forutsetter 14% sjøoverlevelse, men 80% av disse 

burde blitt fisket i sjøen før de nådde fram til elva. Dermed ble det igjen 140 laks til Eio. Det virker 

derfor usannsynlig at det gikk opp så mye som 6-700 laks i Eio på 1970-tallet. I så fall måtte 

smoltproduksjonen vært 5 ganger større (ca 25.000). 

På 1990-tallet ble det fisket 70-130 laks år om annet i Eio. På denne tiden var sjølaksefisket sterkt 

redusert (drivgarnsforbudet i 1989), men det ble fremdeles fisket med kilenøter og krokgarn i 

                                                             
50 LFI-Unifob rapport nr.163  
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Hordaland. Krokgarn ble forbudt i 1997. Fisket med kilenøter ble gradvis nedregulert og avviklet på 

2000-tallet. Hvis vi regner med 50% fangstandel i sjø på 1990-tallet, skulle det komme 300-350 laks 

tilbake til Eio på 1990-tallet. De sparsomme data som finnes tyder på at oppgangen var mindre enn 

dette, og at bestandsnedgangen allerede hadde startet tidligere.  

I 2014 ble det registrert 125 gytelaks i Eio, men registeringen var ufullstendig pga flom. 

Sjøaurebestanden 
Når vi lager en tilsvarende tabell for sjøaure i de samme 6 elvene, får vi følgende resultat (tabell 6): 

 Gj.fangst 
1969-
1990 

Gj.fangst 
1991-
2008 

2004 2005 2006 2007 2008 Gj.innsig 
2004-
2008 

2013 2014 

5 elver 598 376 1196 1180 1099 826 945 1049 1968 1338 

Granvin 1340 202 629 601 944 656 676 701 1361 127 

Etneelva 652 472 2000 1077 1152 655 500 1077 922 430 

Sum 2590 1050 3825 2858 3195 2137 2121 2827 4251 1895 

Tabell 6. Gjennomsnittsfangst for sjøaure før 1990, i perioden 2004-2008, beregnet gjennomsnittlig 

innsig til elvene i perioden 2004-2008, og gytefisktellinger i 2013 og 2014. 

Granvinvassdraget er behandlet for seg i tabell 6. Dette var det største sjøaurevassdraget tidligere, 

med en rapportert maksimumsfangst på 3376 i 1969. Anslaget på «normalinnsiget» i Eio er 210051. 

Tallene for 2013 begynner å ligne på «gode, gamle dager», mens 2014 bærer preg av at tellingen ble 

påvirket av flom, og at bare en liten del ble kartlagt. Dette gjelder også tellingen av laks, som ble 

underestimert samme år (tabell 5). I Eio ble det rapportert en fangst på 600 sjøaurer i 2013 og 470 i 

2014. 30-50% ble gjenutsatt. 

I Granvin og Eio ble det satt ut røye i innsjøer på anadrom strekning på slutten av 1960-tallet. 

Konkurransen med røye bidro til å redusere smoltproduksjonen av både laks og sjøaure. Rådgivende 

biologer har beregnet at dette har redusert produksjonen av sjøauresmolt i Granvin fra 29.000 til 

12.500, eller 57%52. Det bør derfor forventes en tilsvarende reduksjon i den fiskbare delen av 

bestanden. I Eio (Bjoreio) kan det også ha forekommet at flommer har omlagret elvebunnen og 

ødelagt gyteplasser for laks (Anders Lamberg, pers.medd.). Nye vassdragsreguleringer ble 

gjennomført i Eio i 1980. 

Likskap mellom lokaliteter? 
I avsnittet Alternative produksjonsstrategiar, som begynner på s.56 i Akvator-rapporten, står det 

følgende: 

Lokalitetar som ligg tett på kvarandre er ofte påverka av dei same miljøfaktorane som til 

dømes straum, temperatur og salthaldigheit. Ein skulle derfor forventa ein samvariasjon i 

lusetal mellom lokalitetar som ligg tett på kvarandre samanlikna med lokaliteter som ligg 

lengre vekke (Figur 36 og Figur 37). 

Tanken virker i utgangspunktet logisk. Dokumentasjonen vi har presentert ovenfor med hensyn til 

påslag av lus, viser at det er et fellestrekk for lokalitetene i hele Hardangerfjorden at det eksisterer en 

                                                             
51 LFI-Unifob rapport nr.163 
52 KÅLÅS, S. & H. SÆGROV 2007. Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 2005. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 969, 25 sider, ISBN 978-82-7658-519-3. 
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årstidsvariasjon. Dette framgår også av figur 24 nedenfor, som viser gjennomsnittet for voksne 

hunnlus pr måned for perioden 2004-2014, med fordeling på soner (4 ytterst, 7 innerst).  

 

Figur 24. Variasjonen over året i voksne hunnlus på oppdrettsfisk i Hardanger. Kilde: Rådgivende 

biologer. 

Forsøket på å beregne en såkalt likskapsindeks vil derfor bli påvirket av likheter som skyldes 

årstidsvariasjonen. En eventuell likhet kan dermed bli en artefakt.  

Figur 37 i Akvator-rapporten (gjengitt nedenfor som figur 25) framstiller en punktsverm som det er 

trukket en rød strek gjennom. Figuren foregir å illustrere at det er en sammenheng mellom 

likskapsindeksen og avstanden mellom parvise lokaliteter. Formodentlig skal den illustrere at jo 

nærmere lokalitetene ligger hverandre, jo mer like er de med hensyn til stadiumfordeling av lus som 

sitter på oppdrettslaksen.  

Det er imidlertid mer rimelig å tolke figuren som at den viser stor og usystematisk variasjon. 

Eksempelvis har lokaliteter som ligger nærmere hverandre enn 20 km en variasjon i likskapsindeks 

fra ca 0,2 til 0,8. Omtrent den samme variasjonen er til stede for lokaliteter som ligger 60-80 km fra 

hverandre. Det synes derfor å være en heller optimistisk konklusjon, når forfatterne skriver: 

Likskapen mellom lokalitetar som ligg tett på kvarandre tyder på at eit meir samordna 

lusebehandlingsregime i eit slikt område vil kunne betra kontrollen med spreiing av lakselusa 

til andre område i Hardangerfjordsystemet. 

Heller ikke denne modellen gjenskaper smittetrykk og smittespredning på en tilfredsstillende måte. 
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Figur 25. Akvator-rapportens beregning av en såkalt Bray-Curtis likskapsindeks, som skal vise 

likskapen i lakselusstatus beregnet for parvise lokaliteter. Akvator-rapporten oppgir at det ble funnet 

en klar sammenheng mellom avstand og likskap mellom parvise lokaliteter (z-verdi = 11.12, n= 1516, 

p-verdi < 0.001). 

Forskningsbehov: påvirker lokalitetene hverandre? 
Observasjonene som ble gjort i regi av prosjektet Miljødokumentasjon Nordmøre tyder på at 

tettheten av luselarver i vannmassene utenfor strandsonen er så liten at sannsynligheten også er 

liten for at copepoditter som stammer fra ett anlegg skal infisere et annet. På den andre siden tilsier 

anekdotisk kunnskap at noen anlegg har fått massive påslag av fastsittende lus i løpet av kort tid. 

Dette kan ikke skje uten at copepoditter opptrer i svermer med stor nok tetthet til å forårsake 

storskala påslag på oppdrettsfisk, når svermen kommer drivende inn i ei not. Slike fenomener kan 

tenkes å oppstå som følge av at strømvirvler konsentrerer copepoditter i tette svermer, eller at 

anlegg som rammes av dette ligger nær land eller påvirkes av undervannstopografi som skaper 

«hotspots» i anlegget.  

Miljødokumentasjon Nordmøre observerte at det bare var i forbindelse med notvasking at større 

konsentrasjoner av luselarver kunne påvises. Dette reiser det interessante spørsmålet om det er 

notvasking, notbytte og opptørking av nøter i forbindelse med avlusning som frigjør store mengder 

luselarver (eventuelt også lusegg) til omgivelsene. Muligens kan slike episodiske utslipp fraktes 

avgårde som svermer med tilstrekkelig tetthet. I så fall bør avlusning organiseres slik at man starter 

oppstrøms de andre merdene, og forflytter seg nedover når den tidevannsdrevne strømmen går 

samme vei. I motsatt fall vil frigjøring av smitte fra nøter som tørkes opp ende opp i merder som 

nettopp har blitt avluset. Samme metode må benyttes ved notvasking og notskifte. 

Det er vanlig å anta at 60-80% av lusesmitten kommer fra eget anlegg. En modell utviklet av forskere 

tilknyttet Veterinærinstituttet beregnet at 66% av smitten kom fra eget anlegg, 28% fra naboanlegg, 

og 6% fra ukjente kilder53. Observasjonene som er lagt til grunn for denne beregningen er beheftet 

med stor usikkerhet. Modeller som bygger på forutsetninger om avstandsavhengig smittetrykk må 

                                                             
53 Aldrin M, Storvik B, Kristoffersen AB, Jansen PA. 2013. Space-Time Modelling of the Spread of Salmon Lice 
between and within Norwegian Marine Salmon Farms. PLOS ONE 2013; 8 (6):10.1371/journal.pone.0064039 
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nødvendigvis ende opp med et resultat i området 2/3 egensmitte og 1/3 fra andre kilder, fordi 

resultatet er bygd inn i forutsetningene.  

Det er ikke urimelig å tenke seg at smitten sprer seg fra merd til merd som følge av nothåndtering 

hovedsakelig i eget anlegg. Dersom smitte tilføres fra naboanlegg, bør det undersøkes om dette kan 

settes i sammenheng med nothåndtering hos naboen, og om denne sammenhengen eventuelt har 

sterkere forklaringsevne enn lusinfeksjonsnivået hos naboen.  

Erfaringene fra Nordmøre og Færøyene gjør det interessant å teste en hypotese om at nærmere 

100% av smitten kan komme fra eget anlegg. 

Effekten av luseskjørt har vist variasjon fra 0 til 80% reduksjon i påslag av lus. Det bør undersøkes om 

denne nærmest ubegripelige forskjellen mellom ingen effekt og tilnærmet total effekt kan skyldes 

ulike rutiner med hensyn til notvasking og generell nothåndtering. Er det for eksempel slik at 

luseskjørt virker ved at lusegg og -larver holdes inne i nota der de produseres, og derved hindres i å 

spre seg til andre merder? Eller kanskje mer sannsynlig at de virker både på grunn av denne 

mekanismen og samtidig holder ute eventuelle copepodittsvermer som kommer i forbindelse med 

nothåndtering i nabomerder? Er det en sammenheng mellom eventuelle årstidsvariasjoner i påslag 

av lus og rutiner for nothåndtering? 

Det er rapportert at brakklegging kan redusere luspåslag når produksjonen starter opp igjen. 

Ettersom brakklagte soner lett kan forsynes av ny lusesmitte fra omkringliggende områder, er 

reduksjonen mest sannsynlig en effekt av at smittereservoaret knyttet til groen på nøter og 

fortøyninger brytes ned av brakklegging.  

Både erfaringene med luseskjørt og brakklegging er forenlig med at infektive og pre-infektive stadier 

er knyttet til groen på nøter og fortøyninger. 

I virkeligheten er det stor mangel på kunnskap om smitteveier og smittetrykk. Modellene som hittil 

har vært benyttet viser seg å ha svært begrenset forklaringsevne. Det er en påfallende mangel på 

nytenkning i forskningsmiljøene. Det virker som det eksisterer en uvilje mot å se på alternative 

hypoteser om sammenhengene mellom lus på oppdrettslaks, transport og overføring av smitte, 

påslag av lus på vill laksefisk og lusas betydning for villfiskens bestandsutvikling.     

Den lineære smittetrykksmodellen som benyttes blant annet i kjernetetthetsberegninger er ikke 

støttet av observasjoner. Begrunnelsen for modellen hviler tungt på at den er intuitivt sannsynlig. 

Det bør undersøkes om smittetrykket bedre kan beskrives som en asymptotisk modell, der den totale 

smitteeffekten avtar etter at beholdningen av luselarver i sjøen har nådd et visst nivå. Alternativt kan 

det være forekomsten av hotspots med hensyn til dannelseshyppighet og varighet som kan forklare 

hvorfor den lineære smittetrykkmodellen ikke gjenskaper virkeligheten. Det er heller ikke 

usannsynlig at påslag av lus på oppdrettslaks ikke har noen som helst sammenheng med den totale 

mengden infektive larver i sjøen. 

Oppsummering av diskusjonen av lakselus som antatt begrensende faktor for 

lakseoppdrett 
Det foreligger en rekke paradokser og mange ubesvarte spørsmål omkring lusas antatte påvirkning av 

vill laksefisk. Luseforskningen bør refokuseres fra modellbygging til empiriske studier av reelle 

bestandseffekter på vill laksefisk. 

Vi har godtgjort at antall fastsittende lus på oppdrettslaksen i Hardangerfjorden ikke øker 

proporsjonalt med antall klekte lusegg produsert i oppdrettsanlegg. Smittetrykket mot oppdrettslaks 

er ikke bestemt av det kalkulerte antall klekte lusegg. 
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Sjøauren smittes tidligere enn oppdrettslaksen, og smittenivået øker raskere om våren og 

forsommeren på sjøauren enn på oppdrettslaksen. Smittetrykket kan altså ikke være jevnt fordelt i 

vannmassene. Spredningsmodellene som benyttes forklarer ikke ulikheten i smittetrykk mot 

oppdrettslaks og villfisk. 

Lusetellingene på oppdrettslaks og i den nasjonale lakselusovervåkningen skiller ikke mellom lakselus 

og skottelus, i alle fall ikke i de tidligste fastsittende og bevegelige stadiene. Dersom dette kamuflerer 

en reell artsproblematikk, kan feilbestemmelse av skottelus som lakselus bidra til å forklare den 

observerte smittedynamikken.  

Sjøauren overlever høy lakselusinfeksjon pga periodevis tilbakevandring til elvemunninger for å 

avluse seg. 

Flere observasjoner tilsier at sjøauren mister lus om våren. Fastsittende lus på oppdrettslaks 

reduseres om våren, før behandling settes inn. Det burde undersøkes om lusas bestandsdynamikk 

følger en årssyklus som bestemmes av andre forhold enn lusemengden i oppdrettsanlegg og 

behandlingsinnsatsen der. En hypotese det er verdt å undersøke er om lusa dør pga påvirkning av 

giftalger under våroppblomstringen, for eksempel algearten Phaeocystis pouchetii eller andre PUA-

produserende arter (PUA = flerumettede aldehyder). 

Det er ikke dokumentert at bestandsutviklingen til sjøauren og villaks i etterkant av observasjoner av 

store påslag av lus på sjøaure og laksesmolt har blitt påvirket. Det foreligger tvert om observasjoner 

som tyder på at det ikke skjer en påvirkning. VRLs temarapport nr 3 (2012) mener å kunne påvise 

bestandseffekter. Påstanden er ikke presentert med støtte i data, men basert på antakelser.  

Det er ingen sammenheng mellom estimert dødelighet på laksesmolt og fjordstasjonær aure i 

Hardangerfjorden og observert bestandsutvikling i etterkant. 

Forvaltningen av oppdrettsnæringen er basert på en smittemodell for lus som bygger på 

udokumenterte forutsetninger.  

Forvaltningen av lusesmitte på oppdrettslaks kan ikke baseres på observasjoner av lusesmitte på vill 

laksefisk. Det bør i stedet etableres infeksjonsmål begrunnet med hensynet til fiskevelferd. 

 

 

Tillegg: Lakselus som en tetthetsavhengig begrensning for lakseoppdrett.  
En sentral studie det ofte refereres til mener å påvise at oppdrettsanlegg generelt har høyere 

infeksjonsnivå av lakselus i områder med høye tettheter av anlegg og oppdrettslaks54. Dette skal skje 

til tross for at fisken behandles oftere med medikamenter for lakselus i disse områdene, og bruker 

mer leppefisk i merdene for å holde infeksjonsnivåene nede. Forfatterne konkluderer med at høyt 

infeksjonsnivå er en effekt av tettheten av verter i nærliggende områder, og at oppdrettsnæringen 

derfor påvirker seg selv.  

                                                             
54 Peder A. Jansen, Anja B. Kristoffersen, Hildegunn Viljugrein, Daniel Jimenez, Magne Aldrin and Audun Stien 
2012: Sea lice as a density-dependent constraint to salmonid farming. Proc. R. Soc. B published online 8 
February 2012, http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/02/07/rspb.2012.0084.full.pdf  
 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/02/07/rspb.2012.0084.full.pdf
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Vi skal i det følgende se på denne studien med et kritisk blikk, og påvise hvorfor den ikke inneholder 

en tilfredsstillende dokumentasjon av sammenhengen mellom tettheten av oppdrettsfisk og 

smittetrykket mot oppdrettsfisk i samme område.  

Studien bygger på data fra månedlige gjennomsnitt av lakselustellinger i perioden 2002 til 2010.  

Datasettet omfattet telling av mobile lus på i alt 61.161 laks fra 1442 anlegg. Gjennomsnittlig antall 

lus pr måned var skjevfordelt, ved at 12-51% av anleggene rapporterte 0 lus (34% i gjennomsnitt for 

hele datasettet). Anleggene ble delt inn i 3 regioner: sør for 62o 35 min N (litt nord for Ålesund), midt 

62o 35 min N – 67oN, og nord for 67oN (litt sør for Inndyr i Gildeskål). Valg av inndeling i bare 3 

regioner og plasseringen av regiongrensene er ikke nærmere begrunnet. 

Studien er ikke basert på direkte målinger av infeksjonsraten/smittepresset, som bør måles enten 

som hyppigheten av luspåslag og/eller intensiteten i påslag av lus. Gjennomsnittlig antall lakselus i de 

regulære tellingene (abudans) er brukt som en proxy for infeksjonsraten. Antall lakselus i 

lusetellinger bestemmes av påslag, naturlig mortalitet fra copepoditt til mobil/adult lus, og mortalitet 

forårsaket av avlusning. Ettersom det ikke kan forutsettes en konstant og sammenlignbar dødelighet 

mellom anlegg og regioner, fordi avlusning gjennomføres med varierende hyppighet og effekt, kan 

det betviles at abudans er godt korrelert med infeksjonsraten. Avlusningspraksis har gjennomgått 

store endringer i løpet av de årene undersøkelsen omfatter. 

Tetthet av anlegg og biomasse ble målt som Local Biomass Density (LBD), som ble beregnet som 

antall tonn oppdrettslaks innenfor en radius på 40 km sjøveis distanse fra oppdrettsanlegget. 

Biomassen på det analyserte anlegget var selv ikke inkludert i LBD. Dette kan være en betydelig 

feilkilde dersom det er riktig at smitten hovedsakelig kommer fra eget anlegg.  

Resultatet av analysen viste at gjennomsnittlig antall lus i region sør og midt var korrelert med LBD, 

men ikke i region nord (tolket som temperatureffekt). Selv om det var en statistisk sikker korrelasjon, 

var det en betydelig varians innen regionene sør og midt. For samme LBD kunne gjennomsnittlig 

antall lus variere fra 0,5 til 2,2 lus pr 20 laks.  

Anleggene ble inndelt i 3 tetthetsklasser (prosentiler), der høy tetthet var LBD i gruppen med større 

biomasse enn 66,6% av anleggene, middels tetthet var LBD med biomasse mellom 33,3% og 66,6%, 

og lav tetthet var LBD i gruppen under 33,3%. Det viste seg da at antall lus var størst i den høyeste og 

minst i den laveste tetthetsklassen i region sør, mens dette ikke var tilfelle i regionene midt og nord. 

Forskjellen på tetthetsklassene var imidlertid liten også i region sør (variasjon fra 1-2 lus pr 20 laks). 

Antall lus var på et lavt nivå, unntatt i 2009 og 2010, da antallet omtrent fordoblet seg (variasjon fra 2 

til 4 i 2010) sammenlignet med en fallende trend i perioden 2002-2008 i region sør. I region midt var 

det en mindre utpreget økning mot slutten av tidsserien (gjennomsnitt i underkant av 2 for alle LBD-

gruppene i 2010).  

Abudans målt som gjennomsnittlig antall mobile lus kan være en indikator for smittetrykket, men kan 

også avspeile regionale forskjeller i populasjonsdynamikken til lakselus (forårsaket for eksempel av 

temperatur), eller et uttrykk for forskjeller i avlusningspraksis. Sannsynligvis er abudans et uttrykk for 

kombinasjoner av alt dette, og i tillegg kommer lokale og regionale spredningsmønstre, forekomst av 

smittebærende villfisk, salinitetsgradienter, giftig aluminium og annen forurensning som påvirker 

laksens mottakelighet. Ettersom det er gravide hunnlus som produserer egg og sprer smitte, bør 

smittetrykket måles som en sammenheng mellom forekomsten av voksne hunnlus med eggstrenger 

og luspåslag i en smittesone. 

Analysen er grovmasket geografisk sett. Den store variasjonen i abudans innen hver LBD-gruppe i 

hver region viser at det kan skjule seg betydelige lokale variasjoner innen regionene, og at 
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årsakssammenhengene derfor kan være komplekse. Den påståtte sammenhengen ble ikke påvist i 

alle 3 regioner. 

I lys av sammenhengene vi har dokumentert for Hardangerfjorden, virker det urimelig at forfatterne 

trekker en slutning om at lakselus representerer en potent tetthetsavhengig feedback-mekanisme, 

som kan begrense veksten av lakseoppdrett i Norge. I et intervju gjengitt på Veterinærinstituttets 

hjemmeside hevdet artikkelens hovedforfatter Peder A. Jansen at lakselusas evne til reproduksjon i 

tette vertspopulasjoner, og derav følgende problemer med å kontrollere lusenivået i slike områder, 

kan komme til å begrense hvor mye fisk som kan produseres i et gitt område. Dersom fisketettheten 

økes over et visst nivå, må man forvente at smittepresset av lus blir så høyt at det vil overgå det som 

er økonomisk og/eller miljømessig bærekraftige nivå, ifølge Jansen. 

Artikkelens konklusjoner og anbefalinger må avvises. Sammenhengene forfatterne mener å påvise er 

spuriøse og basert på proxydata som høyst sannsynlig er misvisende. Studier av tetthetsavhengig 

smittetrykk må baseres på måling av parametere som er realistiske uttrykk for infeksjonsrater 

(styrken i smittetrykket). Etter at ukentlige tellinger av flere lusestadier startet opp i 2012, finnes det 

data som muliggjør sekvensiell påslagsanalyse. 
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Effekter av samavling mellom oppdrettslaks og villaks 
Forskningen har hittil begrenset seg til å undersøke det teoretiske potensialet for at rømt 

oppdrettslaks kan krysse seg med villaks og produsere såkalte hybrider. Data om omfanget av 

hybridproduksjon er få og usikre. Det er ingen studier som har undersøkt om en eventuell 

produksjon av hybrider er skadelig for villaksens genetiske utvikling og elvestammenes produktivitet.  

Data som er samlet inn forsøker å tallfeste andel rømt oppdrettslaks i elver som inngår i et nasjonalt 

overvåkningsprogram. Deretter beregnes sannsynligheten for såkalt genetisk introgresjon ved hjelp 

av en modell. Vi mangler data for hvor mange av oppdrettslaksene i elver som faktisk reproduserer 

seg, hvor effektivt de reproduserer seg, og om avkommet reproduserer seg. Ikke minst mangler vi 

undersøkelser som kan si noe om innkrysning av arvemateriale som stammer fra oppdrettslaks er 

skadelig, gunstig eller nøytralt.  

Det finnes noen studier fra 1990-tallet som tallfester hvor effektivt rømt oppdrettslaks reproduserer, 

men disse beregningene er neppe gyldige 5-6 avlsgenerasjoner senere. Det er en rimelig antakelse at 

oppdrettslaksens misstilpasning til et liv i naturen blir større for hver avlsgenerasjon, slik at 

reproduksjonseffektiviteten i naturmiljøet blir stadig dårligere.  

Det er imidlertid dokumentert at oppdrettslaks kan krysse seg med villaks, og i noen få tilfeller hittil 

er det påvist at den kan etterlate et målbart genetisk avtrykk i en elvepopulasjon. Effekten av et slikt 

avtrykk er ikke undersøkt. Det er lagt til grunn som en forventning at et genetisk avtrykk uansett er 

skadelig, til dels begrunnet med henvisning til at oppdrettslaks har mindre genetisk variasjon enn 

villaks. Genetiske undersøkelser tyder imidlertid på det motsatte.  

Det er heller ikke undersøkt om rømt oppdrettslaks fra de nyeste avlsgenerasjonene fremdeles er i 

stand til å etterlate seg genetiske avtrykk, eller om avtrykkene som måles i dag ble avsatt for mange 

år siden. Genetisk avstand ser ut til å øke risiko for utavlsdepresjon. Tilbakekrysning av F1-hybrider 

med villaks har i noen eksperimenter gitt 100% dødelighet på egg-stadiet. Dette er en type genomisk 

brudd som kalles Bateson–Dobzhansky–Muller ikke-kompatibilitet, og som innebærer at visse 

allelkombinasjoner enten gir sterkt nedsatt fitness eller fører til stor dødelighet. Det er en interessant 

tanke at avl kan føre til at innkrysning av arvemateriale fra oppdrettslaks i villaks etter hvert blir 

umulig. Spørsmålet bør stilles om dette allerede er så lite effektivt at det knapt skjer. 

I dette kapittelet skal vi diskutere spørsmålet om risiko for skadelig genetisk påvirkning fra rømt 

oppdrettslaks, og spørsmålet om omfanget av denne påvirkningen.  

Bevaringsgenetiske mål 
Det er gode faglige grunner til å være kritisk til fundamentale forutsetninger som ligger til grunn for 

villaksforvaltningens mål for vern av genressurser. Bevaringsmål som genetisk stabilitet eller genetisk 

integritet er mildest talt problematiske. Genetisk stabilitet betyr bevaring av en genetisk tilstand, 

hvilket ikke er mulig fordi det forutsetter at evolusjonen har opphørt. Et punktestimat for genetisk 

mangfold, som for eksempel heterozygositet eller allelfrekvenser målt på et gitt tidspunkt, kan tjene 

som en historisk referanseverdi for å måle genetisk endring, men kan ikke definere et bevaringsmål. 

Prosessene naturlig seleksjon, tilfeldig genetisk drift og genflyt mellom populasjoner fører 

nødvendigvis til endringer i DNA-profiler, helt uavhengig av eventuell påvirkning fra rømt 

oppdrettslaks.  

Den politiske målsetningen om at havbruk ikke skal bidra til varige endringer i de genetiske 

egenskapene til villfiskbestandene, kan derfor ikke operasjonaliseres med referanse til genetisk 

stabilitet. I det hele tatt er uttrykket «ikke bidra til varige endringer i de genetiske egenskapene» 
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problematisk. Genetiske endringer som er tilpasninger til miljøendringer blir like varige som 

miljøendringene. Det er knapt mulig å isolere effekten av oppdrettslaksens eventuelle genetiske 

introgresjon i en villaksbestand fra naturlig seleksjon, genetisk drift eller genflyt fra streifende villaks. 

I den grad en genetisk påvirket egenskap blir varig, er det fordi den er gunstig.  

Fordi både naturlig og menneskeskapt endring av miljøet er uunngåelig, bør det bevaringsgenetiske 

målet være å sikre villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter. Tilstrekkelig genetisk variasjon må 

være til stede i store nok populasjonsenheter til at laksen skal ha mulighet til å tilpasse seg 

miljøendringer gjennom naturlig seleksjon.  

Et stort antall norske småelver har stammer som består av et lite antall gytelaks. Hvis ikke disse 

stammene regelmessig blir tilført arvemateriale fra kilde-elver i metapopulasjoner, er det risiko for at 

de over tid kan bli utarmet genetisk og dermed miste fitness på grunn av innavl. Realiteten er at 

genetisk integritet verken er mulig eller ønskelig. 150 av totalt drøyt 400 elver har en årlig fangst på 

10 laks eller færre. Vi har ca 130 elver med en gytebestand på 200 laks eller mer. Teoretiske 

beregninger kan tyde på at en elvestamme må ha en gytebestand på minst 150-200 laks for å unngå 

innavlsdepresjon. I så fall betyr det at bare 130-150 elver har bestander som ikke trenger innvandring 

for å opprettholde en livskraftig genbeholdning. De fleste elver trenger tilførsel av genetisk materiale 

fra immigranter. Se også omtalen av 50-500 regelen på side 51. 

Behov for store forvaltningsenheter 
Det er endringsprosessene naturlig seleksjon, genetisk drift og genflyt mellom populasjoner som er 

avgjørende. Bevaringsgenetikken må vektlegge prosessen evolusjon, ikke tilstanden på et gitt 

tidspunkt. Det betyr i praksis å forvalte villaksen i store nok genetiske enheter til at evolusjonære 

krefter kan virke, og at miljøvariasjonen innen den genetiske forvaltningsenheten er stor nok til at 

genetisk mangfold opprettholdes og utvikles. 

Innen bevaringsbiologien er det en alminnelig oppfatning at forvaltningen bør organiseres i såkalte 

evolusjonære enheter, som på engelsk kalles Evolutionary Significant Units (ESU). En slik enhet består 

av geografisk nærliggende stammer som har jevnlig utveksling av genetisk materiale seg imellom. Til 

sammen inneholder en ESU nok miljøvariasjon og genetisk variasjon til at evolusjonære krefter kan 

virke (dvs at seleksjon av best tilpassete individer kan foregå). Eksempler på evolusjonære enheter 

kan være elvene rundt en større fjord eller et større kystavsnitt. 

Ideen om at hver elv må forvaltes som en selvstendig genetisk bevaringsenhet er en kontroversiell 

oppfatning. Bevaringsbiologien bør fokusere på større genetiske grupperinger, som inneholder en 

stor beholdning av gener og variasjon. Eksempelvis deles elvene på de britiske øyer inn i en nordlig 

og en sørlig del, der den sørlige delen også omfatter elvene i Frankrike og Spania. Tilsvarende skilles 

det mellom en sørlig og en nordlig genetisk gruppe i Norge, med Nordland som en blandingssone. 

Den nordlige gruppen omfatter også russiske elver, mens den sørlige gruppen omfatter den svenske 

vestkysten. Disse overordnete gruppene deles deretter inn i mindre grupperinger og 

forvaltningsenheter. 

En ESU rommer en genressurs som er robust med hensyn til genetisk utarming, og den evolusjonære 

utviklingen blir i begrenset grad påvirket av innvandring av streifende villaks eller rømt oppdrettslaks. 

Måling av påvirkning 
Modellene til norske villaksforskere opererer med enkeltelver som enhet. Hypotetiske modelleringer 

av utviklingen til genbeholdningen i enkeltelver gir inntrykk av at risikoen for genetisk endring 

gjennom påvirkning av rømt oppdrettslaks kan være stor. Imidlertid har det vist seg vanskelig å 

påvise genetisk endring selv i enkeltelver, til tross for at det har foregått omfattende oppvandring av 



49 
 

oppdrettslaks til gyteområdene i mange år i noen elver. Av 20 undersøkte elver ble det påvist 

påvirkning i en fjerdedel. Påvirkning måles ved hjelp av et sett med såkalte SNPer (uttales snipper)55 

som er typiske for oppdrettslaks etter for eksempel 8-10 avlsgenerasjoner. Oppdrettstypiske SNPer 

er påvist i Opo, men ikke i Etneelva og Granvinvassdraget, som også er undersøkt.  

Metodene for å måle genetisk introgresjon er under utvikling, og er foreløpig beheftet med stor 

usikkerhet. For en diskusjon av dette, se ICES WGAGFM Report 201456.  

Det er lite sannsynlig at eventuell introgresjon dreier seg om skadelig påvirkning. Tvert om kan det 

argumenteres for at bestanden i Opo har blitt tilført nytt genetisk materiale, som øker den genetiske 

variasjonen, og som i sin tur er råmaterialet for naturlig seleksjon. Hvis de importerte SNPene 

reduserer Opo-laksens fitness57, vil naturlig seleksjon sørge for å luke dem ut. Hvis de er fordelaktige 

vil de videreføres til nye generasjoner. Seleksjonsstyrken i en laksebestand er formidabel. Av 1000 

gytte egg overlever 1 til gytelaks.  

Vi skal dessuten ha i mente at et sett SNPer ikke er et gen, og heller ikke nødvendigvis en del av et 

funksjonelt gen. Settet av SNPer som er brukt til å skille oppdrettslaks fra villaks kan like gjerne være 

deler av ikke-funksjonelle gener som ikke påvirker fitness og derfor ikke er gjenstand for seleksjon. 

De vil da kunne bevares i populasjonen, fordi de ikke lukes ut av seleksjon. De kan imidlertid 

forsvinne som følge av genetisk drift.  

Måling av såkalt genetisk introgresjon i enkeltelver kan brukes til å påvise endring, men ikke til å 

påvise en trussel. Det er åpenbart at den genetiske strukturen i en enkeltelv er mindre robust enn i 

en større evolusjonær enhet. Endringer i en enkeltelv kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel 

genetisk drift, retningsbestemt seleksjon som følge av miljøendringer, tilfeldigheter som følge av 

metodevalg, eller påvirkning av streifere fra andre laksestammer eller rømt oppdrettslaks.  

Det er lite sannsynlig at rømt oppdrettslaks evner å påvirke genbeholdningen til de sørnorske eller 

nordnorske genetiske gruppene, eller en ESU. Massiv gyting av oppdrettslaks i små elver med 

svekkete stammer kan sannsynligvis endre genfrekvenser, men ikke redusere den genetiske 

variasjonen. Reparasjonsevnen er derfor intakt.  

Genetisk variasjon 
Det er en myte at oppdrettslaks har mindre genetisk variasjon enn villaks. Avl endrer frekvensene av 

alleler (se forklaring i fotnoten58). Det er trolig svært sjeldent at alleler elimineres, og det blir aldri 

                                                             
55 En SNP er en single nucleotide polymorphism, som er en kort sekvens rundt ett variabelt nucleotidsete på 
DNA-tråden. En SNP er en genmarkør som identifiserer individer i en populasjon. En litt lengre sekvens kalles 
mikrosatellitt.  
56 http://mare.ispa.pt/ficheiros/artigos/wgagfm_2014.pdf  
57 Fitness er definert som egenskaper som påvirker individets reproduksjon. God fitness gir reproduktiv 
suksess. Fitness-egenskaper kalles også livshistorie-egenskaper, til forskjell fra morfologiske eller 
utseendemessige egenskaper. 
58 Genomet er hele den arvemessige informasjonen som er kodet inn i et individ, til forskjell fra et gen, som er 
den grunnleggende enheten for arvelighet. Genomet består altså av mange gener, og hvert enkelt gen kan 
igjen forkomme i flere varianter, eller alleler. Et gen er en del av en DNA-tråd, og kan bestå av større eller 
mindre områder på denne tråden, der noen sekvenser av området inneholder koden for produksjon av 
proteiner. Innimellom de kodende sekvensene (funksjonelle gener) kan det finnes ikke-kodende eller nøytrale 
sekvenser (nøytrale gener). Et gen kan defineres som bare de kodende delene av DNA-området der genet 
sitter, eller alternativt hele den delen av DNA-tråden som de kodende og ikke-kodende sekvensene omfatter.  
Etter den sistnevnte definisjonen oppfattes et gen som et sammenhengende område på DNA-tråden som 
tilsvarer en enhet av arv, det vil si alle de elementene som bidrar til genuttrykket.  
 

http://mare.ispa.pt/ficheiros/artigos/wgagfm_2014.pdf
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tilført nye (bortsett fra i sjeldne tilfeller av vellykkete mutasjoner). Mer sannsynlig enn at alleler 

elimineres gjennom kunstig seleksjon, er det at enkelte alleler kan bli så sjeldne at de er vanskelig å 

måle. Det er dessuten usannsynlig at de samme allelene skulle bli eliminert (eller redusert til et ikke 

målbart nivå) i et flertall av avlspopulasjonene. Det er overveiende sannsynlig at den totale 

variasjonen som var til stede ved oppstart av avlsprogrammene fremdeles er til stede i summen av 

avlspopulasjonene. 

Etter 11 avlsgenerasjoner (AquaGens avlspopulasjon) er arvbarheten for eksempel for egenskapen 

vekst den samme i dag som i utgangspunktet på 1970-tallet. Det betyr at det fremdeles er stor 

variasjon i de sannsynligvis mange tusen allelene som til sammen påvirker vekst.  

Oppdrettslaks kan til og med ha noe større genetisk variasjon enn villaks, når variasjonen måles på 

funksjonelle gener. Forskere ved NINA59 påviste at oppdrettslaks har større genetisk variasjon enn 

villaks på en del mål for dette (for eksempel i mitokondrisk DNA - mtDNA). Årsaken er ifølge 

forskerne at grunnlaget for avlsarbeidet var en sammenkopling av 40 laksestammer. Dette førte til at 

oppdrettslaksen i utgangspunktet fikk innbygd større genetisk variasjon enn den som finnes i hver 

enkelt elvepopulasjon.  

NINA-forskerne konkluderte med at resultatene ikke var entydige hva angår nivået av genetisk 

variasjon i oppdrettslaks kontra villaks. Mens mikrosatellittdataene indikerte at den genetiske 

variasjonen var lavere i oppdrettspopulasjonene enn i de ville populasjonene, tydet mtDNA-dataene 

på det motsatte. De tolket dette som at det er en tendens til at sjeldne alleler går tapt i 

oppdrettspopulasjonene på grunn av genetisk drift. Dette er en hypotese, ikke en observasjon. 

En undersøkelse i Suldalslågen i 2014 konkluderte med at den genetiske variasjonen i dagens 

laksestamme var større enn tidligere (referanseår 1979-80), og at årsaken kunne være tilførsel av 

genetisk materiale fra andre stammer som følge av kultiveringsarbeidet i elva60. Samtidig hadde allel-

frekvensene endret seg. Det ble ikke funnet påvirkning av oppdrettslaks, til tross for betydelige 

innslag i gytebestanden. 

Det var tidligere et omfattende kultiveringsarbeid i Hardangerfjord-elvene, basert på stamfisk fra 

mange elver i flere fylker, og til dels innsamlet fra kilenøter ytterst på kysten61. Dette kan ha tilført 

elvene større genetisk variasjon og påvirket genbeholdningen. Kultiveringsarbeidet kan ha bidratt til 

å styrke bestandene i den kritiske perioden med kraftig overbeskatning og økologisk regimeskifte i 

Nord-atlanteren.  

Laks fra ulike elver kan se forskjellig ut og ha ulike livsløp, men det er ikke nødvendigvis forskjeller i 

DNA-profiler som viser seg i morfologiske eller atferdsmessige ulikheter mellom elvestammer. Det 

kan skyldes at genuttrykket er forskjellig. Hvordan genene styrer livsprosesser – genuttrykket - 

påvirkes av miljøet fisken lever i. Dette studeres i fagfeltet epigenetikk. 

Det foreligger observasjoner som tyder på at det skal mye til for at ekstreme flaskehalser skal 

redusere genetisk variasjon, fleksibilitet og fitness. En undersøkelse av tasmansk oppdrettslaks kunne 

ikke påvise redusert genetisk variasjon i forhold til kildestammen (River Phillip i Nova Scotia), der 

                                                             
59 Karlsson, S., Moen, T., and Hindar, K. 2010: Contrasting patterns of gene diversity between microsatellites 
and mitochondrial SNPs in farm and wild Atlantic salmon. Conservation Genetics 11(2): 571-582, 2010. Se også 
Sten Karlsson, Thomas Moen and Kjetil Hindar 2010: An extended panel of single nucleotide polymorphisms in 
Atlantic salmon (Salmo salar L.) mitochondrial DNA, Conservation Genetics, Vol 11, No 3, 1171-1175 
60 Sten Karlsson 2015: Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. NINA rapport 1183. 
61 Even Søfteland og Jan Arne Brekke 2012: Kva laks er det som eigentlig sym rundt i elvane våre? Cap Mare 
rapport 010-2012. 
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øyerogn ble hentet mer enn 40 år tidligere62. Genetisk variasjon ble da målt som heterozygoti og som 

allelmangfold i gener som har å gjøre med motstandskraft mot sykdom63. En annen undersøkelse 

viste imidlertid tap av genetisk varians i størrelsesorden 30-40% sammenlignet med kildestammen, 

når det ble målt som allelmangfold på 11 mikrosatellitter64. Sammenligningen ble gjort med 

historiske prøver fra begynnelsen av 1970-tallet. I denne undersøkelsen ble for øvrig effektiv 

populasjon Ne beregnet til 102 – 207 individ pr generasjon.  

Det spesielle med den tasmanske stammen er at den har vært fullstendig genetisk isolert siden den 

kom til Australia midt på 1960-tallet. Der ble den vedlikeholdt som en klekkeristamme i ferskvann 

ved Gaden Hatchery i Snowy Mountains (mellom Melbourne og Sydney) i 20 år. Deretter ble den 

overført til Tasmania i form av tre separate årsklasser i 1984-1986. Stammen dannet her grunnlaget 

for etablering av en vellykket oppdrettsnæring, og har siden 2004 vært råmaterialet for et 

familiebasert avlsprogram.  De separate årsklassene ble krysset sammen på slutten av 1980-tallet.  

Paradokset er at protokoller fra Gaden-klekkeriet viser at stamfisken for en bestemt årsklasse bestod 

av 6 individ, og ingen årsklasse i de 20 årene stammen ble vedlikeholdt som klekkeristamme i Gaden, 

var grunnlagt på mer enn 20 individ. Dette sannsynliggjør at beregnet Ne (102-207) må være feil, 

hvilket reiser tvil om beregningsmetoden for innavl og effektiv populasjon modellerer virkeligheten 

godt nok. Den såkalte 50-500 regelen er en tommelfingerregel avledet av teorien om effektiv 

populasjon65. Ne 50 angir den minste effektive populasjonsstørrelsen som hindrer negative effekter 

av innavl i en lukket bestand. Ne 500 er brukt som en grense for hvor stor den effektive 

populasjonsstørrelsen må være for å unngå tap av genetisk variasjon, slik at populasjonens 

evolusjonære potensial kan bevares. 

I studiene av tasmansk laks ble det ikke påvist noen vesentlig innavl. Innavlskoeffisienten ble 

beregnet til mindre enn 1% pr år66.  

Eksempelet med den tasmanske laksestammen viser at flaskehalsepisoder, der populasjonen 

reduseres til et fåtall individer, ikke fanges opp av Ne-beregninger, og at flaskehalser heller ikke 

nødvendigvis fører til tap av variasjonen i funksjonelle gener, eller til konsekvenser for stammens 

eller individenes fitness. Spekulativt kan det antydes at årsaken til at laks er robust i forhold til tap av 

genetisk variasjon kan ligge i laksens tetraploide natur, dvs at den kan ha flere enn to kopier av hvert 

gen. 

                                                             
62 Wynne et.al. (2007): Allelic and haplotypic diversity at the major histocompatibility class II within 
domesticated Australian Atlantic salmon (Salmo salar L.), Journal of Fish Biology (2007) 70 (Supplement A), 45–
59 
63 Major histocompatibility complex (MHC) class II alpha gene (Sasa-DAA) og MHC class II beta gene (Sasa-DAB). 
Motstandskraft mot infeksjonssykdommer styres i stor grad av en gruppe gener som koder for proteiner som 
finnes på overflaten av cellene. Disse proteinene hjelper immunforsvaret til å kjenne igjen bakterier, virus eller 
andre fremmedelementer. Jo mer variert MHC er, jo bedre er motstandsevnen mot infeksjonssykdom. Se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Major_histocompatibility_complex#Functions_of_MHC-I_and_II_molecules  
64 Innes, B. H. & Elliott, N. G. (2006). Genetic diversity in a Tasmanian hatchery population of Atlantic salmon 
(Salmo salar L.) compared with its Canadian progenitor population. Aquaculture Research 37, 563–569  
65 Franklin, I.R. 1980. Evolutionary change in small populations. I: Conservation Biology: An evolutionary-
ecological perspective (Soulé, M.E. & Wilcox, B.A. red). Sinauer Associates, Sunderland, MA, s. 135-149. 
66 S.Dominik, J.M. Henshall, P.Kube, H. King, S. Lien, M. Kent and N. Elliott 2010: Assessment of the level of 
heterozygosity in the Tasmanian Atlantic salmon (Salmo salar) population using single nucleotide 
polymorphism markers. Aquaculture, Volume 308, Supplement 1, 2010, Pages S56-S61 Supplement: Genetics in 
Aquaculture X 

http://en.wikipedia.org/wiki/Major_histocompatibility_complex#Functions_of_MHC-I_and_II_molecules
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Lærdommen av dette er at laksens genom gjør den svært fleksibel og tilpasningsdyktig til ulike miljø. 

Den tilpasser seg raskt til fullstendig nye miljø, og den skades ikke av flaskehalsepisoder. Det er høyst 

usannsynlig at innblanding av alleler med frekvenser skapt av husdyravl kan skade villaks. 

Effekter av streifende villaks og rømt oppdrettslaks 
Det foregår en betydelig streifing («feilvandring») av villaks og klekkeriprodusert laks utsatt for 

kultiveringsformål. Streiferne går opp i andre elver enn sin hjemmeelv for å gyte. Likevel 

opprettholdes tilsynelatende distinkte stammestrukturer, der hver stamme formodes å være bærer 

av en unik genressurs. Dette må i så fall bety at det enten eksisterer reproduktive barrierer som 

sterkt reduserer streifernes reproduktive suksess, eller så må naturlig seleksjon være så effektiv at 

avkom som ikke har tilstrekkelig lokal tilpasning raskt vil dø ut. I begge tilfeller betyr dette at laks fra 

fremmede stammer har minimal påvirkning på genbeholdningen i vedkommende elv. Det blir i tilfelle 

et tankekors at rømt oppdrettslaks skulle greie å påvirke genbeholdningen til en elvepopulasjon, 

dersom villaks fra andre elver ikke greier det.  

Ettersom oppdrettslaks er dårligere tilpasset et liv i naturen enn villaks, og har svært mye dårligere 

reproduktiv suksess, så er det ulogisk at oppdrettslaks skal greie noe som streifende villaks ikke 

greier. Utsagnet om at vi har genetisk unike laksestammer i alle elver, og utsagnet om at rømt 

oppdrettslaks kan påvirke villaksen genetisk, er logisk sett gjensidig utelukkende. Enten kan 

immigranter, enten de er rømt oppdrettslaks eller streifende villaks, påvirke genbeholdningen, og da 

blir funksjonelle genetiske stammeforskjeller nødvendigvis små eller ikke-eksisterende. Alternativt 

har elvestammene unike genprofiler og stabile stammeforskjeller, og da må de i tilfelle være svært 

robuste mot påvirkning fra immigranter, uansett type.   

Teoretisk modellering viser at det i visse situasjoner kan være nok med 1 effektiv immigrant pr 

generasjon for å viske ut populasjonsforskjeller67. En evolusjonsgenetisk kartlegging krever altså 

kunnskap om utvekslingen av effektive migranter, og dessuten data om grad av lokal adapsjon og 

effektiv populasjon. 

Reproduktive barrierer som misstilpasset gyteatferd, spermkonkurranse, hunnenes kryptiske 

partnervalg og utavlsdepresjon i F2-generasjonen, er alle mekanismer som kan tenkes å påvirke 

immigrantenes reproduktive suksess. Imidlertid tyder nettopp påvisningen av at noen immigranter 

(rømte oppdrettslaks) kan etterlate seg et genetisk avtrykk i «fremmede» elver på at disse barrierene 

i det minste ikke er 100% effektive. 

Potensielt omfang av genetisk påvirkning   
Omfanget av en eventuell genflyt fra rømt oppdrettslaks til villaks avgjøres av antall rømte hunner 

som deltar aktivt i gyting, hvilken andel av de rømte hunnenes egg som befruktes og gjennomgår en 

normal utvikling, og avkommets suksess i senere livsfaser. Rømte hanners reproduktive suksess er så 

liten at vi kan se bort fra hannene.  

Andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangstene om sommeren, eller i overvåkningsfisket på 

gyteplassene om høsten, er en svært lite tilfredsstillende indikator for antall eller prosent effektive 

gytere. Eksempelvis ble det i 2010 registrert at 7 av 22 oppfiskete rømte oppdrettslaks i Alta var 

hunner (31%), og at 5 av 6 avlivete hunner var gjeldfisk (83%). Det innebærer at bare 5% av de 22 

rømte oppdrettslaksene var gytefisk med potensiell reproduktiv evne.  

                                                             
67 Waples, R. S. and O. Gaggiotti 2006: Invited Review: What is a population? An empirical evaluation of some 
genetic methods for identifying the number of gene pools and their degree of connectivity. Molecular Ecology 
15: 1419-1439. 
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Undersøkelser av oppvandringen i elver med videokamera, feller og drivtellinger gir helt andre tall for 

innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene enn data basert på fiskefangst. Forskjellene kan dreie seg om 

faktorer på 5-15. 

Tidligere i år publiserte Havforskningsinstituttet en rapport om innslaget av rømt oppdrettslaks i 140 

elver68. Noen eksempler fra denne rapporten (to «verstingelver»): 

I Elvegårdselva ved Narvik var innslaget av rømt oppdrettslaks 52% i sportsfisket, og 7% i 

gytefisktellingen. Dette ble omregnet til en årsprosent på 54. Data omfatter 29 laks fisket i 

sportsfisket og 315 i gytefisktellingen. Det beskjedne antallet fisk i sportsfisket resulterte i et 

bredt usikkerhetsintervall som ble beregnet til 39 til 70%, men som likevel ikke var bredt nok 

til å omfatte den sannsynligvis korrekte verdien på 7%. Det er utført gytefisktellinger i 3 år 

(2012-2014) i denne elva, som ga et gjennomsnitt på 10% oppdrettslaks. Data fra 

gytefisktellingene ble verifisert av notkast i områdene det foregikk tellinger i. 

I Salangsvassdraget i Troms ble høstprosenten målt til 62. Det er ikke oppgitt data for 

gytefisktelling til tross for at Ferskvannsbiologen har publisert en rapport om dette, der man 

fant 13% rømt oppdrettslaks69. Forfatterne av sistnevnte rapport diskuterer det høye 

innslaget av oppdrettslaks med henvisning til at Salangselva er en sjøaureelv med en tynn 

laksebestand. Dette fører til at innblanding av få oppdrettslaks blir til en relativt stor prosent. 

I en NINA-rapport70 som evaluerer ulike metoder for å framskaffe data om innslaget av rømt 

oppdrettslaks på gyteplassene heter det: 

Med basis i en flerårig videoovervåking i 20 vassdrag fra Arendal i Aust-Agder til Senja i Troms 

(totalt 58 847 laks), samt ved bruk av fangstfeller i 13 små vassdrag i Nordland i to år (1 565 

laks), fant vi at det uveide gjennomsnittlige, årlige innslaget av oppdrettslaks (andelen 

oppvandrende oppdrettslaks) var henholdsvis 5.0 og 2.3 %. Videre fant vi på bakgrunn av 

drivtellinger/gytefisktellinger gjennomført over en tre-års periode i 36 vassdrag (16 794 laks) 

et uveid gjennomsnittlig innslag av oppdrettslaks på 4.5 %.  

Når det uveide gjennomsnittet på 2,3% i de 13 elvene med fangstfeller ble vektet i forhold til antall 

oppvandrende laks i hver enkelt av elvene, sank gjennomsnittet til 1,1%. I elver med gytefisktelling 

ble det veide gjennomsnittet 2,9%. Mange elver med liten laksebestand får lett en relativt høy andel 

oppdrettslaks, og dette trekker det uveide gjennomsnittet opp. 

Data fra elver der man har noenlunde kontroll på hvor mye fisk som har vandret opp, viser altså et 

helt annet bilde enn den villedende årsprosenten. På toppen av dette gir uveide data inntrykk av at 

oppvandringen av rømt oppdrettslaks er større enn den faktisk er. 

Antall oppdrettslaks som vandrer opp i elvene går ned år for år, og raskere enn rømningstallene går 

ned. VRL estimerte antall rømt oppdrettslaks i elvene til 6000 i 201571. Estimatet var basert på en 

forutsetning om at fangbarheten for villaks og oppdrettslaks er den samme. Mer sannsynlig er det at 

oppdrettslaksen har minst dobbelt så stor bitevillighet som villaksen (forsiktig estimert). Med dette 

                                                             
68 Anon 2015. Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014. 
Fisken og havet, særnr. 2b–2015. 
69 Øyvind Kanstad-Hanssen, Sondre Bjørnbet og Vemund Gjertsen: Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i 
Troms i 2014. Ferskvannsbiologen 2014-10. 
70 Svenning, M-A., Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A., Strand, R., Dempson, J.B. & Fauchald, P. 2015. 
Oppvandring og innslag av oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og 
drivtelling. NINA Rapport 1104. 
71 VRLs rapport nr 8/2015, s.135. 
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som forutsetning blir estimatet redusert fra 6000 til 3000. Gytebestanden av villaks ble beregnet til 

ca 262.000 i 201472. Innslaget av rømt oppdrettslaks var altså 1,1%, som er det samme som ble 

funnet i elver med fangstfeller. 

Den nedadgående trenden for rømt oppdrettslaks bekreftes av overvåkningsfisket i sjøen med 

kilenøter, krokgarn og settegarn. Figur 25 nedenfor er en kopi av figur 14.2 i VRLs rapport nr 8/2015. 

 

Figur 25. Fangst av rømt oppdrettslaks i overvåkningsfisket med kilenøter og garn i sjøen. 

Fangsten i overvåkningsfisket er nå ca 1/10 sammenlignet med slutten av 1990-tallet og tidlig 2000-

tall. 

Årsaken til at mindre enn 1% av den rømte laksen ender opp i elver er sannsynligvis at den rømte 

oppdrettslaksen blir mindre og mindre tilpasset et liv i naturmiljø. Effekten kan være at den mister 

sitt oppvandringsinstinkt, at den ikke er preget på en elv, at dødeligheten er økende fordi den har 

dårlig unnvikelsesatferd i forhold til predatorer, eller at den sulter i hjel før den skal vandre tilbake til 

kysten. Det virker som om muligheten for produksjon av hybridlaks stadig blir mindre. 

Alt tyder på at i en nasjonal sammenheng er innslaget av oppdrettslaks i elvene betydelig overdrevet 

i oversiktsrapporter fra forskningsmiljø og forvaltningsmyndigheter. Det finnes ingen data for hvor 

mange av oppdrettslaksene som blir registrert i elvene som er potensielt reproduktive. Det finnes 

heller ingen data som angir hvor mange av de potensielt reproduktive laksene som faktisk har 

reproduktiv suksess. Vi vet ikke hvorfor rømt oppdrettslaks etterlater seg et genetisk avtrykk bare i 

noen få av elvene som er undersøkt med hensyn til dette, mens den ikke gjør det i andre.  

Status i Hardanger 
Det er gjennomført gytefisktellinger i mange av elvene i Hardanger siden 2004, og i noen få tidligere 

enn dette. Det ble gjennomført gytefisktellinger i regi av UNI i 19 elver i 201473. Det ble observert laks 

i 18. Resultatet er sammenfattet i tabell 7 nedenfor. 

                                                             
72 ICES WGNAS Report 2015, s.94-95. 
73 LFI rapport 242.  
http://uni.no/media/manual_upload/Uni_Research_Milj%C3%B8_rapport_nr_242_Gytefisktelling_og_r%C3%B
8mt_laks_2014.pdf  

http://uni.no/media/manual_upload/Uni_Research_Milj%C3%B8_rapport_nr_242_Gytefisktelling_og_r%C3%B8mt_laks_2014.pdf
http://uni.no/media/manual_upload/Uni_Research_Milj%C3%B8_rapport_nr_242_Gytefisktelling_og_r%C3%B8mt_laks_2014.pdf
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2014 Villaks Oppdrettslaks 
modne/blanke 

Uttak av 
oppdrettslaks 

Regnbueaure Oppfisket 
villaks 

Sum 18 elver 725 103/44 487 53 246 

Etneelva 531 22/2 139   

Sum 1256 128/79 626 53 246 

Tabell 7. Gytefisktellinger i Hardanger i 2014. 

Det var altså 128 potensielle gytelaks blant oppdrettslaksen, eller ca 9%. Det var 4% modne 

rømlinger i Etneevla, og 12% som et gjennomsnitt for de 18 øvrige. Fjæra skilte seg ut med 25 modne 

og 35 blanke. Her ble det også fisket opp 85 villaks. Holder vi Fjæra utenfor, blir andel oppdrettslaks i 

de 17 andre elvene 10% (Etneelva ikke medregnet). 2015 ble for øvrig et ekstraordinært godt år i 

Etneelva. Pr. 26.september var det registrert 2334 villaks i fiskefella. 

Hardanger skilte seg ut fra andre norske fjorder i 2014. Særlig tallene for utfisket oppdrettslaks var 

høye. 2014 var et spesielt år i Hardanger, da stormen Lena førte til rømming av 48.000 laks fra et 

anlegg ved Snilstveitøy mellom Rosendal og Uskedal. Storparten av den rømte laksen var omkring 1 

kg, og ikke gytemoden. UNI Research regner med at 80% av den rømte oppdrettslaksen som ble tatt 

ut høsten 2014 skrev seg fra denne rømningen. 56% av uttaket ble gjort i de 2 elvene Etneelva og 

Steinsdalselva. 

Kontrasten til 2013 er stor. Dette året ble det registrert i underkant av 4% rømt oppdrettslaks i 

gytefisktellingene74. I Etneelva var det mindre enn 1%, og i 16 andre elver litt over 8%. Under 

gytefisktellingene ble det registrert 51 nyrømte og umodne oppdrettslaks i Etneelva og 9 i de 16 

andre elvene. Dette er vist i tabell 8 nedenfor. 

2013 Villaks Oppdrettslaks 
modne/blanke 

Sum 16 elver 556 52/9 

Etneelva 881 7/51 

Sum 1437 59/60 

Tabell 8. Gytefisktellinger i Hardanger i 2013. 

Det ble ikke observert mye nyrømt laks i munningsområdene i elvene i Hardanger t.o.m. de 2 første 

ukene av oktober 2013. Den nyrømte laksen forlot elvene utover i november. Det ble observert en 

del nyrømt laks i elvemunninger i Hardanger i august og september 2014, men den var borte i 

november. 

Fiskeridirektoratet oppsummerte 2013 slik75: 

Den rømte fisken, som ble observert i Hardangerfjorden og Ryfylke stammet trolig fra flere 

urapporterte rømminger, og det var også her knyttet stor bekymring til hvorvidt den rømte 

laksen ville vandre opp i elvene for å gyte.  

Gjentatte undersøkelser utover høsten viste imidlertid at den nyrømte fisken i liten grad 

vandret opp i elvene, noe som kan skyldes at dette i all hovedsak var umoden fisk. Dette 

tilsier at den nyrømte fisken, tross det relativt høye antallet, sannsynligvis i liten grad 

utgjorde en genetisk trussel for gytebestandene av villaks høsten 2013. 

                                                             
74 LFI rapport 230. http://uni.no/media/manual_upload/LFI_230.pdf  
75 http://www.fiskeridir.no/akvakultur/rapporter-utredninger/roemming/mindre-roemt-oppdrettslaks-i-
gytebestandene-paa-vestlandet  

http://uni.no/media/manual_upload/LFI_230.pdf
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/rapporter-utredninger/roemming/mindre-roemt-oppdrettslaks-i-gytebestandene-paa-vestlandet
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/rapporter-utredninger/roemming/mindre-roemt-oppdrettslaks-i-gytebestandene-paa-vestlandet
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Det er ikke publisert data som sier noe om kjønnsfordelingen til den rømte oppdrettslaksen som 

registreres i gytefisktellinger. Slik informasjon er nødvendig når hensikten er å estimere det 

potensielle omfanget av deponering av hybridegg.  

9% er høyere enn det reelle nasjonale gjennomsnittet, og er påvirket av at bestandene av villaks i 

Hardanger for tiden er små. Informasjon om andel oppdrettslaks må utfylles av informasjon om 

antall oppdrettslaks, ettersom også antall villaks endrer seg fra år til år, og dermed forholdstallet. 

Andel oppdrettslaks i elvene i Hardanger har gått ned de siste årene, men det betyr ikke 

nødvendigvis at antall oppdrettslaks i elvene var høyere i tidligere år. I tabell 9 har vi summert tall for 

rømt oppdrettslaks fra et varierende antall elver, og skilt ut Etneelva i en egen rad. Tabellen viser 

ingen tydelig trend. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2013 2014 

Ant. oppdrett 86 70 50 49 116 52 103 

Ant. elver 11 11 13 14 14 16 18 

Etneelva 140 67 86 72 165 7 22 

Tabell 9. Antall oppdrettslaks i elver i Hardanger. 

Som tidligere påpekt gir ikke tallene svar på hvor mange av oppdrettslaksene som er potensielle 

gytere. Tallene i tabell 9 virker små i forhold til det høye antallet som rømmer.  

Tilfellet Uskedalselva 
Uskedalselva er et interessant tilfelle av spontan reetablering av en laksebestand etter at kalking ble 

startet opp i 2002. Til tross for at dimensjoneringen av kalkingen ikke har vært optimal, har det 

etablert seg en livskraftig laksebestand i det tidligere laksetomme vassdraget. Utviklingen i 

Uskedalselva styrker teorien om at det er andre forhold enn lakselus og rømt oppdrettslaks som har 

svekket laksebestandene i Hardangerfjordelvene. De siste årene har Uskedalselva produsert bra med 

laks, og har nå den nest største bestanden i Hardanger etter Etneelva. 2011 var et rekordår, med 

fangst av 354 laks med samla vekt på 1175 kg.  

Stamfisken til den nye laksestammen må ha vært en blanding av rømt oppdrettslaks og streifende 

villaks fra andre elver. Laksestatistikken viser at det har vært rapportert inn noen få lakser også før 

2002, hvilket kan tolkes som at det kan ha vært en liten rest av stedegen stamme igjen. Imidlertid har 

fangsten i tidligere tider mest sannsynlig vært rømt oppdrettslaks og streifere. 

Det er ikke publisert undersøkelser av genetikken til Uskedalslaksen. Vi har derfor ikke data som kan 

fortelle noe om opphavet. Dette burde vært undersøkt, fordi det kan kaste lys over spørsmålet om 

innblanding av arvemateriale som stammer fra oppdrettslaks er skadelig eller ikke. 

En mulig tolkning kan være at Uskedalselva er et eksempel på at såkalt genetisk forurensing er et 

ikke-eksisterende fenomen. Dersom rømt oppdrettslaks har representert et betydelig bidrag til 

reetableringen, er det rimelig å tenke seg at en laksehybrid som overlever til smolt, deretter til 

gytelaks, og som så får avkom som i sin tur overlever til ny gytelaks, har gått gjennom en 

renselsesprosess som har luket ut genvarianter som reduserer fitness. En slik laks må nødvendigvis 

være livskraftig i naturmiljøet, og kan ikke lenger være typisk for sitt opphav som oppdrettslaks.  

Det foreligger ingen studier av hvor effektiv naturlig seleksjon er med hensyn til å luke ut gener som 

gir misstilpasning, men en seleksjonsstyrke på 1 gytelaks pr 1000 lagte egg tilsier at dette dreier seg 

om kraftvask. Det er sannsynlig at såkalt genetisk introgresjon ikke kan ha noen negativ effekt, i det 

minste ikke sett over flere generasjoner. 
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Det er dessuten verdt å merke seg at laksestammen i Uskedalselva bygde seg opp i en periode da 

ekspertenes oppfatning var at lakselusa var sterkt populasjonsreduserende i Hardanger. Utviklingen i 

elva indikerer at lakselus ikke har vært populasjonsregulerende, i alle fall ikke på 2000-tallet, og i alle 

fall ikke i en grad som har hindret reetablering og populasjonsøkning i et tidligere laksetomt 

vassdrag. Derfor er heller ikke lakselus en sannsynlig årsak til tilbakegangen i andre elver i Hardanger. 

Uskedalselva er den eneste elva i Hardanger som kalkes. Fjæraelva har tidligere blitt kalket. Det er 

sannsynlig at flere vassdrag kan ha vært påvirket av sur nedbør i de kritiske årene på 1980- og 1990 

tallet, da laksebestandene brøt sammen. Kartet nedenfor er kopiert fra Vannportalens analyse av 

vannforekomstene i Hardanger i 201476, og viser altså den dagsaktuelle situasjonen (figur 26). De 

gule områdene har varierende og av og til lav pH. Flere elver har gul farge i sine nedbørfelt, og kan 

følgelig påvirkes av pulser med surt vann og giftig aluminium. Vannkjemiske undersøkelser som ikke 

er basert på kontinuerlig datalogging vil ikke oppdage pulser. Etneelva, Fjæra, Uskedalselva, 

Omvikedalselva, Æneselva, Eio og Opo har gulfargete områder i sine nedbørfelt. Bjølvefossen kan 

muligens skape blandsoner med giftig aluminium i sjøen. 

 

 

Figur 26. Surhetstilstanden i Hordaland i 2014. Gule områder har varierende og av og til lav pH. 

Siden 1990-tallet har det blitt mindre sur nedbør, og mindre problemer knyttet til vannkvalitet og 

laksedød. Det er rimelig å tenke seg at problemet var større tidligere, og at sur nedbør kan ha bidratt 

til bestandssammenbruddet i Hardanger. Omkring 1990 ble det registrert flere sjøsaltepisoder i elver 

på Vestlandet. De verste årene var 1989, 1990, 1992 og 1993, da det ble påvist fiskedød i mange 

                                                             
76 Hardanger vannområde. Lokal tiltaksanalyse. Versjon nr 1/ 10.05.2014. 
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elver, blant annet i Kvinnherad77. Disse årene var det milde vintre med store nedbørsmengder og 

mye vind. 

Reetableringer ved hjelp av ikke-stedegne stammer 
Frøysetelva i Masfjorden i Hordaland er også kalt Yndesdalvassdraget. I likhet med Uskedalselva var 

Frøysetelva tidligere laksetom. En ny stamme ble etablert etter oppstart av kalking i 1991. Den nye 

stammen skal delvis blitt grunnlagt på materiale importert fra Flekke, men har trolig et betydelig 

innslag av rømt oppdrettslaks og streifere fra andre elver. Det er påvist dannelse av giftig aluminium i 

blandsoner. I kalkingsplanen for 2011-2015 er det anbefalt silikatbehandling i sidevassdraget 

Tangedalselva. Fisket på gytelaksen i Frøysetelva er utenfor bærekraftige rammer. VRL beregnet 

måloppnåelsen til å være under 70% av gytebestandsmålet for elva i 2010 (rapport 2/2010). 

Til tross for suboptimal kalking, overbeskatning og plasseringen i et oppdrettsintensivt område, har 

restaureringstiltakene resultert i reetablering av en laksestamme. 

Det finnes eksempler på vellykkete reetableringer mange andre steder i inn- og utland, som heller 

ikke er basert på stedegen stamme. Mandalselva og Tovdalselva på Sørlandet var begge så godt som 

fisketomme på 1970-tallet på grunn av sur nedbør. Ett av målene for reetablering av laksestammer i 

disse elvene, ved hjelp av kalking og utsettinger, var å styre den genetiske og økologiske utviklingen 

ved å basere utsettingene på stamfisk av kjent opphav78. Resultatet ble at utsetting av laks fra den 

nærliggende Storelvstammen i stor grad påvirket den genetiske utviklingen av den nyetablerte 

laksestammen i Tovdalselva, mens tilsvarende ikke har vært tilfellet i Mandalselva etter utsetting av 

laks av Bjerkreimselvastamme. Laksebestanden i Mandalselva gikk fra å være en heterogen samling 

av naturlig koloniserende og utsatt fisk, til å bli en selvreproduserende laksestamme med minimale 

genetiske forskjeller over tid. Analyse av gamle og nye lakseskjell viser at de nye laksestammene i 

Mandalselva og Tovdalselva er genetisk forskjellige fra tidlig 1900-tall.  

I løpet av få generasjoner utviklet det seg altså stedegne stammer, som er genetisk forskjellig både 

fra stammene som hadde tilhold der om lag 100 år tidligere, og fra nabovassdrag i dag. Merk at 

forskjellene ble målt på mikrosatellitter, og viser altså ikke at det har oppstått funksjonelle biologiske 

forskjeller.  

Eksemplene illustrerer at laksens store genetiske variasjon er et råmaterial for seleksjon, som på 

grunn av seleksjonsstyrken fører til lokal adapsjon på kort tid. Den genetiske plastisiteten følger av 

laksens pionerposisjon som en koloniserende art.  

Lærdommen er at nye livskraftige laksestammer kan utvikle seg på grunnlag av importert genetisk 

materiale. Stedegen stamme representerer i så måte ikke en unik ressurs. Sannsynligvis er de 

genetiske forskjellene så små mellom stammer som ligger i rimelig nærhet av hverandre at de kan 

erstatte hverandre uten tap av genressurser. Tap av en laksestamme betyr trolig ikke at genetiske 

ressurser går tapt. 

Tilfellet Arnaelva 
Et av de mer bisarre utslag av genetisk villaksforvaltning er forsøket på å beskytte villaks mot villaks. 

Fylkesmannen i Hordaland beordret utfisking av Vossolaks fra Arnaelva, da det viste seg at laks på vei 

                                                             
77 JOHNSEN, G.H., A.E. BJØRKLUND,  B.A. HELLEN, & S. KÅLÅS 1997. Surhetsstatus og tilstanden for fisk i 
Hordaland. Rådgivende Biologer as. rapport 249, 64 sider. ISBN 82-7658-160-9 http://www.radgivende-
biologer.no/uploads/rapporter/249.pdf  
78 Trygve Hesthagen, redaktør 2010. Etablering av nye laksestammer på Sørlandet. Erfaringer fra arbeidet i 
Mandalselva og Tovdalselva etter kalking. DN-utredning 7-2010 http://www.dirnat.no/multimedia/48550/DN-
utredning-7-2010_nett.pdf&contentdisposition=attachment  

http://www.radgivende-biologer.no/uploads/rapporter/249.pdf
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/rapporter/249.pdf
http://www.dirnat.no/multimedia/48550/DN-utredning-7-2010_nett.pdf&contentdisposition=attachment
http://www.dirnat.no/multimedia/48550/DN-utredning-7-2010_nett.pdf&contentdisposition=attachment
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hjemover til Vosso vandret opp i Arna i ganske betydelige mengder. Øyensynlig ønsket man å bevare 

en tilstand av genetisk renhet. Genetisk rensing er ikke bare et anti-evolusjonært tiltak, men uttrykk 

for en forvaltningshybris som går ut på å hjelpe naturen til å bli flinkere ved å erstatte naturlige 

prosesser med menneskeskapt reorganisering.  

Vossolaks har ganske sikkert alltid vært med på å prege genetikken i Arna og de andre elvene rundt 

Osterfjorden. Til sammen utgjør Osterfjordelvene en metapopulasjon dominert av den tallrike 

Vossostammen, i likhet med elvene rundt Sognefjorden som domineres av Lærdalsstammen.  

Det kan tenkes at denne malplasserte omsorgen følger logisk av formodningen om at alle elver 

representerer en unik genetisk ressurs. Lærdommen bør være den motsatte: det bør legges til rette 

for at naturlige prosesser kan få utfolde seg. 

Oppsummerende om genetikk 
Det finnes ikke dokumentasjon av genetiske skadevirkninger forårsaket av rømt oppdrettslaks. Ideen 

om skade bygger i stor grad på generelle biologiske resonnementer og modeller basert på omtvistete 

forutsetninger. 

Forskningsbehovet knytter seg først og fremst til å finne ut om innkrysning av arvemateriale fra 

oppdrettslaks i villaksbestander er skadelig, gunstig eller nøytralt. Det er ingen prosjekter som 

arbeider med denne problemstillingen. 

Villaksforvalterne regner med at hver elv har en laksebestand som er en unik genressurs. Hvis dette 

er tilfellet, blir det et tankekors at streifende villaks som gyter i andre elver enn sin hjemmeelv, ikke 

skal greie å etterlate seg et genetisk avtrykk som visker ut forskjellen mellom stammene. Den 

dårligere tilpassete rømte oppdrettslaksen mistenkes for å greie noe som livskraftig villaks ikke 

greier.  

Andel rømt oppdrettslaks i elvene er beregnet til 1,1% i 2014. Det er ukjent hvor mange av disse som 

er effektive gytere og har reproduktiv suksess. Tall oppgitt av forskning og forvaltning for innslaget av 

rømt oppdrettslaks er overdrevne og misvisende. 

For hver avlsgenerasjon reduseres oppdrettslaksens fitness. Alt tyder på at andel rømt oppdrettslaks 

som vandrer opp i elver går ned. Etter hvert som genetisk avstand øker, er det mulig at oppdrettslaks 

blir mer og mer ikke-kompatibel med villaks. Dette betyr at muligheten for produksjon av levedyktige 

krysninger kan bli mindre og mindre. 

Kriminaliseringen av rømninger er meningsløs, i den grad den er begrunnet med risiko for skade på 

villaks. Kriminalisering kan føre til at oppdrettere vegrer seg for å rapportere rømninger. 

Føre-var prinsippet brukes ofte som et argument for at det er nødvendig å bekjempe rømt 

oppdrettslaks. Dessverre brukes prinsippet ofte som sovemedisin og som kamuflasje for å ikke ville 

vite. Det knytter seg sterke økonomiske interesser til behovet for å forsvare fortellingen om genetisk 

forurensing. Forskningsprogram som dreier seg om overvåkning av rømt oppdrettslaks er finansiert 

inn i framtida med uendeligheten som horisont. 

En annen sak er at føre-var prinsippet tilsier at null-visjonen for rømninger bør opprettholdes, av 

hensyn til risiko for sykdomsspredning. Dette vet vi lite om, men elementære smittehygieniske 

prinsipper tilsier at dette kan være en reell risiko. Imidlertid vet vi ingenting om interaksjonen 

mellom villaks og rømt oppdrettslaks i sjøen. 

Rømninger representerer et økonomisk tap for oppdretterne. Egeninteressen tilsier at det er lett å 

være enig i null-visjonen. 
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Elvene i Hardanger bør forvaltes som en meta-populasjon, der Etneelva trolig er kilde-elv til mange 

av de andre elvene. I tidligere tider kan noen av de andre elvene ha bidratt med migranter til andre 

elver, for eksempel kan Eio i Indre Hardanger ha vært en kildeelv. 

Det bør iverksettes tiltak for å bygge opp igjen de svakeste laksestammene. Prioriterte tiltak bør 

være å åpne nye elvestrekninger ved å bygge laksetrapper, bygge gyteplasser for laks, samt andre 

habitatsforbedrende tiltak. Forsterkningsutsettinger av rogn, yngel og smolt kan være nyttige tiltak 

for å hjelpe svake bestander over en kneik.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1. Sekvensiell analyse av påslag av fastsittende lus, relatert til behandlingsaktivitet og 

produksjon av lusesmitte i oppdrettsanlegg. 

Figur 1. Antall behandlinger i Hardanger i perioden 2012 til uke 36 i 2015. Kurven viser den ukentlige 

summen av anlegg som ble behandlet med bad og medisinfôr. Behandlingsaktiviteten var liten i 

perioden uke 25-42 i 2012, uke 31-43 i 2013, uke 25-42 i 2014 fra uke 30 i 2015.  
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Figur 2. Fastsittende lus sammenholdt med behandlingsaktiviteten. Antall fastsittende lus gikk ned 

etter en behandlingstopp i uke 26. 2015 er et atypisk år, med relativt store påslag av fastsittende lus i 

uke 21-27. I denne perioden ble det gjennomført flere behandlinger enn i samme periode tidligere 

år. Mønsteret er det samme i indre og ytre Hardanger. 

 

 

Figur 3. I 2014 var det lite påslag av fastsittende lus i perioden uke 20-41. Behandlingsaktiviteten var 

liten fra uke 24 til 43.
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Figur 4. I 2013 var påslag av fastsittende lus liten fra uke 13 til 41, med en liten topp i perioden uke 

25-27. Det var større behandlingsaktivitet i uke 22 og 23, 28 og 30, samt i uke 38, sammenlignet med 

2014 og 2012. 

 

 

Figur 5. I 2012 var det lite påslag av fastsittende lus i perioden uke 22 til 48. Behandlingsaktiviteten 

var liten fra uke 25 til 43.
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Figur 6. Behandlingsaktiviteten sett under ett for perioden 2012-2015 var liten fra uke 30 til 43, og 

moderat fra uke 27 til 45.  
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Figur 7. Sammenligning av påslag av fastsittende lus for årene 2012-2015. Det er lite påslag fra uke 20 

til 42, med unntak av 2015, da vi fikk påslag i uke 22-27. Dette var felles for indre og ytre Hardanger. 

Merk forskjellen i skala på y-aksen i figurene. 
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Figur 8. Maksimal produksjon av lusegg pr voksen hunnlus foregår ifølge regnemodellen i perioden 

15.juli til 15.september, tilsvarende uke 29-38. I denne perioden er det lite påslag av fastsittende lus 

på oppdrettslaks. Figuren er kopiert fra nettstedet dinlaks.org, og er ikke kvalitetssikret. 

 

 

Figur 9. Totalt antall produserte lusegg fra alle oppdrettsanlegg i Norge er størst i perioden 15.juli til 

1.oktober, tilsvarende uke 29-40. Påslag av fastsittende lus kommer etter denne perioden i en 

normalår, og øker raskt når produksjonen av lusegg går ned utover høsten. En produksjon på 5-10 

milliarder lusegg pr dag vil neppe være tilstrekkelig til å skape høye tettheter av lus i frie vannmasser 

i fjord- og kystfarvann.  Figuren er kopiert fra nettstedet dinlaks.org, og er ikke kvalitetssikret. 
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