
 

Er samordna våravlusning effektiv lusebekjempelse? 

 

Figuren viser gjennomsnittlig antall voksne hunnlus som et månedlig gjennomsnitt for alle 
oppdrettsanlegg. 

Forskere ved Uni Research-LFI publiserte høsten 2016 2 artikler om smoltutvandringen fra Vosso og 

andre elver i Osterfjorden, der de beskriver vandringshastigheten fra elv til kyst, og utleder av dette 
et optimalt tidspunkt for å sette inn samordna våravlusning.  

Det høres jo logisk ut at vi får best effekt av våravlusningen hvis vi vet når hovedtyngden av 

laksesmolten ankommer til «lusebeltet». Kyst.no omtaler publikasjonene slik: «Studiene kan bidra til 
å minske lusepresset på villfisk når det gjelder som mest.» Ja, mon det. 

Forskningen dokumenterer ubetydelige mengder lus på villsmolten 

Det mest interessante ved disse artiklene (som er referater av rapporter tidligere publisert av 

Vossolauget), er dokumentasjonen av at det var svært lite lus på smolten som ble fanget i en ruse i 

Herdlefjorden (langt ut mot kysten). Det var heller ikke forskjell i påslag av lus mellom ubehandlet og 

Slice-behandlet smolt. Mellom 0 og 17% hadde fastsittende lus de 3 årene forsøket pågikk (2012-

2014). Når alle stadier av lus ble regnet med, var variasjonen 0-35%. En del av den bevegelige lusa 

hoppet fra sjøaure over på laks i selve fangstrusa. Den fastsittende lusa hopper ikke fra fisk til fisk. 

Antall fastsittende er derfor det beste måltallet for laksesmoltens infeksjonsrisiko. Intensiteten i 
luspåslaget varierte fra til 0 til 2,7 lus pr smolt med lus. Tabellen fra artikkelen er gjengitt nedenfor. 

 



De påviste infeksjonsnivåene er helt ufarlige for smolten. Forskerne forklarer ikke hvorfor smolt med 

lite lus trenger å bli beskyttet ved hjelp av samordna våravlusning.  

Forskerne beskriver en mellomårlig variasjon i utvandringstidspunkt fra hver elv, samt stor variasjon 

mellom elvene. Dette gjør det vanskelig å si noe entydig om når våravlusningen bør settes inn, men 

de hevder likevel at tidspunktet for smoltutvandringen fra de største elvene kan gi en pekepinn. Skal 

dette være retningsgivende for våravlusningen, må utvandringstidspunktet kartlegges hvert år.  

Er våravlusningen årsaken til lite lus på oppdrettslaksen om våren, eller faller lusa av uansett? 

Forskerne kan kanskje finne ut når smolten kommer til de ytre fjordområdene, men er det nødvendig 

å vite dette? Årsaken til det helt ubetydelige luspåslaget på laksesmolten når den passerer 

Herdlefjorden må enten være at våravlusningen er svært effektiv slik den allerede utføres, eller mer 

sannsynlig: at våravlusningen ikke spiller noen rolle.  

Lusa faller av helt av seg selv om våren, før våravlusningen starter. Dette er demonstrert for voksne 

hunnlus i figuren nedenfor (kopiert fra HIs høringsuttalelse til sin egen trafikklysmodell). Perioden for 
samordna avlusning er bokset inn (5.mars-10.april). 

 

 

En rekke analyser på et mer detaljert nivå viser det samme: infeksjonsnivået begynner å gå ned tidlig 

om våren før våravlusningen starter opp. Eksempelvis hadde 3 av oppdrettslokalitetene i Radfjorden 

mye lus på fisken senhøsten 2014 og de 2-3 første ukene i 2015 (opptil 25 lus/fisk). Da fisken ble 

avlust i henholdsvis uke 6-8 (Ramsvik og Grasholmen) og uke 12 (Bognøy) hadde storparten av lusa 

allerede falt av. Radfjorden er en av de tre fjordarmene smolten fra Osterfjordelvene kan passere til 
havs gjennom. De to andre er Herdlefjorden og Hjeltefjorden.  

Det må imidlertid innrømmes at det er mye vi ikke vet om påslagsdynamikken for lus på 

oppdrettslaks, ikke minst når det er best å sette inn tiltak. Kanskje samordna høstavlusning hadde 

vært noe å tenke på? Det er om høsten lusa er et problem for oppdretterne.  

Hovedgrunnen til kunnskapsmangelen er at forskningen fånyttes har fokusert på lus på oppdrettslaks 

som årsak til lus på villaks. Den interne smittedynamikken i oppdrettsanleggene vet vi lite om. 

Paradokset er at vill laksefisk og oppdrettslaks i samme område ikke smittes samtidig. Dette kan ikke 



forklares på annen måte enn at smitten kommer fra minst to forskjellige smittereservoar, og til ulike 

tider. 

Vosso-prosjektet 

Uni-artiklene er resultatet av forskning knyttet opp mot Vossolaugets redningsaksjon for Vosso-

laksen, som startet opp i 2009. Årlige undersøkelser av Vosso-laksen kom i gang så tidlig som i 2000, 
og lakselusa var allerede forhåndsdømt.  

Vosso-laksen kollapset i løpet av kort tid midt på 1980-tallet. Omtrent samtidig måtte oppdretterne 

som holdt til i Osterfjorden oppgi lakseoppdrett i indre og midtre deler av fjorden, på grunn av stor 

dødelighet forårsaket av aluminium-påslag på fiskegjellene. Auren greide seg bedre, og det foregår 

fremdeles oppdrett av regnbueaure i de midtre delene. Lakseoppdrett er mulig bare helt ytterst i 

fjorden.  

Ifølge DN-utredningen Redningsaksjonen for Vosso-laksen har prosjektet hatt spesiell fokus på 

effekter av forsuring i ferskvann, giftig aluminium i brakkvann, angrep av lakselus, og rømt 

oppdrettslaks. Forskere og forvaltning har i hele prosjektperioden formidlet til allmennheten at 

oppdrettsnæringa er problemet, og at de viktigste tiltakene for å styrke Vosso-laksen er optimal 

våravlusning når laksesmolten vandrer mot havet, og innføring av branngater i utvandringsruta for 
laks. Men til slutt havarerte denne forklaringen. 

Storparten av Vosso-smolten dør før den når sjøen 

I 2015 publiserte nemlig NMBU en rapport bestilt av Vossolauget, som klarla at bare 20% av smolten 

som vandret ut av Vosso overlevde vandringen ned til sjøen. 75% av den klekkeriproduserte smolten 

og 95% av villsmolten forsvant i Evangervatnet, som er en innsjø mellom Vosso og Bolstadelva (den 

siste strekningen ned til sjøen). Deretter forvant 2/3 av smolten som greide seg ned til Bolstadøyri på 

veg ut den lusefrie Bolstadfjorden. 1 akustisk merket individ greide seg ut til Nordhordlandsbrua 

ytterst i Osterfjorden. Kartet nedenfor er kopiert fra NMBU-rapporten. Det viser stedene det 
refereres til. 



 

I alle tidligere publikasjoner i regi av Vosso-prosjektet er påvirkninger i ferskvannsfasen frikjent. Det 

tok 7 år av prosjektperioden før smoltens overlevelse under nedvandringen i elv ble undersøkt. Slik 

kan det gå når forskningsledelsen allerede i utgangspunktet hadde bestemt seg for at lakselusa har 

skylda. De har i alle år fått støtte for sitt syn fra Miljødirektoratet og andre offentlige 
forvaltningsorgan.  

At forskere kan ta feil, er ingen nyhet. Men at offentlig forvaltning unnlater å kritisk vurdere 

forskningsleveransene de bestiller er skandaløst, ikke minst fordi den feilaktige forskningsstøtten har 

gitt oss et regime med hyppige avlusninger som har resultert i resistent lus, og dermed galopperende 

kostnader til lusebekjempelse. 

Tynn suppe – hypotesen: forskerne finner lite lus i fjordene  

Luspåslag dreier seg om et forhold mellom smittedose og responsen hos fisken som utsettes for 

smitten. Smittedosen i frie vannmasser er ikke tilstrekkelig til å forklare store påslag av lakselus i 

løpet av kort tid, verken på oppdrettslaks eller vill laksefisk. Suppa er rett og slett for tynn. Smitten i 

form av luselarver må derfor akkumuleres et eller annet sted, og enten slippes løs i miljøet i 
konsentrerte doser, eller overføres til vill laksefisk og oppdrettslaks via mellomverter.  

Vosso-prosjektet har forsøkt å kartlegge tettheten av luselarver i sjøen. LFI-rapporten Vosso – 

områdetilnærming beskriver resultatene av forsøk på å fange luselarver i  Herdlefjorden ved hjelp av 

planktonhåv. I 2010 ble det gjennomført 130 pelagiske håvtrekk i Hjeltefjorden. Det ble funnet 

copepoditter i bare 6 av håvtrekkene. I disse 6 var tettheten på 0,013-0,056 copepoditt pr m3, 

tilsvarende 1 copepoditt pr 18-77 m3. Bare 4,6% av håvtrekkene inneholdt copepoditter. Omregnet til 

alle håvtrekk ble tettheten ca 1 pr 390- 1690 m3 filtrert sjøvann. 



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

Herdlefjorden 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 i disse 2 trekkene (omregnet til 1 pr 129-
258 m3 for alle 85). 

Forsøk med planktonhåvtrekk ble videreført i 2012, men er ikke rapportert. Hvorfor ikke? Lave 

tettheter i fjorder med lakseoppdrett understøttes av flere lignende undersøkelser. 

Hvor lang tid tar det å infisere alle fiskene i en merd med 1 copepoditt hver? 

Illustrasjonen nedenfor er basert på forutsetninger om at pelagisk transportert lus stort sett befinner 

seg i de øverste 8 m, strømhastigheten er 10 cm/s, at vannavbøyning rundt notveggen samt begroing 

av nota reduserer gjennomstrømningen med 30%, at copepodittettheten er 1 pr 100 m3, og at 10% 

av copepodittene som tilføres merda lykkes i å sette seg fast på en fisk. Det vil da gå 83 døgn før alle 

fiskene har 1 copepoditt hver. I virkeligheten har vi episoder med massive luspåslag i løpet av få 

dager. Dette kan bare forklares dersom lusetettheten er omtrent 100 ganger høyere. Slike tettheter 

vil være enkelt å registrere ved hjelp av planktonhåvtrekk, men er altså hittil ikke beskrevet. 

 

Det er et paradoks at vi nesten ikke finner luselarver i sjøen, mens både villfisk og oppdrettsfisk kan 

få store påslag av lus i løpet av kort tid. Dette er et av mange problemstillinger som NTNU-prosjektet 

Taskforce Lakselus skal jobbe med. Det er bra at et nytt og fordomsfritt miljø nå melder seg på 

banen, men det forteller samtidig en skjemmende historie om forstokkete forskere som hittil har 
rådd grunnen. 

Hvorfor dør laksesmolten i Osterfjorden? 

Storparten av Vosso-smolten dør altså før den forlater elva, 2/3 av smolten som når sjøen dør i 

Bolstadfjorden (tilsammen 93% dødelighet til Stamnes). Vi vet ikke hvor mange av de resterende 7 

prosentene som greier seg forbi Nordhordlandsbrua. Det som tar livet av Vosso-smolten etter at den 

har kommet ut av Bolstadfjorden ved Stamnes må nødvendigvis påvirke smolten fra de andre elvene 

i Osterfjorden også. Dødelighet forårsaket av lus er sannsynligvis minimal, som dokumentert av 

Vosso-prosjektet selv.    

Giftig aluminium har som nevnt vært et stort problem i Osterfjorden, i alle fall siden første halvdel av 

1980-tallet. Undersøkelsene viser at situasjonen med hensyn til giftig Al ikke har bedret seg siden 

1994. Det er i tillegg påvist omfattende predasjon i fjordfasen på laksesmolt av torsk og sjøaure. 



Brislingkollapsen i Osterfjorden omkring midten av 1980-tallet kan være årsaken til at torsk og andre 

predatorer beiter hardere på laksesmolt. Brisling ligner på laksesmolt, og kan være et beiterefugium 

for smolten når arten er tallrik. Poenget er altså at laksesmolten finner skjul i mengden av brisling, og 
derved utsettes for mindre beiting. 

Sannsynligvis ligger forklaringen på Vosso-laksens kollaps, og tilbakegangen for de andre elvene i 

Osterfjorden, i den samme kombinasjonseffekten som ødela laksefisket i Hardanger: forutgående 

langvarig overbeskatning, nedsatt produktivitet i ferskvannsfasen (vassdragsreguleringer, sur nedbør, 

forurensning), forhøyet dødelighet i fjordfasen under smoltutvandringen (giftig Al, økt predasjon), 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 kanskje 
spesielt for Osterfjorden at giftig Al ser ut til å ha stor effekt fremdeles.  

Spørsmålet går til Uni Research: hvorfor fortsetter dere å skylde på lusa, når dere samtidig publiserer 

data og observasjoner som viser at det er andre og viktigere årsaker til villaksene problemer?  
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