
12 år med data fra Daleelva viser ingen forskjell 

En av de mest siterte studiene om lusas effekt på overlevelsen til utvandrende laksesmolt er 12-

årsforsøket i Daleelva i Vaksdal i Osterfjorden nord for Bergen. Artikkelens referanse er:  

O T Skilbrei, B Finstad, K Urdal, G Bakke, F Kroglund and R Strand (2013) Impact of early salmon louse, 

Lepeophtheirus salmonis, infestation and differences in survival and marine growth of sea-ranched 

Atlantic salmon, Salmo salar L., smolts 1997–2009. J Fish Dis. 2013 Mar; 36(3): 249–260. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12052/full  

Artikkelen refereres i annen vitenskapelig litteratur som selveste beviset på at lus har en 

populasjonsreduserende effekt på ca 17%, som betyr at det ville kommet tilbake 17% mer villaks til 

kysten dersom lakselus oppformert i oppdrettsanlegg ikke hadde drept smolten.  

Analysen bygger på en antakelse om at smolt beskyttet mot lus under smoltutvandringen får bedre 

overlevelse enn ubeskyttet kontrollsmolt. Hvis dette er korrekt, vil dødelighet på populasjonsnivå 

kunne beregnes ut fra forskjellen i overlevelse mellom de to gruppene.  

Konklusjonen om en luseindusert dødelighet på 17% lar seg teste ved å se på primærdata, som ble 

publisert som et vedlegg til den såkalte Metalice-rapporten fra 2014. Rapporten er kritisert her: 

http://aquablogg.no/metalice-rapporten-feilslatt-resirkulering-av-data/#more-590  

Reanalysen som presenteres i det følgende viser at det i virkeligheten var svært små forskjeller 

mellom smolt behandlet med antilusemiddel (Slice eller Substans EX) og ubehandlet kontroll. 

HIs presentasjon av resultater 

Resultatene fra 12 år med utsettinger er vist i figuren nedenfor, som er kopiert fra 

Havforskningsrapporten 2013. Figuren er den samme som forfatterne benytter i sin vitenskapelige 

publikasjon, men som der har engelsk tekst. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12052/full
http://aquablogg.no/metalice-rapporten-feilslatt-resirkulering-av-data/#more-590


 

I løpet av disse 12 årene ble det satt ut tilsammen 35 grupper med smolt, siden 2001 fordelt med en 

gruppe tidlig i mai, en sent i mai og en tidlig i juni. Av disse 35 gruppene var det 3 som oppviste en 

statistisk sikker (signifikant) forskjell mellom behandlet og ubehandlet smolt. Forfatterne beskriver 

det slik: 

The recapture rate of treated smolts was significantly higher than the controls in three of the releases 

performed: the only release in 1997, one of three in 2002 and the only group released in seawater in 

2007. 

I 2007 ble det satt ut 3 grupper på tilsammen 15.000 smolt, som ga 1 fisk i gjenfangst. Denne var 

tilfeldigvis behandlet, og ga etter forfatternes mening et statistisk signifikant resultat. Det er 

naturligvis vrøvl at 1 fisk kan gi et signifikant resultat. 

Undervurdert metode: kontrollregning av data 

Det var altså i virkeligheten 2 av 35 grupper med statistisk signifikant bedre gjenfangst av behandlet 

smolt enn ubehandlet. Når vi ser bort fra 2007, var det 6 år med flere gjenfangster av behandlet enn 

ubehandlet smolt, og 5 år med det motsatte resultatet. I 1997, det ene året med signifikant forskjell, 

var gjenfangsten 1 ubehandlet og 29 behandlet. Denne helt usedvanlige forskjellen diskuteres av 

forfatterne som resultatet av lusangrep, som i tilfelle må ha vært i stand til å drepe storparten av 

utvandrede smolt dette året. Imidlertid var 1998 et godt år for smålaks i landet sett under ett, og 

1999 og 2000 var gode år for mellomlaks og storlaks. Ingenting tyder på usedvanlig høy dødelighet 

for årsklassen som vandret ut i 1997, heller ikke for Daleelva, som vist i figuren nedenfor.    



 

Alarmklokkene burde ringt, og nysgjerrige forskerne ville sjekket om det kunne finnes andre 

forklaringer enn lus på dette data-avviket, for eksempel om det kunne skyldes en svekkelse av 

ubehandlet fisk som oppstod i klekkeriet. 

Den andre gruppen med signifikant forskjell var fra 2002, da gjenfangsten var henholdsvis 1,04 % og 

1,68 % for ubehandlet og behandlet smolt. Det var den siste av 3 utsettingsgrupper (utsatt 7.juni) 

som bidro til dette resultatet. Det er ingenting i fangststatistikken for Daleelva i påfølgende år som 

tyder på ekstraordinær dødelighet for 2002-årgangen. 2003 var tvert om et rekordår for smålaks 

(figuren ovenfor), til tross for at den utvandrende smolten skulle blitt påført nesten 40% 

ekstradødelighet av lus ifølge gjenfangstresultatet. 

I Havbruksrapport 2003 skriver HI at supplerende undersøkelser i Osterfjord-systemet bekreftet at 

2002 var et år med lite lus under laksens utvandring (Fisken og Havet nr 3-2003, s.107). Forskerne lot 

være å utsette egne data for en syretest i forhold til observerbare effekter. 

Lusedødelighet ble overskygget av andre faktorer 

Forfatterne var imidlertid klar over at forskjellen mellom gruppene av behandlet og ubehandlet smolt 

var mindre enn variasjonen mellom utsettingsgrupper og år. De skriver: 

This study has demonstrated that survival rates of released hatchery-reared smolts are highly 

variable, both within and between years. 

Oversatt betyr dette at eventuelle effekter på populasjonsnivå av lakselus normalt blir overskygget 

av den naturlige variasjonen som oppstår under beitevandringen i havet. Følgelig er det ikke lett å 

isolere effekten av lus ved hjelp av data om populasjonsutviklingen. Det er derfor man tyr til den 

indirekte metoden med å bruke merking-gjenfangstforsøk. 

Reanalyse av primærdata 

Tabellen nedenfor viser et sammendrag for alle forsøksgruppene i Daleelv-studien i den øverste 

raden. I kolonnen helt til høyre er det beregnet hvor mange flere laks som ville kommet tilbake, hvis 

det ikke hadde vært for ekstradødeligheten forutsetningsvis forårsaket av lus. Basert på data oppgitt 

i Metalice-rapporten blir dette knapt 25% flere gitt ingen lusindusert dødelighet, eller omvendt 20% 

færre gitt lusindusert dødelighet. Altså noe verre enn de 17% som forfatterne beskriver. Det er et lite 

avvik mellom data oppgitt i Metalice og i artikkelen til Skilbrei m.fl. som forklarer forskjellen. 



De 2 årene med signifikant forskjell representerer 271 av totalt 638 gjenfangster, eller 42% av alle 

gjenfangstene. Dermed påvirket de totalresultatet uforholdsmessig mye. For å se nærmere på 

effekten, kan vi ekskludere disse årene fra analysen. Rad 2 viser at forskjellen mellom de 10 andre 

årene da blir redusert til 3,3%, som ikke er en reell forskjell. 

Videre kan vi se på effekten av grupper med få gjenfangster, og analysere bare grupper med mer enn 

10 eller 5 gjenfangster. Poenget er at grupper med få gjenfangster kan påvirkes vesentlig av 1 

enkeltfisk mer eller mindre i henholdsvis behandlet eller ubehandlet gruppe. Vi ser da av rad 3 og 4 

at det i praksis ikke er en forskjell. 18 av 35 grupper hadde færre enn 10 gjenfangster. Ser vi på disse 

alene, var det flere ubehandlete enn behandlete som ble gjenfanget, men disse bør altså utelukkes 

fra analysen på grunn av sannsynlige effekter av ren tilfeldighet. 
 

N 
kontroll 

N 
behandlet 

Gjenfangst 
kontroll 

Gjenfangst 
behandlet 

% kontroll % behandlet % flere i 
behandlet 
gruppe 

Alle forsøk 57268 61490 273 365 0,477 % 0,594 % 24,5 % 

Unntatt 1997 og 2002 46198 50168 173 194 0,374 % 0,387 % 3,3 % 

Flere enn 10 gjenfangster 24313 28264 155 179 0,638 % 0,633 % -0,7 % 

Flere enn 5 gjenfangster 27758 31705 164 184 0,591 % 0,580 % -1,8 % 

Færre enn 10 gjenfangster 21885 21904 18 15 0,082 % 0,068 % -16,7 % 

 

Problemet med statistisk analyse 

Statistikk kan brukes til å kamuflere variasjon. Som oftest er det variasjonen det er interessant å 

forklare, ikke syltynne sammenhenger. I dette tilfellet var det altså omtrent like mange år med fordel 

for behandling og ikke-behandling. 2 av 12 år var avvikende. Det er avviket som burde trigget 

forskernes nysgjerrighet, spesielt når avviket var så stort som 29 ganger høyere gjenfangst i den ene 

gruppen enn den andre. En enkel kontrollregning ville vist at forventet overlevelse skulle vært mindre 

enn 0,2% for ubehandlet fisk, dersom behandlet fisk hadde en normal overlevelse på 5%. 

Fangststatistikken viser klart og tydelig at dette ikke kunne være tilfelle. 

Alternative hypoteser 

1997 utmerket seg som et år med svært høy dødelighet på oppdrettslaks i Osterfjorden (se Bjerknes 

et al (2003) Aluminium in acidic river water causes mortality of farmed Atlantic Salmon (Salmo 

salarL.) in Norwegian fjords. Marine Chemistry, Volume 83, Issues 3–4. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304420303001105). Årsaken var akkumulering 

av aluminium på gjellene. Al vaskes ut av surt vann og renner av til brakkvannssoner i sjøen. I slike 

blandsoner kan Al omdannes til en giftig form som fester seg til fisken gjeller.  

Tilsvarende episoder inntraff i 2005 og 2007. Gjenfangstene av utsatt smolt var svært lave disse 

årene (se figuren øverst). 2002 var et år med betydelig akkumulering av aluminium på gjellene til 

eksponert fisk, og det samme var tilfellet i 1997, 2005 og 2007. Vintrene 1997, 2005 og 2007 var det 

flere sjøsaltepisoder på Vestlandet i forbindelse med stormvær. 

Sammenhengen mellom giftig Al og overlevelsen til utvandrende smolt er sannsynligvis grei nok, men 

det er ikke lett å forklare hvorfor variasjoner i eksponering til Al skulle gi en forskjell mellom 

behandlet og ubehandlet smolt. Kanskje Slice og Substans EX har en ukjent osmoregulerende 

funksjon, eller beskytter mot en annen parasitt som enkelte år kan gjøre skade? Sannhetssøkende 

forskere ville gravd seg inn i slike problemstillinger. Forutinntatte forskere velger å skylde på lusa. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304420303001105


 


