
ICES: lusindusert dødelighet har stor betydning 

Hindar har rett når han sier at ICES mener at tapet ligger mellom 0,6 og 39% i ulike utsettingsforsøk 

med smolt. Men saken er at ICES tar feil. Når vi ser på de ulike forsøksgruppene, varierer resultatene 

fra fordel for lusefôret smolt til fordel for ubehandlet fisk. Variasjonen er fra 35% fordel for 

ubehandlet fisk til 100% fordel for behandlet fisk. Spørsmålet forskerne burde stilt er hvorfor ikke-

behandling kan gi smolten en fordel. Er det noe feil med selve metoden? Dette spørsmålet vil bli 

diskutert i et senere innlegg på bloggen. I denne omgang henviser jeg til min kommentar om 

forsøksserien fra Daleelva i Osterfjorden (http://aquablogg.no/havforskningsinstituttets-luseforsok-i-

daleelva-er-analysert-feil/). Neste innlegg vil handle om forsøksserien fra Vosso i samme fjord.  

Metalice atter en gang 

Hindar henviser til Metalice-rapporten, som beregnet en såkalt risikodifferanse (RD) til 0,001. Det 

betyr at for hver 1 million smolt som vandrer ut ville det kommet tilbake 1000 flere gytelaks dersom 

all smolt var beskyttelsesfôret. For flere detaljer se http://aquablogg.no/metalice-rapporten-feilslatt-

resirkulering-av-data/.  

Hva betyr RD-måltallet i praksis? Et grovt mål for årlig smoltproduksjon i norske elver er 10 millioner. 

Dette er et tall som kan avledes fra gytebestandsmålet for norske elver. Ifølge det Vitenskapelige råd 

for lakseforvaltning er antall tilbakevandrende gytelaks til kysten av Norge for tiden ca 500.000 (Pre-

Fishery Abundance - PFA). Den alminnelige overlevelsen i havet er derfor 5%.  

Hvis all smolt hadde vært behandlet med antilusefôr ville det ifølge RD-beregningen kommet tilbake 

10.000 flere gytelaks. Tapet som kan skyldes lus blir altså 10.000, eller 2% av PFA. Dette er mindre 

enn 1/5 av det Metalice-forfatterne beregnet i samme rapport.  

Rapportens 2 måltall, 1 ekstra laks pr 1000 utvandrende smolt og 11,3% flere behandlete fisk tilbake, 

er gjensidig utelukkende. Det tredje måltallet i rapporten, 18% fordel for behandlet fisk, er en 

oppfinnelse det er vanskelig å bli klok på. 

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

dreper 0,1% av den utvandrende smolten (10.000/10.000.000*100%). Andre faktorer dreper 94,9%, 

altså 949 ganger mer. 

Paradoks: ubehandlet fisk kommer bedre ut i mange forsøk 

Mange forsøksgrupper har bedre resultat for ikke-behandlet smolt. Dette er helt kontraintuitivt, hvis 

lus i det hele tatt påvirker laksens overlevelse under beitevandringen i sjøen. Ettersom det alltid er 

lus i sjøen, er det rimelig å tro at i alle fall svekkede individer vil bli infisert av lus i en grad som 

påfører dem dødelighet. Det er lite sannsynlig at beskyttelsesfôring med antilusemidler er skadelig 

for fisken. Spørsmålet som trenger et svar er følgelig: hvorfor varierer effekten fra fordel for 

beskyttet fisk til fordel for ubeskyttet fisk? Dette blir tema for neste innlegg. 
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