
Metoden bygger på forutsetninger som ikke stemmer 

Den forrige artikkelen som ble publisert på Aquabloggen demonstrerer at den beste metoden for å 

vurdere effekten av lakselus på villfisk er å se på flerårige trender i smittetrykk i en fjord, og 

sammenholde med utviklingen til bestandene av laks og sjøaure over tid i samme fjord. Se 

http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-villfisken-nar-forskerne-

sier-at-den-skal/  

Luseforskernes foretrukne metode for å undersøke om lusinfeksjon forårsaker påvisbar dødelighet 

på utvandrende laksesmolt er imidlertid å sammenligne grupper av klekkeriprodusert smolt, der den 

ene gruppen får fôr med antilusemiddel en periode før utsetting, og den andre får fôr uten 

antilusemiddel (kontroll). Tanken er at den prosentvise forskjellen i gjenfangst av behandlet og 

ubehandlet smolt avspeiler ekstradødeligheten som lusa påfører villsmolten under 

smoltutvandringen. 

To av forutsetningene dette hviler på er at behandlingen med antilusefôr virkelig beskytter mot lus, 

og at antilusemidler ikke beskytter mot andre påvirkninger (andre parasitter, 

vannkvalitetsproblemer, osmoregulering og muligens flere ukjente forhold). Den helt grunnleggende 

forutsetningen er imidlertid at luseindusert dødelighet spiller en rolle for smoltens overlevelse under 

beitevandringen i sjøen.  

Antall gjenfangster i de fleste forsøksgruppene er fåtallige. I mange forsøksgrupper er antall 

gjenfangster færre enn 10. Resultatet kan bikke den ene eller den andre veien av et par fisk mer eller 

mindre i forsøksgruppen og kontrollgruppen. I denne analysen skal vi se på effekten av å ekskludere 

forsøksgrupper med få gjenfangster, og derfor tilfeldig resultat. 

Utsettingsforsøk med smolt behandlet med antilusemiddel er tvetydige 

Teorien tilsier altså at smolt behandlet med antilusemiddel skal få bedre overlevelse enn ubehandlet 

smolt, fordi luseindusert dødelighet blir eliminert eller redusert. Men mange grupper av ubehandlet 

smolt gir større gjenfangst enn behandlet. Dette må nødvendigvis enten bety at antilusefôret i noen 

tilfeller er skadelig (hvilket er usannsynlig), eller at metoden produserer tilfeldige resultater og derfor 

ikke fungerer etter hensikten.  

Jeg har tidligere påvist at en eventuell beskyttelseseffekt kommer til uttrykk bare enkelte år, mens 

andre år har den ubeskyttete smolten best overlevelse (se for eksempel 

http://aquablogg.no/havforskningsinstituttets-luseforsok-i-daleelva-er-analysert-feil/#more-609 eller 

http://aquablogg.no/metalice-igjen-kan-vi-stole-pa-forskere/#more-595).  

Det er helt kontraintuitivt at ubeskyttet smolt skal klare seg best, dersom det er slik at lakselus 

påfører utvandrende smolt dødelighet. Det forekommer jo aldri år uten et visst smittetrykk av lus 

mot smolten. Dette smittetrykket kan selvfølgelig variere, men som vist i det følgende, er det ingen 

sammenheng mellom beregninger av smittetrykket og villfiskens overlevelse. 

Utsettingsforsøkene i Daleelva og Vosso i Osterfjorden 

De aller fleste utsettingsforsøk med behandlet/ubehandlet smolt har gitt resultater med så små 

forskjeller at de ikke kan vurderes som statistisk sikre (signifikans). Det betyr at forskjellen kan bero 

på rene tilfeldigheter.  

Eksempelvis bestod 12-årsserien fra Daleelva av 35 forsøksgrupper, hvorav bare 2 hadde en statistisk 

signifikant forskjell. For å produsere en statistisk signifikant forskjell for hele forsøksserien, summerte 

forskerne data fra alle gruppene over alle år. Ettersom 1 gruppe hadde et avvikende resultat med 

http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-villfisken-nar-forskerne-sier-at-den-skal/
http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-villfisken-nar-forskerne-sier-at-den-skal/
http://aquablogg.no/havforskningsinstituttets-luseforsok-i-daleelva-er-analysert-feil/#more-609
http://aquablogg.no/metalice-igjen-kan-vi-stole-pa-forskere/#more-595


gjenfangst av 1 ubehandlet laks og 29 behandlete, ble summen også signifikant. Uten denne gruppen 

viste det seg at forskjellen var 3-4%, og sannsynligvis tilfeldig. 

Kartet nedenfor viser Osterfjorden med de viktigste elvene navngitt, trekantene viser slippsteder for 

smolt, og oppdrettslokaliteter er markert med stjerner. I teksten som følger refereres det til 

slippstedene Arna (R6), Radøy (R8) og Manger (R9). Firkanten viser plasseringen av en gjenfangstruse 

for utvandrende smolt. Smolten kan velge mellom 3 fjordarmer når den vandrer ut: Radfjorden i 

nord, Herdlefjorden i midten, og Hjeltefjorden i sør, 

 

Hvis vi ser bort fra statistiske regneøvelser, og bare teller opp årene med forskjell den ene eller den 

andre vegen, så finner vi at i 12-årsserien fra Daleelva var det 6 år med best resultat for beskyttet 

smolt, 5 år med best resultat for ubeskyttet smolt, og som nevnt 1 år med et totalt avvikende 

resultat som må ha en annen forklaring enn lus. I 13-årsserien fra Vosso var det 12 år med best 

resultat for beskyttet smolt og 1 år for ubeskyttet1. Av de 12 årene med best resultat for behandlet 

smolt, var forskjellen ubetydelig i 7. Resultatene fra de 2 forsøksseriene er vist i figurene nedenfor. 

 

 

 

                                                             
1 LFI-rapport 269/2016 Smoltslep som tiltak for å bygge opp igjen gytebestanden av Vosso-laks. 



Hvorfor får ubehandlet smolt bedre resultat enn behandlet smolt? 

Det ene året med best resultatet for ubehandlet smolt i Vosso-serien, var et år med usedvanlig høy 

sjøoverlevelse for begge grupper. Forskernes tolkning er at lus spiller liten rolle når sjøoverlevelsen er 

god, mens lus er avgjørende i år med dårlig sjøoverlevelse. Dette er et helt ulogisk resonnement, og 

det er tankevekkende at de prøver seg med denne bløffen. Dersom lus spiller en rolle i det hele tatt, 

er det infeksjonsintensiteten under smoltutvandringen som er driveren for resultatet. Gjenfangsten 

av smoltårsklasse 2009 skulle derfor påvirkes av smittetrykket i utvandringsruta til smolten dette 

året, i likhet med alle andre år. Dødelighet produsert av andre faktorer skal etter forutsetningene for 

forsøksoppsettet være lik for de to forsøksgruppene.  

Rapportene fra den Nasjonale lakselusovervåkningen (NALO) for årene 2007-2009 beskriver 2007 

som et verstingår, 2008 som noe bedre, og 2009 som verre igjen. I NALO-rapporten for 2009 

refereres det spesielt til undersøkelser utført av Uni Miljø – LFI i ytre deler av Osterfjorden, der 

vurderingen var «en klar indikasjon på at angrep av lakselus er en faktor som kan medføre dødelighet 

blant utvandrende laksesmolt i dette fjordsystemet» (s.41). Hvis vi tar NALO-rapportene for god fisk, 

er det altså ingenting som tilsier at smolten skulle sluppet heldigere fra lusa i 2009 enn andre år. 

Vi kan ellers merke oss at figuren til høyre ovenfor viser at det i verstingåret 2007 var en ubetydelig 

forskjell mellom ubehandlet og behandlet smolt, mens det i 2008 var et bedre resultat for behandlet 

smolt. Dette er motsatt av forventningen.  

Det er et tankekors at ubehandlet smolt enkelte år har bedre overlevelse enn behandlet smolt. Det 

er altså slik at mangel på parasittbeskyttelse er en fordel noen år. En slik effekt kan bare oppstå hvis 

antilusemiddel er skadelig på en eller annen måte. Det kan ikke være selve behandlingen som gir 

utslaget, for den eneste behandlingen presmolten utsettes for er at den får et antilusemiddel i fôret. 

En bedre forklaring enn at lusefôret kan være skadelig, er at luseindusert dødelighet ikke er målbar, 

og at resultatene er et utslag av tilfeldig variasjon. 

Forvandlingen av 10% til 20% 

Metalice-rapporten oppgir data for Vosso-eksperimentene for 36 grupper utsatt i årene 2000-2011 

(se http://aquablogg.no/metalice-igjen-kan-vi-stole-pa-forskere/#more-595). 2004 mangler i 

tidsserien. Når vi summerer alle gjenfangster for alle gruppene, finner vi at det ble gjenfanget 10,5% 

færre ubehandlet smolt enn behandlet. Dette kan se ut som et «bevis» på at det kommer tilbake ca 

10% færre laks enn det ville gjort hvis ikke lusa hadde drept 10% av den utvandrende smolten. 

Forskerne skriver i LFI-rapport 269 at behandling med antilusefôr ga 15-20% større gjenfangst i 

Vosso-forsøkene. Det er i alle fall ikke gjenfangsttallene gjengitt i Vosso-rapporten som støtter opp 

om denne påstanden. 

Reanalyse av data gir et annet resultat 

Når vi går nærmere inn i datamaterialet, finner vi at 8 av de 36 forsøksgruppene i perioden 2001-

2011 hadde 0 gjenfangster, 7 hadde 1-5 gjenfangster, og 4 hadde 6-10 gjenfangster. 19 (53%) hadde 

altså 10 eller færre gjenfangster. Dette er grupper med så få gjenfangster at det er sannsynlig at rene 

tilfeldigheter påvirket resultatene. 

Hvis vi summerer alle utsett med mer enn 10 gjenfangster, får vi 932 ubehandlete og 1026 

behandlete fisk, eller 9,2% færre ubehandlete. Hvis forskjellen skyldes lus, har den redusert 

tilbakevandringen med drøyt 9%. 

http://aquablogg.no/metalice-igjen-kan-vi-stole-pa-forskere/#more-595


Det var 4 år som utmerket seg med relativt mange gjenfangster, og som derfor kan ha produsert 

resultater på et nivå med formodet statistisk sikkerhet. Årsaken til høy gjenfangst var først og fremst 

at få grupper ble satt ut i Vosso eller Bolstadfjorden disse årene. Det er forsøksgruppene satt ut i elv 

eller indre fjordområder som har hatt 0 eller få gjenfangster.  

De 4 årene er summert i tabellen nedenfor, og viser at det i 2009 var 11,7% færre gjenfangster av 

behandlet fisk. Summert for disse 4 årene var det knapt 4% færre gjenfangster av ubehandlet fisk.  
 

Ubehandlet Behandlet % færre ubehandlet 

2008 81 102 20,6 % 

2009 390 349 -11,7 % 

2010 177 202 12,4 % 

2011 198 225 12,0 % 

Sum 2008-2011 846 878 3,6 % 

 

Når vi regner om fra antall til prosent gjenfangst (det er noen små forskjeller mellom antall smolt 

utsatt i de ulike utsettingsgruppene), finner vi at gjennomsnittlig gjenfangst var 1,40% for ubehandlet 

og 1,43% for behandlet (se tabell lengre nede). Det var altså 2,1% færre i ubehandlet gruppe. 

Sammenlagt hadde de 3 årene 2009-2011 omtrent like mange gjenfangster fra begge grupper. 2008 

skilte seg ut ved at det var 21% færre gjenfangster av ubehandlete. Dette var årsaken til at summen 

for de 4 årene ga flest gjenfangster for behandlet gruppe, så vidt det var.  

The devil is in the detail 

Når vi går mer detaljert til verks, viser det seg at det skjuler seg en hemmelighet bak 2008-tallene. 

Tabellen nedenfor viser detaljer omkring de 3 utsettene dette året. Når vi beregner 

gjenfangstprosenten gruppe for gruppe, finner vi at forskjellen mellom ubehandlet og behandlet 

gruppe var 19,5%, summert for de 3 utsettene. Utsettene ved Arna ga litt flere gjenfangster for 

behandlet fisk, mens utsettene ved Ramsøy ga litt flere for ubehandlet fisk. Summerer vi Arna og 

Ramsøy, var det ingen forskjell mellom gruppene.  

Det var det siste utsettet ved Manger (den ytterste lokaliteten) som skapte hele forskjellen for året 

2008. Her ble det over dobbelt så mange gjenfangster av behandlet fisk.  

2008-utsettene Ubehandlet Behandlet  
Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget   

Antall % 
 

Antall % 

Arna 4347 26 0,60 % 4604 32 0,70 % 

Ramsøy 5305 37 0,70 % 5306 33 0,62 % 

Arna+Ramsøy 9652 63 0,65 % 9910 65 0,66 % 

Manger 5296 18 0,34 % 5287 37 0,70 % 

Totalt 14948 81 0,54 % 15197 102 0,67 % 

 

Hvor ble det av forskernes nysgjerrighet? 

Et slikt avvik burde fått forskerne til å sperre opp øynene. Kan virkelig lusa drepe dobbelt så mange 

av smolten utsatt ved Manger sammenlignet med smolt utsatt lenger inne i fjorden, og likeledes 

sammenlignet med smolt utsatt i utvandringsruta i nabosundet? Arna-smolten har en mye lengre 



utvandringsrute enn Manger- og Ramsøy-smolten, og skulle ifølge hypotesen om lusebeltet blitt 

utsatt for høyere smittetrykk, større påslag av lus, og derfor fått større dødelighet. Arna-smolten 

vandrer forbi Manger med noen dagers forsinkelse i forhold til smolten utsatt ved Manger.  

Det er bare forskere med et intenst ønske om å bevise at lusa har skylda som trekker lusekortet, og 

pakker resultatet inn i et gjennomsnittstall som ingen gidder å utfordre. Hvis det er lus som er 

årsaken til forskjellen, må dette skyldes en tilfeldig variasjon i smittetrykket.  

Dersom «hotspots» opptrer i korte tidsintervaller, blir det i praksis umulig å påvirke smittetrykket 

gjennom planlagte tiltak i oppdrettsanlegg. Selv påstår forskerne at de kan hjelpe oppdrettsnæringen 

til å få større effekt av våravlusningen, fordi de kan beskrive når smolten befinner seg i de aktuelle 

områdene for gjennomføring av tiltak. Tilfeldig variasjon har ingen plass i dette forvaltningsregimet. 

Hva kan da årsaken(e) være til at ubehandlet smolt utsatt ved Manger fikk et avvikende resultat? Det 

kan stilles opp noen hypoteser om hvorfor utsettingen ved Manger tilsynelatende ga dårlig 

sjøoverlevelse. For det første (og mest sannsynlig) kan det bero på rene tilfeldigheter at det ble 

registrert gjenfanget bare 18 fisk fra denne gruppen. For det andre kan de 2 gruppene utsatt ved 

Manger blitt utsatt for ulike påvirkninger underveis i eksperimentets gang. Det er ikke mulig å finne 

ut av dette uten tilgang på informasjon som muligens ikke er registrert eller rapportert. Det får stå 

som et åpent spørsmål.  

Det er imidlertid på det rene at det er kontraintuitivt at forskjellen skyldes lus, hvis ikke smolten 

tilfeldigvis ble sluppet i en «hotspot» av luselarver. Poenget vi i så fall kan merke oss, er at den 

mulige eksistensen av hotspots innebærer at det er umulig å beskytte villfisken mot dem. 

Oppkonsentrering av luselarver i små områder kan skje uavhengig av den totale mengden lus i en 

fjord.  

Spørsmålet som burde pirre forskere på jakt etter sannheten er: Hvorfor er mellomårsvariasjonen så 

stor som pluss/minus 12%? Den gjengse lusemodellen forklarer ikke at varierende nivå av 

lusinfeksjon kan forårsake en spredning fra stor fordel for behandlet fisk til stor fordel for ubehandlet 

fisk. 

Effekten av år og gruppe 

Tabellen nedenfor viser prosentvis gjenfangst for alle gruppene i tidsserien 2008-2011. Hvert år er 

det enkelte grupper som skiller seg mye fra de andre med hensyn til forskjellen mellom ubehandlet 

og behandlet (markert med gult). I høyre kolonne angir positive verdier en fordel for behandlet 

gruppe (9), og negative en fordel for ubehandlet gruppe (5).  
 

Ubehandlet Behandlet % færre 
ubehandlet 

2008 0,60 0,70 16,2 % 

2008 0,70 0,62 -10,8 % 

2008 0,34 0,70 105,9 % 

2009 3,51 2,26 -35,5 % 

2009 2,59 2,86 10,5 % 

2009 3,05 2,91 -4,5 % 

2010 1,06 1,23 16,2 % 

2010 1,31 1,57 19,6 % 

2010 0,69 1,06 54,2 % 

2010 2,00 1,91 -4,3 % 



2011 0,64 0,84 30,8 % 

2011 0,56 0,79 41,2 % 

2011 1,58 1,30 -17,7 % 

2011 0,92 1,22 32,6 % 

2008-2011 1,40 1,43 2,2 % 

 

9 av 14 grupper har altså flest gjenfangster for behandlet smolt, og 5 av de 6 gruppene markert med 

gult (størst forskjell) er også behandlet smolt. Men observasjonen som skriker etter en forklaring er 

likevel at data spriker i begge retninger.  

Det må finnes en forklaring på at det ene utsettet i 2009 ga 35% fordel for ubehandlet fisk. Dette er 

et såkalt statistisk signifikant resultat, fordi det var uvanlig mange gjenfangster av fisk fra begge 

grupper. Likevel kan forskjellen være tilfeldig, fordi signifikans betyr at det er 5% sjanse for 

tilfeldighet.  

Hvis ikke det er tilfeldig, må konklusjonen bli at behandling med antilusemiddel var skadelig for 

denne gruppen. Ettersom behandlingen bestod av tilsetning av antilusemiddel i fôret, er det lite 

sannsynlig at behandlet gruppe skulle vært utsatt for røff behandling eller en type ukjent stress som 

rammet denne ene gruppen som ble satt ut ved Arna. Alternativt kan vi tenke oss at antilusemiddelet 

skaper en reaksjon mot en annen miljøpåvirkning enn lus. Men de andre gruppene som ble satt ut 

samtidig ved Ramsøy og Manger oppviste liten forskjell mellom ubehandlet og behandlet fisk. Den 

ene gruppen (Ramsøy) ga en liten fordel for behandlet smolt, mens den andre (Manger) ga en liten 

fordel for ubehandlet. Disse observasjonene står i motstrid til hypotesen om skadevirkning forårsaket 

av andre faktorer enn lus, men det er kanskje mulig å tenke seg at en konsentrasjon av predatorer 

kan påvirke overlevelsen når det er snakk om gruppeutslipp på et lite område. 

Effekten av utsettingssted 

Tabellene som følger illustrerer effekter av utsettingssted. Vi ekskluderer alle utsettinger innafor 

Arna, fordi det var små gjenfangster fra disse gruppene. Den første sammenligner Arna og Manger, 

og den neste viser Ramsøy (som omfatter bare 2 av de 4 årene). 

 
 

Arna Manger  
Ubehandlet Behandlet Ubehandlet Behandlet 

2008 26 32 18 37 

2009 142 95 134 128 

2010 60 80 116 122 

2011 118 116 80 109 

Sum 346 323 348 396  
6,6 % -7,1 % 

 
12,1 % 

 

Når vi ser på summen av antall gjenfangster, viser det seg at utsettingene ved Arna ga flere 

gjenfangster av ubehandlet smolt, mens utsettingene lenger ut ga det omvendte resultatet. I tabellen 

ovenfor betyr prosenttallene at det var 7,1% flere gjenfangster av ubehandlet smolt utsatt ved Arna, 

og at det var 6,6 % færre gjenfangster av behandlet smolt. Det er kontraintuitivt at Arna, som ligger 

midtveis mellom Vosso og Manger, skal gi et bedre resultatet for ubehandlet smolt. Dette resultatet 



alene burde bekymre folk som mener at denne typen forsøk «beviser» at det er ekstradødelighet 

forårsaket av lakselus som lager forskjellen. 

For utsettene ved Ramsøy var det en liten fordel for behandlet smolt, som i lys av det begrensete 

antallet gjenfangster sannsynligvis er tilfeldig. 
 

Ramsøy  
Ubehandlet Behandlet 

2008 37 33 

2009 114 126 

Sum 151 159   
5,0 % 

 

Effekten av tidlig og sen utsetting 

Neste skritt blir å se på effekter av utsettingstidspunkt. I tabellen nedenfor er utsettinger like etter 

midten av mai (17.-19.) sammenlignet med utsettinger i begynnelsen av juni (2.-5.). I venstre kolonne 

er det dessuten tatt inn opplysninger om forsøksår og utsettingssted. 

 

År Mai Juni 

A=Arna Ubehandlet Behandlet Ubehandlet Behandlet 

R=Ramsøy Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget 

M=Manger 
 

Antall % 
 

Antall % 
 

Antall % 
 

Antall % 

2008 A 4347 26 0,6 % 4604 32 0,7 % 
      

2009 A 
      

4050 142 3,5 % 4200 95 2,3 % 

2009 R 
      

4400 114 2,6 % 4400 126 2,9 % 

2009 M 
      

4400 134 3,0 % 4400 128 2,9 % 

2010 A 3500 24 0,7 % 3500 37 1,1 % 3500 37 1,1 % 3500 43 1,2 % 

2010 M 3500 70 2,0 % 2500 67 2,7 % 3500 46 1,3 % 3500 55 1,6 % 

2011 A 5000 79 1,6 % 5000 65 1,3 % 
      

2011 M 5000 46 0,9 % 5000 61 1,2 % 
      

Sum 21347 245 1,15 % 20604 262 1,27 % 19850 473 2,38 % 20000 447 2,24 % 

 

Gruppene utsatt i begynnelsen av juni hadde tilsynelatende dobbelt så høy gjenfangst som gruppene 

utsatt i mai. Det var en liten overvekt av behandlet fisk i gjenfangstene fra mai-utsettene, mens det 

var omvendt for juni-utsettene. Men begge deler er effekter av det avvikende året 2009, da 

overlevelsen var bedre enn normalt. Ser vi bort fra 2009, blir resultatet som vist i neste tabell. 

 

 

 

 

 



 
Mai Juni 

 
Ubehandlet Behandlet Ubehandlet Behandlet 

 
Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget Utsatt Gjenfanget 

  
Antall % 

 
Antall % 

 
Antall % 

 
Antall % 

2008 A 4347 26 0,6 % 4604 32 0,7 % 
      

2010 A 3500 24 0,7 % 3500 37 1,1 % 3500 37 1,1 % 3500 43 1,2 % 

2010 M 3500 70 2,0 % 2500 67 2,7 % 3500 46 1,3 % 3500 55 1,6 % 

2011 A 5000 79 1,6 % 5000 65 1,3 % 
      

2011 M 5000 46 0,9 % 5000 61 1,2 % 
      

Sum 21347 245 1,15 % 20604 262 1,27 % 7000 83 1,19 % 7000 98 1,40 % 

 

Det viser seg da at mai-utsettene summert for 3 år ga 9% færre gjenfangster av ubehandlet fisk, 

mens den tilsvarende forskjellen var 15% for juni-utsettene. Men også her kamuflerer summeringen 

forskjeller mellom gruppene som vanskelig kan forklares av lus. 2 av 5 mai-utsett ga et litt bedre 

resultat for ubehandlet fisk, mens begge grupper i juni-utsettene ga best resultat for behandlet fisk. 

Antall gjenfangster var relativt små i alle gruppene. Forskjellene skyldes mest sannsynlig 

tilfeldigheter.  

Summa summarum 

Forskjellen mellom behandlet og ubehandlet smolt varierer tilsynelatende usystematisk fra år til år 

og gruppe til gruppe. Dessuten er forskjellene så små at de kan bero på tilfeldigheter, selv om 

statistisk signifikans kan beregnes for noen av gruppene. Det er en metodisk tilsnikelse å summere 

alle grupper over alle år for å generere nok gjenfangster til å påvise statistisk signifikans. Dette blir 

alltid gjort i denne typen undersøkelser, i den hensikt å lede oss på villspor.  

Det virkelig interessante ved disse eksperimentene er ikke gjennomsnittene, men variasjonen. Vi må 

lete etter gode forklaringer på variasjonen mellom år og grupper. Spørsmålet vi må stille er om vi kan 

finne et system i variasjonen. Usystematisk variasjon betyr ingen sammenheng og derfor heller ingen 

mulig årsakssammenheng. Systematisk variasjon betyr at overlevelsen varierer i takt med en eller 

flere faktorer, og betyr at det er en samvariasjon, men ikke nødvendigvis en årsakssammenheng. Så 

langt har vi avklart at variasjonen er usystematisk i forhold til lus, som derfor ikke er årsak til 

variasjonen. 

 


