
Moderat treffsikkerhet på feil skive 

Boxaspen mener at en treffsikkerhet på 80% er bra. Det betyr at den bommer i 1 av 5 tilfeller. En slik 

treffsikkerhet kvalifiserer ikke engang for deltakelse på Landsskytterstevnet, langt mindre for 

Kongelaget. Men det verste er at den treffer feil blink, de gangene den treffer noe.  

Modellen kan nemlig spå hvor mye lus det blir på smolt utsatt i vaktbur, ifølge Boxaspen. Burene er 

plassert i strandsonen i enkelte fjorder. Ettersom villsmolten svømmer et stykke fra land, er det ikke 

sikkert at påslag på burfisken sier noe som helst om hvor mange lus som slår seg på villsmolten under 

utvandringen til havs. Men vi kan vel ikke se bort fra at modellen kan si noe om sjøaurens skjebne. 

Den svømmer ofte omkring inne i tangbeltet. Men poenget er altså å beskytte utvandrende 

laksesmolt mot luspåslag. Sammenhengen mellom lus på sjøaure og villsmolt er udokumentert og 

sannsynligvis ikke-eksisterende. 

Missing link 2: hvor kommer lusa fra? 

En enda viktigere missing link i denne modellen er den udokumenterte sammenhengen mellom 

luselarver produsert i oppdrettsanleggene og påslaget på villfisk, enten smolten står i bur eller ikke. I 

Hardangerfjorden i 2016 kom det påslag på smolt i vaktbur og på sjøaure i Midtre Hardangerfjord, 

men det var ikke lus på oppdrettslaksen i dette området (se http://aquablogg.no/trafikklysmodellen-

ma-forkastes-som-forvaltningsmetode/.  

Spørsmålet går til Boxaspen: hvor kom lusa fra? Kom den fra anlegg andre steder i Hardanger eller 

Sunnhordland, eller langveis fra utenfor produksjonsområdet Karmøy-Sotra? Det er jo avgjørende for 

hele konseptet med produksjonsområder og lysregulert luseforvaltning at vi blir opplyst om hvor 

oppdrettsnæringen skal sette inn tiltak. Kanskje det er oppdretterne i Rogaland sin skyld at sjøauren i 

Hardanger får påslag av lus? HI har selv sagt at luselarvene kan spre seg hundrevis av kilometer mens 

de fremdeles er infektive. 

Ekspertgruppe fra lusekommissariatet  

Det er oppnevnt en ekspertgruppe som skal evaluere hvilke produksjonsområder som skal få røde, 

gule og grønne lys. Rødt betyr som kjent redusert lakseproduksjon, og grønt åpner for vekst. 

Ekspertgruppen er ledet av Frank Nilsen, som er professor i fiskehelse på Universitetet i Bergen, hvor 

han også leder lakselussenteret (SLCR). De øvrige ekspertene er Knut Wiik Vollset (Uni Research), 

Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Ingrid Ellingsen (SINTEF), Ole Ugedal og Bengt Finstad, (begge 

NINA), Peder Jansen og Anja Kristoffersen (begge Veterinærinstituttet) og Anne Sandvik og Ørjan 

Karlsen (begge Havforskningsinstituttet).  

De fleste av disse er forskere som i mange år har levd av å produsere rapporter om lusas herjinger 

med villfisken. Riktignok er det ikke påvist bestandseffekter verken på laks eller sjøaure, men 

modellene tilsier at slike effekter burde være tilstede. Vi har bare forskernes autoritative ord for at 

lusa er et viktig problem for villfisk.  

NALO-rapportene tilsier full stopp for lakseoppdrett 

Min spådom er at ekspertgruppen vil dømme de fleste av de 13 produksjonsområdene til full stopp 

(gult lys) eller reduksjon (rødt). I de årlige rapportene fra den Nasjonale Lakselusovervåkningen 

(NALO) skriver disse forskerne hvert år at smittetrykket er forhøyet langs store deler av 

norskekysten, og at dette trolig har gitt økt dødelighet på utvandrende laksesmolt og fjordstasjonær 

sjøaure. Hvorfor skulle de mene noe annet som medlemmer av en ekspertgruppe? 
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Boxaspens nyttige redskap er et skreddersydd kostyme for eksperter som selv har støpt grunnmuren 

til modellen. Redskapet er nyttig som trollspeil for ekspertene. Det er risikosport å legge næringens 

skjebne i hendene på en forsamling som knapt har vært utenfor ekkorommet sitt. 


