
Nye studier fra Hardanger 

2 foreløpig urapporterte studier fra Hardangerfjorden fant ingen forskjell i overlevelse og tilvekst på 

sjøaure uten og med behandling med antilusemidler. Det Vitenskapelige råd for laksefiske mener 

fortsatt et lusa er den største trusselen mot villaks og sjøaure. 

Studier som «frikjenner» lakselusa 

På The 11th International Sea Lice Conference i september 2016 ble det lagt fram en rekke 

presentasjoner av pågående forskning. En av dem hadde tittelen The effects of large-scale 

manipulation of sea lice infestation pressure on the behaviour of sea trout, med 10 forfattere fra HI 

og NINA. Studien er enda ikke publisert i et tidsskrift, men sammendraget er lenket fra konferansens 

hjemmeside (http://www.sealice2016.com/programme/). Her står det at 310 sjøaurer ble akustisk 

merket i Hardangerfjorden i årene 2013-2015. Halvparten var behandlet med at antilusemiddel. Det 

var ingen forskjell i overlevelse mellom forsøksgrupper og år.  

Dette var åpenbart et skuffende resultat. Storparten av sammendraget er derfor dedikert til en 

oppramsing av mulige negative virkninger av forskjeller i vandringsdistanser og tidspunkt for 

tilbakevandring til ferskvann. Konklusjonen ble at sjøaurens beitevandring i fjorden kan få mindre 

betydning eller helt falle bort.  

En poster forfattet av 7 forskere fra HI og 1 fra NINA bar tittelen The effect of salmon lice on the 

survival and growth of sea trout. 5 forskere gikk igjen i begge forfatterteamene. Posteren refererer et 

forsøk med PIT-merking av 2759 sjøaurer i årene 2013-2015. Halvparten ble behandlet med 

Substance EX. 117 ble gjenfanget og identifisert, mange av dem i fiskefella i Etne. Det ble ikke funnet 

forskjeller i overlevelse og vekst mellom gruppene, heller ikke mellom år med høyt smittetrykk 

(2014) og lavt (2013). Det lave antallet gjenfangster ga ikke et statistisk sikkert resultat. Forsøket ble 

videreført i 2016.  

Nøytral og uavhengig forskning? 

De samme forskerne som reiste til Irland for å rapportere dette, inngår i teamet bak HIs årlige 

risikovurdering, og de har deltatt i utviklingen av trafikklysmodellen. Til tross for at de ikke finner 

støtte i data om sjøaurens overlevelse og vekst, vil de likevel pådytte oppdrettsnæringen en 

reguleringsordning basert på hensynet til vill laksefisk. Ordningen er nemlig begrunnet med at 

modellene tyder på at det kan hjelpe å holde lusenivået nede på et nivå som fører til resistens og 

dyreplageri. Det får ikke hjelpe at behandlingstiltakene, som ikke har effekt for villfisken, koster 5-10 

milliarder og påfører oppdrettslaksen dødelighet og sykdom.  

På toppen av det hele er det nå nedsatt en såkalt ekspertgruppe som skal gi råd til NFD om 

trafikklysene skal være grønne, gule eller røde. I denne gruppen finner vi igjen 3-4 av de samme 

personene. Var det noen som nevnte bukken og havresekken?    

 

http://www.sealice2016.com/programme/

