
Nåløyet som eksperter må gjennom: du må være en av oss! 

Ekspertgruppens medlemmer er Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen (leder); Ingrid 

Ellingsen, Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS; Bengt Finstad, Seniorforsker ved Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA); Peder A. Jansen, Seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI); Ørjan Karlsen, 

Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI); Anja B. Kristoffersen, Seniorforsker ved 

Veterinærinstituttet (VI); Anne D. Sandvik, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI); Harald Sægrov, 

Forsker ved Rådgivende Biologer AS; Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning 

(NINA), og Knut W. Vollset, Forsker ved Uni Research Miljø. Rapporten heter Vurdering av 

lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde, og kan lastes ned her 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f7e4ce6a71c44fd5965f64e0913dae35/hovedrapport.pdf. 

Ekspertgruppen rapporterer en rekke usikkerheter og forbehold, men tar likevel sats og presenterer 

denne lista: 

1: Svenskegrensen til Jæren 

2: Ryfylke 

3: Karmøy til Sotra 

4: Nordhordland til Stadt 

5: Stadt til Hustadvika 

6: Nordmøre til Sør-Trøndelag 

7: Nord-Trøndelag med Bindal 

8: Helgeland til Bodø 

9: Vestfjorden og Vesterålen 

10: Andøya til Senja 

11: Kvaløya til Loppa 

12: Vest-Finnmark 

13: Øst-Finnmark 

Det anbefales altså reduksjon i område 3, mens 5 andre områder får gult lys som betyr 0-vekst. Av de 

resterende 7 grønne områdene, er det i realiteten bare 3 som i dag har betydelig produksjon. 

Gjennomsnittseffekten av førsteutgaven av trafikklysordningen blir derfor ikke mye forskjellig fra 0.  

Analysene står ikke i selve rapporten, men i de 9 vedleggene. Disse er forfattet av de ulike 

fagmiljøene som er representert i ekspertgruppen, og spriker voldsomt i sine resultater. Vedleggene 

forteller en historie om mangel på faglig konsensus. 

Veterinærinstituttet regnet ut effekten av metodiske usikkerheter 

Instituttet skriver i vedlegg VII at målet for utviklingen av modellsystemet har vært at alle prosesser 

som inngår i kjeden av skisserte hendelser, fra smitteproduksjon i oppdrett til smitteindusert 

dødelighet av vill laksesmolt, i størst mulig grad skal være utledet fra empiriske data. Imidlertid er 

store deler av den beskrevne hendelseskjeden i modellsystemet beheftet med store usikkerheter og 

få observasjoner, slik at man må foreta en rekke antakelser om hvordan gitte prosesser foregår. VI 

lister opp følgende kritiske spørsmål: 

1. Er påslag av lus på vill laksesmolt sammenlignbart med påslag av lus på fisk i burforsøk, ved 

tilsvarende eksponering mot smittepress? 

2. Vandrer den ville laksesmolten ut korteste rute fra vassdragsutløp i sjø til hav, med en gitt 

vandringshastighet og til en kjent tid? 
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3. Kan vi anta at et gitt påslag av lus på den ville laksesmolten fører til overdødelighet av 

smolten, og at denne overdødeligheten ikke hadde forekommet dersom lus fra oppdrett ikke 

hadde smittet smolten? 

I realiteten vet vi ingenting om dette. Modellene har imidlertid bygget inn forutsetninger om dette 

som antatt rimelige. VI har gjort et forsøk på å beregne usikkerheten som følger av noen av 

forutsetningene, og har endt opp med anslagene som er vist i tabellen nedenfor. Dette gjelder for 

det røde produksjonsområdet 3 (Hardanger og Sunnhordland, eller strekningen Karmøy-Sotra).  

 

Tabellen betyr at smolt som vandrer ut omkring midtpunktet for smoltutvandringen kan få en 

dødelighet som varierer fra 1,5% til 56%. Pick your choice, Per! 

HIs nyeste modellverktøy: lus dreper nesten all utvandrende smolt 

Vedlegg VI heter Virtuell utvandring av postsmolt, og er ført i pennen av Ingrid A. Johnsen og Bjørn 

Ådlandsvik ved HI. De har beregnet dødeligheten for utvandrende smolt for 12 elver i område 3, 

hvorav 10 ligger i Hardangerfjorden. Ifølge modellberegningen for 2015 og 2016 døde storparten av 

smolten av lus, opptil 95%. 

 

Det er overraskende at forfatterne selv tror på dette. Har de ingen magefølelse av at over 90% 

modellert dødelighet må være feil? 

Rådgivende Biologer med empirisk tilnærming 

Det er faktisk forfriskende å lese Rådgivende Biologers bidrag i vedlegg IX, skrevet av Harald Sægrov. 

Han har gjort et forsøk på å beregne den faktiske effekten av lus på ulike elvestammers utvikling. Selv 



om det kan sies mye om usikkerheten til data som er brukt, er dette en farbar veg for å utrede om lus 

kan ha bestandsregulerende effekt. Farvel til modellene! 

Sægrov har beregnet fangst i sjø og elv av smoltårsklassene fra 1992-2015 i 13 elver i 5 

produksjonssoner for fiskeoppdrett på Vestlandet. 3 elver på Jæren ligger i et område uten 

fiskeoppdrett, og blir regnet som en upåvirket referanse. Beregningsgrunnlaget er offisiell 

fangstatistikk som ved hjelp av skjellanalyser er korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks, 

forandringer i sjøalderfordeling og forandringer i fangstfordeling mellom sjø og elv. Beregnet 

gjenfangst er basert på en antakelse om at bærenivået for produksjon av laksesmolt har blitt nådd i 

alle elvene og år.  

Sægrovs konklusjon er at analysen indikerer høyere dødelighet for laksebestander i alle 

produksjonssonene sammenlignet med bestandene på Jæren midt på 1990-tallet, og størst 

dødelighet i 1997. Etter 1998 er det en tendens til høyere dødelighet i sone 3 (Hardangerfjorden og 

Bjørnefjorden) for flere smoltårsklasser.  

Sægrov skriver selv at dette er en tilnærming med betydelig usikkerhet, og størst for forutsetningen 

om at smoltproduksjon i de enkelte elvene har nådd sitt bærenivå alle år. Han peker også på 

betydelig usikkerhet knyttet til hvordan beskatningen er fordelt mellom sjø og elv for de enkelte 

bestandene. 

Gitt at elvenes produksjonspotensial har vært utnyttet hvert år, og at produksjonspotensialet er 

korrekt beregnet, viser figuren nedenfor fangst som en prosent av utvandrende smolt. Sone 3 

(tilsvarer område 3 Karmøy-Sotra) ligger under de andre områdene i hele perioden. Dette er 

grunnlaget for fortolkningen om at det må være lus som er årsaken til den lavere gjenfangsten.  

 

Sonene 2,4 og 5 ligger faktisk over referanseområdet fra Jæren etter ca 2005. Tankekorset blir da å 

finne ut hvorfor det i denne lange perioden har gått bedre i området med oppdrett enn i områder 

uten. HIs risikorapport har hvert år beskrevet et forhøyet og ikke bærekraftig smittepress fra lus for 

disse områdene. Hvordan henger dette sammen? 



De 3 elvene som Sægrov benytter som indikator for sone 3 er Etneelva og Uskedalselva i Hardanger 

og Oselva i Bjørnefjorden. Etneelva er fullstendig dominerende med hensyn til villaksproduktivitet i 

Hardangerfjorden, og står for omtrent halvparten av smoltproduksjonen i de mer enn 20 elvene her. 

Hva om smoltproduksjonen i Etne er overvurdert? Eller alternativt at tilbakevandringen til elva er 

undervurdert? I begge tilfeller ville gjenfangstprosenten øke, og den blå kurven vil bli flyttet oppover.  

I vedlegg II forfattet av NINA står det at smoltproduksjonen i Laukhellevassdraget på Senja er 27.500, 

mens nøyaktige videomålinger viste 11.000 i 2014. Dersom feilen er like stor for Etne sin del, ville 

gjenfangsten blitt mer enn dobbelt så høy, og Etne/Hardanger ville ligget på nivå med Jærelvene, 

eller høyere.  

Men la oss nå si at smoltproduksjonen i Etne virkelig er 55.000 (som NINA skriver), så viser 

telleresultatene fra fiskefella i Etne at det gikk opp henholdsvis 2500 og 2200 laks i 2015 og 2016. Da 

blir gjenfangstprosenten 4-5%, og plutselig vesentlig høyere enn alle de andre elvene i Sægrovs figur.   

Poenget er at gode og nøyaktige data om smoltproduksjon og tilbakevandring av voksen laks er en 

forutsetning for å lage tillitvekkende regnestykker av den typen som Sægrov har gjort. Feller, 

videoovervåkning og gytefisktellinger er veien å gå.  

Sægrov peker på en anomalitet for året 1997, da Jærelvene hadde den høyeste gjenfangstprosenten i 

perioden, mens de andre elvene hadde den laveste. Når man sitter i lusekommissariatets ekkorom er 

det sikkert umulig å foreslå andre hypoteser enn at dette må være skapt av helt usedvanlig stor 

luseindusert dødelighet. Men ble det sjekket om for eksempel sjøsaltepisoder omkring midten av 90-

tallet eller tidligere kunne slått ulikt ut på Jæren sammenlignet med lengre nord på Vestlandet? Kan 

forskjeller i fangstdødelighet ha påvirket gytebestand og smoltproduksjon ulikt? Lusekommissariatet 

er ikke akkurat kjent for å snu alle steiner. 

Hvorfor forteller forskerne oss helt forskjellige historier om luseindusert dødelighet? 

Den ene dagen sier de 90% dødelighet, den andre dagen 3%. Figuren nedenfor er hentet fra HIs 

risikorapport, og foregir å si noe om hva utvandrende laksesmolt som passerer ut forbi Vikna kan 

vente seg. 98% dødelighet i 2013 manifesterte seg ikke i kollaps i laksebestanden i Namsen i årene 

som fulgte. Dette burde være åpenbart selv for HI, men det hindrer dem ikke i å fortsette å publisere 

dette tallet i sin årlige rapport, sammen med andre minst like misvisende tall. 

 

 

I vedlegg VI sier HI at dødeligheten i 2015 og 2016 var 2-3% for Namsen. Dette er altså det samme 

vedlegget som beregnet inntil 95% dødelighet i Hardanger. Ingrid A. Johnsen er medforfatter av 

begge publikasjoner. Hallo? Er noen hjemme? 

Finnes det en vei videre for ekspertene? 

Selv sier ekspertgruppen at veien videre innebærer å forbedre dødelighetsmodellen og 

påslagsmodellen, og finne ut mer om smoltutvandringen. De vil altså fortsette med å modellere en 

virtuell verden. Empiri og fakta betyr som kjent lite i modellenes trollspeiling av virkeligheten.  



Kanskje ekspertgruppen burde finne ut hvorfor Etnelaksen og -sjøauren gjorde comeback etter noen 

år med fredning, og hvorfor det spontant etablerte seg en laksebestand i Uskedalselva etter at 

kalking ble startet opp? Hvorfor satte ikke lakselusa en stopper for dette? Hvorfor bygger 

sjøaurebestandene seg nå opp igjen i flere av Hardangerelvene?  

Hvorfor prøver man ikke å verifisere smitte- og påslagsmodellene ved å se på smittedynamikken i 

oppdrettsanleggene, og sammenligne dette med villaks og sjøaure? Vi har 6-700 oppdrettsanlegg i 

drift til enhver tid i de samme områdene som den nasjonale lakselusovervåkningen har 20-25 

stasjoner. Man skulle tro at 600 målepunkt kan fortelle en mer troverdig historie enn modellene. 

Veien videre kan i alle fall ikke fortsette å gå etter politisk korrekt konsensus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


