
Det Vitenskapelig råd for lakseforvaltning med nye feilberegninger om lus 

I slutten av juni la det Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fram sin årlige rapport1. Hovedtema for 

presentasjonen på VRLs hjemmeside2 var at lakselus kan ha gitt 50.000 færre villaks hvert år i 

perioden 2010 til 2014.  

Hva betyr det egentlig at lusa er årsak til at det kommer tilbake 50.000 færre laks til Norge etter 

beitevandringen i havet? Betyr det at lusa dreper 50.000 laksesmolt under utvandringen, eller at den 

dreper 1 million?  

Innledende om prosentregning 

Fisk kan ikke dø mer enn 1 gang. Forutsetningsvis drepes laks av lus mens den vandrer ut gjennom 

«lusebeltet». 50.000 manglende tilbakevandrere kan da bety at 50.000 smolt drepes av lus under 

utvandringen. Det er 0,5% av de 10 millionene som vandrer ut. 

Men så er det slik at hvis de 50.000 hadde overlevd lusa, så vil de krympe til bare 2500 dersom de 

utsettes for 95% dødelighet etter at de har kommet seg velberget forbi lusebeltet. Det er altså noe 

feil med regnestykket, som skal gi svaret 50.000 flere tilbakevandrere. 

Faktisk så må 1 million flere smolt komme seg velberget gjennom «lusebeltet», dersom det skal 

komme 50.000 flere laks tilbake til norskekysten. Dette fordi det er vanlig å anta at samlet 

produksjon av laksesmolt i norske elver er ca 10 millioner/år, og at ca 500.000 overlever til de 

kommer tilbake som gytemoden laks. Den alminnelige overlevelsen for tida er altså ca 5%. 10% flere 

tilbakevandrere krever altså 10% flere smolt.  

VRLs modellverksted  

VRL har laget en analyse basert på 12 forklaringsvariabler, hvorav 10 er menneskeskapte 

påvirkninger, og lakselus er en av dem. Responsvariabelen er høstingspotensialet, som er et uttrykk 

for hvor mange flere laks som kunne blitt høstet hvis effekten av negative påvirkninger hadde blitt 

eliminert. Høstingspotensialet beskrives av VRL som det høstbare overskuddet i prosent av normalt 

høstbart overskudd. Normalt er et interessant begrep, som man kanskje har brukt en oppusset 

krystallkule for å estimere («Denne variabelen er basert på en manuell korrigering for regionale 

forskjeller i høstbart overskudd som skyldes forhold i havområdene»).  

Men definisjonen er ok: et normalt høstbart overskudd er det nivået bestanden skal kunne tåle og 

samtidig nå gytebestandsmålet. Metoden de har brukt er beskrevet i VRL nr 8, s.124-128, og 

forutsetter at førstegenerasjons GMB og innsigsberegningen (PFA) er ok. Problemet er at begge er 

modellerte på basis av få og tvilsomme data. Men VRL skal i alle fall ha for at de har prøvd, og 

resultatet ble som vist i tabellen nedenfor (kopiert fra VRL nr 10, s.50). 

                                                             
1 VRL nr 10, 2017 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2446896/Rapport10.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2 http://vitenskapsradet.no/  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2446896/Rapport10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitenskapsradet.no/


 

Gjennomsnittlig høstbart overskudd var henholdsvis 73%, 62% og 72% i de 3 regionene, uten trender 

i utviklingen. De lave overskuddene i region 2 i 2013 og 2014 kan muligens ha vært preget av den 

kraftige overbeskatningen i lakselokomotivene Gaula og Orkla i årene omkring 2010. Etter innføring 

av baglimit og fang-og-slipp er disse elvene nå på bedringens vei. Innføringen av forvaltning etter 

gytebestandsmål fra 2009 har vært positivt med hensyn til å begrense overbeskatning. 

Den beste modellen VRL etter eget utsagn konstruerte for å beregne høstingspotensialet inkluderte 

miljøgifter, lakselus og rømt oppdrettslaks som signifikante negative påvirkninger, gjennomsnittsvekt 

blant gytefisken som signifikant positiv forklaringsvariabel, og avstand fra elvemunning til grunnlinja 

som signifikant negativ forklaringsvariabel.  Denne modellen hadde en forklaringsgrad (R2) på 19 %. 

VRL vurderer dette som «moderat høyt i denne type analyser og datasett», men skriver at «modellen 

er dårlig egnet til å forutsi høstbart overskudd i ikke-undersøkte bestander».  

Så vidt jeg skjønner betyr R2=0,19 at modellen ikke har kontroll på 81% av variasjonen. 

Sammenhengene modellen utgir seg for å beskrive er derfor svært svake. Innen denne modellen ble 

det beregnet at lakselus bidro med et negativt stigningstall på -0,019 (standardfeil på 0,085), som 

betyr at regresjonen mellom lus og høstingspotensial var tilnærmet flat eller ikke-eksisterende.  

Beregningen av effekten av lakselus ble basert på en indeks for smittepress avledet av 

Veterinærinstituttets kjernetetthetsmodell. I all enkelhet beskriver denne modellen smittepress som 

en funksjon av tetthet av oppdrettsanlegg og biomasse, målt som Local Biomass Density, og avstand 

fra elvemunning til grunnlinja. Tanken er at jo lengre smolten må vandre fra elvemunningen til havet 

(grunnlinja), jo større påslag av lus får den. Utvandringsrute og tidspunkt for smoltutvandring har stor 

effekt på luseindeksen.  

Predasjon er en naturlig påvirkning som muligens også er avhengig av lengden på fjordvandringen. 

Modellen kan ikke skille mellom effektene av predasjon og lus. Hvordan kan man da regne ut 

luseindusert reduksjon i høstingspotensial?  

Slepeforsøkene med smolt har vist at transport til ytre kyststrøk gir vesentlig bedre gjenfangst. På 

1970- og 80-tallet ble dette gjort for å beskytte smolt mot predasjon, mens man i dag sier det er for 

å beskytte den mot lus. I gamle dager kalte man derfor fjordene for seibeltet, og i dag kalles det 

lusebeltet. Merkelig da at effekten er omtrent den samme i gamle og nye slepeforsøk. 

Forøvrig er avstand til grunnlinja allerede bygd inn i VIs luseindeks. Eventuell effekt av denne 

avstanden er altså bygget inn i VRLs modell 2 ganger («signifikant negativ forklaringsvariabel»). Ikke 

rart at variabelen gir signifikant utslag. 



Modellen for å beregne effekten av lus bygger altså på 4 andre modeller: 

1. GBM-modellen 

2. Innsigsmodellen (PFA) 

3. VIs kjernetetthetsmodell 

4. Modellert høstingspotensial 

Ikke akkurat et solid byggverk. Hvis ett av elementene er feil, velter hele konstruksjonen. Hver av 

modellene bygger på mange forutsetninger, så det er mange muligheter for feil. Bærebjelken i dette 

bygget er at laks med lang utvandringsrute forbi mange oppdrettsanlegg har større sjanse for å bli 

drept av lus enn laks med kort utvandring forbi få oppdrettsanlegg. Trengte vi egentlig alle disse 

modellene og regnestykkene for å skjønne det? Det virker intuitivt korrekt, men er det sant? Se 

lenger ned om Eio innerst i Hardangerfjorden, Norges nest lengst fjord, der laks og sjøaure har stor 

framgang. 

Når skal VRL prøve å samle data som sier noe om hvor mye den reelle bestandsutviklingen påvirkes 

av variasjoner i reelt smittetrykk? Når dette blir gjort, vil røykteppet løse seg opp, og vi vil trolig finne 

ut at effekten er så liten at den ikke lar seg skille ut fra de andre dødelighetsfaktorene.    

Pseudo-empiri og statistisk mystisisme  

Ifølge et intervju i iLaks 28.06.2017 med fluefisker Torbjørn Forseth, leder av VRL, bygger rapporten 

på et stort empirisk materiale fra mer enn 150 elver. Dette sier han som et tilsvar til Jens Christian 

Holst, som uttalte at det ikke finnes empirisk grunnlag for tallene VRL har presentert.   

Det har utviklet seg et forkvaklet syn på empiri og data i visse forskerkretser. De bygger en modellvev 

av tynne tråder mellom skjøre øyer av data, armert med ubegripelig statistikk, innhyllet i et 

kodespråk for innvidde. Det er dette de kaller empiri.  

I virkeligheten er dette kamuflasje for en dekkoperasjon som har til hensikt å frarøve vanlige folk 

muligheter til å forstå hva de driver med. Det er derfor sjefene til disse forskerne (Norunn Myklebust 

i NINA og Sissel Rogne i HI) rykket ut med en felles kronikk3, som egentlig sa at vi har på stole på 

vaskeekte forskere, samme hva de sier, for de er fagfellevurdert og derfor bona fide. Gi forskerne 

fred til å fortsette å arbeide i «splendid isolation», sa de. 

Luseindeksen er ikke empiri. Heller ikke høstingspotensialet. Begge deler er modeller som bygger på 

andre modeller, som dessverre er dårlige beskrivelser av virkeligheten.  

Metalice atter en gang 

I den såkalte Metalice-rapporten (2014)4, som har blitt stående som et slags standardverk i 

lusepropagandaen, ble tapet som skyldes lus beregnet til 10.000 (2% av PFA), tilsvarende 200.000 

smolt drept av lus under utvandringen. I denne rapporten introduserte forfatterne den såkalte 

risikodifferansen (RD) som et mål for luseindusert dødelighet. RD er differansen i dødelighetsrisiko 

mellom smolt behandlet med antiparasittmiddel og ubehandlet kontroll. RD ble beregnet til 0,001, 

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

dersom ingen utvandrende smolt ble drept av lakselus.  

                                                             
3 http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/kronikker/2016/frykt_for_forskning/nb-no  
4 Vollset et.al. 2014: The degree of returning salmon from smolt groups treated with antiparasitic agent 
compared to untreated smolt groups: A systematic review and meta-analysis of Norwegian data (“MetaLice”). 
FHF 900932. http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900932 

http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/kronikker/2016/frykt_for_forskning/nb-no
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900932


Dette estimatet står i skarp kontrast til estimater som er lansert i andre artikler, og som har ligget i 

området fra 15% til 30%, i noen tilfeller helt opp til 50%. For ikke å snakke om tall publisert i HIs 

årlige risikomodell, som flere ganger har predikert over 90% luseindusert dødelighet, uten at dette 

har gitt målbar effekt på tilbakevandringen. Og nå sist altså VRL med sine 10%, som er 5 ganger mer 

enn Metalice. 3 av VRL-medlemmene var medforfattere av Metalice-rapporten. At de har skrevet 

under på begge deler betyr selvfølgelig ingenting. 

Metalice konkluderte for øvrig med at det ikke kunne påvises en sammenheng mellom 

forsøksgruppenes dødelighet og modellert smittepress fra lus. 

Henger VRLs analyse sammen?  

VRL skriver på s.106: 

På de høyeste indeksverdiene blir høstingspotensialet i henhold til modellen redusert med ca 

25 prosentpoeng sammenlignet med potensialet uten lus. I 101 bestander (55 %) av 

bestandene var effekten mindre enn 5 prosentpoeng reduksjon i høstingspotensial, mens for 

65 bestander (36 %) var effekten mellom 5 og 10 prosentpoeng (figur 9.2). Dersom 

reduksjonen i høstingspotensial er større enn 20 prosentpoeng er det sannsynlig at dette 

alene kan gi brudd på kvalitetsnormen for villaks. Det var 7 av 182 bestander (3,8 %) hvor 

smittepress fra lakselus alene i henhold til modellen kunne ha medført brudd på normen. Alle 

disse var i Hordaland, og Eiovassdraget innerst i Hardangerfjorden hadde høyest reduksjon 

(29 prosentpoeng).  

166 av 182 bestander hadde mindre enn 10 prosentpoeng reduksjon i høstingspotensial. Hvis vi sier 

at de 101 bestandene med mindre enn 5 prosentpoeng reduksjon i gjennomsnitt hadde en reduksjon 

på 2,5, og tilsvarende på 7,5 for gruppen med 65 bestander i intervallet 5-10, så blir gjennomsnittet 

for disse 166 bestandene 4,45 prosentpoeng. De resterende 16 bestandene må derfor ha hatt en 

reduksjon på 67,5 prosentpoeng for at gjennomsnittet skal bli 10. Helt usannsynlig, spesielt fordi det 

står at 29 var maksimum. 

Når det gjelder Eio, så er det en av elvene i Hardangerfjorden der laksen har hatt størst framgang de 

siste årene, målt som antall gytelaks registrert ved gytefisktellinger i gytetida. I figuren nedenfor er 

antall observerte laks i 2013 og 2014 små, fordi det var flom i elva og dårlige observasjonsforhold 

under tellingene disse årene. Oppsvinget for både laks og sjøaure startet i 2010. Til tross for dystre 

spådommer fra lusekommissariatet (NALO-programmet og HIs risikoanalyser) om luseindusert 

dødelighet på opptil 54% for laks og 74% for sjøaure i Hardanger, så har disse fantasifulle ytringene 

ikke hindret bestandene i å bygge seg opp. 



 

Eksempelet fra Eio tyder på at det i alle fall ikke er en enkel sammenheng mellom 

utvandringslengde/oppholdstid i fjorden, lus og bestandsutviklingen. Reelle data fra Eio kan faktisk 

tolkes som at det ikke eksisterer en sammenheng mellom modellert smittetrykk og fiskens 

overlevelse i det hele tatt. Det finnes mange andre lignende eksempler. 

Sjøoverlevelsen til laksen avgjøres av mattilgang og predasjon 

Det er ganske åpenbart at små variasjoner i sjøoverlevelsen er nok til å nulle ut eventuelle effekter av 

lus. Dersom overlevelsen skulle øke fra 5 til 5,5%, så vil det komme tilbake 50.000 flere laks. Tror VRL 

virkelig at de opererer på et presisjonsnivå som gjør det mulig å skille ut effekten av lus? 

I de gode lakseårene på 1970- og 80-tallet var sjøoverlevelsen mellom 10 og 20%, stort sett over hele 

Nord-Europa. Tilbakevandringen til Norge (PFA – pre fishery abundance) burde da ha ligget mellom 1 

og 2 millioner laks. VRL har beregnet PFA siden 1983. Maksimalverdien på i underkant av 1,1 

millioner kom i 1984. PFA-kurven er grovt sett avledet av fangststatistikken, og mer mangelfull 

rapportering og dårligere statistikk i tidligere tider er sikkert årsaken til at VRLs beregning aldri kom 

høyere enn en drøy million. 

Figuren nedenfor viser VRLs PFA-beregning for perioden 1983-2016. Vi kan legge merke til at PFA har 

svingt omkring omtrent samme nivå på i underkant av 500.000 laks siden 1993.  
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Kan vi trekke en slutning fra dette om at lusa ikke har påvirket totalinnsiget i denne perioden? Kan 

bruken av Slice, som startet i ca 2000 være årsaken til rekordårene i 2000 og 2001? Neppe. Men det 

kurven muligens reflekterer er det økologiske regimeskiftet i Nord-Atlanteren som er tidfestet til 

siste halvdel av 1980-tallet. Det ble da mindre av postsmoltens byttedyr, som samtidig ble mindre 

energirike, og mere av postsmoltens konkurrenter (makrell, sild og kolmule). Det er ikke lusa som 

dreper laksen, slik det står på bannerne til Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund. 

Manglende korrelasjon mellom smittetrykk og bestandsutvikling? 

VRL har laget en artig figur (vist nedenfor) som foregir å si noe om hvordan smittetrykket har variert 

fra år til år. Figuren gir inntrykk av økende smittetrykk i perioden etter 2010, med 2013 som et 

unntak.  

 



Det interessante spørsmålet er om dette har materialisert seg i form av innsigsberegninger eller 

andre måltall i påfølgende år. De gode lusårene 2010 og 2013 førte til at PFA gikk opp de påfølgende 

2 årene, og bekrefter tilsynelatende at lite lus har påvirket utviklingen positivt. Men det moderat 

dårlige lusåret 2012 førte til stor nedgang i 2013, og det dårlige lusåret 2014 førte til oppgang i 2015. 

Verstingåret 2016 har så langt i sommer ført til stort innsig av smålaks (og dessuten mellom- og 

storlaks).  

Det er som vanlig umulig å se noen sammenhenger, enn si trender. Hvorfor har ikke VRL selv prøvd å 

analysere effekten av sitt mål for smittetrykk? 

Hva om VRL har rett i at vi ville fått 10% flere tilbakevandrere uten lus? 

For det første må vi stille spørsmålet om dette er en for høy pris å betale for å produsere 1,3 

millioner tonn laks. Hver dag leverer næringen 15 millioner måltider til verden. Landbruket setter 

som kjent et stort fotavtrykk på miljøet. Bør vi spørre hvor mange flere elger kunne blitt skutt, 

dersom kornåkrene ble lagt brakk og beplantet med skog? 

Trafikklysmodellen sier at det er greit at inntil 30% av den utvandrende smolten drepes av lus. Da kan 

oppdrettsnæringen fortsette som før, uten å få pålegg om å redusere produksjonen. Hvis mindre enn 

10% drepes kan det tillates vekst. Inntil 3 millioner drepte smolt gir altså 0-vekst, og inntil 1 million 

drepte gir vekst.  

Det er helt usannsynlig at vi noensinne har vært i nærheten av slike tall. En nylig publisert artikkel5 

om sammenhengen mellom lus på laks og sjøaure presenterer en figur (nedenfor) som viser at ca 

80% av trålfanget postsmolt av laks hadde 0 lus. Ca 95-98% av laksen hadde mindre enn 10 lus, som 

vanligvis blir antatt å være ufarlig. Dette er faktisk noe så uvanlig som reelle data! 

 

Dersom vi (urealistisk) tenker oss at resten av postsmolten døde av lusinfeksjon, betyr dette at 

maksimalt 2-5% av utvandrende postsmolt ble drept av lus. Dette skulle i tilfelle bety at 200-500.000 

utvandrende laksesmolt drepes av lus. Uten lus skulle vi da fått 10-25.000 flere tilbakevandrende 

laks, som er et sted mellom Metalice og VRL. Poenget her er imidlertid at data tyder på at vi er svært 

                                                             
5 Vollset, K. W., Halttunen, E., Finstad, B., Karlsen, Ø., Bjørn, P. A., and Dohoo, I. Salmon lice infestations on sea 
trout predicts infestations on migrating salmon post-smolts. ICES Journal of Marine Science, 
doi:10.1093/icesjms/fsx090.  



langt unna Trafikklysmodellens grenseverdier. Hvis myndighetene syns det er ok at 10% drepes av 

lus, kan vi likegodt la være å innføre modellen, for vi ligger godt under denne grensa. 

Elefanten i rommet  

En annen nylig publisert artikkel6 handler om å nøste opp hvilken andel lusa representerer i forhold 

til den totale dødeligheten som laksen påføres i løpet av beitevandringen i havet. Elefanten i rommet 

er at det aldri har vært påvist en sammenheng mellom smittetrykk og dødelighet på utvandrende 

laksesmolt.  

Forfatterne mener at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon av at lus kan påvirke 

laksesmoltens overlevelse under beitevandringen i havet, men at dette bare gjelder i noen 

situasjoner og ikke i alle. Lakselusindusert dødelighet beskrives som kontekstavhengig. Hvilken 

kontekst som gir dødelighet er ukjent, og de formulerer heller ikke hypoteser om dette. 

Artikkelen diskuterer deretter hvilke undersøkelser som i framtida kan bidra til å belyse dette 

spørsmålet. Det ser ut til at de mener at vi må finne fram til metoder for å dokumentere utviklingen 

til laksepopulasjoner som utsettes for ulikt smittetrykk, og slutte med modellberegninger.  

Hurra! 

 

 

 

 

                                                             
6 Knut Wiik Vollset, Ian Dohoo, Ørjan Karlsen, Elina Halttunen, Bjørn Olav Kvamme, Bengt Finstad, Vidar 
Wennevik, Ola H. Diserud, Andrew Bateman, Kevin D. Friedland, Shad Mahlum, Christian Jørgensen, Lars 
Qviller, Martin Krkošek, Åse Åtland, Bjørn Torgeir Barlaup; Disentangling the role of sea lice on the marine 
survival of Atlantic salmon. ICES J Mar Sci 2017 fsx104. doi: 10.1093/icesjms/fsx104, 
https://academic.oup.com/icesjms/article/3867702/Disentangling-the-role-of-sea-lice-on-the-marine. 

https://academic.oup.com/icesjms/article/3867702/Disentangling-the-role-of-sea-lice-on-the-marine

