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Eksperimentet ble utført ved å produsere fullsøskenfamilier av lus som ble testet for genetisk 

variasjon i evne til å tåle ferskvann eller varmt vann. Forskjeller i overlevelse ble observert blant 

familiene i begge forsøkene, men for ferskvannsforsøket var det ikke mulig å utvetydig skille 

bakgrunnsdødeligheten fra behandlingsindusert dødelighet. Konklusjonen ble derfor at data viste 

genetisk variasjon i toleranse for varmt vann, og tydet på genetisk variasjon i ferskvannstoleranse. 

Forskerne konkluderte likevel med at omfattende bruk av disse miljøvennlige behandlingsmetodene 

kan føre til at lusa utvikler økt toleranse for dem. 

Det er godt mulig at det ikke er noe grunnleggende problematisk med studien. Vi kan likevel merke 

oss at det var bare 1 av 12 familier som skilte seg ut med høy toleranse mot ferskvann, og at forsøk 

på å klekke egg fra eggstrengene til hunner som overlevde ferskvannbehandlingen ga 0 levende 

nauplier fra denne familien. 3 andre av de 9 familiene i denne delen av forsøket fikk også 0 levende 

nauplier, mens 2 familier skilte seg ut med høyere klekkeprosenter på 7-8. Det henger altså noen løse 

tråder i luften her. Tilsvarende forsøk med flere familier bør gjennomføres. 

Ferskvann kan kjøpe oss tid til å utvikle bedre metoder 

La oss tenke oss at ferskvann som behandlingsmetode vil få en begrenset levetid på et tiår eller så, i 

likhet med det vi har opplevd med flere av de kjemiske metodene. Det vil i det minste gi oss et 

pusterom til å finne bedre og mer langsiktige løsninger, for ikke å si den «endelige» løsningen. Størst 

håp knytter seg til selektiv avl, eller til genredigering ved hjelp av CRISPR-metoden. AquaGen mener 

at de har en reduksjon i lusepåslag på 30-50% ved genomisk seleksjon i to generasjoner. Det er 

identifisert en QTL for lusemottakelighet, som kanskje kan lukes ut raskere med genredigering enn 

seleksjon. 

Det er altså ingen grunn til å mene at lukka anlegg er eneste løsning. Teknologi er ikke bare utstyr, 

slik Fiskeridirektoratet dessverre har valgt å tolke forskriften om utviklingstillatelser. 

Hvorfor har ikke lusa greid å bli ferskvannstolerant på 10.000 år siden istida? 

Det er ikke så sikkert at lusas evne til å bygge opp motstandskraft mot ferskvann er ubegrenset. Tross 

alt har lakselus levd et samliv med sjøaure i brakkvannsfjorder i mange tusen år, uten at 

ferskvannstoleransen har ført til at lusa har blitt en euryhalin art (dvs en art som kan leve både i 

sjøvann og ferskvann), eller en art med høy grad av ferskvannstoleranse.  

Gjennom Øresund skaper havstrømmen ut av Østersjøen en gradvis fallende salinitetsgradient 

innover i dette brakkvannshavet. Ytterst i Østersjøen varierer saliniteten mellom 10 og 20‰, mens 

den innerst i Bottenviken er mer konstant på 5-6‰. Lakselusa har ikke greid å forsere denne 

gradienten, og har ikke greid å kolonisere Østersjøen.  

Er Eurytemora affinis et godt eksempel på hvor galt det kan gå? 

Derimot har den marine copepoden Eurytemora affinis kolonisert både Østersjøen og en del finske 

og russiske vassdrag. Den ble introdusert med ballastvann, tilpasset seg raskt et ferskvannsmiljø, og 
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ble en euryhalin art. Poenget med å nevne dette er at Glover og co henviser til denne arten som et 

eksempel på hvor galt det kan gå, og antyder at det samme kan skje med lakselus. 

Det er imidlertid lite sannsynlig. E.affinis er en frittlevende art (ikke parasitt), som lever i de frie 

vannmasser og beiter på alger. I kystsonen forekommer arten i antall på inntil 2 millioner pr m3, og 

med biomasser på mange milliarder tonn. Den er en nøkkelart for de store pelagiske bestandene av 

ansjos- og sildearter. E.affinis har en av de mest bredspekterte toleransene for salinitet blant 

invertebratene, men individuelle populasjoner greier ikke å overleve i hele salinitetsspekteret fra 

marint miljø til ferskvann. Det må et evolusjonært faseskifte til for at en populasjon skal etablere seg 

i ferskvann. Det hjelper å være tallrik når en vellykket mutasjon skal skapes. 

Amøbene i Tasmania tåler fremdeles ikke ferskvann 

Behandling av AGD med ferskvann har foregått i Tasmania siden 1986 (mer enn 30 år). Det er enda 

ikke påvist økt ferskvannstoleranse, i alle fall ikke i en grad som har gjort det nødvendig å endre 

behandlingsprosedyren.  

Kan vi bruke ferskvann i 30 år mot lakselus, vil både miljøet og oppdrettsnæringa bli vinnere. Det er 

kritikkverdig at forskerne unnlot å diskutere sine funn i lys av lakselusas evolusjonære historikk.  

 

  


