
 

Fagfellevurderingen av forskningen 

Skaala har til og med fått to store kanoner til å fagfellevurdere forskningen (Philip McGinnity og 

Michael M. Hansen). De gir toppkarakter til forskningen som er utført her, og skriver at Guddalelva er 

en av tre elver i verden der det er mulig å gjennomføre eksperimenter omkring økologiske og 

evolusjonære effekter av lakseoppdrett, og videre at Burrishoole i Irland og Imsa og Guddalselva i 

Norge, er av «stor nasjonal og internasjonal forskningsmessig betydning». McGinnety er operatør av 

fellene i Burrishoole, og Hansen er medforfatter i flere av publikasjonene fra Guddalselva. Det er 

kanskje ikke så merkelig at de gir felleforskning god karakter. 

Om dette er peer review eller pal review kan diskuteres, men det leveres oppskriftsmessig 

argumentasjon for at forskningen som har foregått er både viktig og godt utført. I alt presenterer 

Skaala 8 forsøk som er gjennomført og publisert, og ytterligere 6 som enten er innsendt som 

manuskript eller under skriving.  

Formålet med forskningsstasjonen i Guddalselva 

Oppdraget for forskningen, som ble startet opp i 1998, var å se på disse spørsmålene: 

 Vil introgresjon fra oppdrettslaks påvirke fitness og produksjon av villaks?  

 I hvilken grad påvirker lakselus den marine overlevelsen til vill laksefisk? 

 I hvilken grad er sjøaure genetisk differensiert og lokalt tilpasset? 

 Er det sannsynlig at enkelte populasjoner av sjøaure kan ha ulik følsomhet for lakselus?  

Skaalas oppsummering er at sjøaure kan være genetisk differensiert, at smoltproduksjonen i 

Guddalselva reflekterer tilgjengelig oppvekstareal og størrelsen på gytebestanden, at sjøaurens 

sjøoverlevelse er uvanlig lav fordi den er påvirket av lakselus, at avkom etter oppdrettslaks vokser 

raskere enn villaksyngel i elvefasen, men likevel har dårligere overlevelse, at avkom etter 

oppdrettslaks og krysninger med villaks reduserer produksjonen av villsmolt på grunn av 

konkurransen om byttedyr, og at data om utvandringstidspunkt har gitt verdifulle opplysninger til 

forvalterne av trafikklysordningen. Dette er en rimelig oppsummering av det som er publisert, men 

ikke av virkeligheten.  

Gode data, misvisende tolkning? 

Det kan formuleres en del kritiske merknader til innsamlingen av data, men gitt at data er gode, blir 

spørsmålet om data kunne vært tolket annerledes, eller diskutert i forhold til andre problemstillinger. 

For eksempel er det et interessant funn at sjøaurens genetiske differensiering bør vurderes som et 

regionalt fenomen, og at enkeltelver ikke har genetisk unike bestander. Dette utfordrer ideen om 

genetisk unike ressurser i hver elv, som ligger til grunn for norsk forvaltning av vill laksefisk. Det blir 

til og med påstått at sideelver i større vassdrag har unike stammer. Observasjonen av mangel på 

genetisk differensiering kunne fortjent en diskusjon av dette temaet.  

Næringsdyrkonkurransen mellom villyngel og avkom etter oppdrettslaks tolkes som bevis på redusert 

smoltproduksjon. Dette er et postulat, og ikke en faktisk empirisk måling. Det skal ifølge Skaala 

komme nye resultater om oppdrettslaksens påvirkning av smoltproduksjonen, samt elvas potensial 

for smoltproduksjon. I årsrapporten for feltstasjonen for 2016 skriver Skaala at potensialet er ca 4000 

smolt samlet for laks og sjøaure, med en fordeling på ca 1000-1500 sjøaurer og 2500-3000 laks. Det 

skal bli interessant å se Skaalas beregning av hvor mange færre smolt rømt oppdrettslaks har på 

samvittigheten.  



Resultater som enda ikke er publisert, skal etter Skaalas forhåndsomtale blant annet gi svar på 

gytesuksess og sjøoverlevelse relatert til genetikk. Det skal bli interessant å se om dette vil gi svar på 

spørsmålet om avlsgenerasjon påvirker fitness, dersom studiene ble lagt opp slik at data som belyser 

dette kunne genereres. Tilsvarende studier i Burrishoole og Imsa på midten av 1990-tallet gjaldt 

avlsgenerasjon ca 5, mens nyere data fra Guddalselvas trolig gjelder avlsgenerasjon ca 10. Hypotesen 

som bør testes er om avlsprogrammet allerede har produsert en effektiv reproduktiv barriere 

mellom oppdrettslaks og villaks.  

Er introgresjon skadelig?  

Skaala skriver at det det skal komme en analyse av naturens evne til å restituere bestander med 

innkrysset oppdrettslaks. Hvordan dette skal gjøres i Guddalselva, er et mysterium. Her var det ingen 

laksebestand før Skaala begynte å sette ut laks fra fjern og nær, inkludert mye oppdrettslaks fra ulike 

avlspopulasjoner. Skal dette sammenlignes med vill kontroll, kanskje fra Etneelva?  

Skaala beskriver Etneelva som en verstingelv, der andel rømt oppdrettslaks i sportsfisket varierte fra 

8 til 46%, og fra 44 til 79% i gytebestanden, i perioden 1989-2000. Et prøvefiske i sjøen ved Onarheim 

skal ha vist en andel på 80 til 91% rømt oppdrettslaks i perioden 1997-2000. Selv om dette er 

vanvittige overdrivelser som illustrerer at datainnsamling kan være krevende, så er det vanskelig å 

skjønne hvor kontroll uten introgresjon skal finnes. Men vi kan merke oss at bestandsutviklingen for 

både laks og sjøaure har vært meget god i Etneelva, etter at fisket ble begrenset og overbeskatningen 

tok slutt. Skaala bør studere spørsmålet om hvilken skade introgresjonen har forårsaket i Etne. 

I den nærliggende Uskedalselva fikk vi en spontan reetablering av laks etter at kalking ble startet opp 

i 2002. Denne elva ligner på Guddalselva ved at de begge, og omtrent samtidig, fikk nye 

laksebestander. Den ene altså ved forskernes hjelp, og den andre spontant. Dette avsnittet av 

Hardangerfjorden er et laboratorium, som bare venter på at sannhetssøkende forskere skal bedrive 

skikkelig vitenskap og teste spennende hypoteser om genetikk og lokal tilpasning. Nå finnes det 

neppe bestander i Hardanger som er representative for «naturtilstanden», etter 150 år med 

utsettinger av genmateriale fra elver over hele Vestlandet. Men er akkurat det et problem? 

Observasjonene om sjøaurens overlevelse rekalibrert 

Skaalas tidligere omtale glansnummer om at sjøauren drepes av lakselus i stort omfang, er også her 

gjengitt uten diskusjon av kritiske anmerkninger (for eksempel http://ilaks.no/misvisende-pastander-

og-forskerindusert-bestandsnedgang/).  

Skaala et al.s artikkel om luseindusert dødelighet fra 20121 oppgir tall for utvandrande sjøauresmolt. 

Den gjennomsnittlige smoltutvandringen var litt over 1000 pr år i løpet av en 11-årsperiode. 

Gjennomsnittlig tilbakevandring av fisk som har vært 2 somre eller mer i sjøen, var ca 80 i den 

overlappende 12-årsperioden. Ettersom dataseriene går over såpass mange år, er det rimelig å anslå 

gjennomsnittlig overlevelse for sjøaure med mer enn 2 sjøsomre til 8%, rett og slett ved å dele det 

ene tallet med det andre (80/1000*100%). Hvis det vandrer opp mange streifere fra andre elver kan 

dette anslaget være for høyt. Tilsvarende blir det for lavt hvis det stikker av mange fisk til andre 

elver.  

Det har vist seg at sjøaure ikke går opp i fisketrappene i Seimsfossen etter første sjøsommer. De 

oppholder seg enten i elvestubben nedenfor fossen, i sjøen, eller i naboelver. Hvis disse fiskene 
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hadde blitt regnet med i antall tilbakevandrere, ville overlevelsen blitt kalkulert til et sted mellom 10 

og 20%. 

Skaala og co fant derimot ut at overlevelsen varierte fra 0,5 til 3,4% for ulike forsøksgrupper. Dette 

presenteres i artikkelen som helt usedvanlig lav overlevelse, og en tydelig indikasjon på den spesielt 

alvorlige luseplagen i Hardangerfjorden.  

Guddalselva sammenlignet med Welch Dee 

Vi kan teste denne påstanden ved å bruke tallene for overlevelse fra et såkalt lusefritt område 

(Irskesjøen) på Guddalselva i Hardanger. Da får vi et resultat som vist i livsløpstabellen nedenfor, der 

prosent overlevelse fra et år til det neste er basert på empiri fra Dee, og lagt inn som forutsetning i 

beregnete tall for Guddalselva. Tabellen viser at i Dee var det igjen 1 fisk av en alderskohort etter 9 

år, mens det var igjen 1 fisk etter 7 år i Guddalselva. Forskjellen skyldes at smoltproduksjonen er 10 

ganger større i Dee.  

Antall somre i sjøen Dee Overlevelse Guddalselva 

0 9484 
 

1000 

1 972 10 % 102 

2 364 37 % 38 

3 112 31 % 12 

4 82 73 % 9 

5 30 37 % 3 

6 19 63 % 2 

7 5 26 % 1 

8 3 60 % 
 

9 1 33 % 
 

 

Overlevelsen for sjøaure fra Guddalselva etter 2 somre i sjøen var ifølge tabellen 3,8%, og 1,2% etter 

3 somre. Skaala og co målte gjennomsnittlig overlevelse på en blanding av 2- og 3-somrig fisk. Hvis 

det var 70% 2-somrige tilbakevandrere, ville overlevelsen i henhold til tabellen blitt beregnet til 3%. 

Dette er innafor variasjonen som Skaala og co observerte. Den dårligere overlevelsen til mange av 

Skaalas forsøksgrupper kan skyldes håndtering og merking, som normalt påfører forsøksfisk massiv 

ekstradødelighet og reduserer gjenfangstprosenten 2-4 ganger.  

Vi kan trygt konkludere med at påstanden om at sjøauren fra Guddalselva har det spesielt vondt og 

vanskelig, er feil. Sannsynligvis har sjøauren i den luseinfiserte Hardangerfjorden høyere overlevelse 

enn i den lusefrie Irskesjøen. Ryktene sier at det har gått opp tusenvis av sjøaure i Granvin sommeren 

2017. 

Riv ruskende gale konklusjoner 

Hvordan kan det gå så galt at forskere trekker totalt feilaktige konklusjoner? Hvorfor blir ikke 

feiltolkning av data oppdaget av fagfellevurderingen? Årsaken er forskere som definerer sin rolle som 



etterforskere, og at i et lite forskningsfelt tilhører alle forskere den samme familien av folk som 

mener det samme. Da blir forskningen innsamling av bevismateriale, og fagfellevurderingen blir pal 

review i stedet for peer review.  

I årsrapporten for feltstasjonen i 2016 skriver Skaala at formålet er å framskaffe kunnskap om 

tilstanden for ville bestander av sjøaure og laks, og å gjennomføre detaljerte studier av miljøeffekter 

av rømt oppdrettslaks i et naturlig miljø. Det er vanskelig å skjønne at formålet kan oppnås i dette 

sterkt manipulerte vassdraget, der i alle fall laksen er en hybrid av en rekke ulike stammer, streifere 

fra andre elver og rømt oppdrettslaks. Smolt som vandrer ned fanges i nedvandringsfella, 

finneklippes og tas prøver av. Definisjonen på en villaks som kommer tilbake og vandrer opp i 

laksetrappene er at den ikke er fettfinneklippet, og at den heller ikke har typiske eksterne kjennetegn 

på å være rømt oppdrettslaks. Laks med intakt fettfinne må altså enten være streifere fra andre 

elver, rømt oppdrettslaks som går under radaren, eller smolt som kom seg forbi fella uten å bli 

merket. Som sagt: hva er vill kontroll i den elva? Hvilke data er det egentlig som samles inn? Hvordan 

påvirkes nedvandringen av en mur tvers over elva (der Wolf-fella er montert)? Stopper smolten opp, 

slik at vi får forsinket utvandring? Blir data representative for et ikke-manipulert vassdrag?  

Det kan være en rimelig konklusjon at heldekkende feller ikke er en garanti for at det gjennomføres 

lytefri forskning. Men betyr det noe at «villaksen» i Guddalselva er en delvis forskerskapt 

populasjon? Er den mindre lokalt tilpasset til denne elva enn laksen i andre elver? Her har Skaala og 

co en mulighet til å analysere dette spørsmålet. Men ønsker de å nøste opp i problematikken, eller 

ønsker de å propagandere for postulatet om at genetisk forurensning er den største trusselen mot 

villaks i Norge i dag? 

Bør data fra Guddalselva sette internasjonal standard? 

Fagfellene/kompisene som vurderte Skaalas pamflett skriver at «Dataene og den vitenskapelige 

tolkningen av dataene som kommer fra Guddal har hatt betydelig innvirkning på internasjonal 

politikkutvikling med hensyn til parameterisering av risikorammen for lakseoppdrett (ICES 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publikasjon%20Reports/Rådgivning/2016/Special_Requests/NASCO_A

quacultureEffectsAdvice.pdf). Videre ser land som Irland, Island og Canada, som har gryende 

lakseoppdrettsnæringer, hen til data hentet fra Guddal for å belyse risikoen for ville 

laksepopulasjoner, og for å bli veiledet om hvordan disse landenes reguleringer bør utformes».  

Det er akkurat det som er problemet. Det er samlet inn mange data fra Guddalselva, men kan vi stole 

godheten til data, og på tolkningen og konteksten som funnene diskuteres i? Kan vi stole på 

konklusjonene i artiklene som publiseres? Eksempelet med sjøaurens påstått luseinduserte 

overdødelighet er en advarsel om at vi bør være aktpågivende. Så får vi se hva de nye artiklene 

bringer til torgs. 

Skaalas pamflett er et særnummer av Fisken og Havet, og har fått en noe bortgjemt plassering på HIs 

hjemmeside. Hvorfor har ikke HI markedsført dette arbeidet med brask og bram? Det er lett å tenke 

at pamfletten på sett og vis er Skaalas testament, og at hensikten er å levere argumenter for fortsatt 

drift av feltstasjonen i Guddalselva. Vi skulle tro at det er noe HI ønsker, og at de derfor burde gitt 

pamfletten prominent lansering. Eller har det sneket seg inn en mistanke et sted i systemet om det 

er ugler i mosen, for ikke å si rare data og gale tolkninger?  
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