
 

 

Sjøaure med safe-house i elvemunninger 

Artikkelen heter Sea trout adapt their migratory behaviour in response to high salmon lice 

concentrations1. Nesten hele lusekommisariatet står på forfatterlista. Forsøket var basert på akustisk 

merking av 310 sjøaure innfanget ved hjelp av ruser i Etnefjorden i årene 2012-2014. Fiskens adferd 

ble overvåket av 41-65 lyttebøyer. Området var brakklagt i 2013, mens det var full drift i 

oppdrettsanleggene de to andre årene. Halvparten av den merkete fisken ble behandlet med 

antilusemidler (Slice i 2012, og subEX i 2013 og 2014).  

Forskerne fant ingen forskjell med hensyn til overlevelse mellom år eller mellom behandlet og 

ubehandlet fisk. Summert for de tre årene, overlevde 38% mens 7% ble kategorisert som enten død 

eller spist. De overlevende fiskene bestod av fisk som enten returnerte til elva eller som fremdeles 

befant seg i sjøen, henholdsvis 23% og 15%. En stor gruppe på 55% ble kategorisert som enten 

emigrert fra området eller med ukjent skjebne. Hvis denne fisken stort sett overlevde, var 

overlevelsen 93%.  

Hvorfor overlever sjøauren i Etne, men ikke i Guddal? 

Det spesielle med disse observasjonene er at overlevelsen var 10-20 ganger høyere enn tidligere 

rapportert fra forsøk i Guddalselva, som ligger litt lenger inn i fjorden. Dette til tross for at 

implantering av akustiske merker er en ganske røff behandling av fisken. Forskjellen i overlevelse er 

selvfølgelig ikke diskutert av forfatterne, sannsynligvis fordi man da ville bli nødt til å saumfare data 

fra Guddalsforsøkene på en litt for nærgående måte. Det er vel et poeng at 70% av sjøauren i Etne 

enten fremdeles var i sjøen eller hadde emigrert til andre områder. Dersom dette forholdt seg på 

samme måte i Guddal, måtte man ganget overlevelsen med minst 3, fordi man her bare hadde 

kontroll på fisk som kom tilbake til elva og gikk opp i fisketrappa. Men hvis overlevelsen i Etne var 

93% og 0,5% i Guddal (som påstått av Skaala og co), var overlevelsen 186 ganger bedre i Etne. Det er 

ganske frekt av lusekommissariatet å unnlate å forholde seg til denne forskjellen. 

Poenget er i alle fall at verken antiparasittbehandling eller brakklegging hadde effekt på overlevelsen. 

Dette var nok et skuffende resultat for forskergruppen fra lusekommissariatet (se forfatterlisten). Det 

viser seg nemlig at sjøaure infisert av lus oppsøker ferskvann for å avluse seg, og dermed unngår å bli 

drept av lus. Dette presenteres nesten som en nyhet i HIs oppslag om saken på sin hjemmeside. Her 

står det: 

Resultatene viser en tydelig endring i vandringsmønsteret. Sjøørreten beiter vanligvis i 

kystområdene hele sommeren, og oppsøker områder med god tilgang på mat – det gjorde 

den også i Etnefjorden det året det var lite lus i fjorden. I de to årene med mye lus, vandret 

sjøørreten både kortere tid og kortere avstand fra hjemmeelven sin. Den returnerte også 

oftere til brakk- eller ferskvann underveis. Dermed hadde sjøørreten mindre tid til å beite, noe 

som blant annet kan få effekt på veksten2. 
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Periodisk, ikke prematur tilbakevandring 

Forskerne kaller sjøaurens avlusningsadferd for prematur tilbakevandring. Valget av terminologi 

antyder at dette er en unormal adferd for sjøaure, og forleder folk til å tro at dette er et nytt 

fenomen som har oppstått etter at oppdrettsnæringen «forurenset» fjordene med lus. Det er lite 

sannsynlig at dette er noe sjøauren har funnet på siden oppdrettsnæringen etablerte seg i 

Hardangerfjorden på 1980-tallet. Mer sannsynlig er denne adferden et resultatet av hundrevis eller 

tusenvis av år med evolusjonær tilpasning mellom parasitt og vert. Vi bør kalle dette fenomenet 

periodevis tilbakevandring, og ikke prematur. Det er vel ikke akkurat oppsiktsvekkende at sjøauren 

avluser seg oftere når det mye lus enn når det er lite lus. 

Tydelig sammenheng eller ingen sammenheng? 

Men var effekten av varierende smittepress fra lus klar og tydelig i det innsamlete datamaterialet? 

Figuren nedenfor er kopiert fra artikkelen, og viser at sammenhengene ikke var statistisk signifikante. 

 

 

 

Den gjennomsnittlige avlusningsperioden (det vil si hvor lenge fisken stod i elveosen) var litt mindre i 

2013 (brakkleggingsåret, venstre del av figuren), og lengden på hver beiteperiode i sjøen var litt 

lengre (høyre del av figuren). Gjennomsnittene er markert som svarte strek inne i boksene, og 

boksene viser de såkalte konfidensintervallene. Full overlapping mellom disse intervallene betyr at en 

eventuell forskjell mest sannsynlig er en ren tilfeldighet. 

Det er derfor å dra det langt når HI hevder at resultatene viser en tydelig endring i 

vandringsmønsteret. Det kan selvfølgelig godt hende at vandringsmønsteret varierer mellom år, og at 

en av årsakene er graden av lusinfeksjon. Men akkurat dette forsøket viser ikke dette. Det virker 

derfor noe krampaktig når forskerne prøver å diskutere seg fram til en konklusjon om at sjøaure som 

avluser seg ved å vandre tilbake til brakkvann eller ferskvann taper spisedøgn i sjøen, får dermed 

mindre vektøkning, og derfor dårligere overlevelse på lengre sikt.  



Som sannhetsvitner for denne konklusjonen trekker de fram artikler av andre HI-forskere, som 

mener å påvise redusert vekst for infisert sjøaure. Fjørtoft, Borgstrøm og Skaala skriver for 

eksempel3:  

Although changes in food availability may also play a part in the observed changes, the 

negative trend for anadromous brown trout is most likely related to the high infection levels 

of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) observed in the central and outer parts of the 

Hardangerfjord. 

Artikkelen til Fjørtoft og co inneholder en diskusjon av hvorfor det er mest sannsynlig lus og ikke 

tilgangen på føde som er årsaken til dårligere tilvekst i perioden 2000-2007 sammenlignet med 

perioden 1971-1982. Diskusjonen er svært lite overbevisende. Det var nettopp mellom disse 

periodene, på slutten av 1980-tallet at hele Nord-Atlanteren gjennomgikk et økologisk regimeskifte 

som reduserte mattilbudet for laksefisk. Forfatterne av den nye artikkelen referer til Fjørtoft og co 

som bevis på effekten av lus, uten å nevne tilgang på mat i det hele tatt. 

Hva betyr dette for trafikklysmodellen? 

Det er imidlertid interessant at artikkelforfatterne reiser spørsmålet om HIs dødelighetsmodell kan 

være feil. Til forskjell fra laboratorieforsøk og forsøk med fisk som blir utsatt for en plutselig og høy 

smittedose, var Etnefjord-forsøket basert på innfanget sjøaure som allerede var infisert med 0,08 

lus/g kroppsvekt. Dette er ganske nær modellgrensen på 0,1 lus/g, som formodes å gi dødelighet. 

Forsøksfisken hadde altså hatt tid til en gradvis tilvenning til lusinfeksjon, og dette kan ha gjort den 

mer robust med hensyn til å tåle luspåslag. 

Uansett hvordan dette forholder seg, viser studien fra Etne at lus har ubetydelig effekt sammenlignet 

med det som foreskrives av dødelighetsmodellen. Det skal bli spennende å se hvordan det såkalte 

ekspertutvalget, som har ansvar for å fargelegge trafikklysene, kommer til å forholde seg til denne 

studien. 
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