
Hvorfor overlot oppdrettsnæringen lusa til HI? 

Ørjan Karlsen henviser til at Norges Forskningsråd har satt av midler til å studere naturlig dødelighet 

hos laks. Det var kanskje på tide, tatt i betraktning at dette har vært tema siden 2010, da FHL (i dag 

Sjømat Norge) tok initiativ til å se med et kritisk blikk på påstandene om at lakselusa dreper villaksen 

(se http://aquablogg.no/er-villaks-truet-av-lakseoppdrett/).  

Etter et års tid med diskusjoner omkring dette, døde det ut. John Fredriksen var den første til å 

skjønne at det ville lønne seg å etablere et 0-vekstregime basert på lakselus og rømt oppdrettslaks. 

Ledelsen i Marine Harvest ble vaskeekte miljøvernere, som ikke vil ha vekst før 0-visjonen for lus og 

rømninger har blitt en realitet. 

Alf Helge Aarskog, som den gangen satt i styret både for FHL og FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfond), sørget for å stoppe videre innsamling av kunnskap som kunne motbevise at lakselus 

og rømt oppdrettslaks var en viktig trussel mot villaksen. Samtidig begynte Marine Harvest å 

blankpusse sitt image som ekte miljøvernere. Først ansatte de statssekretæren i 

Miljøverndepartementet, Kristine Gramstad, som kommunikasjonsdirektør. Deretter meldte de seg 

ut av Sjømat Norge og inn i Norsk Industri, og ba Stein Lier-Hansen om hjelp til å grønnvaske MH. Han 

var tidligere styreleder i NINA med kredensialer som naturverner. Kan det bli bedre enn dette, når 

formålet er å sikre et utbytte på mange hundre millioner pr år i lange tider framover? Vi må bare 

bøye oss i hatten for Storeulv   

Dette er den næringspolitiske bakgrunnen for at luseforskerne har fått leve i fred for 

oppdrettsnæringen. Det spørs om ikke politikere og oppdrettere nå bør spørre seg om en 0-vekst er 

lurt som strategi for industriutvikling. 

Katta ut av sekken 

Det mest interessante Karlsen sier i disse intervjuene er at HI ikke har undersøkt om stor dødelighet 

på laksesmolt forårsaket av lakselus gjenspeiles i liten tilbakevandring av villaks til den elva smolten 

kom fra. Men er ikke dette hele poenget, da? Går det virkelig an å bruke 10-talls, for ikke å si 100-

talls med millioner, uten å bry seg om sakens kjerne? Er hele greia et luftslott, basert på en 

selvinnlysende hypotese om at lakselus kan drepe smolt, bare de blir mange nok?  

For forskerne virket vel dette så intuitivt korrekt, at hele spørsmålet kokte ned til å finne opp et 

måltall for mange lus en smolt tåler før den dør. Det fant i akvariumsforsøk, der de utsatte naiv fisk 

for plutselige og høye smittedoser. Dermed ble den høyst usikre, og sannsynligvis helt bankerotte 

formelen 0,1 lus pr g fiskevekt funnet opp. 

Modelliets historie  

Neste skritt ble da å finne ut hvor mange utvandrende laksesmolt som blir infisert på et presumtivt 

dødelig nivå. Først brukte de infeksjonsgraden på sjøaure fisket med ruser i strandsonen som mål for 

infeksjonen på laksesmolt. Det har vist at dette overdriver infeksjonsgraden ganske betydelig. Så 

prøvde de seg med laksesmolt i vaktbur oppankret i strandsonen. Og nå sist med såkalt 

postsmolttråling.  

Ettersom alt dette er arbeidskrevende og derfor dyre metoder, fant de ut at de skulle modellere 

smittetrykket, i stedet for å måle det. Modellen for smittetrykk er basert på at oppdrettsanleggene 

som eneste smittekilde, og en lang rekke hypotetiske forutsetninger om luselarvenes dødelighet og 

infeksjonssuksess. Eksempelvis forutsetter modellen 17% daglig dødelighet, mens canadisk empiri 
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antyder at 70% av naupliene dør i løpet av 20 minutter (se http://aquablogg.no/canadisk-studie-

konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/).  

Det teoretiske smittetrykket kalibreres deretter ved å sammenholde prediksjonene som følger av 

smittetrykksmodellen med infeksjonsnivået i sjøaureruser, vaktbur og trålfangster. HI påstår at det er 

god overensstemmelse, hvilket er motbevist her på bloggen i rekke artikler.  

Det største paradokset HI bør undersøke (og deretter forklare) er hvorfor de finner smitte på 

forsøksfisken sin, når nyutsatt smolt i oppdrettsanlegg i samme område ikke blir smittet samtidig, 

men uker og måneder senere. Alle ting tyder på at modellenes prediktive kraft ikke eksisterer. 

Utfordringen som vil forvandle dette fra alkymi til vitenskap 

Tilbake til det fundamentale spørsmålet: hvordan påvirker lusa bestandsutviklingen til laksen? 

Karlsen sier at dette er et vanskelig tema, fordi naturlig dødelighet varierer så mye, og det vanskelig å 

isolere effekten av lus. Ikke desto mindre er det dette som må dokumenteres for å tvinge oss 

skeptikere til å tro på modellørene.  

Karlsen satt selv i en gruppe som har publisert en artikkel om temaet1. Der skriver de blant annet: 

Inadequate extrapolation from the scale of known effects to the scale of management 

implementation may initially give a false impression of scientific certainty, but will eventually fuel 

upsetting disagreements among stakeholders as they gradually uncover the shaky foundation of the 

implemented policy. 

Derfor ble dette innlegget innledet med å forklare hvorfor oppdrettsnæringen ikke har tatt til 

motmæle mot luseforskerne, til tross for at scientific uncertainty og shaky foundation of the policy er 

vel kjent av oppdretterne. Svaret er altså en overordnet næringspolitisk vurdering av de store 

aktørene som ønsker å opprettholde knapphet i markedet og skyhøye priser.  

Mitt forslag til å studere i hvilken grad lusa har effekt for tilbakevandringen av laks er å starte på det 

overordnede planet, og se på utviklingen i store regioner, slik jeg gjorde i en artikkel her på bloggen 

(http://aquablogg.no/mye-lus-eller-lite-lus-spiller-ingen-rolle-for-villaksen/). Deretter kan man 

arbeide seg nedover til fjord og elv. Finner vi ikke et avtrykk av lus i tidsserier, så må vel konklusjonen 

være at det ikke eksisterer et avtrykk? Og hvorfor skal da oppdrettsnæringen forvaltes av trafikklys? 
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