
Forsøkene i Daleelva 

Den publiserte 12-årsserien fra Daleelva bestod av 35 forsøksgrupper, hvorav bare 2 hadde en 

statistisk signifikant forskjell. For å produsere en statistisk signifikant forskjell for hele forsøksserien, 

summerte forskerne data fra alle gruppene over alle år. Ettersom 1 gruppe (1997) hadde et 

avvikende resultat med gjenfangst av 1 ubehandlet laks og 29 behandlete, ble summen også 

signifikant. Uten denne gruppen viste det seg at forskjellen var 3-4%, ikke signifikant og sannsynligvis 

tilfeldig. Lureriet er kommentert mer detaljert her: http://aquablogg.no/havforskningsinstituttets-

luseforsok-i-daleelva-er-analysert-feil/.  

 

Flere av denne typen forsøk er kommentert i tidligere artikler her på bloggen, og kan leses under 

kategorien lakselus. Poenget i disse kommentarene er at resultatene varierer fra stor effekt av 

behandling med antiparasitt-midler, til betydelig bedre resultat for ubehandlete grupper. Dette 

framstilles av forskerne som at parasittbeskyttelse ikke har effekt i noen år, mens den har god effekt i 

andre år. Man underslår altså at mange av forsøkene gir omvendt resultat (se årene 2001, 2004-2007 

og 2009 i figuren ovenfor). Dessuten prøver forskerne seg med en fortelling om at stor effekt av 

antiparasitt-behandling kommer i år med mye lus, mens liten effekt oppstår som resultat av lavt 

smittetrykk. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom den Nasjonale lakselusovervåkningens 

beregning av variasjoner i smittetrykket og overlevelsen til årsklassene som vandrer ut (se 

http://aquablogg.no/mye-lus-eller-lite-lus-spiller-ingen-rolle-for-villaksen/). Korrekt rapportering av 

resultatene er at de spriker i begge retninger, og at lus ikke forklarer de observerte forskjellene 

mellom forsøksgruppene.  

Slepeforsøkene i Osterfjorden 

Bruvik åpenbarte at slepeforsøkene i Osterfjorden gikk ut på å frakte smolten ut forbi 

oppdrettsanleggene, slik at smoltoverlevelsen økte som følge av at den slapp å svømme ut gjennom 

lusebeltet. Han glemte å nevne at denne fjorden har et problem med giftig aluminium, som i sin tid 

førte til at lakseoppdrett måtte oppgis i indre og midtre deler av fjorden. Kanskje det var Al-

forgiftning slepesmolten unnslapp?  

På 1970- og 80-tallet ble lignende slepeforsøk utført for å frakte smolten forbi det som da ble kalt 

seibeltet, for å beskytte smolten mot predasjon. Seibeltet, som også omfatter torsk, sjøaure og andre 

predatorer, eksisterer vel enda. Spesielt i Osterfjorden, der sjøauren er kjent for å forsyne seg av 

utvandrende smolt. 
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Kontrollregning av 75% luseindusert dødelighet 

Når det gjelder påstanden om at lakselus dreper opp til 83% av utvandrende smolt, burde det være 

enkelt å regne ut at laksebestander som utsettes for dette raskt vil dø ut. Ettersom laksen ikke er 

utryddet, burde forskerne vurdert å justere sine modeller. Kontrollregning er kanskje vanskelig for 

forskere. Vi skal derfor hjelpe dem. 

La oss si at 75% av smolten som vandrer ut fra Eio innerst i Hardangerfjorden drepes av lus. 

Normaldødeligheten under havvandringen for laksen er 95%. Hvis 75% dødelighet i fjordfasen 

kommer på toppen av dette, blir totaloverlevelsen 1,25%. Hvis Eio produserer 10.000 smolt, vil det 

da komme tilbake 125 laks. De siste årene er det registrert 300-400 gytelaks i Eio. Dette er 

minimumstall, fordi laks ikke kan observeres av drivtellere i Eidsvatnet. Trenden er økende antall 

gytelaks. 

VRL har beregnet GBM for Eio basert på en eggdeponering på 2 egg/m2 og et elveareal på 309.000 

m2, som gir en samlet eggdeponering på 618.000. Dette er altså vassdragets produksjonspotensial, 

når GBM-målet blir nådd. Ved 1% overlevelse fra egg til smolt, burde smoltproduksjonen i Eio bli 

6180, altså 60% av forutsetningen i kontrollregnestykket ovenfor. I så fall skal det komme tilbake 75 

laks. Dette er såpass langt fra virkeligheten at selv forskere burde greie å regne det ut. 

NINA på sin side leverte underlag for ekspertutvalget som fargelegger trafikklys, der de regnet ut at 

Eio har en smoltproduksjon på 15.479 (!). I 2000 ble potensialet for smoltproduksjon i elvene i 

Hordaland beregnet til 153.750, hvorav 50.300 i Hardanger1. Ifølge NINA produseres det 54.991 (!) 

smolt bare i Etne. Vi har altså å gjøre med nøyaktige, treffsikre og entydige folk. Men la gå: la oss si at 

Eio produserer 15.000 smolt. Da skal det komme tilbake 188 laks. Kontrollregningen står seg. 

Bruvik kunne opplyse oss om at 95% dødelighet oppstår fordi noen laks dør av predasjon, noen av 

andre ting, og mange av lus. Hvem sa at dette er en balansert framstilling? 
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2001-2. http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf  

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf

