
Kan avstanden til oppdrettsanlegg forklare infestasjonsnivået på sjøaure?  

Den første (og nyeste) studien1 ble utført på Isle of Skye på Skottlands vestkyst, se kartet nedenfor. 

Her er oppdrettsanleggene markert med blå trekanter, og stasjonene der det ble fanget inn sjøaure 

med røde sirkler. Hensikten med studien var å finne ut om det eksisterer en sammenheng mellom 

avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg og infestasjonsnivået på sjøauren. 

 

I tabellen nedenfor er artikkelens tabell 1 omarbeidet til et format som er leselig for folk flest, og som 

viser essensen i observasjonene. Kolonnen Avstand viser avstanden fra prøvetakingsstasjonen til 

nærmeste oppdrettsanlegg. Antall fisk er antall sjøaurer innfanget på hver stasjon. De andre 

kolonnene viser gjennomsnittlig antall lus i ulike stadier pr fisk, med en kolonne for totallus til slutt. 

Fjord Avstand Antall fisk Fastsittende Bevegelige Voksne hunnlus Sum lus 

Portree 3 44 0,1 0,1 0,1 0,3 

Harport 8 36 2,1 0,2 0,2 2,5 

Snizort 13 31 15 5,2 0,4 20,5 

Slapin 46 88 1,5 1,3 0,8 3,7 

Eishort 48 27 3 1,7 2,3 7 

Alle  230 3,4 1,5 0,7 5,6 

 

Det var minst lus på de 2 stasjonene som var nærmest oppdrettsanlegg. De 2 stasjonene som lå 

lengst unna, nesten 5 mil, hadde mye mer lus. Stasjonen i Loch Snizort, med 13 km avstand til 

nærmeste oppdrettsanlegg, utmerket seg med svært mye mer fastsittende og bevegelig lus 

sammenlignet med de andre stasjonene, men med mindre voksne hunnlus enn de mer fjerntliggende 
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stasjonene. Snizort-stasjonen illustrerer at tilfeldigheter setter dagsorden, og at det derfor ikke lar 

seg gjøre å påvise en sammenheng mellom avstand til oppdrettsanlegg og lusenivået på sjøaure.  

Hvis vi ser på Snizort som en uteligger som skaper kaos i statistikken, viser det seg at jo større 

avstanden er til oppdrett, jo flere lus blir det på sjøauren. Skottene opererer for øvrig med en 

influenssone på 30 km fra oppdrettsanlegg. Dette er et fint rundt tall, som forskere har lett for å 

etablere konsensus om. Tallet skriver seg fra en studie publisert av Middelmas et al2, og som viste en 

spredning omkring tallet 30 fra 13 til 149 km. Etter hvert som tallet 30 blir gjentatt noen ganger i 

ulike publikasjoner, er det ingen som lenger husker hvor det kommer fra, og man antar derfor at det 

må være korrekt. Forskningen er ikke frikoplet fra menneskets trang til å forenkle og generalisere for 

å holde orden på ting.  

Artikkelforfatterne skriver at det var en signifikant sammenheng mellom infestasjonsnivået på 

sjøauren og avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg. Det var bare det at sammenhengen viste at 

infestasjonsnivået økte med økende avstand. Dette var en konklusjon de åpenbart trakk motvillig, 

fordi sluttkonklusjonen var at selv om sammenhengen mellom nærhet til oppdrettsanlegg og 

infestasjonsnivået viste seg å være kompleks, så skriver de at Nevertheless, our data add to the the 

emperical evidence that L.salmonis from farms can cause fatal infestations for wild S.trutta (…). Data 

innsamlet i studien viste slett ikke dette. Hvordan trakk de denne slutningen? I neste runde vil 

studien til Moore og co bli referert til av andre forskere, som vil påstå at dette er en av mange studier 

som viser at lusa dreper sjaøauren. 

Mindre lus i oppdrettsanleggene førte ikke til mindre lus på smolt i vaktbur 

En annen studie3 var basert på månedlige utsett av 50 smolt i 3 vaktbur i en fjord som i 2 perioder var 

henholdsvis med og uten oppdrett. Forsøket foregikk i tidsrommet april 2006 til september 2008. 

Resultatene ble publisert i 2014 (!). Fisken stod hver gang i 1 uke før den ble tatt opp og undersøkt 

for lus. Det korte oppholdet i burene tillot ikke at fastsittende lus fikk tid til å utvikle seg til bevegelige 

stadier. Det viste seg likevel at 0,5% av lusa var bevegelige og voksne, som derfor måtte ha kommet 

drivende med strømmen i disse stadiene, eller svømt inn i vaktburene selv, formodentlig etter å ha 

blitt transportert ut til burene med villfisk. 

Studien foregikk i Loch Shieldaig, en fjordarm i den større fjorden Loch Torridon. Begge disse 

fjordene er sentrale i den skotske luseforskningen. Studien gikk over 30 måneder, som dermed 

omfattet en full oppdrettssyklus, samt en brakkleggingsperiode.  
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Det ble samlet inn 5007 lus fra 3097 laksesmolt. Det var altså i gjennomsnitt lite lus på fisken. 

Grafene nedenfor summerer observerte infestasjonsnivå for henholdsvis voksne hunnlus (øverst) og 

totallus (nederst).  

 

 

Grafene illustrerer at det i store deler av forsøksperioden var 0 lus, og at det i en kort periode 

sommeren 2007 var litt lus på fisken. Figuren viser videre at lusa forsvant før området ble brakklagt. 

Flere studier viser at brakklegging har lite for seg som et tiltak for villfisken, og foreløpig har vi bare 

anekdotisk kunnskap om hvordan det virker for oppdrettsfisken. 



Artikkelforfatterne skriver at det var en korrelasjon mellom antall voksne hunnlus i 

oppdrettsanleggene og antall lus på smolten i vaktburene. På den andre siden førte endringer i antall 

lus på oppdrettslaksen som følge av avlusning ikke til endringer i antall lus på fisken i vaktburene. En 

rimelig tolkning av denne siste observasjonen må vel være at det ikke var en korrelasjon likevel, eller 

at korrelasjonen var så svak at det skal atskillig tallmagi til for å regne seg fram til en korrelasjon.  

De skriver også at påslagene av lus på smolten i vaktburene aldri oversteg 0,02 kopepoditter pr m3 

vann som strømmet gjennom vaktburene i løpet av den ukelange forsøksperioden. De rapporterte 

dessverre ikke gjennomsnitt og variasjon. Likevel bekrefter denne observasjonen «tynn suppe» - 

hypotesen, som går ut på at tettheten av kopepoditter i frie vannmasser er så liten at store påslag på 

oppdrettsfisk i løpet av kort tid ikke kan forklares av at smitten kommer med passivt drivende 

luselarver. Hypotesen er nærmere omtalt her: http://aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-

med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/  

I planktonhåvtrekk i nærheten av vaktburene fant man 100 ganger høyere tettheter av kopepoditter. 

Årsaken til den høye konsentrasjonen i planktonet kan være at håven fanger store mengder ikke-

infektive eller døde kopepoditter, eller at påslagseffektiviteten til kopepodittene er svært lav. 

Vi kan lære av denne studien at korrelasjoner er en flyktig og ubestemmelig ting. Forskerne overdrev 

ikke når de konkluderte med at further work is required to determine factors influencing the 

relationship between farm sealicelevels and infestation pressure in the wider environment. 

Fører brakklegging til mer lus på villfisken? 

En tredje studie4 så på effekten av å flytte fisken fra et anlegg til et annet, slik at den fraflyttete 

lokaliteten ble brakklagt, og den tilflyttete fikk økt biomasse. Den brakklagte lokaliteten er vist som 

nr 2 i kartet nedenfor, og den tilflyttete som nr 3. 

 

Det ble registrert lav tetthet av nauplier på prøvetakingsstasjonen H (ved den brakklagte lokaliteten 

2) etter flyttingen, men det ble ingen reduksjon i smittetrykket målt som tetthet av kopepoditter. 

Artikkelforfatterne skriver at dette tyder på at kopepodittene kommer fra anlegg som ligger minst 5-
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8 km unna. De er ikke inne på tanken om at kopepodittene kan komme fra et smittereservoar 

vedlikeholdt av villfisk. 

Det mest interessante med studien er at også denne bekrefter «tynn suppe» - hypotesen. Tabellen 

nedenfor viser at kopepoditt-tettheten varierte fra 0,006 til 0,3 pr m3.  

 

Studie 3 er fra det samme området om studie 2. Begge omfatter den samme 30-måneders perioden, 

der periode 1 var en produksjonssyklus som startet i april 2006, og periode 2 var 

brakkleggingsperioden som startet i henholdsvis desember 2007 for anlegg 1 og februar 2008 for 

anlegg 2.  

Vi kan merke oss at tetthetene både for nauplier og kopepoditter var høyere i brakkleggingsperioden 

(cycle 2) enn i produksjonsperioden (cycle 1). Det var 16 ganger flere kopepoditter på lokalitet H, som 

lå nærme den fraflyttete lokaliteten 2, enn lokaliteten med nest mest kopepoditter (A). Lokalitet G 

(den tilflyttete, med størst biomasse) hadde nest minst kopepoditter, 39 ganger færre enn på 

lokalitet H. Lokalitet G hadde 30 ganger flere kopepoditter i brakkleggingsperioden, sammenlignet 

med produksjonsperioden. 

Forskerne konkluderte som følger: This suggests  that, although  aquaculture  is  a  source  of  sea  

lice  larvae  to the Torridon system and therefore contributes to the infestation  pressure  on  nearby  

wild  salmonids,  factors influencing infestation pressure at a given location  and  time  are  complex. 

Ordet This henviser til at avlusning ikke førte til endret infestasjon på sjøauren.   

Komplisert er et ordvalg forskerne tyr til når de ikke skjønner noen ting. Komplisert betyr at det blir 

stadig vanskeligere for forskerne å sette skylda på lakseoppdrett som årsak til villfiskens eventuelle 

problemer. Men hvor kom den innskutte setningen fra: aquaculture  is  a  source  of  sea  lice  larvae  

to the Torridon system and therefore contributes to the infestation  pressure  on  nearby  wild  

salmonids? I alle fall ikke fra den omtalte studien, som burde konkludert med at de ikke fant en 

sammenheng mellom lakseoppdrett og lus på sjøauren. 



Konklusjoner 

Heller ikke skotske forskere har klart å demonstrere en sammenheng mellom luseinfestasjonsnivået 

på sjøaure og på laksen i nærliggende oppdrettsanlegg. Dette til tross for at de åpenbart hadde et 

sterkt ønske om at det burde være slik.   

Ikke noe sted i verden er det påvist at lusa som infiserer villfisken kommer fra oppdrettsanleggene. 

Dette er en antakelse, avledet fra forholdstallet mellom antall oppdrettslaks og antall villaks i sjøen. 

Ettersom det er et sted mellom 100 og noen hundre ganger flere oppdrettslaks i sjøen enn vill 

laksefisk, er antall oppdrettsverter så høyt at det virker intuitivt korrekt at oppdrettslaksen må være 

det viktigste smittereservoaret for sjøauren. Det er ikke empiriske undersøkelser som har inspirert 

denne hypotesen, men en fornemmelse av at det er opplagt. 

Laksesmolten stikker til sjøs om våren, mens det er lite lus i oppdrettsanleggene. Hvorfor kommer 

laksen tilbake fra havet med like mye lus nå som før oppdrett av laks fantes? Lusas levetid tilsier at 

laksen blir smittet i havet, fra et smittereservoar som finnes i havet, og som enten er laksen selv eller 

andre fiskearter vedlikeholder. Sjøauren lever i fjordene, og vedlikeholder mest sannsynlig sitt eget 

smittereservoar.  

Oppdrettsfisken vedlikeholder kanskje sitt eget smittereservoar i anleggene. Kan hende den 

eventuelle interaksjonen mellom lus på oppdrettslaks og lus på villfisk er uten særlig betydning for 

villfisken? Kanskje har denne interaksjonen større betydning for oppdrettsfisken, fordi villfisken 

kommer med den første smitten til nyutsatt fisk? 


