
Den skotske studien 

Rapportens tittel er Piloting a network for determining spatial and temporal variation in marine 

survival of Atlantic salmon and effects of anti-sea lice agents1. Bakgrunnen beskrives som manglende 

kunnskap om effekten av lakseoppdrett på skotsk villaks. Kunnskapsmangelen hindrer videreutvikling 

av oppdrettsnæringen i Skottland.  

Studien sammenlignet villsmolt fanget i to elver på henholdsvis østkysten og vestkysten av Skottland, 

i 2015 og 2016. Smolten ble PIT-merket, og voksen laks som returnerte ble registrert ved hjelp av PIT-

detektorer i oppvandringsfeller.  

Henholdsvis 52 og 2 laks ble registrert som tilbakevandrere i 2016 og 2017 på østkysten og 

vestkysten. Østkysten er oppdrettsfri. Lakseoppdrett foregår kun på vestkysten. Forskjellen i 

gjenfangster forklares imidlertid ikke av nærhet til fiskeoppdrett, men av at fellene på vestkysten ikke 

virket. Det kom tilbake flere ubehandlete enn behandlet laks på østkysten, og de 2 som kom tilbake 

på vestkysten var begge ubehandlet. 

Studien er beskrevet som en pilot for å teste om lignende forsøk kan utføres i et større antall elver. 

Ettersom gjenfangstene var så få, særlig på vestkysten, er det tvilsomt om det kommer 

oppfølgingsundersøkelser, i alle fall basert på villsmolt. Men det er ikke resultatene fra dette 

pilotforsøket som er det mest interessante i rapporten. 

Avslørende omarbeiding av grafikk 

Det mest interessante er en figur som bygger på data fra den norske Metalice-studien, og som i 

akademisk litteratur har blitt stående som state-of-the-art med hensyn til forskning på lusas effekt på 

villaks2. Konklusjonen i denne studien var at ca 18% flere laks kom tilbake i grupper som hadde fått 

lusebeskyttelse.  

De skotske forskerne omarbeidet en figur i Metalice-rapporten, slik at det ble tydeligere hva den 

fortalte. Den første grafen nedenfor viser figuren Metalice-forskerne publiserte, og den neste viser 

den skotske versjonen av samme graf.  
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Den skotske figuren har god oppløsning, og viser detaljer som er informative. Metalice-histogrammet 

ser ut som et forsøk på å lage et røykteppe som skal kamuflere mangelen på sammenheng mellom 

data og forskernes tolkning.  

Grafen viser at i 36 forsøk (1-36) kom flere ubehandlete enn behandlete laks tilbake, i 30 forsøk (37-

66) var det ingen forskjell, og i 52 forsøk (67-118) var det flere behandlete enn ubehandlete som 

returnerte.  

Den korrekte tolkningen av dette er at behandling med antiparasittmiddel ga en positiv effekt for 

enkelte utsett enkelte år, mens det i andre tilfeller ga en negativ eller ingen effekt (56% av 

forsøkene). Forskerne bak rapporten konkluderte imidlertid med at beskyttelse med antilusemiddel 

virket, og påstod at 18% av utvandrende smolt drepes av lus. Dette greide de ved å gjøre en snedig 

statistisk transformasjon, ved å beregne en såkalt risiko-ratio. Forsøket i elva Conon på østkysten er 

vist til venstre i figuren.    

Lusekommissariatet avkledd 

Ved å produsere figuren ovenfor har skottene på elegant vis kledd av lusekommissariatet, og 

demonstrert at Metalice-studien er det reneste tøv.  



  

 

Flere av forskerne som laget Metalice-rapporten sitter i ekspertutvalget som bestemmer fargene på 

trafikklysene. Det er ikke villaksen som er Sandbergs trafikkonstabel. Det er de fargeblinde 

forskerne som agerer trafikkonstabler. Ekspertene er oppdrettsnæringas vekstbrems. Vil Sandberg 

en vakker dag tørre å si at de ikke har noe å fare med? 

Har oppdretterne reddet villaksen? 

I den forrige bloggartikkelen (http://aquablogg.no/kommer-vossoprosjektet-til-a-frikjenne-

lakselusa/) ble det vist til at 85 av de 118 utsettingsgruppene i Metalice var fra Osterfjorden. De 85 

gruppene vektet tungt i (feil)beregningen av en risiko-ratio på 1,18. Metalice benyttet data fra 

perioden 1996-2011. Når forsøksgruppene tom 2015 ble inkludert, ble forskjellen nullet ut.  

Mer korrekt formulert: en forskjell som ikke var der i utgangspunktet, men oppstod som følge av 

statistisk manipulasjon, måtte til slutt oppgis også av forskerne som var ansvarlige for sjarlataneriet. 

De skriver i Vosso-rapporten at det er ingen forskjell på behandlet og ubehandlet smolt siden 2009.  

Det må enten bety at oppdretterne har vunnet kampen mot lusa og reddet villaksen, eller at lusa ikke 

er et problem for villaksen.   
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