
Forskere farget av sterkt ønske om å sette skylda på lusa 

Rapporten inneholder mye opplysende informasjon, og presenterer et vell av data som spesielt 

interesserte kan fordype seg i1. Prosjektet ble startet opp i 2000, og Havbruksnæringen har vært 

bidragsyter siden 2005, først gjennom Nordhordland Fiskehelsenettverk, og siden 2008 gjennom 

Vossolauget.  

I utgangspunktet var det 1 variabel som skulle forklare Vossolaksens misære: lakselus fra 

lakseoppdrett. Underveis har det blitt stadig vanskeligere for forskerne å sette skylda på lusa, men de 

greier ikke å gi slipp på denne sterkt svekkete hypotesen. Kapittelet om lakselus er forunderlig 

lesning. Til tross for at data tyder på en minimal og uvesentlig effekt av lakselus på villfisken, 

konkluderer forskerne kontrafaktisk med at: 

Resultatene fra mange års overvåkning av lakselus viser at dette arbeidet må videreføres og 

forsterkes for å redusere risikoen for høy dødelighet under smoltutvandringen. 

Forskerne er mer avdempet med hensyn til å beskrive effekten av giftig aluminium, for ikke å si 

avledende: 

Sur nedbør fører til episoder med surt, aluminiumsrikt vann som kan være skadelig for 

smolten i  ferskvann. I brakkvann gir dette økte nivåer av giftig aluminium. 

Ingen forskjell mellom Slice-behandlet og ubehandlet smolt  

En yndet metode for å måle effekten av luseindusert dødelighet er å sammenligne gjenfangsten av 

grupper av klekkeriprodusert smolt som er behandlet med antilusemiddel (som regel Slice) og en 

ubehandlet (ubeskyttet) kontroll. Resultatene er vist i de 2 figurene nedenfor, der behandlet fisk er 

vist med rød farge og ubehandlet med blå. Slippgrupper fra indre fjord betyr utsatt i Sørfjorden, 

Veafjorden og ved Vikaneset NØ på Osterøya. Denne fisken har altså blitt utsatt for påvirkninger som 

slippgruppene i ytre fjord (Toska/Manger og Fedje) har sluppet unna. Utsettene langt inne fikk 

dermed mer av predasjon, giftig aluminium og lus. 

 

                                                             
1 Bjørn T. Barlaup (red.) 2018: Redningsaksjonen for Vossolaksen – framdriftsrapport per 2017. 
http://uni.no/media/manual_upload/LFI_300.pdf  
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For perioden 2009-2015 er det ingen statistisk forskjell i gjenfangst av behandlet og ubehandlet fisk. 

Vi kan likevel merke oss at ubehandlet fisk kom best ut i 9 av 14 slippgrupper siden 2009.  

Det er nå levert en mengde rapporter, der slike sammenlignende forsøk er forsøkt brukt til å beregne 

luseindusert dødelighet. De publiserte resultatene har variert fra noen få prosent til 30-40%. Poenget 

med at ubehandlete grupper i mange av forsøkene har kommet best ut, er underslått. En såkalt 

metastudie som analyserte 118 slike forsøk i Norge i perioden 1996-2011 konkluderte med 18% 

lusedødelighet, til tross for svært sprikende effekt av lusebeskyttelsen i mange av forsøkene. 85 av 

de 118 forsøksgruppene skrev seg nettopp fra Osterfjorden, som altså vektet tungt i datamaterialet, 

og som utmerket seg med den største forskjellen mellom behandlet og ubehandlet smolt. Nå ser vi at 

utvidelsen av dataserien førte til at forskjellen forsvant.  

Mer om Metalice kan leses her: http://aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-forskere/ og her:  

http://aquablogg.no/effekten-av-behandling-av-villsmolt-med-antilusemidler-varierer-uavhengig-av-

smittetrykket/  

Til tross for at det ikke er en forskjell skriver Uni-forskerne at forskjellen er signifikant, at lus er en 

kilde til dødelighet, og at lus er en aktiv og potensielt skadelig trussel mot Vosso-laksen. 

Giftig aluminium er bagatellisert, til nå  

Heldigvis har rapporten et kapittel om forsuring og aluminium som trusselfaktorer. Her har Uni 

Research hatt hjelp av NIVA-forskerne Åse Åtland og Sondre Kvalsvik Stenberg. Det er kanskje derfor 

dette kapittelet har blitt så vellykket.  

I innledningen skriver de om tidlig erfaring med gifitig Al i brakkvann, men har tydeligvis gått glipp av 

at lakseoppdrett i indre deler av Osterfjorden måtte oppgis tidlig på 1990-tallet. Den første 

observasjonen som refereres i rapporten er fra Fedafjorden på Sørlandet i 1993, samt senere 

beskrivelser fra oppdrettsanlegg i Osterfjorden og Masfjorden.  

For å beskytte laksesmolten mot vårdødeligheten begynte oppdretterne i Osterfjorden omkring 1990 

å senke merdene, slik at fisken kunne oppholde seg i vann med høyere salinitet. Dette hjalp, og det 

viste seg senere at labilt aluminium ikke omdannes til giftig Al ved saliniteter høyere enn 10‰.  

På 1980- og 90-tallet visste vi ikke at årsaken til smoltdød var giftig Al som ble dannet i blandsoner 

mellom surt ferskvann og sjøvann, og som blir spesielt ille når saliniteten kommer under 5‰ (men er 

høyere enn 1,5‰). Den mest diskuterte hypotesen den gangen var at laksen ikke tålte 

salinitetssvingninger. 

http://aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-forskere/
http://aquablogg.no/effekten-av-behandling-av-villsmolt-med-antilusemidler-varierer-uavhengig-av-smittetrykket/
http://aquablogg.no/effekten-av-behandling-av-villsmolt-med-antilusemidler-varierer-uavhengig-av-smittetrykket/


Eldre fiskeoppdrettere fra Osterfjorden bør kunne kaste lys over hvordan skaden på opprettslaksen 

artet seg, og når utflyttingen fra Indre Osterfjord fant sted. Folk som var med og driftet Jakta, Fossen, 

Bognøy og Stormøllens anlegg sitter sikkert på informasjon.  

Det er nokså sannsynlig at Vossolaksen og oppdrettslaksen i Osterfjorden ble rammet av samme 

fenomen, mer eller mindre samtidig.  

Mindre sur nedbør, men like mye giftig aluminium 

Det mest oppsiktvekkende forfatterne av Al-kapittelet meddeler er at det ikke har vært noen bedring 

med hensyn til aluminiumskonsentrasjonen i brakkvannet i perioden 1994-2017. På stasjonen 

Gammersvik på den østligste delen av Osterøya har konsentrasjonen til og med økt, til tross for at 

det i perioden har vært en  betydelig reduksjon i syrenedfall, og vannkvaliteten i Vosso har forbedret 

seg.  

Forfatterne skriver at det er observert økning i konsentrasjon av organisk materiale i vassdrag på Sør‐ 

og Vestlandet i senere år. Aluminium bundet til organisk stoff vil ikke gi skade i ferskvann,  men blir 

bioreaktivt når saltholdigheten øker i blanding med sjøvann i estuariet. De advarer om at  

klimaendringer kan forverre situasjonen med aluminiumspåslag for smolt på utvandring i sterkt  

ferskvannspåvirkede fjorder.  

Det er en nærliggende tanke at utviklingen i Hardangerfjorden kan ha vært påvirket på samme måte 

som i Osterfjorden. 

Giftig aluminium fra Vosso har vært kjent lenge 

Forsuret og aluminiumsrikt vann fra Eksingedalen og Teigdalen tilføres Evangervatnet gjennom 

Evanger kraftverk. Evangervatnet ligger mellom Vosso og Bolstadelva (som er nedre del av 

Vossovassdraget). Kraftverket ble satt i drift i 1969 og utvidet i flere trinn i 1977 og på 1980-tallet. I 

perioder tilfører Evanger kraftverk nesten 3 ganger så mye vann til Evangervatnet som det naturlige 

tilsiget. Fangststatistikken viser lavere fangst i Vosso gjennom hele 1970- og 80-tallet sammenlignet 

med gjennomsnittet før 1970, til fangsten brøt totalt sammen i 1988. Fra sommeren 1994 ble vannet 

fra Evanger kraftverk kalket. Kalkingen ble avsluttet i 2005, og kaldosereren ble demontert i 2016. 

I en rapport fra 1998 skriver NIVA2:  

Både tilførslene av surt, aluminiumsholdig vann fra Evanger kraftverk og fra enkelte sure 

sidevassdrag kan innvirke negativt på vannkvaliteten i Bolstadelvi. pH-verdiene i 

hovedvassdraget indikerte ikke forsuring, men transportberegninger utført på ulike 

vannkjemiske element inklusivt aluminium sannsynliggjør at ustabil aluminiumskjemi vil 

kunne finne sted i Bolstadelvi. På denne bakgrunn kan ikke forsuringspåvirkning forkastes 

som en av årsaken til tilbakegang i laksebestanden. 

Problematikken omkring giftig Al har altså vært kjent i mer enn 20 år, og lenge før Vossoprosjektet 

ble startet opp. Det er liten tvil om at overføringene til Vosso påvirket vannkvaliteten negativt, og at 

tilførslene av labilt Al til Bolstadfjorden og indre deler av Osterfjorden kan ha økt som følge av 

reguleringene. NIVA-rapporten dreier seg kun om effekter i selve elva, og ikke om blandsoner i 

fjorden. 

 

                                                             
2 Frode Kroglund et al. 1998: En vurdering av vannkvaliteten i Vossovassdraget 1967-1997. Rapport LNR 3823-
98. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/209822/3823_72dpi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/209822/3823_72dpi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Andre sannsynlige påvirkningsfaktorer 

Tidligere har både predasjon i fjorden fra torskefisk og sjøaure vært lansert som mulig 

påvirkningsfaktor. Eksempelvis ble det funnet 14 laksesmolt i magen på en sjøaure. Brislingkollapsen 

i Vestlandsfjordene på 1980-tallet kan ha ført til økt predasjonstrykk mot laksesmolt, som er ganske 

lik en brisling av utseende. 

Det har videre vært en mistanke om at årsken til at betydelige mengder utvandrende smolt 

forsvinner på vandringen gjennom Evangervatnet mellom Vosso og Bolstadelva kan skyldes utslipp av 

gassovermettet vann fra Evanger kraftverk. Det virker nå mer sannsynlig at årsaken til at mye 

laksesmolt forsvinner mellom innløpet og utløpet av Evangervatnet dreier seg om predasjon fra 

større fisk. 

Sammenfallet i tid mellom økt dødelighet for laksesmolten og det økologiske regimeskiftet i Nord-

Atlanteren, som reduserte mengden og kvaliteten av laksens byttedyr i havet, er åpenbart en viktig 

kausal faktor (se http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/).  

Videre var det kraftig overbeskatning av laksen på 80- og 90-tallet, som bidro til kollapsen ikke bare i 

Vosso, men også i mange andre Vestlandselver (se s.37-38 her: http://aquablogg.no/lakselus-og-

romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/).  

Det som er sikkert er at lakselus er en lite viktig påvirkningsfaktor sammenlignet med alle de andre.  

Tvilsomme sjøauredata belyser ingen ting 

Fordi det etter hvert har blitt vanskeligere å sette skylda på lusa for Vossolaksens sammenbrudd, 

fokuserer forskerne nå mer på sjøaurens problemer. Dessuten er datatilfanget med hensyn til lus på 

fisk større for sjøaure enn for laks:  

Overvåkning av lakselus på sjøauren er blitt innført som en viktig tidsserie i Vossoprosjektet. 

Dette  fordi sjøauren brukes som en indikatorart for å registrere mengdene lakselus i dette 

fjordsystemet så  vel som i Nasjonal luseovervåkning (…).   

Som vist i en tidligere blogg, er sjøauren en dårlig proxy for laks med hensyn til luseinfestasjon (se 

http://aquablogg.no/ny-spiker-i-likkista-til-trafikklysene/). Noen av forfatterne av kapittelet er selv 

medforfattere av artikkelen som påstår at sjøauren er en dårlig proxy. Men pytt pytt. Hei hvor det går 

når de smeller til med nye modeller til erstatning for solid empiri. Når data spriker i alle retninger, går 

det som en lek å konstruere streker og kurver som foregir å representere sammenhenger. 

Konklusjonen i Vosso-rapporten ble slik:   

Resultatene fra denne modelløvelsen viser at smitte fra oppdrettsanlegg er en viktig 

mekanisme i  smittedynamikken av lakselus på sjøaure. Det er et klart mønster at det er flere 

lus på sjøaureen når de omkringliggende oppdrettsanleggene er i andreårs produksjonssyklus. 

Årsaken til dette mønsteret er  sannsynligvis knyttet til at oppdrettsanlegg i andreårs 

produksjonssyklus vanligvis har høyere påslag  av lus og dermed fører til et høyere lokalt 

smittepress. 

Logaritmiske skalaer er egnet til å dupere folk, ikke til å opplyse 

For å riste leserne av lasset, bruker forskerne logaritmiske transformasjoner. På s.219 finner vi en 

figur (se nedenfor), som er utstyrt med denne forklaringen: 

http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/
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http://aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/
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Sammenheng mellom smittepress estimat fra oppdrettsanlegg og antall fastsittende lus på 

sjøaure  fanget i ruser og garn i utvandringsruten til Vossolaksen (Herdlefjorden og Lindås). 

Den røde linjen er en  negativ‐binomial modell. 

Javel. Negativ-binomial modell? Hvem er dette skrevet for? Skriver forskere for å imponere 

hverandre, eller for å opplyse folk?  Dette er altså en rapport til oppdragsgiverne, som er 

Fylkesmannen i Hordaland og Miljødirektoratet. Gir disse mystiske ordene mening for byråkratene? 

Forstår Vossolaugets medlemmer dette? Selv barkete statistikere skjønner ikke dette, når ikke 

transformeringsmetoden er beskrevet. 

Oversatt til norsk betyr negativ binomial at variasjonen er større enn gjennomsnittet. Som igjen betyr 

at her er det neppe en sammenheng, og at nettopp variasjonen er det fenomenet som trenger 

analyse. 

 

Problemet med denne figuren er at det bare er spesielt innvidde som kan forstå den. Men folk flest 

ser en rød strek som peker oppover, og tolker dette som at økende smittepress fra oppdrett gir 

økende antall lus på sjøauren. Men det er ikke dette figuren forteller. 

I figurteksten er det oppgitt at vi har å gjøre med en naturlig logaritmisk skala på begge akser. Det 

står Log i akseteksten, og ikke Ln. Uten å kjenne grunntallet i Log-skalaen er det ikke mulig å beregne 

hva et smittepress på 14 er for noe, og heller ikke hva Log 3 som mål på antall fastsittende lus 

tilsvarer. Hvis vi skyter fra hofta og bruker grunntallet e=2,718 (konstanten i Ln-funksjonen), så finner 

vi at når smittepresset øker fra 12 til 14, tilsvarer dette en økning fra ca 120.000 til 1,2 millioner (et 

eller annet?), og den videre økningen til 16 går til 12 millioner. Når antall fastsittende lus øker fra 1 til 

2, øker det fra 2,718 til 7,39 (e2), og videre tilsvarer 3 ca 20 (e3), 4 tilsvarer ca 55 (e4), 5 tilsvarer 148 

(e5) og 6 tilsvarer 400 (e6). 

I praksis betyr dette at ved et smittepress fra oppdrett på Log 14 (altså 1,2 millioner et eller annet), 

så varierer antall lus på sjøaure fra 0 til ca 60, med et tyngdepunkt omkring Log 2 (7-10 lus). Og økes 

smittepresset fra 1,2 til 12 millioner (Log 16), så varierer antall lus på sjøauren fra 0 til ca 400, med et 



tyngdepunkt mellom Log 4 og 5 (50-150 lus). Økes smittepresset til Log 17 (24 millioner), så synker 

antall lus på sjøauren til 0-150, med et tyngdepunkt mellom Log 2 og 3 (7-20 lus). Forstå det den som 

kan.  

Den røde streken bør byttes ut med en svart 

På toppen av det hele har forskerne ikke unnsett for å trekke en rød strek gjennom punktsvermen, 

som angivelig skal bety at økende smittetrykk gir økende påslag av lus på sjøauren. Det er vel dette 

inntrykket folk flest som titter på figuren vil sitte igjen med. Men dette er altså et eksempel på 

statistisk mystisisme, spesialdesignet for å lure folk. Vi kan like gjerne kalle det statistisk svindel.  

Punktsvermer er og blir punktsvermer. Denne spesielle punktsvermen viser én ting – nemlig at det er 

ingen sammenheng mellom det benyttete målet for smittepress og måltallet for antall lus på 

sjøauren. Det går an å torturere data med statistikk til de bryter sammen og tilstår. Fra 

etterretningsbransjen er det kjent at tilståelser framkommet under tortur ikke er til å stole på.  

La oss i stedet bruke sunt fiskervett, og ta figuren i øyesyn. På øyemålet kan vi da trekke en ny strek, 

som vist i figuren nedenfor. 

 

Hvis vi ser bort fra de få datapunktene til venstre for Log 12, er linjen enten flat eller svakt fallende 

gjennom tyngdepunktene (de tetteste ansamlingene av datapunkter) mellom ca 12,5/13 til 17. 

Denne lille demonstrasjonen av tullestatistikk er selvfølgelig ikke et eksempel på god vitenskap, men 

likevel egnet til å avsløre dårlig vitenskap. 

Det må i rettferdighetens navn sies at logaritmiske datatransformasjoner noen ganger kan være et 

nyttig verktøy for å tydeliggjøre sammenhenger. Men her har forskerne latt være å undersøke 

fenomenet leverage, som tillegger datapunkt langt til venstre i grafen større vekt enn data mer 

sentralt i utvalget. Disse tallene drar dermed linjen ned på venstre side av figuren. Siden man her har 

valgt en rett linje vil den nødvendigvis løfte seg på høyresiden, hjulpet av den forbigående økningen 

ved smittepress 16.  



Konklusjon  

Forfatternes konklusjon er: 

Ut fra undersøkelsene i Vossoprosjektet konkluderer vi derfor med at det er svært viktig å 

videreføre og videreutvikle effektive tiltak mot lus for på sikt å kunne stabilisere nivåene av 

lakselus på et bærekraftig nivå. 

Oversatt betyr dette «gi oss flere penger slik at vi kan holde på som vi stevner». Det er kanskje ikke 

dumt å la dem holde på, for det ser ut som de er i ferd med å male seg inn i en krok, der de en vakker 

dag blir tvunget til å tilstå at de tok feil med hensyn til lus.  

 


