
Hvorfor forsvinner smolten mellom Vaksdal og Arna? 

Årets Vossorapport1 peker på at det i alle år er gjort svært få gjenfangster av smolt som ble slept ut 

Bolstadfjorden og sluppet ut i indre deler av Osterfjorden. Data fra de siste 10 årene viser at 

gjenfangstprosenten for smolt som har blitt slept litt lenger utover i fjorden og sluppet ved Arna, er 

på tilnærmet samme nivå som smolt sluppet ut ytterst på kysten. Avstanden fra Arna og inn til 

Vaksdal, som var et slippsted i årene før 2008, er bare 25 km. Et eller annet tar altså livet av smolten 

på denne strekningen, mens det er mye høyere overlevelse for smolt sluppet på lokaliteter på de 

neste 40-50 km.  

Det er ingen tendens til økende overlevelse etter hvert som «lusebeltet» blir tynnere og tynnere 

utover mot havet, på strekningen fra Arna til Manger. Mellom Vaksdal og Arna er det 3 

regnbueaurelokaliteter, mens det er 20-25 lokaliteter for laks lengre ut mot kysten. Standardteorien 

om lusesmitte tilsier derfor at smittetrykket skal være mye større lengre ut mot kysten enn i det 

området der smolten faktisk kreperer.   

Denne observasjonen alene slår i hjel myten om at lus fra lakseoppdrett dreper villaks. Hvis det 

virkelig var slik, måtte jo smolt sluppet ytterst på kysten ha bedre overlevelse enn smolt som må 

vandre gjennom et «lusebelte» på flere mil.  

Slepeforsøkene ble startet opp for å bevise at lusa drepte smolten fra Vosso. Nå viser det seg at 

hypotesen om økende mengder lus gjennom «oppdrettsbeltet» i ytre deler av Osterfjorden og 

kystområdene utenfor Nordhordlandbrua, er en feilaktig modelloppfinnelse. 

Den andre observasjonen som er en mytedødare, er at det ikke har vært forskjell i gjenfangst av 

parallelle utsett av smoltgrupper med og uten antiparasittbehandling siden 2009. Dette er beskrevet 

nærmere her: http://aquablogg.no/kommer-vossoprosjektet-til-a-frikjenne-lakselusa/  

Forskerne tør ikke trekke logiske konklusjoner fra sine egne observasjoner  

Det ble for drøy kost for rapportforfatterne, under ledelse av Bjørn Barlaup fra Uni Research, å 

konkludere logisk med at «forskning viser at lus ikke kan være årsaken til Vosso-kollapsen».  Tvert om 

konkluderes det med at «Hovedeffekten av lus synes å ramme smolt som vandrer ut fjordene i juni de 

årene oppdrettsanleggene har høy biomasse i andre års produksjonssyklus».  

Nå har det seg slik at 85% av villsmolten fra Vosso går ut i mai, og bare 10-15% i juni. Ettersom 

smolten etter det de påstår bare utsettes for lakselus annethvert år, skulle vi tro at dødeligheten ville 

bli begrenset til 5-7% i gjennomsnitt, dersom all smolt som vandrer ut i juni blir drept av lakselus. 

Dette er i tilfelle innafor akseptable rammer, i henhold til det meningsløse trafikklysreglementet.  

Men tøys og tull til side: vi som er villaksens virkelige venner må prøve å forstå hva som skjer med 

Vossosmolten under utvandringen. Det viktigste spørsmålet å besvare er om det er gode utsikter for 

Vossolaksen etter at Vossolauget skal avslutte sitt prosjekt i 2020. For å foregripe svaret, er det 

dessverre nei. Forholdene som fører til massiv smoltdødelighet kommer til å fortsette å eksistere. 

3 flaskehalser for Vossosmolten 

Vossosmolten går dessverre til grunne i stort omfang under nedvandringen i Vossovassdraget, samt 

den første biten av utvandringen gjennom Bolstadfjorden og Osterfjorden. Denne delen av 

fjordsystemet er oppdrettsfri. Smolten forsvinner før den kommer fram til det første 

                                                             
1 Bjørn T. Barlaup (red.) 2018: Redningsaksjonen for Vossolaksen – framdriftsrapport per 2017. 
http://uni.no/media/manual_upload/LFI_300.pdf  

http://aquablogg.no/kommer-vossoprosjektet-til-a-frikjenne-lakselusa/
http://uni.no/media/manual_upload/LFI_300.pdf


oppdrettsanlegget. Har den først kommet seg ut til Arna (gjennom den sørlige utvandringsruta) og 

forbi Vikanes (nordlig rute), ser smolten ut til å greie seg bra. Kartet nedenfor (kopiert fra kapittel 5) 

viser noen av stedene det refereres til. 

 

Studier av akustisk merket smolt viser svært stor dødelighet under nedvandringen i vassdraget, og i 

Bolstadfjorden på vei ut til de indre delene av Osterfjorden. Spesielt vandringen gjennom de de to 

innsjøene i vassdraget, og den ytre delen av Bolstadfjorden mellom Straume og Stamnes, utgjør tre 

flaskehalser der mye smolt går tapt. Dette skjer før smolten når ut til selve Osterfjorden.  

Tapene i innsjøene og i Bolstadfjorden skyldes i stor grad predasjon. Spesielt i Evangervatnet er 

smoltens framdrift mot utløpet treig. Den bruker 16 dager på å forsere dette vatnet. Det ser ut til at 

utløpet av Evanger kraftverk skaper en bakstrøm og et temperaturfall som smolten har problemer 

med å finne ut av. Lang oppholdstid i innsjøene gjør smolten utsatt for predasjon fra resident aure og 

røye. I tillegg viser det seg at stor sjøaure vandrer opp fra Bolstadfjorden til Evangervatnet i perioden 

1.april-1.juli, en atferd som muligens er en respons på god tilgang på byttedyr i Evangervatnet på 

denne tiden.  

Da Reguleringsteamet i det daværende Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (i dag Miljødirektoratet) 

gjorde forsøk med utsleping av smolt fra Surna på 1970-tallet, fikk de omtrent samme resultat som 

Vosso-prosjektet: vesentlig bedre overlevelse for smolt som ble sluppet ytterst på kysten. Den 

gangen ble «lusebeltet» kalt for «seibeltet». Dette er den dag i dag en mer treffende betegnelse på 

fenomenet som observeres. 

Er Evanger kraftverk hovedproblemet i ferskvannsfasen? 

Evanger kraftverk ble utbygd i flere omganger, der større overføringer fra nabovassdrag ble 

gjennomført på 1970- og 80-tallet. Vannet fra Evanger kraftverk ble kalket i perioden 1994‐2006. Det 

er ikke tilfredsstillende vurdert om det er tidsmessig sammenfall mellom Evanger-utbyggingene og 

sammenbruddet for Vossolaksen på slutten av 1980-tallet. Det er besynderlig at det ikke er fokusert 



på denne problemstillingen. Kapittel 6 i Vossorapporten, som omhandler effektene av reguleringene, 

konkluderer noe eiendommelig slik:  

«Samlet sett vurderes ikke de kjente effektene av reguleringene som noe hinder for å 

opprettholde en livskraftig laksebestand i vassdraget, og de kjente, negative effektene av 

utbyggingen synes ikke alene å kunne forklare sammenbruddet i laksebestanden.» 

I lys av studiene av akustisk merket smolt, virker det som om Evanger kraftverk har stor effekt på 

smoltutvandringen. Det burde vært utredet for mange år siden om dette skyldes temperatur- og 

strømningseffekter, eller eventuelt også gassovermetning eller annen negativ vannkjemi.  

Predasjon + giftig aluminium = smoltdød? 

Samlet sett tyder observasjonene som er gjort i regi av Vossoprosjektet på at Evanger kraftverk har 

svært negativ påvirkning på smolten, at smolten utsettes for massiv predasjon i innsjøene i 

vassdraget, i estuariet og i Bolstadfjorden, at den i alle fall i noen år svekkes av giftig aluminium i 

brakkvannet i Bolstadfjorden og de indre delene av Osterfjorden, og at denne svekkelsen enten gir 

økt dødelighet direkte, eller indirekte ved å gjøre smolten til et lettere bytte for predatorer.  

Ettersom redusert syrenedfall i form av sur nedbør i alle fall ikke hittil har redusert produksjonen av 

giftig aluminium, og fordi driften av Evanger kraftverk må forventes å bli videreført, er utsiktene for 

Vossolaksen ikke gode. Vi må regne med en ny bestandskollaps når utslepingen av klekkeriprodusert 

smolt opphører. 

Gir forsøk basert på klekkeriprodusert smolt villedende informasjon? 

Alt tyder på det. Utvandrende klekkerismolt har svært mye dårligere overlevelse i løpet av 

nedvandringen gjennom vassdraget. Klekkeriprodusert smolt utsatt i Vossovassdraget har 84% lavere 

gjenfangst enn villsmolt. Klekkerismolten vandrer ut omtrent 2 måneder senere enn villsmolten, og 

treffer ikke et optimalt utvandringsvindu i det hele tatt. 85% av villsmolten vandrer ut i mai, mens 

84% av klekkerismolten vandrer ut i juli. Mønsteret er at villsmolten starter utvandringen tidlig i mai, 

og at den responderer på flomtopper og vandrer ut under vårflommene. Klekkerismolten trigges ikke 

av flommer. 

Villsmolt satt ut i Vosso ovenfor Evangervatnet gikk ut senere enn villsmolt satt ut nedenfor, i 

Bolstadelva. Oppholdstiden i Evangervatnet viste seg å være 16 dager. Smolt satt ut ovenfor 

Evangervatnet hadde 52% redusert gjenfangst sammenlignet med smolt satt ut nedenfor.  

Noen av forskerne i Vossoprosjektet har nylig publisert en artikkel om den usynkrone 

smoltutvandringen2. Artikkelen inneholder noen illustrerende figurer, som gjengis nedenfor. Den 

første figuren er et kart over vassdraget og den innerste delen av Bolstadfjorden, som viser hvor den 

akustisk merkete smolten er satt ut og hvor den senere er observert, samt lokaliseringen av Evanger 

kraftverk. 

Den neste figuren viser når smolten er registrert. 
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Figuren ovenfor viser dato for registrering av utvandrende smolt (x-aksen), samt tidspunkt på dagen 

(y-aksen). Trekanter viser villsmolt sluppet nedenfor Evangervatnet, kryss viser villsmolt sluppet 

ovenfor Evangervatnet, og svarte punkt viser klekkerismolt sluppet ovenfor og nedenfor 

Evangervatnet (begge grupper oppviste samme mønster). Kurvene viser soloppgang og solnedgang. 

Ingen villsmolt er registrert etter 1.juni i dette forsøket. Bare noen få klekkerismolt er registrert før 

1.juli.  



Neste figur viser registreringer av PIT-merket smolt. Tidsaksen (x-aksen) starter 1.mai og går til 

midten av august. Vannføringen er vist med skala på høyre akse. 

 

Observasjonene som er referert her indikerer at forsøk utført med klekkeriprodusert smolt kan gi 

svært misvisende resultater med hensyn til adferd, overlevelse, vekst og kjønnsmodning.   

Observasjonene som er referert her bekreftes av en skotsk studie av migrerende smolt gjennom 

innsjøen Loch Lomond. Tittelen på studien forteller om et kontraintuitivt migrasjonsmønster i en stor 

innsjø3. Her viste det seg at akustisk merket smolt hadde svært lang oppholdstid i innsjøen, svømte 

fram og tilbake, og utsatte seg dermed for høy sannsynlighet for å bli tatt av predatorer. Forfatterne 

spekulerer at dette er typisk når smolten ikke får hjelp av en vannstrøm til å navigere, slik den får ved 

nedvandringen i elver.  

Omfattende streifing til andre elver 

Av gjenfangstene fra smoltforsøkene som til og med 2017 er registrert, er 56% fanget i 

registreringsfiske ved Trengereid (omtrent midtveis mellom Arna og Vaksdal), 22% ved Stamnes og i 

Bolstadfjorden (lengre inn mot elvemunningen), mens omtrent 6 % er fanget i selve vassdraget. I 

tillegg er det blitt registrert 1 % i ulike kilenøter i de ytre fjord‐ og kystområdene, mens 15 % er 

gjenfanget i andre vassdrag i Osterfjordsystemet, Hardanger, Sunnhordland og i Sogn og Fjordane. 

Streifere til andre elver har små sjanser for å bli oppdaget, fordi det er bare i Daleelva i Vaksdal at 

laksen systematisk undersøkes for mikromerker i snuten. Den reelle andelen som streifer til andre 

vassdrag er derfor betydelig høyere. Registrering av merket laks i andre elver og kilenøter på kysten 

er ren flaks. 

Storparten av gjenfangstene gjelder klekkerismolt. Det er kjent at klekkerismolt gir opphav til mer 

streifing enn villsmolt, men forsøkene i Imsa viser at også villsmolten streifer mer enn tidligere 

antatt. En skotsk studie påviste 27% gjennomsnittlig streifing for villlaks.  

Til tross for dette refererer forskere og villaksforvaltere til en eldgammel studie som påviste 4% 

streifing, når de skal promotere ideen om stedegne og genetisk unike laksebestander. Det er en 
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umulighet at genetisk atskilte og unike bestander kan eksistere, dersom mer enn ett enkelt individ 

fra en fremmed elv krysser seg inn i en elvestamme pr generasjon. Effekten av streifing er omtalt 

blant annet her: http://aquablogg.no/stedegne-unike-og-genetisk-rene-laksestammer-eksisterer-

ikke/ og her: http://aquablogg.no/streifende-villaks-hvor-mange-innvandrere-far-elvene/.  

Genetisk rensing av Arnaelva 

Laksens naturlige tilpasning er altså omfattende streifing. Det er dette som gjør den til en pionerart, 

som raskt kan kolonisere nye elver, og nye elvestrekninger som blir åpnet av laksetrapper. 

I samråd med Vosso-forskerne og formodentlig Miljødirektoratet, beordret Fylkesmannen i 

Hordaland utfisking av Vossolaks fra Arnaelva, da det viste seg at mye Vossolaks gikk opp i Arna etter 

de vellykkete smoltslepene etter 2009.   

I kapittel 5 i Vossorapproten, som handler om slepeforsøkene, heter det: 

«En økt innblanding av fisk fra andre bestander som følge av økt feilvandring er derfor 

uønsket ettersom det kan bidra til å bryte ned den genetiske variasjonen mellom bestander.» 

Kapittelforfatterne Sven Erik Gabrielsen, Helge Skoglund, Bjørn T. Barlaup, Bjørnar Skaar og Tore 

Wiers fra Uni Research gir her uttrykk for at de faktisk mener at villaks skal beskyttes mot annen 

villaks. Det vil kreves stor innsats fra villaksforvalterne når de ikke bare skal fjerne rømt oppdrettslaks 

fra elvene, men også såkalte feilvandrere, som vi forøvrig bør kalle streifere etter det engelske ordet 

strayers. Store kildeelver er i virkeligheten naturlige genbanker for mindre mottakerelver, og en 

forutsetning for den genetiske sunnheten til disse elvene. Genetisk rensing er et anti-darwinistisk 

forsøk på å hjelpe naturen til å bli flinkere. Naturlig seleksjon kommer til å fikse eventuell dårlig lokal 

tilpasning mye bedre enn Fylkesmannen. Eugenikk bør ikke være en del av moderne naturforvaltning. 

Forskere fra bakvendtland med originalest resultat 

Til slutt greide Vosso-forskerne, mot sitt ønske, å vise at lusa ikke har noe å gjøre med Vossolaksens 

problemer. Dødsdommen for lusehypotesen kom med slepeforsøkene som påviste at overlevelsen er 

den samme for smolt utsatt innafor og utafor det såkalte «lusebeltet». I tillegg påviste de at det ikke 

er noen forskjell i overlevelse mellom smolt som er beskyttet mot lus av antiparasittmidler og 

ubeskyttet smolt. På toppen av dette har de nå sannsynliggjort at Vossolaksens problem er lav 

overlevelse under nedvandringen i vassdraget og utvandringen gjennom fjordavsnittene umiddelbart 

utenfor estuariet, lenge før den nærmer seg fjordavsnittene lenger ut, der modellene tilsier at det 

kan finnes lus.  

Har oppdrettsnæringen fikset villaksens problem med lus? Hvis problemet forsvant allerede for 10 år 

siden, har oppdretterne hatt mye flaks for å få det til, ettersom det var da eller litt senere at resistent 

lus begynte å dukke opp i større mengder. Det er mer sannsynlig at villaksen aldri har hatt vesentlige 

problemer med lus, og at den heller ikke nå har det.  

Bør samordna høstavlusning avløse våravlusningen? 

I lys av dette: hva er poenget med samordna våravlusning og nedsatt grenseverdi under 

smoltutvandringen? Det er i alle fall ikke et poeng av hensyn til villaksen. Det er også tvilsomt om det 

er viktig for oppdrettsnæringa selv, fordi det normalt er lite lus på oppdrettslaksen under 

smoltutvandringen. Sannsynligvis vil næringa ha mer å tjene på samordna avlusninger på 

sensommeren og/eller utpå høsten, i forbindelse med luseoppblomstringene som ofte inntreffer på 

denne tiden. 
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Konklusjon 
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