
HIs smittetrykkskart viser at nesten alt blir tapt leveområde 

Det er bare å se på HIs smittetrykkskart (http://www.imr.no/lakseluskart/html/lakseluskart.html), 

f.eks. for uke 31/2018 (slutten av juli) i PO3: 

 

 

Etter at lusekommissariatet fikk hegemoni over luseforskningen, ble periodisk tilbakevandring til 

ferskvann plutselig kalt prematur tilbakevandring. Ordet prematur betyr for tidlig, og er ladet med 

negative assosiasjoner, f.eks. at dette er en uønsket atferd som er en følge av veksten i fiskeoppdrett.  

Det er det selvfølgelig ikke. Denne atferden er et resultat av en evolusjonær utvikling av samspillet 

mellom parasitt og vert. Fordi sjøauren lever i fjordområdene er den mer utsatt for påslag av lus enn 

laksen. Til forskjell fra laksen, er sjøauren aldri langt fra en bekk eller elv under sin beitevandring i 

sjøen. Individer som bruker disse ferskvannskildene som avlusningsstasjoner, blir vinnere i kampen 

for tilværelsen. Seleksjonen luker ut taperne, og i løpet av århundrene og hundrevis av 

auregenerasjoner, ble vinneratferden bygd inn i sjøaurens nevronnettverk. 

Sjøaure, lus og ferskvann er en gammel relasjon 

Naturlig utvalg og evolusjon forklarer sjøaurens atferd, og illustrerer at sjøauren i uminnelige tider 

har hatt problemer med lus. Atferden er ikke en nyhet som oppstod da lakseoppdrett ble oppfunnet. 

På slutten av 1970-tallet drev jeg med fiskeribiologiske undersøkelser i Gaula (Trøndelag), og 

observerte da at sjøaure periodevis gikk opp i store stimer i munningsområdet. Vi kalte dette 

sjøaureflak, som normalt forsvant etter en dag eller to-tre. Den gangen hadde vi ikke fantasi nok til å 

sette atferden i forbindelse med avlusning. Vi tenkte at det hadde noe med osmotisk stress og 

osmoregulering å gjøre, hvilket godt kan være en del av forklaringen fremdeles. 

Sjøaurens langvarige relasjon til lakselus og ferskvannsavlusning gjør spådommene om at lusa kan 

utvikle toleranse for ferskvann usannsynlige. Lusa har ikke greid å tilpasse seg lav salinitet gjennom 

de tusenvis av år sjøaure og laks har transportert den ferskvann.  

http://www.imr.no/lakseluskart/html/lakseluskart.html


Nå skal periodevis avlusning bli en diagnose  

Ekspertutvalget foreslår i realiteten at periodevis tilbakevandring til ferskvann skal sykeliggjøres. 

Lusekommissariatet har allerede i mange år arbeidet med dette for øyet. Medlemmene har lenge 

publisert rapporter med fantasifulle utlegninger om tapt vekst under sjøoppholdet, etter at de måtte 

oppgi å bevise stor luseindusert dødelighet. I rapporten sin1 skriver de dette:   

Fjørtoft mfl.(2014)2 benyttet arkivmateriale av skjell fra sjøørret og laks fra Etnevassdraget 

for å sammenligne vekst i ferskvann og sjø i de to periodene 1976–1982 og 2000–2007 i 

forhold til temperatur i elv, fjord og hav. Hos laks var veksten hos postsmolt i andre periode 

raskere enn i første periode, noe som kan forklares med observert temperaturstigning i det 

marine miljøet. Hos sjøørret var resultatet imidlertid motsatt, der ørreten i andre periode 

vokste saktere første og andre år i sjø sammenlignet med første periode på tross av 

temperaturøkning i fjorden. Hos sjøørret fant man også flere vekststopp indikert i skjellene 

fra andre periode enn i perioden 1976–1982. Den reduserte lengdeveksten tilsvarte en 

vektreduksjon på 20–40%. Forfatterne konkluderte med at selv om endringer i 

mattilgjengelighet kan ha spilt en rolle for den reduserte veksten under sjøoppholdet, så var 

den negative endringen i vekst mest sannsynlig knyttet til de høye nivåene av lakselus i midtre 

og ytre deler av Hardangerfjorden i perioden 2000–2007. 

Tapt tilvekst må være en spirituell åpenbaring  

For å illustrere den dårligere sjøaureveksten i andre periode presenterte Fjørtoft m.fl. figuren 

nedenfor. Jeg har satt inn horisontale hjelpelinjer, for å vise at det ikke er forskjell på de 2 periodene, 

der den første illustrerer perioden med minimalt med oppdrett i Hardangerfjorden (1976-1982), og 

den andre med storskala oppdrett (2000-2007). 
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I den siste perioden var det 1 år med bedre tilvekst for sjøauren enn i første periode, 1 år med 

samme, og 2 år med dårligere. Det var ikke statistisk signifikant forskjell. Dette bringes til torgs av 

Ekspertutvalget som bevis på tapt tilvekst. 

Vekststoppen som var fata morgana 

Det andre poenget til Ekspertutvalget er at det var flere vekststopp i andre periode enn i første, som 

hvis det var riktig, kunne vært en indikasjon på flere ferskvannsopphold i periode 2 enn i periode 1. 

Fjørtoft m.fl. skriver om dette: 

The reduced growth during the first two summers in the fjord, combined with an increase in 

the frequency of summer growth checks, from 3.9% in the 1983 catch to 12% in fish captured 

in 2008, point towards harsher conditions for the anadromous brown trout in the fjord in 

recent years. 

Det var altså 96% av sjøaurene som ikke hadde vekststopp i periode 1 mot 88% i periode 2. 

Skadepotensialet kan ikke være stort. Indikerer dette at henholdsvis 96 og 88% ikke oppsøkte 

ferskvann, eller at ferskvannsoppholdet var så kortvarig at det ikke satte spor etter seg i 

fiskeskjellene? Kan eventuelle forskjeller i tilbakevandringsfrekvens mellom år i det minste delvis 

skyldes variasjoner i behovet for osmoregulering (ref observasjonene fra Gaula)?  

Lus må det være, selv om matmangel er mer sannsynlig  

Det tredje poenget er at mattilgjengeligheten neppe var årsak til forskjeller mellom periodene. Som 

vi har sett, var det ingen forskjeller, men hvis det hadde vært det: hvorfor skulle ikke mattilgang være 

primærmistenkt? Brisling er en viktig fôrfisk for sjøaure. Tilbakegangen for brislingen startet på 1970-

tallet, men det var først etter 2000 at den nærmest forsvant. Se på kurvene nedenfor, som er kopiert 

fra Rådgivende Biologers rapport 1052 (s.41)3.   

                                                             
3 http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1052.pdf  
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Ryktebørsen sier at brislingen nå er på vei tilbake i Hardangerfjorden, og at sjøaurene de siste årene 

har fått vesentlig bedre kondisjon. Det er kanskje derfor det observeres mye sjøaure i elvene som nå 

blir videoovervåket (etter 2017), og at oppgangsauren har lite lus på seg.   

Telemetriundersøkelsen i Etnefjorden viste samme overlevelse og vekst for slippgruppene 

Atferden til 310 akustisk merket sjøaure ble registrert ved hjelp av lyttebøyer i 3-årsperioden 2012-

2014. Resultatene beskrives slik av Ekspertutvalget:  

Den merkede ørreten holdt seg nærmere elva i år med høyt smittetrykk kontra i år med lavt 

smittetrykk (1949, 3102 og 2247 meter for respektive år 2012, 2013 og 2014). Sjøørreten 

oppholdt seg også i større grad i elveutløpet og i elva i år med høyt smittetrykk (11,6%, 8,9% 

og 16,4% i sommersesongen for respektive år 2012, 2013 og 2014). Kortere sjøvandring både 

i omfang og tid vil redusere vekstmuligheter til sjøørret. 

Det framgår av artikkelen4 de refererer til at ingen av forskjellene var statistisk signifikante, hvilket er 

vist i følgende figur fra artikkelen (merk logaritmisk skala på y-aksen): 
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Det er muligens korrekt at smittetrykket de 3 årene var henholdsvis høyt-lavt-høyt i 2012-2013-2014. 

Men det er grunn til å merke seg at spredningen i antall lus på sjøauren disse årene hadde en høy 

grad av overlapping. Dette er vist i figur S4 i supplementary material i artikkelen (se nedenfor). Det 

samme gjelder tiden sjøauren brukte på avlusning (nederste del av figuren). De blå kurvene som er 

tegnet inn bør oppfattes som trylling med statistikk for å lage et optisk bedrag. Vi andre ser 

punktsvermer. 

 

Artikkelforfatterne selv skriver at Although the mean length of the delousing periods was slightly 

shorter in the low year than in the high years, these differences were not significant, mens 

Ekspertutvalget skriver at Sjøørreten oppholdt seg også i større grad i elveutløpet og i elva i år med 

høyt smittetrykk.  

Det vi ikke får vite: PIT-merket sjøaure hadde samme overlevelse og vekst 

På The 11th International Sea Lice Conference i september 2016 ble det lagt fram en rekke 

presentasjoner av pågående forskning. En poster forfattet av 7 forskere fra HI og 1 fra NINA bar 

tittelen The effect of salmon lice on the survival and growth of sea trout. Posteren refererer et forsøk 

med PIT-merking av 2759 sjøaurer i årene 2013-2015. Halvparten ble behandlet med Substance EX. 

117 ble gjenfanget og identifisert, mange av dem i fiskefella i Etne. Det ble ikke funnet forskjeller i 

overlevelse og vekst mellom gruppene, heller ikke mellom år med høyt smittetrykk (2014) og lavt 

(2013). Det lave antallet gjenfangster ga ikke et statistisk sikkert resultat. Forsøket skulle videreføres i 

2016, men oppdateringer er ikke publisert.  

Sammendraget var tidligere lenket fra konferansens hjemmeside 

(http://www.sealice2016.com/programme/), men det er ikke lenger mulig å laste det ned. Studien er 

åpenbart kjent av Ekspertgruppen, som altså velger å fortelle skrøner om at sjøaure som oppsøker 

http://www.sealice2016.com/programme/


ferskvann for avlusning taper 20-40% i tilvekst. Se https://www.aquablogg.no/nye-studier-fra-

hardanger/ for mer om dette.  

Ekspertutvalget innstiller på at sirkelslutninger skal bestemme luselysenes farge   

Ekspertgruppens forslag om å kartlegge tapt leveområde innebærer at resultatet skapes av 

forutsetninger som legges til grunn; altså en sirkelslutning. Utgangspunktet er en hydrodynamisk 

smittetrykksmodell, som på grunnlag av et knippe forutsetninger ekspertene dessverre er enige om, 

vil fargelegge fjordene mørk oransje (= høyt smittetrykk) på Vestlandet, Trøndelag og i deler av 

Nordland. Hvis det modellerte smittetrykket faktisk fører til store påslag av lus på sjøauren, vil fisken 

svømme til ferskvannspåvirkete områder for å avluse seg. Dette er jo ikke et problem, men naturens 

egen løsning. Men fordi Ekspertgruppen sykeliggjør sjøaurens naturlige atferd, blir periodisk 

tilbakevandring forvandlet til et uttrykk for smittetrykk skapt av lakseoppdrett.  

Det siste er ikke akkurat selvinnlysende korrekt. I virkeligheten er det ingen som vet om sjøauren selv 

skaper smittetrykket mot sin egen art, og kanskje også mot utvandrende laksesmolt som passerer 

«sjøaurebeltet» i fjordene. Idéen om at smitten skapes i oppdrettsanleggene er en 

modellforutsetning som på et tidspunkt åpenbarte seg for konforme forskere i en konsensuskultur 

preget av et sensurerende fellesskap. Den enkle tanken var at det åpenbart måtte være slik, fordi det 

var et sted mellom 10 og 100 ganger flere oppdrettslaks enn ville laksefisk. I disse sjamantider må vi 

kunne karakterisere dette sludderet som åndelige hallusinasjoner. Det er lett å regne ut at innsiget av 

villaks om våren tar med seg et tilstrekkelig inokulum inn i fjordene til at både sjøaure og nyutsatt 

vårsmolt i anleggene kan bli smittet (se  https://www.aquablogg.no/er-sjoaure-eller-rognskjeks-

viktigst-for-a-smitte-laks-i-merder/).  

På Aquabloggen er det tidligere vist at en dobling av antall oppdrettslaks i merdene fra 200 mill til 

400 mill i en 14-årsperiode reduserte antall voksne hunnlus i anleggene fra 200 mill til 150 mill 

(figuren nedenfor fra https://www.aquablogg.no/dobling-i-antall-oppdrettslaks-har-redusert-totalt-

antall-voksne-hunnlus/).   

 

Sannsynligvis var det mange flere voksne hunnlus i anleggene på 1990-tallet, da det var mindre enn 

100 mill laks i merdene. I 1998 ble lusegrensa strammet inn til 2 voksne hunnlus om våren og 5 

resten av året. I 2000 ble den satt til 0,5, begrunnet med at Slice hadde gjort det teknisk mulig å 

overholde denne grensa.  
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Aquabloggartikkelen som det er lenket til ovenfor, påviste at det i 12-årsperioden 2005-2016 ikke var 

korrelasjon mellom mengde hunnlus i anleggene i april, mai eller juni, og innsiget av ensjøvinterlaks 

året etterpå (1SV er smålaks som gikk ut som smolt året før). Hele variasjonen i innsiget må altså 

forklares av andre faktorer enn mengde hunnlus i oppdrettsanleggene under smoltutvandringen. Det 

er også påvist en mangel på sammenheng mellom modellert smittetrykk og påslag på nyutsatt smolt i 

anleggene i flere artikler på bloggen (se f.eks. https://www.aquablogg.no/lavere-lakselusnivaer-i-

oppdrettsanleggene-men-fortsatt-hoyt-pa-villfisken/ eller  

https://www.aquablogg.no/trafikklysmodellen-ma-forkastes-som-forvaltningsmetode/). 

Lusekommissariatet bør forklare oss hvorfor ikke sjøaure og oppdrettslaks i samme område får 

påslag samtidig.  

Konklusjon 

Før eller siden må det demre for myndigheter som bestiller oppdrag hos Ekspertutvalget at keiseren 

ikke har klær. Det fantastiske er at forskerne ikke selv skjønner at de bjeffer opp i feil tre. Uforklarte 

paradokser hoper seg opp, og signaliserer at det er på tide med et skifte av fokus – et vitenskapelig 

paradigmeskifte.  

Vi trenger nå videotellinger av opp- og nedvandrende fisk fra flere vassdrag. Helst burde vi ha 

storskala eksperimenter der vi freder noen av elvene i en fjord, og sammenligner bestandsutviklingen 

i fredete elver med elver det fremdeles fiskes i. Vi trenger dessuten gode data om sjøfisket (lovlig og 

ulovlig fangst, pluss bifangst), for å justere for hittil ukjent fangstdødelighet.  

Noen få fiskeoppdrettere har tatt initiativ til denne typen bestandsovervåkning. Det er sterkt ønskelig 

at flere melder seg på.   
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