
Konklusjoner fristilt fra observasjoner 

Studien er presentert på HIs hjemmeside1. Øystein Skaala er førsteforfatter2. En viktig del av studien 

var basert på utplanting av ca 254.000 egg av villaks, oppdrettslaks og hybrider over tre år. 

Utvandrende smolt ble fanget i ei Wolf-felle, og tilbakevandrende voksen laks i ei 

oppvandandringsfelle i ei fisketrapp. Forskerne hadde i tillegg konstruert 75 familiegrupper, uten at 

det kom ny informasjon ut av det.  

6669 smolt vandret ut, og 73 kom tilbake til elva, pluss 2 streifere som ble fisket opp i nærliggende 

elver. Dette ga en samla gjenfangst på 1,1%, fordelt med 1,13% på villaks, 1,54% på hybrider og 

0,75% på oppdrettslaks. Prosentene er beregnet på grunnlag av gjenfangster av henholdsvis 38, 24 

og 13 laks fra tilsammen 3 årsklasser.  

Forskjellene er ikke statistisk signifikante, hvilket understrekes av de kontraintuitive forskjellene 

mellom gruppene. Det er høyst usannsynlig at hybrider har bedre marin overlevelse enn villaks, og at 

oppdrettslaks ligger på 2/3 av villaksens. Studien kunne altså konkludert med at det var ingen 

forskjell mht marin overlevelse. I stedet ble konklusjonen denne:   

We conclude that spawning and hybridization of domesticated escapees can lead to (i) 

reduced wild smolt output and therefore wild adult abundance, through resource competition 

in freshwater, (ii) reduced total adult abundance due to freshwater competition and reduced 

marine survival of domesticated salmon, and (iii) maladaptive changes in phenotypic traits. 

Diskusjonen og konklusjonen skjemmer en ellers skikkelig utført studie. 

Jeg har to innvendinger. Den første er at ressurskonkurransen i elva nødvendigvis må være minimal. 

Den andre er at gjenfangstprosentene av voksen laks er så små at spørsmålet må stilles om 

feilkildene er så store at resultatene med hensyn til marin overlevelse er uten overføringsverdi. Jeg 

har allerede påpekt at studien ikke sier noen ting om fitnessforskjeller i sjøfasen, men forfatterne 

velger likevel å trøske langhalm på dette.  

Ressurskonkurranse betyr ingenting  

Når man rigger forsøket slik at det settes ut store mengder egg i ganske høye tettheter, må det 

påregnes en forhøyet tetthetsavhengig dødelighet. Forskjellen i overlevelse fra egg til smolt mellom 

gruppene var henholdsvis 3,8%, 2,2% og 1,8% for ville, hybrider og oppdrett. Dette bekrefter for så 

vidt andre studier, men forskjellene var overraskende små.  

Overlevelsen til villyngelen var 5,4 ganger høyere enn det ICES (Det Internasjonale 

Havforskningsrådet) legger til grunn i sine modeller for beregning av Conservation limits 

(gytebestandsmål). Her settes overlevelsen til 0,7%3. Guddalselva er tydeligvis vesentlig mer 

produktiv enn gjennomsnittet for europeiske og nordamerikanske lakseelver, til tross for at 

villyngelen i Guddal var utsatt for konkurranse fra hybridyngel og oppdrettsyngel.  
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Ikke minst blir lakseyngel utsatt for konkurranse fra aureyngel. Når balansen ikke forrykkes av 

eggplanting, produserer Guddalselva omtrent like mange laksesmolt og sjøauresmolt. Artikkelen 

diskuterer ikke hvordan (sjø-)aure påvirker konkurransen på elva, men konkluderer frekt og freidig 

med at utplanting av unaturlig mange hybrid- og oppdrettsegg reduserer produksjonen av villsmolt. 

Men la nå merkverdighetene ligge. Det viktigste poenget er at innslaget av hybridyngel i norske elver 

er så lite at ressurskonkurranse ikke spiller noen rolle. Det er svært få rømte og gytemodne 

oppdrettslaks som går opp i elvene, og bare en ukjent (men liten?) andel av disse deltar i gytingen. Så 

godt som ingen rømte hannlaks når opp i konkurransen. Derfor blir det i praksis ingen krysninger 

mellom rømte hunner og rømte hanner, altså ingen yngel med bare oppdrettsforeldre. Noen få 

rømte hunner kan få eggene sine befruktet av ville hanner, slik at det blir noen hybrider. 

La oss ta et regneeksempel. En elv har 1000 gytelaks, hvorav 2% er rømte oppdrettslaks (20stk). Av 

dette er 490 villakshunner, og 10 oppdrettshunner. Alle hunnene gyter like mange egg (5000). Elva vil 

da produsere 93.100 villsmolt (3,8% overlevelse, ref. denne studien) og 1100 hybridsmolt (2,2%). 

Teoretisk kan da de 1100 hybridsmoltene ha utkonkurrert 1100 villakssmolt, slik at tapt produksjon 

av villakssmolt blir 1,2%. Denne forskjellen er minimal, og betyr ingenting for bestandsutviklingen i 

lys av at overlevelsen i sjøen varierer med mangegangen mellom hver kohort av laks.  

Regnestykket er forøvrig basert på helt urealistiske forutsetninger. De rømte hunnene vil i praksis ha 

langt dårligere gytesuksess enn de ville hunnene, og hybridyngelen neppe mer enn halvparten så god 

overlevelse som villyngelen (42% dårligere i denne studien). I de fleste elvene er oppgangen av 

rømlinger nå mindre enn 1%. Hvis 1 hybridsmolt utkonkurrerer 1 villsmolt, er tapt produksjon av 

villsmolt sannsynligvis vesentlig mindre enn 0,5%.  

Marin overlevelse på 1%-nivå er usannsynlig lite 

De fleste norske merking/gjenfangst-forsøk ender opp med lave gjenfangster. Norsk villaks ser 

dessuten ut til å ligge på jumboplass i en europeisk sammenheng. Vi må spørre oss hvorfor.  

Vi har i dag observasjoner fra 1 vassdrag som gir troverdige måltall for overlevelse fra smolt til 

voksen laks. Disse skriver seg fra Laukhellevassdraget på Senja, og er basert på videotellinger i 

åpninger i et ledegjerde. Her var overlevelsen 8% for 1SV-laks og 2,8% for 2SV-laks4. Foreløpige tall 

basert på PIT-merket smolt i Vigda (naboelv til Gaula i Trøndelag) viser at 15,6% av 2016-kohorten 

hadde kommet tilbake pr utgangen av 2018, og at bare 3,2% av 2017-kohorten hadde kommet 

tilbake som 1SV på samme tidspunkt (opplysninger lagt ut i Facebook-gruppen Villaksens venner.).  

Observasjonene fra Laukhelle og Vigda viser langt bedre sjøoverlevelse enn det som observeres i de 

to norske indekselvene Imsa og Guddal. Er indekselvene ikke-representative og uten relevans? 

Forskerne bør finne ut hvorfor overlevelsen er spesielt dårlig i indekselvene, og hva som er reell og 

standard overlevelse i norske elver i ulike faser av laksens livsløp. En hypotese kan være at 

indekselvene er småelver, og at streifing til andre elver derfor er uvanlig stor. I Imsa er det målt mer 

enn 20% streifing, men dette forklarer ikke 2-5 ganger bedre overlevelse i Laukhelle og Vigda. I 

Guddal kan vi mistenke at den trange kalven i laksetrappa har hindret en del oppgang, men heller 

ikke dette kan forklare mangegangen i forskjell. Feilklassifisering av nedvandrende parr som smolt 

har lite trolig et omfang som forklarer den dårlige gjenfangsten. Håndteringsskader som følge av 
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merking bør være de samme alle steder. I Laukhelle ble ikke fisken håndtert. Spørsmålet om 

årsakene til lav gjenfangst står ubesvart.  

Forsøket med klekkeriprodusert smolt viste at overlevelsen var best når det var mest lakselus 

I tillegg til eggplantingen, ble det satt ut klekkeriprodusert smolt i 2011 og 2012. Fra disse utsettene 

kom det tilbake 31 laks fra 2011-kohorten (0,18%), og 250 fra 2012-kohorten (1,04%). Overlevelsen 

for 2012-kohorten var altså 5,8 ganger høyere enn for 2011-kohorten. For smolten fra 

eggplantningene i elva var overlevelsen for villaksen omtrent den samme for de 3 kohortene fra 

2008, 2010 og 2011.  

Ifølge den nasjonale lakselusovervåkningen var luseinfestasjonen av laksesmolt omtrent den samme i 

2011 og 2012 ved Rosendal og lengre ute i fjorden (Etne). Hvis infestasjonsnivået har noe å gjøre 

med smittetrykket mot utvandrende smolt, så skulle vi tro at luseindusert dødelighet og dermed 

overlevelsen også ble omtrent den samme. Den øverste tabellen nedenfor er kopiert og forkortet fra 

HIs risikorapport publisert i 2018 (s.50, relevant for laks), mens den nederste tabellen er relevant for 

sjøaure og sent utvandrende laksesmolt (s.53). De fantasifulle tallene angir prognoser for dødelighet 

på laksesmolt (øverst) og på sjøaure (nederst).   

 

 

 

 

 

Ifølge figur 5 i artikkelen har villsmolten median utvandring omkring 20.mai, omtrent uke 21. HIs 

risikorapport for 2012 (2013-utgaven) viser en ukeoversikt over lakselusinfestasjonen i Etnefjorden 

(litt lenger ut enn Guddalselva/Rosendal). 



 

Ifølge dette var 2011-kohorten utsatt for minimalt smittetrykk, mens 2012-kohorten fikk et massivt 

smittetrykk fra uke 23 (begynnelsen av juni). Det er sannsynlig at en god del av Guddalssmolten 

fremdeles befant seg i fjorden på denne tiden. 

Studien skaffer mer ammunisjon til nedskyting av luselysene 

Enten smittetrykket var omtrent det samme de to årene, eller mye høyere i 2012, så rimer ingen av 

delene med at overlevelsen til utvandrende smolt var nesten 6 ganger bedre i 2012 enn i 2011. 

Denne observasjonen er ikke diskutert i artikkelen. Vi må spørre oss hvorfor.  

Den mest vennligsinnete forklaringen kan være at det akademiske tellekantsystemet tvinger forskere 

til å produsere mange artikler basert på den samme studien. Hvis vi kan forvente oss en artikkel om 

forskjeller i overlevelse, skal det bli spennende å få forklaringen på at høyt smittetrykk gir best 

overlevelse. En mindre raus mistanke er at forskerne var klar over dette paradokset, men at de valgte 

å la det koke bort i kålen.  

Det er forskjell på forskning og etterforskning. Forskning prøver å finne sannheten, og etterforskning 

prøver finne bevismateriale som kan felle den mistenkte. Når kommer opprøret mot forskning som 

starter med konklusjonen? 

 


