
Lakselus på sjøaure og skottelus på laks 

Studien ble utført med laksesmolt utsatt i vaktbur, samt innsamling av sjøaure med garn, i 

Arnarfjörður nordvest på Island (se kart lenger ned). I artikkelen1 står det at 97% av lusa på laksen i 

vaktburene var skottelus. Dette korresponderte med at det var henholdsvis 93 og 98% skottelus på 

oppdrettslaksen i de 2 oppdrettsanleggene i fjorden.  

På sjøaure fisket med garn ble det til sammen funnet 801 lus, hvorav 86% var lakselus. Hvorfor var 

det motsatt på sjøauren sammenlignet med oppdrettslaksen og laksen i vaktbur? Denne 

observasjonen kommenteres ikke av forfatterne. Vi må spørre oss hvorfor. Det mest sannsynlige 

svaret er at dette betyr at sjøauren oppebærer sitt eget smittereservoar og smitter sine egne 

artsfrender. Denne konklusjonen ville kastet omkull på lusekommissariatets hypoteser, og kunne 

derfor ikke omtales.  

Hvorfor var det bare voksne lus i vaktburene i juli?  

I juli ble det observert utelukkende voksne lus på fisken i vaktburene, mens det i august og 

september også var chalimus-stadier til stede. For forskerne var det fristende å tolke dette som at 

påslagene i juli kom med en gang fisken ble satt ut, og at det senere ikke kom nye påslag. Fisken stod 

i burene i 21 dager, og teoretisk kan kopepodittene hatt tid til å utvikle seg til voksne lus i løpet av 3 

uker. Men hvorfor kom det ikke nye påslag i løpet av disse 21 dagene? Det var jo chalimus på 

sjøaurene som samtidig ble fisket på de samme lokalitetene. Det ble dessuten observert chalimus på 

burfisken i august. Det er derfor ikke mulig at sjøen var tom for kopepoditter i siste del av juli. Men 

lusa slo seg altså ikke på laksen. 

Den alternative forklaringen er derfor mer sannsynlig: påslagene kom som følge av at voksen eller 

preadult lus hoppet over fra villfisk til fisken i burene. Forfatterne er faktisk selv inne på denne 

tanken: Another potential factor is wild fish within the area as a potential source for sea lice 

transmission. Den samme mekanismen kan ha spredd smitte inn i oppdrettsanleggene. Hvor vanlig er 

dette i Norge? 

Hvor blind er det lov å være? 

Forskerne gjorde faktisk ganske oppsiktsvekkende observasjoner, som burde vært en øyeåpner for 

dem. Det er nesten godt gjort at deres egne funn ikke gjorde dem nysgjerrige. Istedet valgte de å 

konkludere som følger:   

However, if salmonid aquaculture develops and production is increased within the fjord, the 

risk of sea lice epidemics will increase along with the need for this type of environmental 

monitoring and coastal zone management. 

Konklusjonen ble i overensstemmelse lusekommissariatets vedtekter.  

Juks med statistikk   

Figuren nedenfor er kopiert fra artikkelen, og viser beliggenheten til Arnarfjörður i Vestfjörðum 

nordvest på Island, de 2 oppdrettsanleggene som var i drift i 2014, og plasseringen av vaktbur og 

garnfiskestasjoner.   
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I sammendraget står det at nivåene av luseinfestasjon i denne studien var lave og med lite 

skadepotensial, men at det var høyere nivå i nærheten av oppdrettsanleggene. Det opplyses at 

anleggene bidro til økt smittetrykk mot både sjøaure og laksesmolt.   

I Resultater står det at det ikke ble funnet noen forskjell i infestasjonsnivå mellom lokalitetene, 

illustrert ved flere tabeller som viser full overlapping mellom konfidensintervallene fra de ulike 

lokalitetene. Velger vi å se bort fra at det ikke var statistisk signifikante forskjeller, var det faktisk 

laksen i vaktbur C (like utenfor det ytterste oppdrettsanlegget) som hadde minst lus i alle de 3 

månedene juli-august-september da vaktburene stod ute, mens lokalitet D (kontroll-lokaliteten i 

fjordarmen uten anlegg) lå litt høyere enn på A og B (nær anleggene). Artikkelforfatterne skriver selv: 

However, the suggestion of a correlation between results of a high abundance nearest the 

salmon farms is challenged by the fact that the second-highest average abundance, within 

sites for the 3 sampling months, was observed at Site D, located the furthest away from the 

aquaculture sites, with an abundance of 2.2 lice, and that site also had the third overall 

highest average abundance with a value of 1.2 lice. 

I diskusjonen påpeker de altså at det ikke var en sammenheng mellom nærhet til anleggene og 

graden av luseinfestasjon, mens de i sammendraget påstår det motsatte. Gjett hvor mange det er 

som leser kapitlene Resultater og Diskusjon sammenlignet med sammendraget! Leste fagfellene som 

vurderte artikkelen i det hele tatt manuset? 

Hvordan har det gått med islandsk oppdrett etter 2014? 



Produksjonen av laks økte fra 4000 tonn i 2014 til 13.500 tonn i 2018, og øker for tiden raskt. 

 

En islandsk risikostudie hevder at produksjonspotensialet er 50.000 tonn i Vestfjordene og 21.000 

tonn i Østfjordene (se kartet, der oppdrettsområdene er vist med grønne sirkler). I tillegg til disse 

områdene, er det tillatt med oppdrett i en fjord på nordsiden av Island, mens resten av øya er fredet 

for oppdrett. Storparten av lakseproduksjonen har hittil foregått i Vestfjordene.  

Fremdeles er det skottelusa som dominerer i merdene, og den kan eskalere til et problem for 

oppdrettslaksen på senhøsten og framover mot jul. Høstutsatt smolt må noen ganger avluses for 

skottelus. På etterjulsvinteren faller skottelusa plutselig av, uten avlusning. Lakselusa bygger seg 

gradvis opp i anleggene utover høsten, og blir avluset ved en grenseverdi på 1 voksen hunnlus. 

Grensa på 1 påla oppdretterne seg selv i 2017, etter at norske oppdrettere kom inn på eier- og 

driftssiden.  

2014-undersøkelsen med vaktbur viste en tendens til økende intensitet i infestasjonen fra juli til 

september for skottelus. Datainnsamlingen ble avsluttet for tidlig til at resultatene kan sammenlignes 

med senere erfaringer med oppdrettslaks. Oppdretterne selv mener at smittekilden for skottelus er 

villfisk, og at oppformeringen av lakselus skyldes egensmitte i merdene. Infestasjonsintensiteten på 

senhøsten kan være 20-40 skottelus pr oppdrettslaks, mens man altså avluser på 1 lakselus pr laks, 

og derfor ikke vet om lakselusinfestasjonen ville utviklet seg til nivåer som kan true laksens helse. 

Lusekommissariatet er et laug 

Artikkelen er publisert i siste utgave av Aquaculture Environment Interactions, og påstås å være 

fagfellevurdert. Vi bør merke oss hvem som står bak dette produktet. Sjefsredaktørene i AEI er Tim 

Dempster (Melbourne, Australia) og Marianne Holmer (Odense, Danmark). Dempster er et kjent 

medlem av lusekommissariatet. 

Artikkelen ble publisert 25.april 2019. Studien ble gjennomført sommeren 2014. Det viser seg at 

artikkelen er et sammendrag av PhD-avhandlingen til en av forfatterne, Niklas Karbowski2. En annen 

av forfatterne, Bengt Finstad, var Niklas’ veileder. Avhandlingen ble publisert i 2015. 

Publiseringshastigheten i akademiske kretser er under enhver kritikk, men i dette tilfellet var 

antakelig årsaken til den langdryge ventetiden vi fikk at prosjektet var ment som en håndsrekning til 

Niklas’ kone, førsteforfatteren Chelsey Karbowski. Hun arbeider ved The Ecology Action Center3 i 

Nova Scotia. Dette er en såkalt uavhengig stiftelse, som blant annet arbeider for småskala aquakultur 

i lukkete og landbaserte anlegg. Artikkelens redaktør var Tim Dempster. Det er ikke oppgitt hvilke 

fagfeller som vurderte artikkelen, men på hjemmesiden til AEI står det at alle artikler i tidsskriftet 

                                                             
2 https://skemman.is/bitstream/1946/22539/1/Karbowski_Niklas_Final_Thesis-signed.pdf 
3 https://ecologyaction.ca/  
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have been rigorously refereed, carefully quality-improved, and professionally selected by our editorial 

staff. Det er mulig dette betyr at fagfellevurderingen ble utført av Dempster.  

Artikkelen er et eksempel på hvordan forhåndsbestemte resultater genereres, og hvordan en agenda 

bevoktes av et forskerlaug og videreføres til nye generasjoner. Stakkars Niklas og Chelsey, som ble 

fratatt anledningen til å levere noe nytt på fagfeltet.  

 

 


