
100% prevalens og 100% med mer enn 0,1 lus/g – hvorfor er ikke sjøauren utryddet?  

Årets lakselusrapport fra NALO er publisert (https://www.imr.no/templates/reporteditor/report-

pdf?id=26479&39396156#page=34&zoom=auto,-82,754). Det står stort sett det samme hvert år, 

med små variasjoner mht prevalens (hvor stor andel av fisken som har lus) og relativt antall lus (hvor 

stor andel som er infisert av mer enn 0,1 lus/g fiskevekt). Med unntak av PO1, PO12 og PO13, har 

andel sjøaure med lus vært tett oppunder 100%, og andel sjøaure med mer enn 0,1 lus/g har ligget 

mellom 50 og 100%. Det er angitt at laksen har vært lite til moderat plaget av lus under utvandringen 

i 2019, mens sjøauren flere steder har hatt «dødelige» påslag av lus. Det kan den sikkert periodevis 

ha, og da oppsøker sjøauren ferskvann for å avluse seg, før den på nytt fortsetter beitingen i sjøen. 

Med andre ord: den dør ikke. PO4 er nominert som verstingregionen i år, mens PO3 ser ut til å ha 

sluppet lettere unna sammenlignet med tidligere år. 

Kalenderen og antall anlegg er bedre hjelpemidler enn smittemodeller 

Kritikken blir også den samme som før. NALO-data sier ingenting om bestandsutviklingen til villaks og 

sjøaure, og er heller ikke et hjelpemiddel som oppdretterne kan bruke til å planlegge avlusninger. Det 

er fremdeles lusetelling som gjelder i det enkelte anlegg og den enkelte merd. Kalenderen forteller 

mer enn HIs hydrodynamiske spredningsmodell, og den forteller oss i år som tidligere år at høsten er 

problematisk oppdretterne. 

Antall anlegg i drift i et område i løpet av sommersesongen den beste predikatoren for hvor det 

produseres mest lus. Det er helt unødvendig med kompliserte modeller for å vite dette. Men det 

viktigste poenget er at det er ingen sammenheng mellom modellert luseproduksjon i anleggene og 

påslagene på villfisken. Likevel aksepterer oppdrettsnæringen å bli forvaltet på grunnlag av en ikke-

eksisterende eller ubetydelig påvirkning av villfisk. Næringen renner over av høykompetente folk som 

kan lese og forstå villaksforskernes rapporter, og derfor også er i stand til å skjønne at forskerne tar 

feil. Enten gidder de ikke, eller så er agendaen at de ønsker å videreføre vekststoppen en stund til. 

Den har nemlig gjort underverker for bunnlinja. 

Ingen vet hva produksjonen av lus i anleggene betyr for smittetrykket 

HIs lusemodell forutsetter at mengde klekte lusegg i oppdrettsanleggene betyr noe for smitten som 

tilføres villfisken, men også hvor mye som transporteres mellom anleggene. I realiteten vet vi 

ingenting om dette, men det virker vel intuitivt riktig at slik må det være.  

Hva om det ikke er slik? En canadisk studie konkluderte med at storparten av naupliene som slippes 

ut av en merd hadde forsvunnet allerede på de første 100 meterne nedstrøm merden1. En islandsk 

studie viste at oppdrettslaksen var smittet nesten utelukkende av skottelus, mens sjøauren i samme 

fjord var smittet nesten utelukkende av lakselus2. Sjøauren ble altså ikke smittet av oppdrettslaksen. 

Den samme studien viste dessuten at det var sjøauren som var smittekilden for laksesmolt i vaktbur.  

I det minste burde vi forvente at denne typen observasjoner skulle trigge forskernes nysgjerrighet, 

men det er ikke sikkert at bransjen holder seg med nysgjerrige forskere lengre. Kanskje har de blitt 

etterforskere som konsentrerer seg om å samle bevismateriale mot den forhåndsdømte?  

Høy korrelasjon mellom antall anlegg i et PO og beregnet luseproduksjon 

 
1 https://www.aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/  
2 https://www.aquablogg.no/studie-fra-island-viser-at-det-er-sjoauren-som-opprettholder-smittereservoaret-
for-lakselus/  
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Figuren nedenfor viser NALOs beregning av luseproduksjonen i anleggene, altså produksjonen av 

klekte lusegg (nauplius I). Dette er sammenlignet med antall anlegg i drift på det tidspunktet 

beregningene ble gjort.  

 

Tallgrunnlaget for figuren er vist i tabellen som følger: 
 

Lus juni (milliarder) Lus juli (milliarder) Lokaliteter 

PO1 0,35 0,18 6 

PO2 3,5 9,5 38 

PO3 10 22 107 

PO4 10 16 102 

PO5 6,5 12 37 

PO6 5,5 9 89 

PO7 3,9 7,9 44 

PO8 1,3 4 65 

PO9 1,6 3 58 

PO10 1,7 3 45 

PO11 0,8 0,9 20 

PO12 1 1 39 

PO13 0 0 3 

 

Totalsummen for luseproduksjonen er 46 milliarder for juni og 88 milliarder for juli. Dette høres ut 

som svært store tall, men sammenlignet med andre kopepoditter i sjøen er dette svært tynt. Andre 

arter kan oppvise tettheter på 500 individer pr liter sjøvann.  

Korrelasjonen mellom antall lokaliteter og beregnet antall produserte luselarver er 0,80 for juni og 

0,79 for juli, når vi ser alle 13 POer under ett (figuren ovenfor). Hvis vi ser bare på PO2 til PO5, altså 

problemområdene på Vestlandet tom M&R, er korrelasjonen 0,91 for juni og 0,89 for juli. Utvider vi 

dette til å omfatte også PO6 og PO7 (Trøndelag), slik at alle regionene som produserte mest nauplier 

i 2019 kommer med, så blir den usedvanlig sterke korrelasjonen litt mindre for juli. Den blir da 0,70, 

men er fremdeles 0,90 for juni. 0,7 er likevel en sterk sammenheng. 
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Poenget står seg: vi har ikke bruk for kompliserte og kostbare modellkjøringer. Vi kan like gjerne 

bruke antall lokaliteter i drift til å fargelegge trafikklysene i stedet for smittetrykksmodellene. Det 

skulle da også bare mangle, fordi nesten alle oppdrettere nå har lusemengden under kontroll, og da 

må det nødvendigvis oppstå en slik korrelasjon. Det er nesten tautologisk at det må bli slik. 

HIs lusemodell greier ikke å predikere lusepåslag 

HIs lusemodell greier derimot ikke å produsere en tilsvarende korrelasjon som vist ovenfor. La oss ta 

PO4 som eksempel, ettersom dette POet er nominert som verstingregionen i 2019, og ligger an til å 

få rødt lys. Den venstre figuren under viser årets NALO-lokaliteter (røde punkt i figuren til venstre, 

nasjonal laksefjord markert med grønt), og den høyre HIs smittetrykkskart for omtrent samme 

tidspunkt som NALO samler inn sjøaure. Legg merke til at lokaliteten Balestrand ligger i et område 

med lavt smittetrykk (mørk blå farge i figuren til høyre), mens de andre lokalitetene ligger i området 

med høyt smittetrykk (gul farge, høyre figur).  

 

Det var ingen forskjell i påslagene av lus på sjøauren mellom Balestrand og de andre lokalitetene i 

samme fjord (Bjordal og Risnefjorden). Dette er vist i tabellen nedenfor (rapportens tabell 9). Hvis 

det er en forskjell, så er den at det var litt mindre lus i Bjordal og Risnefjorden enn i Balestrand.   

 

Som dette eksempelet klart og tydelig viser, er HI-modellen ute av stand til å beskrive hvor og når vi 

kan forvente å få mye lus på sjøauren. Men HI skriver ufortrødent på sin hjemmeside at   



- Observasjonene stemmer godt med prediksjonene fra lakselusmodellen. Det gjør at vi med 

rimelig sikkerhet kan tolke situasjonen også på steder hvor det ikke foregår fysisk overvåking, 

forklarer Karlsen. 

Mangelen på sammenheng mellom produksjonen av luselarver og påslagene på sjøauren kan tolkes 

som at sjøauren opprettholder sitt eget smittereservoar, og at den smitter seg selv (se fotnote 2). 

PO3 med størst produksjon av lus, likevel øker sjøaurebestandene når de får være i fred for fiskere 

Figuren nedenfor viser HIs beregning av luseproduksjonen i PO3 i perioden 2012-2019.  

 

Luseproduksjonen i PO3 har vært den høyeste i hele landet i sommermånedene så godt som hvert år. 

Dette skal ifølge lusekommissariatet påvirke spesielt sjøauren negativt. Vi finner imidlertid ikke spor 

av det i verstingen Hardangerfjorden, der sjøauren er i ferd med å bygge seg opp igjen i mange av 

elvene. I Granvinelva viser videotellinger at sjøaurebestanden øker, og i Etneelva har sjøauren holdt 

seg omtrent på samme nivå siden fella ble tatt i bruk. Antakelig går all sjøaure mindre enn 25-30 cm 

(førstegangsvandrere) gjennom fella uten å bli registrert, slik at figuren nedenfor viser minimumstall. 

2019 gjelder registreringer pr 1.oktober.    

 

Forskjellene mellom POene er ute av synk med påslagene 

Det er ingen sammenheng mellom total luseproduksjon i et PO og infestasjonen av sjøauren i samme 

region. Figuren nedenfor viser beregningen for PO4, som skal sammenlignes med PO3. 
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Juli-produksjonen var ca 16 milliarder i PO4, mot 22 i PO3 (38% høyere). Juni-produksjonen var den 

samme i de 2 POene (10 milliarder). Likevel ble påslagene større i PO4 enn i PO3. Hvordan kan dette 

brukes til å forvalte oppdrettsnæringen i den hensikt å beskytte villfisk? Hvis noen er i tvil om svaret: 

det er ikke brukbart. 

Hvilke POer er viktigst for villaksen? 

NALO-rapporten inneholder en oversikt over antall lakseelver i hvert PO, samt summert 

gytebestandsmål og antatt smoltproduksjon i POene. Opplysningene om dette er sammenstilt i 

tabellen nedenfor. 
 

Antall elver GBM (tonn) Smolt (mill) 

PO1 38 50 2,1 

PO2 18 9 0,437 

PO3 12 3,8 0,185 

PO4 40 21 0,75 

PO5 44 18 0,53 

PO6 62 87 2,4 

PO7 22 27 0,9 

PO8 30 18 0,354 

PO9 58 6,7 0,193 

PO10 24 12 0,328 

PO11 17 8,5 0,141 

PO12 18 26 0,58 

PO13 18 75 1,1 

Sum 401 362 10 

 

Vi kan merke oss at PO1, PO6 og PO13 til sammen har nesten 60% av samla gytebestandsmål for 

Norge. Tar vi med PO7 og PO12 blir det 73% for de 5 viktigste regionene. PO3 har 1% av GBM, mens 

PO4 har 6%. Det blir likevel feil å argumentere for at det ikke spiller noen rolle for norsk villaks om 

den skulle bli sterkt redusert i disse regionene. For folk som bor der betyr sunne og friske elver mye. 

Villaksen er parallellen til gamle dagers kanarifugler som varslet om farlig gass i gruvene.  

Det er likevel et poeng at Hardangerfjorden aldri har vært, og heller ikke kan bli, storprodusent av 

villaks. Det er derfor et paradoks at nettopp denne fjorden ble et brennpunkt for konflikten mellom 



villaksnæringen og oppdrettsnæringen. Forøvrig er det påvist i mange artikler på denne bloggen at 

det ikke er lakseoppdrett som er årsaken til problemene for villaksen i Hardanger.    

NALO har sendt forvaltningen i feil retning 

NALO-rapportene får påvirkere og beslutningstakere på alle nivå i offentlig forvaltning og i NGOer til 

å zoome inn på lus. Zooming ødelegger vidsynet, og det ensidige fokuset har lagt seg som tykk tåke 

over folk og land. Det hindrer innsikt i effektene av det økologiske regimeskiftet i havet, overfiske, 

predasjon og inngrep i elvene. Den postmodernistiske villaksforskningen er skapt av fluefiskere som i 

sin snillistiske omsorg for villaksen ikke leter etter sannheten, men etter syndebukker. 

Ny deltaker-rekord, kanskje også kostnadsrekord 

Hvis jeg har greid å telle riktig, deltok det 62 personer i årets NALO-feltarbeid, pluss skippere og 

mannskap på båtene. I tillegg var det 12 personer som bidro med skriving og ledelse. Altså 79 

instituttansatte personer totalt. I det minste har NALO-programmet stor sysselsettingseffekt. 

Programmet bidrar åpenbart til å skaffe mynt i kassen til de involverte instituttene. Er det mulig å få 

innsikt i hva dette koster samfunnet? Nedenfor følger oversikten over folk som har deltatt i årets 

NALO. 
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