
Lusefri NALO-referanse? 

Forsøkene ble utført i den antatt lusefrie Sandnesfjorden på Sørlandet, som ligger langt unna 

nærmeste oppdrettsanlegg. Tanken bak opplegget var egentlig ganske smart. Forskerne ville snu på 

flisa, ved å erstatte den tradisjonelle metoden med å sammenligne grupper av fisk som hadde blitt 

beskyttet mot lus ved hjelp av antiluse-medisin med ubeskyttete grupper. Slike forsøk har som kjent 

gitt sprikende resultater. Nå ville man i stedet sammenligne lusefri fisk med fisk som ble kunstig 

infisert med en kontrollert mengde lus.  

Ved å gjøre dette i en antatt lusefri fjord, ville ukontrollerbare påslag i fjorden kunne elimineres. Stor 

var derfor overraskelsen da sjøaure som ble fanget i ruser i fjorden i midten av juni 2016 viste seg å 

være full av lus. 

Forsøkene ble utført i 2016 og 2017 

Forsøket i 2016 var et innledende forsøk, med relativt få fisk (30 fordelt på 2 grupper), først og fremst 

for å teste metodikken. Forsøksfisken ble akustisk merket, og atferden overvåket ved hjelp av et stort 

antall lyttebøyer i fjorden. Hovedforsøket ble gjennomført i 2017 med sjøauresmolt fanget i elva, og 

som derfor var lusefri ved forsøksstart.  

Det innledende forsøket i 20161 

Sandnesfjorden er altså tatt med i NALO-programmet som en oppdrettsfri referanse der det 

forventes svært lite lus. Det er dette NALO har rapportert hvert år, unntatt i 2016. Den rusefangete 

sjøauren ble inndelt i en kontrollgruppe og en gruppe som skulle tilleggsinfiseres med kopepoditter. 

Kontrollgruppen var naturlig infisert med 9,4 lus/fisk, og infisert gruppe med 13,6 lus/fisk, 

hovedsakelig calimus II og preadulte. Det overraskende infestasjonsnivået oppstod fordi det i 2016 

ble fisket så sent som i uke 24. Dermed spratt infestasjonsintensiteten opp fra periode 1 i NALO-

programmet (uke 21-22) fra 1 lus/fisk til 13 lus/fisk i periode 2. NALO har i årene etterpå vært 

omhyggelig med ikke å fiske senere enn uke 22, og dermed har de heller ikke funnet særlig mye lus 

på sjøauren i senere år. 

Disse infestasjonsnivåene kan sammenlignes med en 6-årig tidsserie fra Hardangerfjorden. Der var 

det gjennomsnittlige antall lus på burfisk plassert ut på 17 stasjoner 1,3 lus/fisk i NALO-periode 1 og 

6,6 lus/fisk i NALO-periode 22. Det stod altså verre til i den lusefrie fjorden. 

Kunstig infisering 3,5 ganger nivået for 100% dødelighet 

Den infiserte gruppen ble tilført ytterligere kopepoditter, slik at lusemengden pr fisk økte fra 0,2 lus 

pr g kroppsvekt til 0,52 pr g, varierende fra 0,24 til 0,74. Kontrollgruppen hadde et infestasjonsnivå 

på 0,13 lus pr g, slik at kunstig infisert gruppe hadde 4 ganger mer lus, og langt over det nivået som 

ifølge luskommissariatets beregninger skal gi 100% dødelighet. Dette følger nemlig av tabellen 

nedenfor, som brukes når HI og andre beregner sannsynlig luseindusert dødelighet for 

sjøaureveteraner større enn 150 g (kopiert fra HIs risikorapport 2018, s.25).   
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Ikke desto mindre overlevde fisk fra kunstig infisert gruppe i fjorden fra 20.juni til 25.august, altså 65 

dager. Det var 3 fisk som inngikk i de to forsøksgruppene som hadde mindre enn 0,05 lus pr g, og 

som derfor skulle hatt dødelighet mindre 50%. Overleverne fra kunstig infisert gruppe hadde et 

infestasjonsnivå på 3,5 ganger mer enn grensen for 100% dødelighet, mens overleverne fra 

kontrollgruppa lå på 0,11 lus pr g, og hørte dermed hjemme i gruppen 75% dødelighet. 

2017-forsøket med sterkere lut3 

I 2017 ble forsøket gjentatt, men denne gangen med utvandrende sjøauresmolt som ble fanget med 

smoltskrue i elva. Denne fisken var omtrent en sjettedel så stor som fisken i 2016-forsøket 

(gjennomsnittsvekt på 31 g (variasjon 21-68 g) i 2017 mot en snittvekt på 186 g (variasjon 152-223 g) 

i 2016). Til gjengjeld ble småfisken kunstig infisert med et 4,6 ganger høyere infestasjonsnivå enn i 

2016 (2,39 lus pr g kroppsvekt versus 0,52 lus pr g i 2017). Dette er 8 ganger høyere enn 100% 

dødelighetsgrense i henhold til HI-tabellen nedenfor, som gjelder førstgangsvandrende sjøaure. Her 

ble det altså ikke spart på kruttet. 

 

 

Artikkelforfatterne påpeker selv at dette er ekstremt, og representerer en «worst case» situasjon. De 

påstår også at NALO har registrert slike nivå på 4-5% av all sjøaure innsamlet opp gjennom årene. Jeg 

strever med å feste lit til dette, fordi jeg ikke kunne finne tall som lignet på dette i NALO-rapportene 

for perioden 2015-2018. 

Forskerne satset altså på å demonstrere at usedvanlig tungt infisert sjøaure kan drepes av lakselus, 

og at sjøaure som er infisert på dette nivået finner veien tilbake til ferskvann for å avluse seg etter 2-

3 uker (18 dager i snitt, variasjon ± 26 dager). Den lusefrie kontrollgruppen returnerte etter 100 
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dager ± 49. Resultatet er neppe egnet til å overraske, fordi sjøaurens naturlige tilpasning nettopp er 

periodevis tilbakevandring til ferskvann for avlusning. 

56% av den superinfiserte fisken overlevde!  

Gruppestørrelsene var 70 kontroll og 73 infiserte. Henholdsvis 43 og 46 emigrerte fra fjorden, slik at 

det var igjen bare 54 fisk som kunne analyseres for overlevelse og atferd. Av disse døde 7 i 

kontrollgruppen og 12 i den infiserte gruppen, tilsvarende en dødelighet på henholdsvis 26% og 44%. 

Vi kan konstatere at mindre enn halvparten av fisken med et infestasjonsnivå 8 ganger høyere enn 

100%-grensen døde. Den sterkt infiserte fisken hadde bare 1,7 ganger (44/26) større sjanse for å dø 

enn den uinfiserte fisken. Vi vet ikke om fisken døde av luseskader eller av predasjon, eventuelt fordi 

sterkt infisert fisk som ikke returnerer til ferskvann for å avluse seg, kan bli mer utsatt for predasjon 

enn lite infisert fisk.  

Lærdommen er at sjøaure har høy toleranse for lus 

Den viktigste lærdommen fra disse studiene er at sjøaure har svært høy toleranse for massive påslag 

av lus. HIs tabell for forventet luseindusert dødelighet er ikke bare feil, men fullstendig ute av 

proporsjoner i forhold til virkeligheten. Studiene fra Sandnesfjorden har produsert data som burde 

føre til at HI og andre reviderer sine risikorapporter. Det er bare i sjeldne tilfeller at lignende 

infestasjonsnivå som ble benyttet i disse forsøkene har blitt observert av NALO. Vi kan derfor trekke 

en slutning om at lus neppe spiller en viktig rolle for utviklingen til sjøaurebestandene. 

Forskernes propagandautspill 

Forskerne presenterer ikke bare sine funn på en måte som kamuflerer sjøaurens toleranse De 

beskriver sjøaurens naturlige atferd med periodevis tilbakevandring til ferskvann for avlusning som et 

problem skapt av lakseoppdrett. På toppen av det hele lar de seg intervjue av diverse medier med 

kontrafaktiske påstander som at «ung sjøørret som nådde sjøen for første gang der den ble angrepet 

av lus, hadde nesten tre ganger større risiko for å dø enn fisk som ikke fikk lus»4. Problemet med slike 

formuleringer er at journalistene og deres lesere forledes til å tro at dette gjelder lusepåslag 

generelt, mens det i virkeligheten er begrenset til kunstig påførte massive påslag som bare 

unntaksvis er observert i naturen.  

Førsteforfatter Serra-Llinares frykter at sjøauren risikerer å bli utryddet av lakseoppdrett. Ikke desto 

mindre klarer sjøauren seg utmerket i flere fjorder som er beskrevet som tjukkeste lusesuppa (se 

f.eks. https://www.aquablogg.no/ny-rapport-med-udokumenterte-pastander-om-lakselusas-

herjinger/).  

Serra-Llinares er en ung og lovende forsker som nå sluses inn den vitenskapelige konsensus som 

råder i lusekommissariatet. Det er lett å forstå at det er krevende for unge, ambisiøse forskere å 

være opposisjonelle. Akademisk disiplinering fører til at forskningen blir alt annet enn fri, nysgjerrig 

og sannhetssøkende. Fagfellevurderingen er bankerott. Forskningsledelsen er akutt hjelpetrengende. 
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