
Slippgrupper med og uten antiparasitt-behandling 

Studien1 baserer seg på 2 slippgrupper i Hardangerfjorden hvert av årene 2013 og 2014, henholdsvis 

18.mai og 9.juni. Halvparten av smolten ble behandlet med antilusemiddelet Substance EX, og den 

andre halvparten var kontroll. Resultatet er vist i figuren nedenfor, kopiert fra artikkelen. Som vanlig 

viser det seg at noen ganger har ubehandlet smolt best gjenfangstrate, og andre ganger motsatt. 

Men dette forsøket er spesielt, fordi juni-slippet i 2014 ga gjenfangst av 1 ubehandlet smolt og 70 fra 

den behandlete gruppen.  

 

Resultatet var som bestilt, fordi forfatterne kunne erklære at beskyttelse mot lus har stor effekt når 

det er høy tetthet av luselarver i sjøen. Beviset for høy lusetetthet angis å være at det var mye større 

påslag av luselarver på smolt i vaktbur utenfor slippstedet (munningen av Etneelva) i juni 2014 enn 

det var på de andre slipptidspunktene.   

Tilsynelatende er dette en grei tolkning, hvis det kan utelukkes at den ubehandlete gruppen som ble 

sluppet i juni 2014 ikke var utsatt for skadelige påkjenninger før den ble sluppet. Muligheten for avvik 

forårsaket av kareffekter diskuteres ikke i artikkelen.  Ubehandlet gruppe gjennomgikk i prinsippet 

tilsvarende behandling som behandlet gruppe med hensyn til bedøvelse og merking, og ble holdt like 

lenge i behandlingskaret som det tok å bade den beskyttete gruppen med Substance EX. 

Problemet med bare ett gjentak av hver forsøksgruppe er at sannsynligheten for uoppdagete feil er 

tilstede. Utallige forsøk har gått skeis på grunn av ukontrollerte og uoppdagede kareffekter. 

Gullstandarden i eksperimentelle studier er derfor flere randomiserte gjentak av samme behandling. 

Da kan anomaliteter avsløres som det de mest sannsynlig er: feilvare. N i denne studien er 2, ikke 

29.817 som det står i artikkelen. Den statistiske analysen er basert på antall grupper i studien, ikke på 

antall fisk.  

Aktuelle kontrollspørsmål 

Er det mulig at det kan ha oppstått oksygenmangel eller CO2-akkumulasjon i et kar, uten at dette ble 

oppdaget? Er det mulig at transporten fra Matre til Etne kan ha påført forsøksgruppene ulike 
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påkjenninger som kan ha passert under radaren? Kan subletale påkjenninger føre til at forsøksfisk 

mister homingevnen (filopatri), og streifer til andre fjorder og elver?  

Det er i alle fall helt usannsynlig at lus skal ha greid å drepe så godt som 100% av smolten i denne ene 

ubehandlete gruppen. Det skal ganske oppblåst selvsikkerhet til for å la være å diskutere denne 

observasjonen som en mulig utligger eller avvik som krever en mer grundig forklaring enn den som 

kan avledes fra konsensus i lusekommissariatet.  

100% dødelighet er så usannsynlig at noen burde våknet opp og trukket i nødbremsen før lusa 

oppskriftsmessig fikk skylda. Det gikk tross alt 5 år fra studien ble startet opp til den ble publisert. 

Forskerne hadde altså god tid til å reflektere over hvorfor det ikke oppstod et hull i tilbakevandringen 

av laks til Hardangerfjordelvene for denne årsklassen. Ettersom det ikke gjorde det, er det åpenbart 

noe som er feil med data. Fagfellene som vurderte artikkelen må ha vært bevisstløse i 

gjerningsøyeblikket. 

Brakklegging påvirket ikke lusetettheten 

Artikkelforfatterne diskuterer forskjellen på lusetettheten i 2013 og 2014 ved å vise til at den ytre 

delen av Hardangerfjorden var brakklagt i mars 2013, mens området var i full drift i 2014. Det har 

hittil ikke lyktes å påvise effekt av brakklegging (se https://www.aquablogg.no/hvorfor-virker-ikke-

brakklegging-mot-lus/). Til tross for at det i rapporten står at «the fallowing regime was highly 

effective in reducing the lice density in 2013», var det, som vi skal se, ingen forskjell i påslag av lus på 

utvandrende smolt mellom de to årene.   

Andre datasett forteller en annen historie 

Figurene nedenfor er kopiert fra NALO-rapportene for 2013 (til venstre)2 og 2014 (til høyre)3, og viser 

lakselusinfestasjonen på trålfanget laksesmolt i ytre deler av Hardangerfjorden de aktuelle årene. Det 

var lite lus på smolten begge år, og minst i 2014 i alle ukene med tråling. Vi ser at det var minimalt 

med lus på smolten, og at sonevis brakklegging ikke hadde effekt for trålfanget smolt. 

 

 

Et annet datasett er basert på smolt i vaktbur. Figurene nedenfor er kopiert fra de samme 

rapportene, og viser luseinfestasjonen på laksesmolt i vaktbur. Figuren til venstre viser ukene 23-26 

(3.-30.juni) i 2013. Den til høyre viser flere perioder i 2014. Sammenlignbar periode er uke 23-25 (2.-

22.juni) i 2014, og er vist med gul farge.  
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Den mest iøynefallende forskjellen mellom årene er at påslagene etter uke 23 økte på i ulike 

fjordavsnitt de to årene. Påslaget i løpet av 14 dager i bur etter 9.juni ble beregnet til 8,9 lus pr fisk i 

2014. I 2013 varierte påslagene fra 4-7 lus i Midtre Hardangerfjord, altså mindre enn i Ytre 

Hardangerfjord i 2014, men ikke av en helt annen størrelsesorden. Slike årlige variasjoner mellom 

ulike fjordavsnitt er normale. Begge år konkluderte NALO-rapportene med at «Hovedtyngden av 

laksesmolten har sannsynligvis kommet seg ut av Hardangerfjordsystemet med lite lus i 2013» (s.13) 

og «Hovedtyngden av laksesmolten har sannsynligvis kommet seg ut av Hardangerfjordsystemet med 

lite lus i 2014» (s.17). 

I 2013 ble 89% av smolten fanget i trål tatt i ukene 19 og 21, og i 2014 ble 88% tatt i ukene 19 og 20. 

Nesten all smolten hadde vandret ut av fjorden før slutten av mai. Poenget her er at slippgrupper 

som settes ut 9.juni er irrelevante med hensyn til å måle eventuelle effekter av lus på utvandrende 

smolt.  

Sen utvandring gir mismatch med byttedyr 

Et stort antall forsøk med slippgrupper viser dessuten at sene grupper har dårlig overlevelse 

sammenlignet med tidlige grupper, mest sannsynlig på grunn av en mismatch mellom 

utvandringstidspunkt og byttedyrtilgang. Studien fra Etne skiller seg faktisk ut, ved at juni-slippene 

hadde minst like høy gjenfangstprosent som mai-slippene, med unntak av denne ene, ubehandlete 

gruppen som åpenbart hadde vært utsatt for noe spesielt (som neppe var lus). Til tross for 

resultatene i dette forsøket er det likevel rimelig å regne med at mai-utvandring i gjennomsnitt gir et 

bedre resultat for villaksen, ettersom nesten all villakssmolt sørpå satser på mai.  

Dataserie med 6 år viser at 2014 ikke skiller seg ut 

En annen HI-artikkel4 oppsummer 6 år (2012-2017) med data om luseinfestasjonsnivået i de 17 

vaktburene i Hardangerfjorden. Figuren nedenfor viser gjennomsnittsnivået for de 6 årene i 

rekkefølge fra innerst til ytterst i fjorden. Periode 1 er grovt sett 10.-25.mai, og periode 2 fra 25.mai 

til 10.juni (i 4 av årene helt til 23.juni).  

 
4 Anne D Sandvik, Ingrid A Johnsen, Mari S Myksvoll, Pål N Sævik, Morten D Skogen 2020: Prediction of the 
salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord, ICES Journal of Marine Science, , fsz256, 
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Periode 1 kjennetegnes av svært små påslag av lus, med et gjennomsnitt på 1,3 lus for de 17 

stasjonene. Luspåslaget i periode 2 var i gjennomsnitt 6,6 lus, og omtrent det samme på de 13 

lokalitetene mellom Tørvikbygd og Moster. Lokalitet nr 10, som skiller seg litt ut, er i Åkrafjorden, 

som kan være mer preget av brakkvann enn de andre lokalitetene mellom de vertikale strekene.  

Omtrent 90% av smolten går ut i periode 1, stort sett uskadet av lus. I det lange løp er det nettopp 

gjennomsnittet som teller, ikke ekstremår med dårlig overlevelse. Det er heller ikke slik at 

smoltutvandringen er en kritisk periode, der årsklassestyrken for tilbakevandrende laks blir bestemt. 

Dette vil bli tema for en senere bloggartikkel.  

Har vassdragsreguleringer endret fjordøkologien? 

Det burde være en interessant problemstilling å se på hvordan vassdragsreguleringer har påvirket 

vårflommen, og hvordan dette i sin tur har påvirket utvandringstidspunkt og fjordmiljøet under 

utvandringen. En eldre studie med data fra perioden 1969-73 konkluderte med at den 

gjennomsnittlige maksimumsflommen i mai var redusert med 52% i den mest utbygde regionen, og 

gjennomsnittet for alle regioner var 16%5. Siden den gang har reservoarkapasiteten på nasjonal basis 

mer enn fordoblet seg til over 20% av avrenningen. Hardanger er en ekstremt utbygd region 

sammenlignet med andre. Det er ikke urimelig å tenke seg at brakkvannsbølgen ut gjennom 

Hardangerfjorden om våren nå er mindre, mer kortvarig og går en kortere distanse enn tidligere. Det 

kan ha gitt lusa en fordel og laksen en ulempe.  

Konklusjon med ufortjent selvskryt 

Artikkelforfatterne konkluderte slik: We present a unique documentation of mortality effects on 

Atlantic salmon, caused by salmon lice. I realiteten presenterer de en lite troverdig studie, der et eller 

annet gikk feil med en av slippgruppene. Det er så enkelt at 100% luseindusert smoltdødelighet ikke 

forekommer (https://www.aquablogg.no/drep-lakselusa-nesten-all-villakssmolten/).  

 
5 Stig Skreslet (December 20th 2017). Ecology of Planktonic Atlantic Cod (Gadus morhua), Marine Ecology - 
Biotic and Abiotic Interactions, Muhammet Türkoğlu, Umur Önal and Ali Ismen, IntechOpen, DOI: 
10.5772/intechopen.70661. Available from: https://www.intechopen.com/books/marine-ecology-biotic-and-
abiotic-interactions/ecology-of-planktonic-atlantic-cod-gadus-morhua-  Se fotnote 82: Asvall RP. Effects of 
regulation on freshwater runoff. In: Skreslet S, Leinebø R, JBL Matthews JBL, Sakshaug E, editors. Fresh Water 
on the Sea. Oslo: Ass Norw Oceanogr; 1976. p. 15-20 
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Mens forskerne morer seg med å fortelle eventyr om lusas overnaturlige evner, fortsetter laksen 

med å bygge opp bestander i Hardangerelvene når den får være i fred for overfiske, bortregulering av 

vannføring og dårlig vannkvalitet.  


