
Få studier har sett på toksiske effekter på oppdrettsfisken 

De initiale studiene av effekten av EB mht å drepe lus omfattet også observasjoner av eventuelle 

negative effekter på fisken. Ingen negative effekter ble funnet i en skotsk studie fra 19991 ved 

doseringer på 70-200 μg pr kg kroppsvekt. Ved de høyeste doseringene på ca 400 μg pr kg 

kroppsvekt ble det observert mørk skinnfarge, dårlig appetitt og ukoordinerte bevegelser. Typisk EB-

behandling er 50 μg/kg fisk i 7 dager. En svakhet ved denne studien var kort testperiode etter 

avsluttet testfôring (7 dager).  

En norsk studie fra 2002, som sammenlignet EB med teflubenzuron, fant ingen negative effekter 21 

dager etter avsluttet medisinering2.  

Det foreligger et stort antall studier som har sett på negativ påvirkning av organismer og miljø rundt 

oppdrettsanleggene, men altså svært få eller ingen som fokuserer på langtidsvirkninger for 

oppdrettsfisken, før det i fjor kom en skotsk studie3 av den kumulative effekten av 3 behandlinger av 

regnbueaure med azamethiphos. Behandlingene fulgte etter hverandre med noen ukers mellomrom. 

Forskerne påviste patologiske prosesser i hemoglobinmetabolismen med påfølgende kronisk 

nyreskade fra jerndeponering. Det høres slett ikke bra ut.  

Riktignok dreier dette seg om AZA (Salmosan) som brukes til badebehandling, men fellesnevneren 

for alle kjemofarmaka som brukes mot lus er at de er toksiske på et eller annet dosenivå. Den skotske 

studien, som benyttet en del innovative metoder til å måle effekter som i første omgang framstår 

som skjulte, bør inspirere til å sjekke ut dette nærmere. I det følgende skal vi se på bakgrunnen for 

studien om slippgruppene. 

Metalice-studien 

Utsettingsforsøk med laksesmolt som er henholdsvis behandlet med antilusemidler og ikke 

behandlet er gjennomført i stort antall i Norge og andre land. Arbeidshypotesen er at behandlet 

smolt vil være beskyttet mot lakselusinfeksjon i den antatt kritiske perioden under 

smoltutvandringen gjennom «lusebeltet» i fjord- og kystfarvann. En eventuell systematisk bedre 

gjenfangst av behandlete grupper sammenlignet med ubehandlete kontrollgrupper vil da vise om 

lakselus har en bestandseffekt på villaks, og graden av effekt kan følgelig beregnes ut fra forskjellen 

mellom gruppene.  

Dette var bakgrunnen for at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) oppnevnte en 

internasjonalt sammensatt forskergruppe som skulle gå gjennom alle parallelle utsett av behandlete 

og ubehandlete smoltgrupper i perioden 1996–2011 i Norge. Resultatet ble den såkalte Metalice-
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rapporten, som er beskrevet her: https://www.aquablogg.no/metalice-rapporten-feilslatt-

resirkulering-av-data/  

Rapporten introduserte to mål for effekten av lus: RD (risiko-differansen) og AF (attributable 

fraction). RD er differansen i dødelighetsrisiko mellom behandlet og ubehandlet gruppe. AF er den 

andelen av RD som kan tilskrives lus. RD ble beregnet til 0,001, som betyr at det i gjennomsnitt kom 

tilbake 1 ekstra fisk i behandlet gruppe pr 1000 utsatte smolt. Måltallet for lakselusindusert 

dødelighet (AF) ble beregnet til 11,3%. De to tallene kan umulig være innbyrdes overensstemmende, 

men det er dette som står i rapporten. 

118 forsøk med fordel for både ubeskyttet og beskyttet smolt 

Figur 6 i Metalice-rapporten er et histogram som viser risikodifferensen RD kalkulert for alle 

forsøksgrupper. RD er altså forskjellen i dødelighetsrisiko mellom behandlet og ubehandlet fisk. En 

verdi på 0 viser ingen forskjell. Verdier på plussiden av 0 viser at behandlet fisk har mindre 

dødelighetsrisiko enn ubehandlet fisk, og negative 

verdier viser det omvendte. Vi ser at de fleste 

forsøksgruppene plasserer seg nærme 0 på begge 

sider, og at det er flere grupper på plussiden mellom 

0,004 og 0,01 enn på minussiden. På begge sider er 

det noen «utliggere» mellom 0,01 og 0,02, der 

forskjellen i dødelighetsrisiko har vært stor. De 2 

høyeste søylene viser at det var en svak tendens til 

mindre dødelighetsrisiko for behandlete grupper i 

38% av forsøkene, mens det var en svak tendens til 

mindre dødelighetsrisiko for ubehandlete grupper i 

18% av forsøkene. De 2 neste søylene på hver side viser at henholdsvis 15% og 11-12% kom i de 

samme kategoriene. Disse 4 søylene utgjør tilsammen over 80% av forsøkene. De resterende 

forsøkene, som ligger lengre fra 0, kan ha påvirket den kalkulerte forskjellen mellom behandlet og 

ubehandlet fisk uforholdsmessig mye.  

Vossoforsøkene uten statistisk forskjell 

Vossoforskningen viste at det var ingen statistisk forskjell i gjenfangst av behandlet og ubehandlet 

fisk i perioden 2009-2015, men at ubehandlet fisk kom best ut i 9 av 14 slippgrupper 

(https://www.aquablogg.no/kommer-vossoprosjektet-til-a-frikjenne-lakselusa/). Dette var 

selvfølgelig en strek i regninga for forskere som ønsket å samle bevismateriale mot oppdrettsindusert 

lusepåvirkning av villaksen. Paradokset med at ubehandlete grupper ofte hadde høyere overlevelse 

enn behandlete ble først forsøkt forklart med at behandling bare hadde påvisbar effekt når 

smittetrykket var høyt. Problemet med denne forklaringen er at den underslår at ubehandlete 

grupper ofte kom bedre ut enn behandlete. Neste skritt ble derfor å lansere en hypotese om at selve 

behandlingen kunne påføre forsøkssmolten dødelighet. Hvis det er tilfellet, kunne forklaringen på 

observasjonene være at ubehandlete grupper hadde en fordel i år med lavt smittetrykk, mens en 

ekstradødelighet forårsaket av selve behandlingen ville bli maskert i år med høyt smittetrykk. 

NORCE-studie av mulig EB-toksisitet 
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En nylig publisert studie4 hevder å påvise nettopp dette: at selve behandlingen påfører forsøksfisken 

dødelighet. Studien ble gjennomført i 3 elver i Osterfjorden: Vosso, Modalselva og Daleelva. 

Forsøksfisken ble PIT-merket og registret med antenner i Vosso og Modalen, og gjenfanget i en Wolf-

felle i Dale. I Daleelva ble forsøksfisken injisert med EB, mens den ble tilført EB via fôret i de to andre 

elvene. Resultatet av registeringene i PIT-antennene er vist nedenfor for Vosso (venstre) og Modalen 

(høyre). Slippstedene er markert som downstream og upstream. I Vosso betyr upstream ovenfor 

Vangsvatnet, hvilket forklarer at det ble registrert omtrent 3 ganger flere fisk fra slippet i Bolstadelva 

(downstream). Det er kjent fra tidligere at storparten av smolten blir spist av predatorer i 

Vangsvatnet og Evangervatnet, før den når den nedre delen av elva (Bolstadelva). I Modalselva var 

upstream-lokaliteten bare litt lengre oppe i elva enn downstream-lokaliteten.     

 

 

I begge disse elvene var det signifikant flere kontrollfisk (ubehandlet fisk) som ble detektert fra 

slippene downstream, mens forskjellene ikke var signifikante for slippene upstream. Dette skyldes 

nok i Vossos tilfelle at antall fisk fra upstream-lokaliteten som ble detektert var betydelig færre fordi 

storparten ble spist, og derfor ikke mange nok til å gi et sikkert resultat.  

Artikkelforfatterne trekker en konklusjon om at EB-behandling reduserer overlevelsen til 

slippgrupper av denne typen, slik at beskyttelseseffekten mot lakselus blir kamuflert. Dermed blir 

effekten av lakselusindusert dødelighet under utvandringen til havet undervurdert.  

Forsøket i Osterfjordelvene målte bare effekten i ferskvann, slik at det fremdeles er usikkert om vi får 

tilsvarende effekter i sjøvann. Hvis den målte effekten i ferskvann skyldes EB-toksisitet, er det liten 

grunn til å tro at vi ikke skulle få en tilsvarende effekt i sjø. Ytterligere studier bør gjennomføres for å 

finne ut hvorfor signifikante forskjeller oppstod bare for downstream-slippene, og om den eventuelle 

EB-effekten vil falsifisere tidligere slepeforsøk i regi av Vosso-prosjektet.   

HI-studie fra 2019 med indisier på toksisitet 

Det foreligger en studie av nyere dato som sammenlignet dødelighet i etterkant av avlusning ved 

hjelp av ulike metoder5. Mekanisk avlusning med varmt vann resulterte i forhøyet dødelighet i 31% 

av tilfellene, mot 25% for andre mekaniske metoder, 21% for hydrogenperoksid og mindre enn 14% 

for kjemoterapeutiske bademetoder (azamethiphos, cypermethrin og deltamethrin). Fôrtilsetningene 

emamectin benzoate og diflubenzuron inngikk ikke i studien. 
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Studien omfattet ca 10.000 behandlinger i perioden 2012-2017, og er altså ikke helt up-to-date mht 

mekaniske behandlinger. Det rapporteres om vesentlige forbedringer for disse metodene, særlig i 

2019 og 2020. HI-studien rapporterer om redusert dødelighet allerede i 2017 sammenlignet med de 

foregående årene. Forhøyet dødelighet ble kalkulert som differansen mellom registrert dødelighet i 

måneden før behandling (f.eks. 0,4%) og i måneden etter behandling (f.eks. 1,2%), slik at forhøyet 

dødelighet i dette eksempelet ville blitt kalkulert til 0,8%.  

Resultatet av analysen er vist i figuren nedenfor, der fargekodene 25–100; 10–25; 5–10; 2.5–5; 

1–2.5 betyr forhøyet dødelighet målt som prosentpoeng i kategoriene 1–2.5, 2.5–5, 5–10, 10–25 og 

25–100 prosentpoeng i temperaturintervallene 4–7, 7–10, 10–13 and 13–16°C. 

 

Uten å gå inn på detaljene som diskuteres i artikkelen, ser vi en effekt av de kjemoterapeutiske 

metodene som kan tolkes som toksisk, men som også kan tolkes som en temperaturavhengig 

behandlingseffekt. Artikkelforfatterne skriver at pyrethroider ikke er ansett toksisk for fisk, men det 

skal være registrert 50% økt oksygenkonsum etter behandling sammenlignet med kontroll, og 40% 

mer sammenlignet med behandling med azamethiphos. Referansen er til F.Oppedal, unpublished 

data. 

Konklusjon 



Alt i alt er det grunn til å at dette alvorlig. Vi bør snarest finne ut om replikat-studier og studier med 

nye vinklinger kan sannsynliggjøre toksiske effekter av kjemoterapeutika som brukes på 

oppdrettslaks.  


