
Lousy circumstances for luseforskere: må sjøaure ha mye lus for å overleve? 

En ny artikkel forfattet av forskere ved UiB og UiT har tittelen «Making the best of lousy 

circumstances: the impact of salmon louse Lepeophtheirus salmonis on depth preference of sea trout 

Salmo trutta».  Den beskriver et eksperiment utført våren 2017 i Herdlefjorden, der det ble samlet 

inn naturlig infisert sjøaure som ble implantert med akustiske sendere og satt ut i en liten merd. 

Hensikten var å finne ut om den naturlige haloklinen, det vil si topplaget av ferskvann i fjorden, ville 

påvirke lusas og fiskens skjebne. 

Forfatterne skriver at sjøauren var infisert med i gjennomsnitt 68 lus hver (±58). De 48 forsøksfiskene 

ble delt inn i grupper på 12, som hver oppholdt seg i en kort periode i merden i 4 ulike perioder (10.-

17.mai, 22.mai-1.juni, 2.-12.juni og 15.-25.juni).  

Forskerne rapporterte at 25% av forsøksfisken døde, at gjennomsnittlig antall lus ble redusert fra 68 

til 35 i løpet av de 8-10 dagene forsøkene pågikk, og at reduksjonen i antall lus korrelerte bedre med 

overflatesaliniteten enn med saliniteten der hver fisk oppholdt seg mest. Forfatterne tolker dette 

som at kortvarig eksponering til svært lav salinitet helt i overflata har større effekt på lus enn mer 

langvarig eksponering til moderat salinitet. 

Det forskerne ikke rapporterte 

Det som ikke ble rapportert, var at fisken som døde hadde mindre lus enn den som overlevde. Fisken 

som overlevde hadde i gjennomsnitt 32 fastsittende og 36 bevegelige lus (totalt 68), mens de som 

døde hadde henholdsvis 28 og 17 (totalt 45). Dette følger av en analyse av tabell 2 i artikkelen, som 

presenterer data om dette. Gjennomsnittlig antall lus for alle 47 fisker i tabell 2 var 31 fastsittende og 

31 bevegelige, altså totalt 62 lus. Hvor kom de resterende 6 fra, som skal gi et totalgjennomsnitt på 

68? De 48 fiskene i tabell 2 er dessuten 47. 

Skal vi mistenke at det lavere infestasjonsnivået på fisken som døde ikke ble rapportert, fordi 

resultatet ikke stemmer med antakelsen om at økende infestasjonsnivå gir økende dødelighet? Dette 

er en forutsetning som er lagt til grunn for Trafikklyssystemet. Hvis dette ikke stemmer, vil 

trafikklysene flakke med fargene sine, og forskerne som har konstruert det vil bli flakkende i blikket.  

Forskjellen i infestasjonsnivå på gruppen som døde og den som overlevde var at de som overlevde 

hadde 51% flere lus. Ettersom det ikke er sikkert at det er dødelig å ha 34% færre lus enn den 

gruppen som overlevde, så er forklaringen på forskjellen en annen. Poenget er vel at det er ingen 

sammenheng mellom luseinfestasjon og overlevelse. Trafikklyssystemet har atter en gang fått en 

dødelig skade. 
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