
Ingen korrelasjon mellom lus i oppdrett og påslag av lus på villfisk  

FNI-artikkelen1 analyserer og sammenligner POene 3, 4, 5 og 7. FNI-forskerne fant ingen signifikant 

korrelasjon mellom andel villfisk over 0,1 lus pr g fiskevekt og 

1. andel anlegg som holdt seg under 0,2-grensa 

2. totalantall lus i et PO 

3. økningen i totalantall lus som følge av overskridelser av lusegrensene 

FNI-forskerne viste videre at Ekspertgruppens vurdering av dødelighetsrisiko for villfisken stemte 

dårlig overens med totalantall lus og med andel lus over 0,1/g.  

Disse observasjonene slår beina under den fundamentale forutsetningen som HI legger til grunn for 

sin risikovurdering. I metodekapittelet i sin siste rapport skriver HI2: 

Områder med få anlegg, lite oppdrettsfisk og få voksne hunnlus vil gi lave utslipp (fargekode grønn). 

Områder med flere anlegg, moderate mengder oppdrettsfisk og flere voksne hunnlus, vil gi middels 

utslipp (fargekode gul) mens områder med mange anlegg, mye oppdrettsfisk og et høyt antall 

hunnlus, vil ha høyt utslipp av lakseluslarver (fargekode rød). 

Ettersom nesten alle anlegg nå holder seg under lusegrensene, og derfor i gjennomsnitt har omtrent 

samme antall lus pr fisk, betyr dette at et PO med mange anlegg og mye oppdrettsfisk risikerer 

automatisk rødt lys. Når det nå er dokumentert at det er ingen sammenheng mellom smittetrykket 

målt som totalt antall lus i et område og påslaget av lus på vill laksefisk, bør dette føre til en revisjon 

av metodikken som har ført til rødt lys i PO4 og PO5. Vi må spørre oss om hvorfor HI-forskerne ikke 

selv kom på at det kunne være en god idé å sjekke denne sammenhengen. 

Beregningen av totalt antall lus kan ikke stemme 

Totalantallet lus i et PO er et teoretisk og modellert tall. Det kan være her ondets rot er begravd. En 

canadisk studie3 beregnet at den teoretiske produksjonen av nauplier i et typisk anlegg skulle gi en 

tetthet på 160 pr m3, mens de observerte en høyeste tetthet på 2 i løpet av 5-årsperioden 2012-

2016. Et eller annet skjer altså, som reduserer tettheten med 80-gangen. De norske smittemodellene 

inneholder ikke et ledd som reduserer tettheten som følge av for eksempel predasjon. Modellene 

forutsetter en daglig dødelighet på 17% som den eneste fortynningsfaktoren. Modellenes mangel på 

realisme kan forklare hvorfor de lager prediksjoner i utakt med virkeligheten. Tallet 17 skriver seg 

forøvrig fra noen gamle laboratorieforsøk, som av åpenbare grunner ikke har målt effekten av 

predasjon. Den canadiske studien beskriver en situasjon der det tok 17 minutter å redusere tettheten 

med 72%. Studien er beskrevet nærmere her: https://www.aquablogg.no/canadisk-studie-

konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-oppdrettsanlegg/  

Er dagens luseregime verdt prisen? 
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FNI-forskerne peker på paradokset at regelverket har tvunget oppdretterne til å gjennomføre svært 

mange behandlinger i løpet av en produksjonssyklus, og at dette har negative konsekvenser for 

fiskevelferd i tillegg til en høy økonomisk kostnad. Er streng overholdelse av grenseverdiene verdt 

prisen? Det er grunn til å spørre om ikke myndighetenes luseregime skaper større problemer enn det 

løser. 

Referat av noen detaljer fra studien 

I større detalj, så peker FNI-forskerne på følgende: 

1. Andel lokaliteter i et PO over 0,2-grensa påvirker ikke andel villfisk med mer enn 0,1 lus/g 

fisk. Eksempelvis hadde 30% av lokalitetene i PO5 overskridelser av 0,2-grensa, men mindre 

enn 25% av villfisken var over 0,1-grensa. Det var motsatt i PO4: bare 7% av lokalitetene var 

over 0,2, men 80% av villfisken var over 0,1. For eksempel var korrelasjonen mellom de to 

variablene -0,46 i PO4. 

2. Det er ingen korrelasjon mellom totalmengden lus i anleggene i et PO og andel villfisk over 

0,1-grensa. I 2015 hadde PO3 16 millioner lus, men mindre enn 40% av villfisken lå over 0,1. I 

PO4 i 2016 var det mindre enn 10 millioner lus i anleggene, men andel villfisk over 0,1 var 

høyere enn i PO3 i 2015. Korrelasjonen mellom de to variablene var 0,07 analysert for alle de 

4 POene over alle 4 år. 

3. Korrelasjonen mellom Ekspertgruppens vurdering av risikonivå og total mengde lus var 0,65, 

og 0,48 med andel villfisk over 0,1. Total lusemengde forklarte altså litt mer enn 40% av 

variasjonen i Ekspertgruppens vurdering, og andel villfisk litt mindre en fjerdedel.   

4. Det var ingen sammenheng mellom andel anlegg som holdt seg under tillatt grense og andel 

villfisk over 0,1.  

5. Korrelasjonen var 0,0 mellom økningen i totalantall lus som skyltes overskridelser av 0,2-

grensa og andel villfisk over 0,1. For PO4 var korrelasjonen til og med negativ (-0,37). 

FNI-forskerne stiller spørsmålet om nedregulering av antall fisk i anleggene ville hatt en positiv effekt, 

og svarer ved å påpeke at lavrisiko-POet 7 hadde flere fisk pr anlegg enn høyrisiko-POene 3 og 4. Hva 

kan poenget da være med å redusere biomassen med 6%? 

Elefanten i rommet de ikke vil snakke om 

FNI-forskernes funn var fravær av sammenheng mellom streng etterlevelse av lusegrensene og 

smittetrykket mot vill laksefisk. Likevel påstår de at dette ikke må tolkes som at de anbefaler å lempe 

på lusegrense-kravene. Poenget er, skriver de, at lusegrensene må komplimenteres av andre tiltak. 

De henviser til at andre anleggs- og områderelaterte faktorer kan påvirke smittetrykket mot 

villfisken, og nevner total biomasse i området, tettheten og plasseringen av oppdrettslokaliteter, 

antall og størrelsen av lokalitetene, og naturskapte forhold som sjøtemperatur og vannstrømmer. 

Konklusjonen de trekker er at effekten av strenge lusegrenser er begrenset hvis de ikke 

komplimenteres av parallelle tiltak som nevnt ovenfor, men de eksemplifiserer ikke hva som bør 

gjøres med lokaliteter og biomasse, og hvilken effekt de regner med at eventuelle endringer vil ha. 

Diskusjonen og konklusjonen framstår som løsrevet fra funnene som rapporteres. Artikkelforfatterne 

ønsker åpenbart å unngå å utfordre selve dogmet om at det er en sammenheng mellom lus og 

miljømessig skade. Observasjonene de presenterer tigger etter en diskusjon av spørsmålet om det er 

mulig å påvise at villfisken blir skadet av lus, og om en slik tenkt skade har noen som helst 

sammenheng med oppdrett. I stedet ligger det implisitt i den unnvikende diskusjonen de foretar, at 



de tenker at lus kan skade villfisk i et omfang som ikke er bærekraftig, og at 

forvaltningsmyndighetene må sørge for at oppdretterne blir pålagt en mer effektiv lusebekjempelse 

av hensyn til villfisken. 

FNI-forskerne dokumenterer altså at lus pr oppdrettsfisk ikke påvirker smittetrykket villfisken 

utsettes for. Det åpenbare spørsmålet blir da: hva kan ellers påvirke smittetrykket? Det like åpenbare 

svaret er at det er noe annet enn produksjonen av luselarver i oppdrettsmerdene. Konklusjonen må 

nødvendigvis bli at dagens luseregime bør skrinlegges. 

Samtidighetsparadokset  

Det såkalte samtidighetsparadokset er at lus slår seg på sjøauren tidligere enn den slår seg på 

nyutsatt oppdrettssmolt i samme område. Dette bør inspirere til å formulere en hypotese om at 

sjøaure og tilbakevandrende villaks utgjør et smittereservoar som kan påføre oppdrettsfisk lus. Altså 

omvendt av det luseforskerne har fortalt oss.   

Den nasjonale lakselusovervåkningen samlet til å begynne med inn data om infestasjonsnivået på 

innvandrende villaks. Eksempelvis ble det i 2000 registrert et gjennomsnitt på 17 lus pr laks fanget på 

20 kilenotstasjoner fra Karmøy til Sørøya4 (tabellen nedenfor). Variasjonen i gjennomsnitt var opp til 

28 lus, mens enkeltfisk kunne ha flere hundre. Dette ser ut til å være typisk både for tidligere og 

senere år, men gjennomsnittet kunne være over 30 på noen stasjoner. Den siste gangen NALO 

rapporterte lus på innvandrende laks var i 2002.  

 

Hvis vi sier at 500.000 villaks kom tilbake med 17 lus i snitt, blir dette 8,5 mill lus. Vi kan da regne ut 

at denne lusa kunne produsere om lag 5 milliarder luselarver. Dette er jo ikke ubetydelig, sett i 

forhold til at totalt antall lus på oppdrettsfisken i PO4 i 2019 var 8 millioner (FNI-artikkelens fig.8). 

Hvis 500.000 sjøaurer har 30 lus hver, blir dette 15 millioner lus i tillegg. 

I NALO-rapporten fra 2000 skriver forfatterne: 

Undersøkelsen viser imidlertid også at vill sjøørret og sjørøye blir adskillig høyere infisert med lus enn 

oppdrettslaks selv i samme fjordsystem. Relativt lave lusenivå på oppdrettslaksen i et område betyr 

ikke nødvendigvis at det samme er tilfelle hos vill laksefisk. 
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Dette kan velvillig tolkes som at forskerne var på sporet av elefanten i rommet på denne tiden, men 

at det i 2003 ble bestemt at de skulle slutte å se etter elefanter.  

Mulig forvaltningsgrep av hensyn til oppdrettsfisken 

FNI-artikkelen tilbyr som nevnt ingen forslag til effektive forvaltningsgrep. Derimot gjør forfatterne 

det i en rapport fra 2019, som presenterte de empiriske funnene 2020-artikkelen bygger på5. 

Dokumentasjonen de legger fram tyder på at det kan være mye å hente på å gjennomføre en 

egnethetsvurdering av lokalitetene næringen har satset på, med sikte på å utrangere lokaliteter som 

sliter med store luseproblem. Forslaget vil kunne hjelpe oppdretterne til å redusere luseproblemet 

for oppdrettsfisken, men FNI-forskerne trekker i stedet en ubegrunnet slutning om at dette vil 

redusere smittepresset for villfisken. Dette er det de skriver (mine uthevninger med fet skrift):  

Å revurdere og restrukturere arealbruken ville blant annet innebære å legge ned uegnede lokaliteter 

– anlegg som vedvarende sliter med store luseproblem – for så å flytte produksjon til alternative 

områder som er bedre egnet, og som har en større miljømessig tålegrense.  

Dette er et godt forslag, som er sannsynliggjort av forskernes egne funn. Figuren nedenfor er kopiert 

fra 2019-rapporten. Den viser at det er de 5 første av de 50 lokalitetene i PO3 som har størst vansker 

med å overholde lusegrensene (blå søyle). Lokalitet 1 og 2 er «verstingene» med størst problemer. 

Av til sammen 18 rapporteringer (over en periode på tre år), har de overskredet grensene 

henholdsvis 12 og 13 ganger. På lokalitet 1 er det i snitt gjort 11 tiltak i løpet av året, mens på 

lokalitet 2 er det gjennomført bare 1 behandling. Forskjellen i innsats er altså stor. Det er ikke opplyst 

om forklaringen kan være at lokalitet 2 er et stamfiskanlegg med unntak fra lusegrensene. Enkelte av 

lokalitetene som har få eller ingen overskridelser, som lokalitet 36 og 42, har til gjengjeld gjort svært 

mange tiltak for å overholde grensene, nesten 15 i snitt per år. Andre lokaliteter har gjort få tiltak, og 

har samtidig rapportert få overskridelser.  
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En rimelig slutning kan være at en landsomfattende kartlegging av lokalitetenes egnethet bør 

gjennomføres, og eventuelt legges til grunn for en restrukturering. 

Dagsnytt 18 presenterte FNI-funnene etter at forfatterne publiserte en kronikk i Aftenposten 

I Dagsnytt 18 22.10.2020 deltok Ilja Vormedal, fiskeriministeren og en representant for Norges 

Naturvernforbund.  De to sistnevnte mente at hvis reguleringer av grenseverdier ikke hjelper, så 

aktualiserer det satsing på lukkete anlegg. Så lenge elefanten i rommet ikke settes under lupen 

(premisset om at lus produsert i oppdrettsanlegg påvirker villfisken negativt), vil artikler av FNI-typen 

fortsette å inspirere misvisende konklusjoner. Det er premisset selv som må utfordres, ved å stille 

spørsmålene om det er mulig å påvise at villfisken blir skadet av lus, og om en slik tenkt skade har 

noen som helst sammenheng med oppdrett. 

Inspirerende empiri 

Når det er sagt, bør FNI-artikkelen likevel berømmes for å ha spilt inn mye solid empiri som vil bidra 

til å gi luseforskningen framgang. Noen av artikkelens mange gode illustrasjoner av 

forskningsfunnene er kopiert inn nedenfor. 

Fig. 12. Share of wild salmonids infested with > 0.1 lice per gram, PAs 3, 4, 5, and 7. Data labels 

indicate the expert group's conclusion for each PA. 

 

Fig.12 illustrerer mangelen på sammenheng mellom andel lus over 0,1-nivået og Ekspertgruppens 

vurdering av forventet dødelighetsrisiko for utvandrende laksesmolt. 

Fig. 5. Share of production sites in PAs 3, 4, 5, and 7 complying with 0.2 threshold, 2014–2019. Notes, 

Fig. 5: From 2013 to 2016, fish-farmers were required to implement coordinated de-lousing 

treatments during spring, to reduce the infestation pressure for wild salmon; however, the 

regulatory threshold was kept steady at 0.5 throughout the year.  

 



Fi.5 illustrerer at det har vært svært få overskridelser av 0,2-grensa i perioden, og særlig de siste 3 

årene. 

Fig. 4. Development of average lice levels in PA 3 (black), PA4(green) and PA 5 (orange). Notes to Fig. 

4: Data available for average lice levels are based on county borders, as the division into PAs did not 

come until 2017. PA 3* refers to sites in the county of Hordaland, which is representative of PA 3; PA 

4*, to sites in Sogn & Fjordane, representative of PA 4. PA 5* refers to sites in Møre & Romsdal, 

where there are slightly more sites than in PA 5, which might affect this graph.  

 

Fig.4 illustrerer at i gjennomsnitt har oppdrettsfisken holdt seg godt under 0,2-grensa i den antatt 

kritiske perioden under smoltutvandringen, med et mulig unntak i 2015. Overskridelser av 0,5-grensa 

har noen få ganger funnet sted om høsten og vinteren, når smolten for lengst har forlatt kysten og 

voksenfisken har gått opp i elvene. 


