
Ingen forskjell i villaksbestandenes utvikling mellom irrgrønne og mørkerøde POer 

Det er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som er saksøkt, men i realiteten er det forskerne 

som har gitt elendige råd til forvaltningsmyndigheten som nå må stå til rette for sine misgjerninger. 

Hvis Staten taper, vil dette måtte utløse rystelser i instituttverdenen. Hvis Staten vinner, er det 

fremdeles slik at den kronisk hjelpetrengende forskningsledelsen i instituttene har behov for 

avløsning.  

Staten må altså begrunne at modellert luseindusert villsmoltdødelighet stemmer med faktiske 

observasjoner av villaksbestandenes utvikling. Det er nemlig svært enkelt å etterprøve 

modellprediksjonene. Hvis lus dreper laks i et omfang som er bestandsregulerende, må det 

nødvendigvis oppstå forskjeller i laksebestandenes utvikling mellom de irrgrønne POene 1 og 13 på 

den ene siden, og de mørkerøde POene 3 og 4 på den andre siden. I POene 1 og 13 er luseindusert 

dødelighet beregnet til 0 for alle år i perioden 2012-20201. I PO3 er gjennomsnittlig dødelighet 

beregnet til 42% for den samme perioden, og i PO4 til 26%. Hvis ikke denne forskjellen materialiserer 

seg i målbare forskjeller i laksebestandenes utvikling i disse områdene, er det i alle fall ikke behov for 

trafikklys basert på lus. 

Nedenfor er det gjengitt to lysbilder som ble vist av Even Søfteland under hans vitnemål. Her er 

POene gruppert i en rød gruppe med gjennomsnittlig modellert dødelighet på 28%, en gul gruppe 

med gjennomsnitt på 12%, og en grønn gruppe fra Nordland og nordover med et gjennomsnitt på 

4%.  

 

 

 
1 Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, 
VidarWennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen, Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-
smolt migration in Norway, ICES Journal of Marine Science, , fsaa202, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202 

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202


 

Det viser seg da at disse store forskjellene i modellert dødelighet betyr ingenting for samlet utvikling 

for laksebestandene i de ulike PO-gruppene i 12-årsperioden 2008-2019. Er ikke dermed hele 

hypotesen om lakselusas bestandsregulerende effekt tilbakevist, og saken ferdig snakka? Nei, sier 

fluefiskernes venner, for uten luseindusert dødelighet ville det høstbare overskuddet vært enda 

større. Det er altså ikke vern av villaksen det er snakk om. Det er vern av fluefisket og elveeiernes 

økonomiske interesser Trafikklyssystemet er ment å handle om.  

Oppsummering av fakta 

Følgende observasjoner er tidligere begrunnet her på bloggen: 

1. Villaksen er i fin framgang i Norge 

2. Villaksen på Vestlandet har vist størst framgang sammenlignet med de andre regionene siden 

2008, da forvaltning etter gytebestandsmål ble innført 

3. Årsaken til villaksens sammenbrudd på slutten av 1980-tallet var langvarig overbeskatning i 

kombinasjon med et økologisk regimeskifte i havet som forringet mattilgangen for laksen 

4. Laksebestander responderer med bestandsvekst på redusert beskatning, men responderer 

ikke på mer effektiv lusebekjempelse 

5. Det er vanskelig å tenke seg at oppunder 100% dødelighet under smoltutvandringen og 

havbeiteperioden ikke fører til utryddelse av en laksebestand    

100%-paradokset illustrerer hvorfor vi ikke kan stole på statsautoriserte eksperter 

Summen av modellert luseindusert dødelighet, predasjon under smoltutvandringen og i senere 

stadier i havet, samt fangst, summerer i mange tilfeller til mer enn 100%. I en HI-rapport står det at 

beregnet dødelighet for utvandrende smolt fra Granvin var 94% i 20152. Dette passer dårlig sammen 

med at oppvandringen av laks i Granvin var den samme som tidligere både i 2016 og 20173. Innsiget 

til Granvin har siden økt. Ifølge sakkyndig vitne for Staten, Tor Næsje, vil 20% luseindusert dødelighet 

skape store problemer for villaksen. Han bør utfordres til å forklare hvorfor 94% ikke betyr noe. 

Tilfellet Vikja viser at luseindusert dødelighet nødvendigvis må være lav 

 
2 HI-rapport 10-2017 https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-
havforskningen/2017/virtuell_utvandring_smolt.pdf  
3 https://www.aquablogg.no/granvin-rapporten-slar-beina-under-tidligere-hardangerfjord-forskning/  

https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2017/virtuell_utvandring_smolt.pdf
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2017/virtuell_utvandring_smolt.pdf
https://www.aquablogg.no/granvin-rapporten-slar-beina-under-tidligere-hardangerfjord-forskning/


Av de mer vanvittige eksemplene har vi Vikja, der tilfeldighetene ville at vi kan se 

lusekommissariatets beregninger i kortene. I 2017 ble luseindusert dødelighet estimert til 62%, og 

fangstdødeligheten i elv var 34%. Gjenværende gytelaks var 9%, og summen blir 105%. Da er det ikke 

særlig plass til dødelighet etter at lusa og fiskerne har tatt sitt. Det er ikke lett å begripe hvorfor ikke 

luseforskerne realitetsorienterer sine beregninger ved å sjekke ut slike ting. Er de virkelig så naive at 

de ikke vet dette, eller er det en kalkulert beslutning for å unngå oppmerksomhet om at det driver 

med er bare tull?  

Vikja ligger omtrent midt i Sognefjorden. Figuren nedenfor viser fangst av laks i henhold til 

Lakseregisterets tall.   

 

Det er installert en wolffelle et stykke opp i elva, som i prinsippet skal fange all nedvandrende fisk. 

Det finnes data for smoltutvandringen i alle fall siden 20054, hvilket gjør det mulig å se på 

sammenhengen mellom antall utvandrende smolt og tilbakevandring av laks fra samme årsklasse. 

Faktisk dødelighet, eller overlevelse under beitevandringen i havet, kan da beregnes som 

forholdstallet mellom disse to størrelsene. I diagrammet nedenfor er resultatet vist for 6-årsperioden 

2012-2017.  

 

Det er kolonnen estimat i tabell 11 i oppgitt referanse som er brukt, ettersom den inkluderer et 

beregnet antall smolt produsert i restfeltet nedenfor fella. Antall tilbakevandrende laks er beregnet 

som elvefangst pr smoltårsklasse på vanlig måte (1SV + 2SV + 3SV), men gjenutsatt laks er ikke tatt 

med. I tillegg kommer gjenværende gytelaks etter avsluttet fiskesesong, beregnet ut fra 

 
4 Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar 2019: Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. LFI-
rapport 328. https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/2625652  
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gytefisktellingene i tilsvarende år. Legg merke til at fangsten i 2017 i henhold til Lakseregisteret var 

180 laks, mens fangsten i elva av smoltårsklasse 2017 var 296. 

Beregningen av overlevelsen til hver årsklasse gir et helt urealistisk resultat. Det pussige er at 

modellert overlevelse etter at luseindusert dødelighet er trukket fra, er lavere enn den faktiske, som 

vist i figuren nedenfor. Dette er selvfølgelig ikke korrekt.  

Modellert luseindusert dødelighet er hentet fra HI-publikasjonen Johnsen et al 20205, og ser slik ut 

(øverste rad): 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Modellert dødelighet 18 13 41 45 45 62 

Modellert overlevelse etter lus 82 87 59 55 55 38 

 

Det ikke er rom for mye ekstradødelighet etter smoltutvandringen. Enkelte år er den faktiske 

overlevelsen høyere enn den modellerte (2013, 2015 og 2017), som vist nedenfor.  

 

Avviket kan skyldes at estimert antall smolt er for lavt, at tilbakevandret laks er for høyt, og at 

modellberegnet dødelighet under smoltutvandringen er for høyt. Det er lite sannsynlig at 

smolttallene er helt feil. Antall tilbakevandrere kan inneholde relativt store antall streifere fra andre 

elver («feilvandrere»), og i tillegg rømt oppdrettslaks. Vi kan regne med at tilførselen av streifere 

normalt kan dreie seg om 10-20%. I motsatt retning trekker eksporten av streifere fra Vikja til andre 

elver.  

Men justerer vi for dette, som vist nedenfor, blir overlevelsen likevel urimelig høy, sett i forhold til 

tommelfingerregelen om at overlevelsen under beitevandringen i havet ligger på 5%. Figuren 

illustrerer et scenario der 30% av tilbakevandrerne er streifere, hvilket er urealistisk høyt ettersom vi 

ikke regner inn eksport. 

 
5 Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, Vidar 
Wennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen, Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt 
migration in Norway, ICES Journal of Marine Science, , fsaa202, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202 

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ro

se
n

t

Modellert og faktisk overlevelse i Vikja

Modellert overlevelse etter lus Faktisk overlevelse

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202


 

Dødeligheten etter at lusa har tatt sitt er fremdeles urealistisk lav. Et alternativt scenario der vi setter 

luseindusert dødelighet til 5% kombinert med 30% streifere ser slik ut: 

 

Fremdeles er overlevelsen overraskende høy, men dette begynner å nærme seg et realistisk scenario. 

Skal nærme oss 95% dødelighet under havbeiteperioden, må vi i tillegg til mindre enn 5% 

luseindusert dødelighet forutsette mer enn 50% streifere. 

Dette er enda en indikasjon på at luseindusert dødelighet nødvendigvis må være ubetydelig hvis 

observert tilbakevandring til Vikja skal kunne forklares. Det er i alle fall klart at tilfellet Vikja illustrerer 

at lus ikke kan være populasjonsregulerende.  

Bjarne Gjerde: modellverktøyet mangler empirisk støtte  

Som om mangel på faktisk effekt i seg selv ikke skulle være nok til å trekke teppet vekk under 

Trafikkysmodellen, så framførte flere av de sakkyndige vitnene drepende kritikker av luseforskningen 

ved HI og ved andre institutter. Bjarne Gjerde tilbakeviste en artikkel av Myksvoll et al6, som HI har 

 
6 Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan 
Karlsen, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik 2018 Evaluation of a 
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brukt som selve beviset på at modellene stemmer med virkeligheten7. Myksvoll-artikkelen er brukt 

som referanse i så godt som samtlige etterfølgende artikler om HI-modellen. Knut Wiik Vollset var 

sakkyndig vitne for Staten, og benektet at Ekspertutvalget hadde lagt spesiell vekt Myksvoll-

artikkelen. Dette er åpenbart kontrafaktisk, for det finnes ingen andre referanser for test av 

prediksjon mot registrert lusepåslag.  

Artikkelen ble kritisert her på bloggen i 20188. Da var konklusjonen at påstanden om modellens 

prediktive evne er rent oppspinn.  Påstanden om at den publiserte artikkelen styrker 

trafikklysmodellen er tøv. Resultatene viser tvert om at Trafikklysmodellen er en oppfinnelse som 

snarest bør få rødt kort og vises av banen i vanære. 

Gjerde reanalyserte data fra Myksvoll et al, som sammenlignet predikert lusetetthet på vill laksefisk 

(PLTF) med registrert lusetetthet (RLTF) på sjøaure. Myksvoll og co kom fram til at korrelasjonen var 

god, og HI brukte dette som bevis på at den hydrodynamiske modellen deres hadde god prediktiv 

evne. Gjerde påviste at dette slett ikke var tilfellet, og at prediksjonen forklarte mindre enn 30% av 

variasjonen i de observerte tallene. Han illustrerte dette bl.a. med lysbildene vist nedenfor. Lysbildet 

til venstre viser at den påstått gode sammenhengen i virkeligheten er en punktsverm uten tendens, 

og den til høyre viser at Myksvolls sammenheng er dårligere enn very poor på Williams skala.  

 

 

 

 

Gjerde har i virkeligheten påvist av modellverktøyet som hele trafikklysmodellen henger på er uten 

bruksverdi. Ettersom Gjerdes presentasjon var basert på avansert statistikk, er det imidlertid lite 

sannsynlig at dommeren forstod noe som helst. Vi får håpe at i det minste forskerne som overvar 

presentasjonen fikk med seg dette, og at de nå går i tenkeboksen for å reflektere over hva de driver 

med.  

Den eneste gyldige metoden for å teste modellene er å måle faktisk luselarvetetthet ved hjelp av 

planktonhåvtrekk på steder der modellprediksjonen gir en bestemt tetthet. Hvorfor forskerne ikke 

allerede har prøvd å verifisere modellen sin på denne måten, er det bare de selv som vet, og 

muligens den hjelpetrengende forskningsledelsen som syns det er kjekt med 40 mill inn på konto 

hvert år for å leke seg med modeller.  

Solveig van Nes: Taranger-modellen for dødelighet er feil 

 
national operational salmon lice monitoring system—From physics to fish. PLOS ONE 13(7): e0201338. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201338 
7 https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/september/villfisk-bekrefter-lusemodellen  
8 https://www.aquablogg.no/redningsaksjon-for-his-lusemodell-falt-i-fisk/  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201338
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/september/villfisk-bekrefter-lusemodellen
https://www.aquablogg.no/redningsaksjon-for-his-lusemodell-falt-i-fisk/


Sakkyndig vitne Solveig van Nes påpekte at dødelighetsmodellen som benyttes av HI, Ekspertutvalget 

og VRL er helt ute av kurs, og at laksesmoltens toleranse for lus i virkeligheten er 3 ganger høyere. 

Hvis dette blir satt inn i den virtuelle smoltmodellen, ville samtlige POer blitt grønne. 

HI har selv levert data som viser at sjøaurens toleranse for lus er svært mye høyere enn det som er 

lagt til grunn i dødelighetsmodellen9. I en gruppe sjøauresmolt som ble kunstig infisert på et nivå som 

var 8 ganger høyere enn det som er angitt som grensa for 100% dødelighet, døde bare 44% av 

individene i den infiserte gruppa, mot 26% i den ikke-infiserte kontrollgruppa. Ekspertene lot seg ikke 

imponere av dette, og holdt fast på den såkalte Taranger-modellen som forskningsdirektøren 

publiserte i 2011. Igjen en benektelse av fakta. 

Anders Lamberg: effekten av laksefisket er større enn effekten av lus 

Sakkyndig vitne Anders Lamberg forklarte at fiske og fangst er en viktigere menneskeskapt påvirkning 

enn lus. Vi har en rekke eksempler på at redusert beskatning har gitt en kraftig respons i 

laksebestander. Lamberg nevnte Laukhellevassdraget10 og Orkla som eksempler. De høye modellerte 

luseinduserte dødelighetene kan umulig være korrekt, i lys av at fangsten varierer fra 20 til 80%. 

Tross alt er ikke reell dødelighet tett oppunder 100%. Lamberg forklarte videre at laksebestandene i 

Norge generelt er i framgang, og at framgangen på Vestlandet er sterkere enn i andre regioner. 

Sakkyndig vitne for Staten, Kjetil Hindar, viste til sin egen oppfinnelse Kvalitetsnormen for villaks, og 

mente at laksen i høyeste grad er truet og i tilbakegang. Lamberg tilbakeviste dette som en 

kontrafaktisk påstand, ved å bruke VRL som sannhetsvitne. Hindar viste også til sammenbruddet for 

Vossolaksen som typisk for lakseluspåvirket utvikling i PO4. Han har åpenbart ikke fulgt med i 

timen11. Hindar utmerket seg dessuten med å bruke sin tid på lite vellykket høytlesning fra 

lusekommissariatets kanoniserte skrifter. Nedenfor er det gjengitt et diagram som viser nesten 

dobling i elvefangsten av smoltårsklasser i 27-årsperioden 1992-2019. 

 

Vil dommeren legge vekt på realiteter eller formaliteter? 

Det krever mye av dommeren å vurdere de faglige argumentene som ble framført. Det er ikke 

utenkelig at en salomonisk dom vil bli å sende saken tilbake til NFD for ny vurdering. 

 
9 https://www.aquablogg.no/hi-dokumenterer-at-sjoaure-har-hoy-toleranse-for-lus/  
10 Anders Lamberg, Vemund Gjertsen, Sondre Bjørnbet, Rita Strand og Øyvind Kanstad Hanssen 2015: 
Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2013. SNA-rapport 3/2015 
http://ferskvannsbiologen.net/Lakselva-2013.pdf 
11 https://www.aquablogg.no/er-vosso-forskningen-verre-enn-palmeetterforskningen/  
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Staten bygger sitt forsvar på at staten har plikt til å beskytte miljøet, og at forvaltningen har rett til å 

utøve fritt skjønn når de utøver sin plikt med hensyn til dette aktverdige formålet. Handlingsrommet 

for forvaltningsreguleringer er etter regjeringsadvokatens mening svært stort. Føre-var-prinsippet gir 

etter statens mening et lempeligere beviskrav i forhold til justeringsforskrifter enn normalt, og at 

alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig. Staten innser at det eksisterer usikkerhet med 

hensyn til den faktiske skade lusa påfører villaksen, og har derfor overlatt dette skjønnet til 

eksperter, som forutsetningsvis er bedre skikket til å vurdere usikkerheten enn f.eks. 

fiskeoppdrettere, advokater eller andre uten akkreditert akademisk kompetanse. 

Regjeringsadvokaten mente at Ekspertutvalget og Styringsgruppen består av en gjeng med 

professorer, og at deres faglige skjønn ikke kan trekkes i tvil. Dette ble underbygget ved at advokaten 

viste retten lange lister med referanser til vitenskapelig litteratur og instituttrapporter.   

Regjeringsadvokaten mente videre at det ikke var synd på fiskeoppdrettere som kom til å tape 

penger på nedtrekket, og siterte fra Grunnrenteutvalgets innstilling for å vise at rikinger tåler å tape 

litt. Det ble videre hevdet at lakselus er villaksens største utfordring, og at villaksen har hatt en 

negativ utvikling og var truet. Det siste er en kontrafaktisk påstand, som lett kan etterprøves. Alle 

piler peker oppover for villaksen, unntatt for Tanalaksen, som er ødelagt av overbeskatning12.   

Staten ønsket ikke å debattere påstanden om at lakselus er villaksens største utfordring. Dette 

regnes vel som åpenbart, begrunnet med at ekspertene er statens sannhetsvitner. Vi andre tenker at 

ekspertene er avkledd. Regjeringsadvokaten spurte flere ganger hva som skal til for at oppdretterne 

godtar rødt lys. Svaret bør være empirisk dokumentasjon av at lus er bestandsregulerende for villaks. 

Altså ikke en matematisk formel for beregning av risiko for dødelighet, basert på en rekke tvilsomme 

og feilaktige forutsetninger. Stikkordet er bestandsregulerende dødelighet, ikke 

laboratorieeksperimenter som viser at individer kan drepes av lus.  

Advokatene Trond Hatland og Liv Utvær presenterte saken for oppdretterne. Det er litt vanskelig å 

skjønne saksøkernes strategi, fordi advokaten hevdet at oppdretterne ikke ønsker å avvikle 

Trafikklyssystemet. De ønsker å utsette implementeringen, begrunnet med at metodene som 

benyttes til å fastslå effekten av lus foreløpig ikke er gode nok. Saksøker ønsket ikke å trekke i tvil at 

lus kan drepe postsmolt, men hevder at omfanget av luseindusert dødelighet er mindre enn antatt, 

og at vi ikke vet nok til å beregne omfanget. Hvis poenget er at ekspertene foreløpig ikke er treffsikre 

nok, så ligger det i kortene at ekspertisen kan forbedre seg, og at Trafikklyssystemet vil kunne bli et 

fornuftig verktøy for forvaltning på et senere tidspunkt.  

Problemet med denne argumentasjonen er at man tilslutter seg selve prinsippet om at lus kan ha 

populasjonsregulerende kapasitet. Dette er både kontrafaktisk og kontradiktorisk i forhold til det 

flere av vitnene forklarte, men i overensstemmelse med det de sakkyndige vitnene Peder Jansen og 

Henning Urke sa. Disse vitnene la vekt på at det er viktig å avluse til riktig tid, og at mer nøyaktig 

kunnskap om utvandringstiden for smolt vil forbedre sjansene for å treffe riktig. Det er imidlertid 

ingen ting som tyder på at våravlusningen spiller noen som helst rolle for villsmoltens skjebne. 

Smoltutvandringen er ikke en kritisk periode som avgjør årsklassens styrke13, og lavere lusegrense 

 
12 https://www.aquablogg.no/fortellingen-om-villaksen-ma-skrives-om/ og 
https://www.aquablogg.no/overfiske-er-hovedarsak-til-bestandsnedgangen-for-vill-laksefisk/ og 
https://www.aquablogg.no/destruksjonen-av-tanalaksen-fortsetter/  
13 https://www.aquablogg.no/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-arsklassestyrken/  

https://www.aquablogg.no/fortellingen-om-villaksen-ma-skrives-om/
https://www.aquablogg.no/overfiske-er-hovedarsak-til-bestandsnedgangen-for-vill-laksefisk/
https://www.aquablogg.no/destruksjonen-av-tanalaksen-fortsetter/
https://www.aquablogg.no/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-arsklassestyrken/


eller færre lus under smoltutvandringen har ikke hatt effekt14. Hvorfor oppdretterne ser seg tjent å 

påstå det motsatte er et mysterium.  

Saksøkervitnene argumenterte i sine partsforklaringer med at det er viktig å ha lave lusetall under 

smoltutvandringen, og at oppdretterne har gjort store framskritt i lusebekjempelsen for å nå et 

selvpålagt mål om 0,1 lus/g. Det er ikke lett å skjønne at oppdretterne ser seg tjent å påstå det 

motsatte av det vi faktisk observerer. Denne selvpiskingen kan bare bidra til å sementere et 

avlusningsregime som ikke bare er svært kostnadsdrivende, men som også påfører oppdrettsfisken 

unødvendig stress og høyere dødelighet enn nødvendig. Vi snakker om et klassisk selvskudd i foten.  

Konklusjon 

Reformasjonen rev ned presteskapets gudegitte myndighet til å bestemme over folks liv og levnet. Vi 

bør nå spørre oss om ikke det gamle presteskapet er erstattet av et moderne ekspertvelde med 

tilsvarende okkult myndighet. Trafikklysene er et eksempel på moderne overtro innført av eksperter 

med full kontroll over avmektige politikere.  

 

 
14 https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-hatt-effekt/ og 
https://www.aquablogg.no/lusas-naturlige-arssyklus-ma-integreres-i-bekjempelsesstrategien/  

https://www.aquablogg.no/verken-samordna-varavlusning-eller-02-grense-har-hatt-effekt/
https://www.aquablogg.no/lusas-naturlige-arssyklus-ma-integreres-i-bekjempelsesstrategien/

