
ICES-modellen er mangelfull 

ICES sin PFA-modell bruker en konstant månedlig dødelighet på 3% når laksen er i havet. PFA 

beregnes pr 1.januar, separat for laks som blir gytemoden samme år (ensjøvinterlaks, 1SV) og ikke-

modnende laks (flersjøvinterlaks, MSW-Multi SeaWinter). 3% dødelighet gjelder altså fra årsskiftet, 

det vil si etter at smolten allerede har vært på havbeite i 6-8 måneder. ICES beregner ikke 

dødeligheten fra utvandringen fra elv til kyst, eller fra ankomst i havet til 1.januar. ICES-modellen 

antar 3% konstant månedlig dødelighet også for MSW-laksen, som skal tilbringe ytterligere 18 

måneder i havet (2SV). ICES forklarer ikke hvordan tallet 3% har oppstått, men vi er invitert til å stole 

på ekspertenes beste skjønn.  

Regnemodellen som ble presentert i forrige blogg gjør det mulig å studere effekten av ulike 

prosentsatser for månedlig dødelighet. Dødeligheten kan dessuten varieres i ulike faser av 

sjøoppholdet. En variant av modellen kan brukes til å beregne hvor mange smolt som må til for å 

resultere i en tilbakevandring på 500.000 laks. Resultatet blir som vist i figuren nedenfor. De blå 

søylene viser hvor mange smolt som starter på havbeitet, etter at 70% naturlig dødelighet fra elv til 

kyst er unnagjort. Med 3% månedlig dødelighet må 900.000 ankomme havet og starte på 

beitevandringen for at 500.000 skal komme tilbake som gytelaks. 3 millioner smolt må til for å gi 

900.000 laks i havet. Regner vi inn en ekstradødelighet forårsaket av lus på 30%, må det produseres 

3,9 mill smolt. Dette stiger proporsjonalt med økende prosentvis dødelighet. Det siste er en kunstig 

virkelighet som ikke er korrekt. 

 

Vi kan konstatere at det er først ved 10% månedlig dødelighet at vi kommer opp i et behov for 10 

millioner smolt for at regnskapet skal balansere. Dette forutsetter 0 luseindusert tilleggsdødelighet. 

Med 30% ekstra lusedødelighet passeres 10 millioner-grensa ved litt mer enn 8% månedlig 

dødelighet. 

10 eller 6 millioner smolt? 

10 millioner er tallet våre villaksforskere for tiden ser ut til å tro på. Så sent som da Rieber-Mohn 

utvalget leverte sin innstilling «Til laks åt alle kan ingen gjera» i 1999, var det omforente tallet 6 

millioner smolt. Vi har aldri fått en forklaring på endringen. Hoppet fra 6 til 10 kom antakelig i 2007, 

da førstegenerasjons gytebestandsmål ble utregnet. Det er fremdeles førstegenerasjonsmålet som 

gjelder, og verifikasjonen mangler stadig vekk 15 år senere.  
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Sannheten er at det er ingen som vet hvor mye smolt elvene produserer. Ifølge et NINA-notat1 som 

benyttes av Ekspertutvalget for Trafikklys, er teoretisk smoltproduksjon i Norge 10 millioner. I 

Laukhellevassdraget på Senja er estimatet 27.536. Da Skandinavisk Naturovervåkning foretok 

opptelling av utvandrende smolt i 20142 ble det registrert 11.366, eller 41% av NINAs anslag. For 

årene 2008-2011 ble gjennomsnittlig antall utvandrende smolt angitt til 7872, eller 29% av NINAs 

anslag. Etter 2008 ble fiskeinnsatsen i Laukhelle kraftig nedregulert. Det resulterte i sterk økning de 

påfølgende årene for smoltproduksjonen av laks, sjøaure og sjørøye, en dobling av gytebestandene 

av laks og sjøaure og en tidobling for sjørøye. Potensialet for smoltproduksjon ligger trolig nærmere 

tallet fra 2014 enn gjennomsnittet de tidligste årene i serien.  

Alternativt har NINA rett i sitt anslag, hvilket i tilfelle må bety at overbeskatningen fortsatte også 

etter nedreguleringen av fisket, og at smoltproduksjonen ikke nådde sitt potensial. VRL oppgir i sin 

siste rapport3 at GBM har vært oppnådd alle år siden 2012, men det er ikke lett å stole på kaninene 

som VRL trekker opp av hatten. 

I Vegårdsvassdraget er NINAs estimat 25.387 smolt, mens en undersøkelse fra 2009 konkluderte med 

9000 smolt dette året4. Med VRL som angitt kilde, oppgir Lakseregisteret en måloppnåelse for GBM 

på 61% for perioden 2009-2012, en totalbeskatning på bare 18% og at overbeskatningen var 0% for 

denne elva. Årsaken til manglende måloppnåelse må altså være svikt i smoltproduksjonen, som 

burde vært 14.750 (9000/0,61). Det er 58% av NINAs anslag. 

For perioden 1991-2005 ble gjennomsnittlig mengde presmolt i Stjørdalselva beregnet til 59.4005, 

mens NINAs estimat for smoltproduksjon ligger på 157.000. Presmoltestimatet bør gi omtrent 

halvparten så mange smolt eller litt mer, kanskje et sted mellom 30.000 og 45.000, altså 19-29% av 

NINAs anslag. 

5 millioner smolt? 

Ting tyder på at det faktisk er usannsynlig at norske elver produserer 10 millioner smolt. Eksemplene 

i avsnittet ovenfor innebærer at tallet kan være halvparten, eller enda mindre. Eksempelvis kan 

regnestykket gjøres opp med en utvandring av 5 millioner smolt (4,3-5,2), som blir til en populasjon 

på havbeitet på 1,3 til 1,6 millioner smolt, og en tilbakevandring til kysten på ca 0,5 millioner 

voksenlaks etter at gjennomsnittlig dødelighet under havbeitet har vært mellom 5 og 6% pr måned.  

Med 10% ekstradødelighet pga lus måtte et slikt tap blitt kompensert av 0,5 prosentpoeng mindre 

månedlig dødelighet for å gi 500.000 voksenlaks på innsig. Dette er godt innafor årlig variasjon i 

naturlig dødelighet. Det illustrerer hvor lite sensitiv bestandsutviklingen til villaksen er for påvirkning 

av luseindusert dødelighet. Vi har ikke kontroll på hvor stor dødeligheten er i ulike faser av 

sjøoppholdet, men regnemodellen illustrerer at dødeligheten må være høy, og at lus nødvendigvis 

må utgjøre en liten del av totaldødeligheten. Variasjonen mellom år er stor i nasjonal skala, og veldig 
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stor i enkeltelver. I et nasjonalt gjennomsnitt vil variasjonene i de enkelte elvene glattes ut, slik at 

svingningene blir mindre, men likevel betydelige.  

Konstant månedlig dødelighet eksisterer ikke i virkeligheten  

Månedlig dødelighet må oppfattes som et gjennomsnitt for hele perioden laksen er i havet, og er 

mest sannsynlig sammensatt av høyere dødelighet for små laks, og lavere dødelighet for større laks. 

Modellen kan enkelt raffineres for å bygge inn dette elementet. Et av poengene er imidlertid å 

illustrere at tallet 3% månedlig dødelighet må være helt ute av kurs, eller så er smoltproduksjonen så 

liten at overlevelsen blir usannsynlig høy. Med 3-4 millioner smolt, må overlevelsen være 13-17%, og 

med 5 millioner smolt blir den 10%. Det var faktisk en overlevelse på 11,6% som ble påvist i 

Laukhellevassdraget for hele smoltårganger, fordelt med 8,1% for 1SV, 3,5% for 2SV og 0,6% for 3SV. 

Det er et interessant spørsmål hvilket eller hvilke ledd som sviktet da det Nord-Atlantiske 

bestandskomplekset kollapset på slutten av 1980-tallet. Det er åpenbart at laksen må ha nok mat av 

riktig kvalitet til riktig tid for at overlevelsen skal bli høy. Var det planktoniske beitedyr i den første 

sjøfasen som sviktet? Eller mesopelagisk fisk av typen lysprikkfisk og laksesild? Eller større byttedyr 

som lodde? Eller næringskonkurranse fra pelagiske arter som sild og makrell? Eller oppblomstring av 

predatorer? Eller et omfattende ulovlig, uregistrert og urapportert fiskeri? Eller effekten av langvarig 

overbeskatning i lovlige fiskerier?     

VRLs metode viser at lus ikke har forhindret vekst i innsiget av norsk laks 

VRL bruker en annen metode enn ICES til å beregne lakseinnsiget til kysten av Norge. Metoden er 

beskrevet i figuren nedenfor (kopiert fra VRLs rapport for 2012), og betegnes som kyst-PFA. I ICES-

terminologi kalles dette Returners. 

 

Resultatet av VRLs beregninger er vist i figuren nedenfor, der innsiget (VRL) er sammenlignet med 

totalfangsten av laks i sjø og elv (SSB).  



 

Beskatningen har vært konstant, og innsiget økende. Lus har altså ikke hatt effekt på de langsiktige 

trendene. Det har derimot nedregulering av fangstinnsatsen og dermed fangstdødeligheten hatt. 

Tankekorset er altså: hvorfor reagerer laksebestander på redusert beskatning, men ikke på 

luseindusert dødelighet?  

Svaret er åpenbart: beskatning er en realitet, som rammer villaksen etter at naturlig dødelighet i 

havet er avsluttet, mens lus er en modellkonstruert oppfinnelse uten effekt.  
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