
Lusebekjempelsen har ingen effekt for villaksen 

Den forrige bloggartikkelen handlet om at simulering av laksens livsløp i havet tyder på at flere 

gjengse antakelser om dødelighet i ulike faser bør revideres. Selv svært høy simulert luseindusert 

dødelighet påvirker årsklassestyrken og bestandsutviklingen overraskende lite. Dessuten har norsk 

laks hatt en vedvarende bestandsøkning i alle fall siden 2007, til tross for at lus påstås å være 

regulerende i motsatt retning, og samtidig har beskatningen holdt seg på samme nivå. Det er altså 

lite som tyder på at villaksen er i nød og trenger den enorme innsatsen mot lusa. Betimelige spørsmål 

er: kan det tenkes at oppdrettsnæringens innsats er årsaken til framgangen? I så fall trenger vi vel 

ikke Trafikklysordningen? 

I denne oppfølgingsartikkelen settes lyset på følgende påstand i den kanoniserte skriften om hvordan 

lakselus påvirker villaks1: 

Det er generelt antatt at laksebestander ikke er tetthetsregulert i marin fase, og det er vist fra 

Imsa i Rogaland at det er en lineær sammenheng mellom antall smolt som forlater elva og 

antall gytefisk som returnerer (Jonsson mfl. 1998). Dette innebærer at det er rimelig å anta at 

det er direkte proporsjonalitet mellom antall smolt som vandrer ut og antall fisk som 

returnerer, og videre at en 10 % ekstra dødelighet i en bestand av utvandrende smolt 

reduserer antall gytefisk tilbake til elva med 10 %.  

Data fra Imsa viser det motsatte 

Den feilaktige påstanden begrunnes med henvisning til observasjoner fra Imsa. I artikkelen til Jonssen 

& Jonssen fra 19982 finner vi disse figurene: 

 

 

 
1 Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Pål Arne Bjørn, Peder Andreas Jansen, Peter Andreas Heuch, Randi 
Nygaard Grøntvedt, Lars Asplin, Ove Skilbrei, Kevin Glover, Øystein Skaala, Vidar Wennevik og Karin Kroon 
Boxaspen. Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til 
genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende 
laksefiskbestander. Rapport fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. HI-rapport 3/12 og VI-rapport 
7/2012. https://imr.brage.unit.no/imr-
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2 Nina Jonsson, Bror Jonsson and L. P. Hansen 1998. The relative role of density‐dependent and density‐
independent survival in the life cycle of Atlantic salmon Salmo salar. Journal of Animal Ecology 67(5):751 – 762. 
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Diagrammet til venstre viser sammenhengen mellom smoltutvandringen fra Imsa og totalt antall 

voksne laks på tilbakevandring mot kysten fra samme smoltkohort, mens diagrammet til høyre viser 

oppvandringen i Imsa for hver smoltkohort. Spredningen er størst i diagrammet til høyre, der r2 er 

beregnet til 0,38 mot 0,73 til venstre. Forskjellen kan skyldes at totaltallene til venstre er estimater 

basert på mange forutsetninger om merkedødelighet, streifing og sjøfangst. De er derfor atskillig mer 

usikre sammenlignet med registreringene i fiskefella. Holder vi oss til det høyre diagrammet, så 

illustreres den dårlige sammenhengen mellom antall smolt i en kohort og antall voksen laks tilbake til 

elva ved at smoltutgangen var den samme i 1988 og 1990, mens det kom tilbake 275 laks i 1988 og 

100 i 1990.  

Artikkelen fra 1998 kan ikke tas til inntekt for proporsjonalitet mellom utvandrende smolt og 

tilbakevandrende voksenfisk. Den viser tvert om at sammenhengen er dårlig. Lusekommissariatet har 

ingen andre referanser enn 1998-artikkelen. Vi kan dermed slå fast at påstanden om proporsjonalitet 

er oppspinn.  

Er Imsa-laksen representativ for villaks? 

En visuell avlesning av data fra disse figurene gir et resultat som vist i tabellen nedenfor. 
 

Antall fisk Overlevelse 
 

Smolt Total Imsa Til Imsa Totalt 

1975 2800 
 

195 7 % 
 

1976 3100 830 140 5 % 27 % 

1977 2000 850 175 9 % 43 % 

1978 1520 600 130 9 % 39 % 

1979 1490 580 160 11 % 39 % 

1982 700 150 20 3 % 21 % 

1983 1450 320 80 6 % 22 % 



1984 1050 260 100 10 % 25 % 

1985 700 180 50 7 % 26 % 

1986 300 80 30 10 % 27 % 

1987 550 210 120 22 % 38 % 

1988 1600 500 275 17 % 31 % 

1989 1100 250 175 16 % 23 % 

1990 1750 180 100 6 % 10 % 

1991 1800 300 160 9 % 17 % 

1992 1100 170 80 7 % 15 % 

1993 400 140 75 19 % 35 % 

 

Det mest iøynefallende er at beregnet overlevelse er svært høy, både totalt (27% i gjennomsnitt for 

16-årsperioden) og for den fraksjonen som kom tilbake til Imsa (10% i gjennomsnitt for 17 år). Etter 

2000 har gjennomsnittet for laks tilbake til Imsa vært ca 3%, som vist i figurene nedenfor kopiert fra 

VRLs siste statusrapport. 

 

Det er noe foruroligende ved Imsa-kurvene. I perioden 1980-2000 var svingningene fra år til år svært 

store, men vi hadde toppår i 1980, 1985, 1991 og 2000. Deretter er det ingen toppår, men en stor 

tilbakegang fra 2005 til 2006, som er det hittil svakeste året i serien med mindre enn 1% gjenfangst. 

Siden 2009 har gjenfangsten tatt seg noe opp igjen, og har ligget mellom 2 og 4% siden 2010. 

Utviklingen ser ut til å ha vært betydelig dårligere i Imsa enn andre elver. I Laukhellevassdraget lå 

overlevelsen på 11% omkring 2014.  

Det eksisterer en slags faglig konsensus om at overlevelsen til villaksen i sjøfasen er omtrent 5%, og 

at dette er en tredjedel i forhold til hvordan det var for 3-4 tiår siden (15%). Dette stemmer sånn 

noenlunde med at tilbakevandringen er estimert til over 1 million voksenlaks i de gode årene på 

1970- og 1980-tallet, mot 0,5 millioner nå for tiden. Sannsynligvis er idéen om tilbakevandring av mer 

enn 1 million i gode, gamle dager avledet fra at overlevelsen i en del forsøkselver i Norge og 

Storbritannia er redusert til om lag en tredjedel. Imsa er et unntak, der reduksjonen ser ut til å være 



ned til omtrent en fjerdedel eller en femtedel. Spørsmålet er om Imsa-laksen er et unntak fordi snart 

50 år med drift av elva som forsøkselv har modifisert laksen genetisk eller epigenetisk, slik at 

stammen ikke lengre er representativ for villaks. 

Er innsiget halvert? 

Den minst like sannsynlige forklaringen på at innsigsestimatene viser en halvering, er at metoden 

som benyttes til å beregne innsiget er direkte avledet av den offisielle fangststatistikken. Dette er vist 

i en tidligere bloggartikkel3, som inneholder denne figuren: 

  

Korrelasjonen mellom offisielt registrert fangst hos SSB og ICES sin innsigsberegning er 0,97. Så godt 

som hele variasjonen i PFA forklares dermed av den nominelle fangststatistikken. ICES og VRL sine 

innsigskurver inneholder i realiteten ikke tilleggsinformasjon ut over fangststatistikken.  

VRLs statusrapporter4 innledes hvert år med standardformuleringen Mengden laks som hvert år 

kommer fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Det vet vi ingen ting om, og VRL må skrive 

dette mot bedre vitende. Innsigsberegningene fra denne tiden er avledet fra knallhard 

overbeskatning og nedfisking av norsk laks.  

En bloggartikkel om Tana5 gjengir et spekulativt regnestykke, som munner ut i en konklusjon om at 

fullt utnyttet kapasitet for norske lakseelver vil gi et innsig på ca 890.000 laks, gitt tilstanden til 

lakseelvene etter alle inngrep som er gjort de siste hundre årene. 890.000 laks forutsetter at Tana 

produserer med full kapasitet, hvilket den ikke har gjort på lange tider. Kollapsen i Tana har alene 

redusert innsiget til Norge med 125.0006. Til tross for dette viser innsigsberegningene til kysten av 

Norge en økning på 90.000 laks i løpet av de siste 13 årene, fra ca 430.000 laks til 520.000, som vist 

av trendlinjen i figuren nedenfor. 

 
3 https://www.aquablogg.no/villaks/overfiske-er-hovedarsak-til-bestandsnedgangen-for-vill-laksefisk/  
4 https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter  
5 https://www.aquablogg.no/villaks/overfisket-i-tana-har-skapt-minst-10-ganger-storre-tap-av-norsk-villaks-
enn-lus/  
6 https://www.aquablogg.no/villaks/destruksjonen-av-tanalaksen-fortsetter/  
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Nettoeffekten er at antall tilbakevandrende laks til de øvrige norske elvene har økt med 215.000 

individer, ettersom Tanas bidrag er minus 125.000 i samme periode (125.000 + 90.000). Dette 

tilsvarer en økning på 40-50% for summen av de øvrige elvene. 

Hensikten med Trafikklyssystemet er vern av norsk villaks, som påstås å være truet først og fremst av 

lakselus. Behovet for dette forvaltningsverktøyet faller bort når behovet for å verne villaks mot lus 

ikke er til stede.   

Dødelighet under smoltutvandringen er ikke bestandsregulerende 

En tidligere blogg-artikkel demonstrerer at smoltutvandringen ikke er en kritisk fase som regulerer 

antall tilbakevandrende laks fra havet7. Ikke alle er enige i dette8, men det enkle faktum som viser at 

smoltdødeligheten ikke er bestandsregulerende er at innsiget av smålaks et gitt år forklarer bare 

0,1% av innsiget av mellomlaks året etter. Denne mangelen på sammenheng bekreftes av en nylig 

publisert artikkel om utviklingen for laksen på Canadas østkyst9. 

Smålaksen stammer nesten utelukkende fra smolten som gikk ut året før den kom tilbake som 

gytelaks, og mellomlaksen året etter stammer fra den samme smoltkohorten. Innsiget til Norge 

består av omtrent like antall smålaks og mellomlaks (litt over 200.000 av hver), mens storlaksen 

utgjør omtrent 70.000 i tillegg. Det betyr at flersjøvinterlaksen har større betydning enn smålaksen 

for årsklassestyrken til hver smoltkohort. Ettersom innsiget av mellomlaks varierer uavhengig av 

overlevelsen til smålaks, blir konklusjonen at dødeligheten under smoltutvandringen og den første 

tiden i havet ikke er utslagsgivende for verken årsklassestyrken eller bestandsutviklingen.  

Konklusjon 

 
7 https://www.aquablogg.no/lakselus/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-
arsklassestyrken/  
8 E. B. Thorstad, F. Whoriskey, I. Uglem, A. Moore, A. H. Rikardsen and B. Finstad 2012. A critical life stage of 
the Atlantic salmon Salmo salar: behaviour and survival during the smolt and initial post-smolt migration. 
Journal of Fish Biology (2012) 81, 500 – 542. https://www.cefas.co.uk/publications/salmon/Smolt-
manuscript.pdf 
9 Sebastián A Pardo, Geir H Bolstad, J Brian Dempson, Julien April, Ross A Jones, Dustin Raab, Jeffrey A 
Hutchings, Trends in marine survival of Atlantic salmon populations in eastern Canada, ICES Journal of Marine 
Science, 2021, fsab118, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab118 https://academic.oup.com/icesjms/advance-
article/doi/10.1093/icesjms/fsab118/6307378#supplementary-data 
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Til sammen har de tre siste bloggartiklene vist at  

1. På nasjonalt nivå er villaksen i framgang. Den er ikke truet av lakselus. 

2. Simuleringer ved hjelp av en enkel regnemodell viser at lakselusindusert dødelighet spiller en 

liten rolle for skjebnen til en smoltkohort. 

3. Det er sannsynlig at standardmodellen med 10 millioner utvandrende smolt og 5% 

overlevelse er feil. Simuleringer og faktiske målinger av smoltutgangen kan tyde på at tallene 

ligger nærmere 5 millioner og 10%. 

4. Simuleringer produserer scenarier som assisterer fantasien og produserer fruktbare 

hypoteser. Samtidig bidrar de til å avsløre svakhetene til teorier som trenger avløsning. 

Påstanden om at 10 % ekstra dødelighet i en bestand av utvandrende smolt reduserer antall gytefisk 

tilbake til elva med 10 %10 er altså feil. Det eksisterer ingen proporsjonalitet mellom antall smolt ut 

fra elva og antall gytelaks tilbake, og heller ikke mellom antall smolt som kommer seg levende ut av 

fjorden og antall gytelaks som kommer tilbake. Trafikklysmodellen har ingen vitenskapelig substans. 

  

 

 
10 Taranger et al. HI-rapport 3/12 2012. 


