
Virtuell postsmolt er tankefisken som glapp 

VPS-modellen veier tungt i Ekspertgruppens vurderinger. I alle fall tyngre enn modellene som leveres 

av Veterinærinstituttet og Sintef, som begge predikerer svært mye lavere lusepåførte dødeligheter. 

VPS-modellen er beskrevet i en artikkel av Johnsen et. al i 20201. Den bejublete artikkelen2 er kritisert 

av Jansen og Gjerde3 for systematisk og grovt overdrive den modellerte lusepåførte dødeligheten på 

utvandrende post-smolt. I et tilsvar4 til kritikken skriver Johnsen og co at Jansen og Gjerdes 

sammenligning av modellberegninger og beregninger fra observerte trålfangster av smolt ikke 

sammenfaller verken i tid eller sted, og derfor ikke kan brukes til sammenligninger. Dermed satte 

ICES Journal of Marin Science strek for disputten, slik at Johnsen og co kunne bli stående igjen som 

vinneren. Heldigvis ga ikke Janson og Gjerde opp, men publiserte et tilsvar til tilsvaret i en artikkel 

publisert på Kyst.no5. Her skriver de at når man sammenligner Johnsen og co’s sammenlignbare elver 

og perioder, endrer det ingenting. Kritikken av den manglende prediktive evnen til den virtuelle 

postsmolt-modellen (VPS) står fast. Jansen og Gjerde står igjen som vinnerne av disputten. 

Prediksjon av påslag kontra dødelighet 

Jansen og Gjerde kan likevel kritiseres for å gi VPS-modellen for stor ære, når de benevner 

modellberegnet lusepåført dødelighet for observert lusepåført dødelighet. Riktignok kvalifiserer de 

benevnelsen ved å vise til antatte tålegrenser, og finlesere av artikkelen oppdager nok det. Det de 

mener er observert påslag av lus på trålfanget smolt i ytre fjordstrøk. Det er dette måltallet 

modellprediksjonene sammenlignes med, og som Johnsen og co feilaktig hevder det er god 

overensstemmelse mellom.  

Men deretter føyes det til et ledd i ligningen som brukes til å modellere lusepåført dødelighet, og 

som tar utgangspunkt i et forsøk Taranger og co gjorde i 2011/12 på å beregne lusepåført dødelighet 

som en funksjon av antall lus pr g kroppsvekt hos smolten6. Taranger og co påpekte selv at det ville 

behøves flere forsøk for videre verifisering og validering, gitt viktigheten av disse grensene. Det 

viktige poenget er ikke om det er god eller dårlig overensstemmelse mellom prediksjon og faktisk 

påslag. Det er heller ikke avgjørende om grenseverdien for antatt dødelig påslag er 0,3 eller 2 lus pr g 

kroppsvekt, eller hvilken tidsperiode smolten vandrer ut gjennom fjordene. Det som må avklares er 

om det observerte påslaget gir målbart og/eller bestandsregulerende dødelighet. 

Som påpekt i nær sagt utallige artikler her på bloggen, er det i strid med alle regler for vitenskapelig 

virksomhet at det mer enn 10 år etter at forslaget til Taranger og co ble formulert, ikke er gjort forsøk 

på å validere og verifisere dødelighetsmodellen. Modellen er selve navet i Trafikklyssystemet. Nå har 

denne kritikken fått støtte fra Evalueringskomitéen (EvKom), som ble oppnevnt av Forskningsrådet 

 
1 Johnsen, I. A., Harvey, A., Sævik, P. N., Sandvik, A. D., Ugedal, O., Ådlandsvik, B., Wennevik, V., et al.  2021. 
Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway. – ICES Journal of 
Marine Science, 78: 142–154: https://academic.oup.com/icesjms/article/78/1/142/6026111. 
2 https://www.aquablogg.no/hi-gir-pris-til-kritisert-forskning/  
3 Jansen og Gjerde, kommentarartikkel: https://academic.oup.com/icesjms/advance-
article/doi/10.1093/icesjms/fsab206/6440303 
4 Johnsen mfl., tilsvar: https://academic.oup.com/icesjms/advance-
article/doi/10.1093/icesjms/fsab222/6440307 
5 https://www.kyst.no/article/kritiserer-his-lusemodell-overestimerer-lusedoedelighet-grovt/  
6 Taranger, G. L., Svåsand, T., Bjørn, P. A., Jansen, P. A., Heuch, P. A., Grøntvedt, R. N., Asplin, 
L., Skilbrei, O., Glover, K. A., Skaala, Ø., Wennevik, V. & Boxaspen, K. K. (2012). 
Forslag til førstegangs målemetode for miljøeffekt (effektindikator) med hensyn til genetisk påvirkning fra 
oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander. Fisken og 
Havet 13-2012, Veterinærinstituttets rapportserie Nr. 7-2012.  
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på oppdrag av NFD høsten 20207. Oppdraget var å vurdere det vitenskapelige fundamentet for 

Trafikklyssystemet. Som kjent ble fundamentet underkjent, nettopp med henvising til at 

dødelighetsmodellen ikke er verifisert.  

Ekspertgruppen som fargelegger trafikklysene nevner ikke dette som et problem, men skriver 

kontrafaktisk om VPS-modellen at Det er godt samsvar mellom tråldata og modellresultat både med 

tanke på forventet antall lus og de beregnede dødelighetsestimatene. Etter EvKoms kritikk er det vel 

på tide at ekspertene begynner å reflektere over spørsmålet om hvordan faktisk dødelighet skal 

måles og sammenlignes med modellprediksjoner. 

Forskjellen på validering og verifisering 

Validering er å dokumentere at metoden er egnet til sitt formål, mens verifisering er å vise at 

metoden gir korrekte resultater. Validering er spørsmålet om metoden er gyldig, det vil si at den 

måler det den skal måle. Verifisering er spørsmålet om måltallet er korrekt, hvilket det bare kan bli 

hvis metoden er valid. Spørsmålene som må besvares er altså om påslag av lus på utvandrende smolt 

er en gyldig målemetode for lusepåført dødelighet, og videre om måltallet er nøyaktig nok. Ingen av 

delene er hittil vist ved hjelp av faktiske observasjoner, dvs. empiriske data. Det kan f.eks. innvendes 

at tråldata kan være preget av sampling bias, forårsaket av at trål stort sett fanger smolt som av en 

eller annen grunn er svekket, og derfor ikke greier å svømme vekk fra trålen. Metoden vil da ikke 

være valid/gyldig, fordi livskraftig smolt blir underrepresentert i utvalget, mens svekket fisk 

(=lusesamlere) blir overrepresentert.  

Gitt at metoden likevel kan valideres, kan vi da være sikre på at opptelling av antall lus i ulike stadier 

gir en presis nok prediksjon av hvor dødelig påslaget kommer til å være? Bare hvis vi kjenner naturlig 

dødelighet in vivo for luselarver fram til bevegelige stadier, og i tillegg hva tålegrensene er for smolt i 

havet. Laboratorieforsøk gir ikke svar på dette.  

Hvordan kan lusemodellene verifiseres? 

Den eneste måten dødelighetsmodellen kan verifiseres på er ved å måle variasjoner i 

årsklassestyrken til smoltkohorter (årsklasser som vandrer ut i havet). Dette er ikke enkelt, med 

mindre man har tilgang til elver med nedvandringsfeller som registrerer all utvandrende smolt og 

som også har oppvandringsfeller som registrerer all oppvandrende fisk. Årsklassestyrken eller 

overlevelsen til en smoltkohort vil da kunne kalkuleres som antall tilbakevandrere dividert med antall 

utvandrende smolt. Vi må da ha kontroll på at tilbakevandrerne stammer fra samme kohort, hvilket 

krever identifisering av tilbakevandrere med ulik sjøalder (1SV+2SV+3SV+4SV og eldre). I tillegg må vi 

identifisere hvor mange fisk fra kohorten som har streifet til andre elver (eksport) og hvor mange 

som har kommet streifende inn fra andre elver (import). Dette krever genetisk identifisering og 

tilordning til opphavselv.  

Effekten av streifing 

Merking/gjenfangst-forsøk kan være en grov tilnærming, men en feilkilde er at merking forårsaker en 

ukjent og varierende ekstradødelighet. Dessuten vil eksport og import av streifere vanskelig kunne 

måles. Det siste er en faktor med potensiell variasjon fra 0 til minst 20% fra årgang til årgang. En 

genetikkstudie av laksen i Fortunelva8 viste stor spredning av kultiveringslaks til naboelver. 

 
7 https://www.aquablogg.no/evalueringskomiteen-med-drepende-kritikk-av-trafikklyssystemet/  
8 Hagen, I.J., Karlsson, S., Sægrov, H., Hellen, B.A., Øygard, J.-I. & Lo, H. 2021. Genetiske undersøkelser av laksen 
i Fortunelva. NINA Rapport 1987. https://brage.nina.no/nina-
xmlui/bitstream/handle/11250/2823029/ninarapport1987.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
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Forfatterne av rapporten skriver at Av laks identifisert som sikker utsatt laks (fettfinneklipt og 

skjellanalyser) fanget i Årdalsvassdraget i perioden 2005 – 2019 ble 81 individer (86 %) identifisert 

som avkom etter stamlaks fra Fortunelva. Dette tilsvarer omtrent 15% av kultiveringslaksen som 

fiskes opp i Fortun, men utgjør en mindre andel av totalt antall tilbakevandrere til Fortun. Total 

eksport framgår ikke av denne studien, fordi Fortunlaks streifer også til mange andre elver enn Årdal. 

Rapporten sier ingenting om hvor mange streifere Fortun mottar fra andre elver. Årdalselva er 

åpenbart en typisk importelv, der stammen domineres av streifere fra andre elver. 

Praktisk gjennomførbare tilnærminger til å måle årsklassestyrken 

En grov tilnærming er å legge til grunn at all smålaks (<3kg) som kommer tilbake året etter 

utvandring er fra smoltutgangen året før, at mellomlaksen (3-7kg) som kommer tilbake to år etterpå 

stammer fra samme årgang, og at storlaksen (>7kg) også gjør det. Hvis vi legger sammen antall små-, 

mellom- og storlaks (1SV+2SV+3SV), får vi et måltall som er en tilnærming til årsklassestyrken. Lange 

tidsserier bør jevne ut årlige svingninger forårsaket av streifere, men spørsmålet er hvor lang 

tidsserien må være.  

VPS-modellen har tilbakeberegnet modelldødeligheten til 2012 og hvert år etterpå. Data for 

tilbakevandrere finnes i noen få elver i lange tidsserier, basert på videofilming og tellere i 

fisketrapper. Gytefisktellinger foreligger etterhvert fra mange elver, men foreløpig ikke i veldig lange 

tidsserier. Fangstdata finnes i lange tidsserier for det store flertall av lakseelvene, men er en usikker 

indikator for reell tilbakevandring. Eksempelvis var den dårlige fangsten i Vestlandselvene i 2021 

forårsaket av tørke og varmt vann, mens foreløpige opplysninger om oppgangen fra gytefisktellinger 

tyder på at den var normal.  

Det enkleste er å bruke SSB-registrert fangst og sammenholde den med prediksjonene fra VPS-

modellen. Det viser seg imidlertid at det er svært vanskelig å finne sammenhenger mellom predikert 

lusepåført dødelighet og årsklassestyrken. Utviklingen i PO4 er brukt som eksempel i figurene 

nedenfor. SSBs elvefangstdata er vist i den første figuren, omregnet til fangst pr årsklasse. Det er 

svært store svingninger fra årsklasse til årsklasse. Det er en moderat korrelasjon på 0,5 mellom antall 

smålaks et gitt år og antall mellomlaks året etter. Det betyr at smålaksmengden som kommer tilbake 

etter 1SV forklarer en fjerdedel av variasjonen i mellomlaksmengden som kommer tilbake året etter, 

som igjen viser at overlevelsen til utvandrende smolt langt fra er alene om å avgjøre 

årsklassestyrken. Variasjoner i overlevelse under beitevandringen i havet har større betydning, som 

sammen med svingninger i elvenes smoltproduksjon forklarer 75% av totalvariasjonen. Overlevelsen 

under smoltutvandringen er altså bare en mindre del av et større bilde. Dette gjør det tvilsomt å 

basere analysen på denne typen data.  



 

Neste figur summerer størrelsesgruppene, og viser en trendlinje som øker fra 4800 laks til 8200 

(70%). Kurven antyder en mulig 10-årssyklus mellom topper og bunner i utviklingen. De svarte pilene 

viser 10-årsperioder.  

 

Fiskelighet eller fiskebettet, og ikke minst reguleringer av fiskeinnsatsen, er variabler det er vanskelig 

å få kontroll på. En canadisk studie viste av fangstsannsynligheten for atlantisk laks ble halvert når 

temperaturen økte fra 15 til 20⁰C9. Fangbarheten var høyest i temperaturområdet 12,6 til 15,4⁰C.  

2018 og 2021 var varme tørkesomre i PO4 med dårlig fiskelighet og innskrenkning av fisketider og 

kvoter etter midtsesongevalueringer. Også i 2019 ble fiskeinnsatsen regulert ned noen steder. Dette 

er med på å forklare den svake årsklassen i 2016, som ble påvirket av fangsten av mellomlaks i 2018 

og storlaks i 2019. 2018-, 2019- og 2020-årsklassene vil bli påvirket av tørkesommeren 2021. 

 
9 Van Leeuwen, TE, Dempson, JB, Cote, D, Kelly, NI, Bates, AE. Catchability of Atlantic salmon at high water 
temperatures: Implications for river closure temperature thresholds to catch and release angling. Fish Manag 
Ecol. 2020; 00: 1– 11. https://doi.org/10.1111/fme.12464  
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Lærdalselva er den dominerende elva i PO4. Ifølge NINA-tabellen som Ekspertutvalget legger til 

grunn10, har Lærdalselva suverent høyest gytebestandsmål (GBM) i PO4 med 24% av totalen, og 

17,5% av total teoretisk smoltproduksjon. Elva har vært gyroinfisert, og dette har redusert 

smoltproduksjonen og dermed tilbakevandringen. Lærdalselva var dessuten fredet i tilsammen 8 år i 

periodene 1997-2000 og 2008-2011. Dette har påvirket fangststatistikken. En mer presis analyse som 

ser på PO4 fratrukket data for Lærdalselva viser imidlertid at bildet likevel ikke blir vesentlig 

annerledes, som vist i figuren nedenfor (en årsklasse mindre). Vi finner igjen de samme bunnårene 

(1995 og 2006) og toppårene (2004, 2009 og 2014). 

 

I figuren nedenfor er modellert dødelighet siden 2012 vist sammen med årsklassestyrken. Modellert 

dødelighet er omregnet fra tabellene i Supplementary material i artikkelen til Johnsen og co, og viser 

gjennomsnittlig dødelighet for 40 elver i PO4.   

 

Tilsynelatende er det en åpenbar omvendt korrelasjon mellom økende lusepåført dødelighet og en 

tilbakegang i årsklassestyrke. Men ved nærmere ettersyn viser det seg at årsklasse 2014 returnerte 

 
10 https://www.regjeringen.no/contentassets/68986c2c2d6d4443b5a057718317a210/appendiks_i_oversikt-
over-laksevassdrag-og-utvandringstidspunkt-for-smolt-1.pdf  
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42% flere laks enn årsklasse 2013, til tross for at modellert dødelig økte mer enn 3 ganger fra 7% til 

22%. Den svakeste årsklassen 2017 hadde den høyeste modellerte dødeligheten, men reduksjonen i 

modellert dødelighet fra 40% i 2017 til 30% i 2018 (25% reduksjon) kommer ikke til å produsere en 

pro rata årsklassestyrking i 2018. Før vi har data for tilbakevandringen av storlaks i 2021 har økningen 

allerede vært 39%.  

Konklusjonen på grunnlag av dette materialet må bli at det i beste fall er en svak sammenheng 

mellom modellert dødelighet og årsklassestyrke målt ved hjelp av elvefangstdata. Dessuten må vi 

antakelig konkludere med at elvefangstdata over så korte perioder som vist ovenfor vil bli 

utilstrekkelig når formålet er å se etter spor av lusepåført dødelighet på villaksen.  

Utvandringen gjennom fjordene er ikke bestandsregulerende 

Det viktigste argumentet mot at det er et fåfengt prosjekt å bruke denne typen data, er likevel den 

dårlige korrelasjonen mellom tilbakevandring av 1SV og 2SV året etterpå, som vist for PO4 lenger 

opp. Dette betyr at årsklassestyrken målt som antall tilbakevandrere fra en smoltkohort ikke 

bestemmes av overlevelsen under utvandringen eller den første sjøvinteren, i alle fall når 

flersjøvinterlaks utgjør en betydelig del av tilbakevandrerne. I PO4 er fordelingen 50% 1SV, 37% 2SV 

og 13% 3SV. Også på landsbasis er fordelingen 50/50 mellom smålaks og større laks. 

Tidligere bloggartikler har vist at det ikke er proporsjonalitet mellom tilbakevandring av 1SV og 2SV 

(eller summen av 2SV og 3SV) på nasjonalt nivå11. Korrelasjonen mellom fangst av tosjøvinterlaks og 

ensjøvinterlaks er 0,09. Fangsten av 1SV forklarer altså ingenting av variasjonen i fangsten av 2SV. 

Korrelasjonen mellom fangst av tresjøvinterlaks og tosjøvinterlaks er 0,69. Det betyr at fangsten av 

2SV forklarer litt mindre enn halvparten av variasjonen i fangst av 3SV året etter. Korrelasjonen 

mellom fangst av smålaks og storlaks to år senere er 0,17; altså omtrent 0 i forklaringsverdi.  

Det følger av dette at eventuell lusepåført dødelighet ikke kan være bestandsregulerende, fordi den 

nødvendigvis må virke i en relativt tidlig fase av beitevandringen. Den kan ikke virke i selve 

fjordfasen, fordi påslag av kopepoditter under fjordvandringen ikke blir plagsomt for laksen før minst 

2-3 uker etterpå, når lusa har utviklet seg til bevegelige stadier. Da er post-smolten forlengst ute av 

fjordene.  

Hvis 30% av smolten som vandret ut har overlevd fjordvandringen, må vi vel tenke at 30% lusepåført 

dødelighet betyr at det er 30% av 30% som dør? Det blir da 9% av årsklassen som vandret ut som 

drepes av lus. Lusekommissariatets fortellinger gir ukritiske lesere inntrykk av at lusa tar 30% av 

årsklassen. Hvis det virkelig er dette de mener, vil samla dødelighet overstige 100% mange steder og 

mange år. Det er en vitenskapelig fiasko at verken HI-forskere eller Ekspertgruppen diskuterer hva 

lusepåført dødelighet egentlig betyr. Er det en additiv dødelighet som kommer på toppen av naturlig 

dødelighet under fjordvandringen, eller en kompensatorisk/vikarierende dødelighet som stort sett 

rammer svekket fisk som neppe ville klart seg uansett? Og i hvilken fase av livssyklusen inntreffer 

den?  

Dette temaet er diskutert nærmere i en nylig publisert bloggartikkel12, som også påviser at omslaget i 

bestandsutviklingen for norsk villaks kom etter innføring av villaksforvaltning etter gytebestandsmål 

(GBM). Laksen har altså reagert positivt på nedskalering av fangsten, men ikke blitt påvirket av et 

økende antall lus i fjordene som følge av veksten i antall oppdrettslaks. Fra 2007 til 2020 økte antall 

fisk i oppdrettsanleggene med mer en 70%. Ifølge hypotesen om at nesten all smitte produseres av 

 
11 https://www.aquablogg.no/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-arsklassestyrken/ og 
https://www.aquablogg.no/ingen-proporsjonalitet-mellom-smoltdodelighet-og-arsklassestyrke/  
12 https://www.aquablogg.no/villaksmodellen-trenger-revisjon/  
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oppdrettslaks skal jo smittetrykket være proporsjonalt med antall oppdrettslaks/biomasse. I tilfelle 

smittetrykket har økt, har det ikke hatt betydning for villaksens bestandsutvikling på nasjonalt nivå. 

Tilbakevandringen til norske elver (unntatt Tana) har økt med mer enn 200.000 laks/år siden 2007 

(50% opp)13.  

Det blir krevende å finne ut av dette 

Diskusjonen her illustrerer at det vil bli vanskelig å beregne årsklassestyrken for å se etter spor av 

lusepåført ekstradødelighet. Sannsynligvis er dette umulig i andre elver enn de som er utstyrt med 

heldekkende ned- og oppvandringsfeller, komplettert av genetiske studier for å finne ut av 

spørsmålet om streifing. Det er imidlertid luseforskernes oppgave å finne ut av hvordan dette best 

kan gjøres. Utfordringen kommer nå fra Evalueringskomitéen. Kritikken lar seg ikke avfeie med at 

EvKoms forslag vil bli hensyntatt og gradvis innarbeidet i arbeidet. EvKoms kritikk er et totalslakt av 

modellbygging uten realitetsorientering. Bevisbyrden for at modellene har noe for seg hviler på 

konstruktørene.  

Myndighetenes ansvarsfraskrivelse krever nytenkning 

Besluttende myndigheter kan starte med å reflektere over disse poengene: 

1. Myndighetene har et selvstendig ansvar for å vurdere hvilke tiltak som er nyttige i 

forvaltningen av vill laksefisk. Strategien med å skyve forvaltningsansvaret over på 

ekspertskjønn må avvikles.  

2. Norsk villaks er i framgang etter at GBM-basert forvaltning ble startet opp i 2007. Arten er 

ikke truet i Norge, i motsetning til det som er status i land med minimal produksjon av 

oppdrettslaks14. Det viktigste unntaket er Tanalaksen, som er nedfisket pga handlingslammet 

forvaltning.  

3. Verken strengere lusegrenser, samordna våravlusning, sonering eller brakklegging har hjulpet 

villaksen15. Det er også tvilsomt om det har hjulpet oppdrettslaksen, som har fått redusert 

velferd som følge av krav om hyppig avlusning. 

4. Modellering av laksens livssyklus viser at selv høy modellert lusepåført dødelighet vil ha liten 

betydning for laksens totale overlevelse under beitevandringen i havet16. 

5. Den manglende korrelasjonen mellom tilbakevandring av smålaks og eldre laks viser at 

dødeligheten under smoltutvandringen verken er eneste eller viktigste bestandsregulerende 

faktor.   

6. Det feilaktige søkelyset på lus har trukket oppmerksomheten vekk det vi kan gjøre noe med: 

fortsatt nedskalering av beskatning og tiltak for å øke smoltproduksjonen i elvene. Noen 

stikkord er: Restaurering av gamle fisketrapper og bygging av nye. Opprensking av 

sjøaurebekker, fjerning av vandringshindre. Kontroll med fritidsfisket etter laksefisk i sjøen17.   

7. Instituttene som leverer faglig støtte til forvaltningen, må ansvarliggjøres. Det må straks 

stilles krav om at de skal komme opp med en plan for å måle den faktiske effekten av lus på 

bestandsutviklingen til villaks og sjøaure.  

 
13 https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/  
14 https://www.aquablogg.no/norsk-villaks-i-framgang-tilbakegang-i-alle-andre-land/  
15 https://www.aquablogg.no/hvorfor-virker-ikke-brakklegging-mot-lus/  
16 https://www.aquablogg.no/villaksmodellen-trenger-revisjon/  
17 https://www.aquablogg.no/fritidsfiske-i-sjoen-lovlig-urapportert-uregulert-og-bestandsregulerende/  

https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/
https://www.aquablogg.no/norsk-villaks-i-framgang-tilbakegang-i-alle-andre-land/
https://www.aquablogg.no/hvorfor-virker-ikke-brakklegging-mot-lus/
https://www.aquablogg.no/villaksmodellen-trenger-revisjon/
https://www.aquablogg.no/fritidsfiske-i-sjoen-lovlig-urapportert-uregulert-og-bestandsregulerende/


Tiden for å stole på ekspertenes skjønn er over. Det er nærmest fornærmende at det jeg sier trekkes i 

tvil, sa professor Frank Nilsen da han vitnet i tingrettssaken mellom PO4 og Staten18. Vi trenger flere 

majestetsfornærmelser av virtuelle eksperter. 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://www.kyst.no/article/professor-frank-nilsen-nesten-en-fornaermende-paastand/  

https://www.kyst.no/article/professor-frank-nilsen-nesten-en-fornaermende-paastand/

