
Vossoforskningen er en skam 

Vossoforskningen er kommentert flere ganger tidligere her på bloggen. Siste gang i 2018, da 

påstanden var at Vossoforskningen var verre enn Palme-etterforskningen1. Sistnevnte grunnstøtte 

pga en envis etterforskningsleder som fulgte et forhåndsdefinert spor som løp ut i sand. Lus er det 

forhåndsdefinerte sporet i Vossoforskningen, som i rapporten omtales som et forskningsfunn som 

tidlig ble identifisert. Sludder og pølsevev. Det var den feilaktige lusehypotesen som ble lagt til grunn 

for å lure mystifiserte forvaltere og forvirrete oppdrettere til å bli med på å finansiere Vossolauget.  

I det følgende skal vi se på det forskerne selv skriver i rapporten2, og hvilke konklusjoner som logisk 

følger av deres observasjoner. Men først skal det nevnes at det er «intet nytt fra Vestfronten». Det 

står omtrent det samme i 2022-rapporten som i 2018-rapporten3.  

Bøygen i Evangervatnet 

26 av 90 akustisk merket smolt sluppet i Vosso (ovenfor Evangervatnet) ble registrert utvandret fra 

Evangervatnet. Sitat fra rapporten (side 162):  

Det ble registrert 40 smolt med predasjonsmerke i Evangervatnet, hvor 31 av disse skiftet signal, 

hvilket indikerer at 78 % av smolten ble spist. Predasjonssensoren for de individuelle smoltene skiftet 

signal gjennom hele vassdraget, men flest smolt ble spist i første del av Evangervatnet. 

Figuren nedenfor viser at nesten ingen smolt kommer så langt som til Nordhordlandsbrua. 

 

 

Få lus på postsmolt fanget ved Herdla (ute på kysten) 

Sitat fra s. 180:  

Likevel kan man generelt si at det er sannsynlig at påslag av lakselus skjer hovedsakelig etter at 

smolten har vandret ut av Osterfjordsystemet dvs. etter at den har forlatt Sørfjorden og Osterfjorden. 

Dette stemmer også overens med observasjoner gjort på smolt fanget med smoltruse ved Herdla som 
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viser at fisk som har vandret gjennom Osterfjorden generelt har relativt lave verdier av lus (Vollset 

m.fl., 2016a).  

Ved Herdla har smolten allerede kommet seg forbi det påståtte lusebeltet, som egentlig er et 

predasjonsbelte oppspritet med giftig aluminium i brakkvannet innerst i Osterfjorden. Oppdretterne 

ga opp lakseoppdrett i Osterfjorden like etter 1990. Dette kommenteres i et eget kapittel (12 på 

s.222) med at årsakene var sammensatte. Det ville vært en god idé å spørre oppdretterne om hvorfor 

de flyttet anleggene lenger ut i fjorden. Det var ene og alene pga høy dødelighet under vårflommene 

når saliniteten falt til under 10‰.  

Slice-behandling økte ikke smoltoverlevelsen 

Sitat s.183:  

Tidlig i tidsserien var effekten relativt høy, men fra og med 2014 har gjennomsnittlig effekt ikke vært 

forskjellig fra 0, altså ingen signifikant effekt av behandling.  

Det var aldri noen forskjell. I mange tilfeller hadde ubehandlete slippgrupper bedre overlevelse enn 

Slice-behandlete grupper4. Figurene nedenfor er kopiert fra 2018-rapporten. Blå søyler er 

ubeskyttete kontrollgrupper og røde behandlete grupper. 
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2022-rapporten har gjenfangstdata for slippgrupper til og med 2019, som viser minimale forskjeller 

på omtrent samme nivå som i 2015. 2016- og 2017-årgangene skiller seg ut med gjenfangster på 

mindre enn 0,5% også i ytre fjord. 

Liten effekt av lus 

Variasjonene i gjenfangst av utslippsgrupper er dårlig korrelert med påslag av lus på sjøaure 

innfanget i ytre fjordområder. Sitat fra s. 190:  

Resultatene fra denne modellen indikerer at det er en svak, men signifikant, effekt av lus per gram 

ørret på behandlingseffekten i slippgruppene. I elv er effekten ikke til stede ettersom det er svært få 

gjenfangster, mens i indre og ytre fjord er det en svak tendens til at effekten av behandling mot lus er 

høyere i år hvor lus per gram fisk er høyere. Samtidig er det viktig å påpeke at effektstørrelsen er liten 

og at den observerte effekten, som også er illustrert i Figur 116, i gjennomsnitt er liten i perioden 

2009-2019.  

Deretter har rapporten en lengre utredning om hva som skjer når man analyserer data ved hjelp av 

en bionmial fordeling i en GLMM modell og Aikaike’s Information Criterion (sic). Da ble resultatet 

transformert til svak støtte for lusehypotesen. Sitat (s.190): 

Oppsummert er resultatet fra denne modell øvelsen at alle variablene har en viktig forklaringsgrad og 

at både lus per gram fisk, behandling og slippsted påvirker gjenfangstsannsynligheten. 

Hovedresultatet kan oppsummeres med at når lus per gram fisk på ørret øker vil forskjellen mellom 

behandla og ubehandla laksesmolt øke. 

De måtte til slutt gi opp trylling med statistikk, og konkluderte slik på s.192:  

Samtidig viser reduksjonen i gjenfangst ved økende smittepress (altså lus per gram fisk på ørret) at 

behandlingen i stor grad ikke klarer å beskytte laksemolten fra lakselus.  

De er selvfølgelig ikke inne tanken om at observasjonene viser at det ikke er beskyttelse mot lus 

smolten behøver. Men så slår de til med en kontrafaktisk og selvmotsigende konklusjon som skal 

oppsummere hele lusekapittelet (s.192): 

Oppsummert har to tiår med studier vist at det med stor sannsynlighet er en påvirkning av lakselus på 

tilbakevandringen av laks i Vossovassdraget. (..) Det er derimot også viktig å påpeke at lakselus mest 

sannsynlig ikke kan forklare den lave overlevelsen for klekkerismolt satt i ferskvann. 

Den virtuelle smoltmodellen finner ingen forskjell mellom elvene i Osterfjorden 



Tabellen nedenfor viser HIs modellerte ekstradødelighet for Vossosmolten skapt av lus5. En 

gjennomsnittlig dødelighet på 25% for perioden ville gitt en totaldødelighet på 105-115%, gitt at 60% 

forsvinner allerede i Evangervatnet og ytterligere 20-30% før Nordhordlandsbrua. Enten er Norce og 

HI dypt uenige om omfanget av luseindusert dødelighet, eller så er dette selve beviset på at HI-

modellene er på villspor. 

I tabellen er også elvene Lone på nordsiden av Osterøya og Daleelva og Storelva på sørsiden tatt 

med. Merkelig nok ligger alle elvene på samme modellerte dødelighet, men det er bare Vossolaksen 

som har kollapset.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gj.snitt 

Loneelva 12 11 11 35 30 23 25 34 34 23 

Storelva 14 10 10 34 32 26 24 33 33 24 

Daleelva 18 15 18 34 44 31 29 47 39 32 

Vosso 9 14 15 37 24 29 26 36 36 25 

 

Fenomenet er ikke diskutert i rapporten, sannsynligvis fordi det ville rote til fortellingen om lusa. En 

annen uforklart merkelighet er at modellert dødelighet var omtrent halvparten så stor til og med 

2014, da den føyk i været og siden har vært høy. 

Forsuring og aluminium som trusselfaktor 

Dette er tittelen på kapittel 11. I 2018-rapporten mente forfatterne at mistanken om at skade påført 

smolten av giftig aluminium er så stor at det bør satses på innsamling av flere data om dette. I 2022-

rapporten skriver de samme forfatterne nesten ordrett det samme som i 2018, og det presenteres 

ingen nye data innsamlet etter 2017.  

I 2018 var konklusjonen slik:  

Det døde ingen smolt i løpet av merdforsøkene i perioden 1994 til 2017. Undersøkelsene gir likevel 

grunnlag for å anta at aluminiumskonsentrasjonen i brakkvannsområdene rundt Osterøy er på et 

nivå som kan ha negativ betydning for overlevelsen til smolt som vandrer ut fra Vosso og de andre 

elvene i indre deler av Osterfjordsystemet. Forsøkene viser at smolten kan få relativt høye 

konsentrasjoner av aluminium på gjellene dvs. på et nivå hvor det er påvist dødelighet på laks og 

regnbueaure i merdoppdrett rundt Osterøy. Denne situasjonen har ikke bedret seg fra 1994, men det 

er betydelig år til år variasjon. 

Det samme skriver de i 2022, men nå er dette føyd til: 

Imidlertid er det ikke samsvar mellom vurderingen av aluminiumsbelastningen i fjordene og 

tilbakevandringen av villaks til de indre elvene. Smoltutvandringen fra de indre elvene (Ekso, Daleelva, 

og Modalselva) i 2009 når det ble målt svært høye konsentrasjoner i gjelle-Al på smolt satt i bur 

(ca.125 μg/g), ga et høyt lakseinnsig til de indre elvene, mens utvandringen i 2010, da det ble målt 

svært lav gjelle-Al i burforsøkene (ca. 25 μg/g), ikke ga noe markert økning i lakseinnsiget. 

Samlet viser disse observasjonene at det ikke ble funnet et samsvar mellom vurderingen av 

aluminiumsbelastningen i fjordene og tilbakevandringen av villaks til de indre elvene.  

 
5 Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, Vidar 
Wennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen 2020: 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 
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Nå er altså aluminium ikke like farlig lenger. Denne konklusjonen trekkes etter at forskerne i de 4 

årene som har gått siden de anbefalte satsing på mer forskning på dette temaet, har latt være å følge 

sitt eget råd. Det er ikke samlet inn nye data i løpet av perioden. Det er heller ikke reanalyse av gamle 

data som begrunner at aluminium nå tones ned. Det er behovet for å forsterke fortellingen om lusa 

som mest sannsynlig er årsaken.  

Hvorfor forsvinner smolten i løpet av noen få km?  

Vi tilbys ingen alternativ forklaring på hvorfor laksesmolten forsvinner i løpet av en kort strekning 

innerst i Osterfjorden. Storparten forsvinner på de 16 km fra Bolstadøyri til Stamnes, der 

Bolstadfjorden munner ut i Veafjorden. Utsettinger ved Vikanes i Romarheimsfjorden og Ytre Arna 

(benevnt Sørfjorden ytre i figuren nedenfor) har gitt mye bedre resultater.  

 

100% effektiv predasjon kunne i prinsippet forklart problemet som ligger i Bolstadfjorden og/eller i 

Indre Osterfjord, men 100% er ikke beskrevet noen steder i litteraturen. Hvorfor predasjonen skulle 

være spesielt stor på denne strekningen lar seg heller ikke forklare. Lus finnes omtrent ikke innafor 

Stanghelle. Det første oppdrettsanlegget møter vi ved Sandvik like utenfor Vaksdal. Her er 

forholdene gode nok for regnbueaure, men ikke for laks. 

Smolten som vandrer ut fra Daleelva og Storelva i Sørfjorden, og Loneelva på nordsiden av Osterøy, 

greier seg bra. I alle disse elvene fiskes det bra med laks, og omtrent like mye alle år siden 2010.  

Kapittel 12 med avsnittet om hvorfor lakseoppdrett ble oppgitt i de indre delene av Osterfjorden, 

beskriver utflyttingen som et resultat av mange ulike faktorer, og nevner fôrkvoter, MTB og andre 

sykdommer. Dette sludderet er også et bidrag til å forsterke fortellingen om lusa. Som allerede nevnt 

lenger oppe, var det høy dødelighet pga aluminiumsforgiftning som var årsaken. 

Figuren nedenfor er kopiert fra kapittel 12. Legg merke til at i 1990 var det 15 anlegg med laks i 

Osterfjorden og 3 med regnbueaure, mens det i 2000 var 13 regnebueanlegg igjen. 



 

Ingen effekt av genetisk forurensning 

Som kjent fra andre elver, har såkalt innkrysning av gener fra rømt oppdrettslaks ikke hatt målbar 

effekt på utviklingen til laksebestandene. Innslaget av rømt laks i gytebestandene er nå svært lavt. 

Det kan betviles at laks etter avlsgenerasjon 10-11 er i stand til å forplante seg i naturen, og 

avkommet av de få krysningene som oppstår har svært lav overlevelse i yngelstadiet og senere i livet. 

I kapittel 3 står dette: 

For gyteårsklasse 2017 i Bolstadelva ble estimert grad av innkrysning redusert fra 7 % til 0 % fra 

ettåringer til toåringer og fra 12,7 % i nullåringer til 1,6 % i ettåringer i gyteårsklasse 2018, og i 

Vosso var estimert innkrysning i nullåringer 11,6 % og 9,3 % i ettåringer fra gyteårsklasse 2018. 

Dette er illustrert i figuren nedenfor. 

 

Forskerne har altså påvist at nesten ingen yngel med innslag av oppdrettspåvirkning overlever til 

smolt. Likevel fremheves rømt oppdrettslaks som trusselfaktor nr 2. Lakselus er nr 1. 

Slett rapport om slett forskning 

Det er egentlig vanskelig å skjønne at denne oppsummeringsrapporten har fått lov til å se dagens lys. 

Den illustrerer jo at forskningen ikke har gjort framskritt de siste 4 årene (eller 20). Poenget med 

publiseringen må være å gi lyd fra seg etter lang tids stillhet, slik at de som finansierer elendigheten 

skal få inntrykk av noe foregår. Det er ikke til å tro at forskerne ikke utfordrer seg selv med å ta tak i 



de mange paradoksene, f.eks. hvorfor smolt som går ut fra Dale, Arna og Lone greier seg bra, selv om 

den må passere det samme lusebeltet som smolten fra Vosso, Ekso og Modal.  

Norce sin lukrative Vosso-butikk bør avvikles og erstattes av tiltak som kan virke: innfangning av 

villsmolten produsert i Vosso og utsleping/frakt av den til Manger. Oppdretterne kunne kanskje ha 

noe å tjene på å finansiere et slikt prosjekt. De kunne trenge litt oppussing av sitt omdømme. 

 


