
Oppsummering av observasjonene 

Tabellene nedenfor oppsummer data om dødelighet og overlevelse for 2020 og 2021. Kolonnene 

viser antall smolt som ble merket, antall registrert ut av elva på de innerste lyttebøyene i fjorden, 

andel døde i elv, antall registrert på de ytterste lyttebøyene i fjordgapet, andel som forsvant mellom 

de innerste og ytterste lyttebøyene, og total overlevelse beregnet som en prosent av antall merket 

som nådde ut til fjordgapet.  

2020 Merket Reg i fjord Død i elv Reg utløp fjord Død i fjord Total overlevelse 

Dirdal 48 26 46% 8 69% 17% 

Vikedal 23 17 26% 6 65% 26% 

 

2021 Merket Reg i fjord Død i elv Reg utløp fjord Død i fjord Total overlevelse 

Dirdal 150 71 53% 54 24% 36% 

Vikedal 148 98 34% 22 78% 15% 

 

Følgende observasjoner kan noteres: 

1. Det er stor forskjell i overlevelse mellom elvene i samme fjord. Elvene har omtrent samme 

avstand fra elvemunning til overgang fjord/hav. Smolten fra begge elver bruker ca 5 dager fra 

elv til de ytterste lyttebøyene. 

2. Begge år var dødeligheten i elv høyere i Dirdal enn i Vikedal. 

3. Dødeligheten fra elvemunning til hav var omtrent lik i 2020, men i 2021 var den tre ganger 

høyere for smolten fra Vikedal enn fra Dirdal.  

4. Totaloverlevelsen fra merkestasjonene langt oppe i elvene til hav var omtrent dobbelt så høy 

i Vikedal enn i Dirdal i 2020, mens det var omvendt i 2021.  

5. Det var relativt få fisk som ble merket i 2020, hvilket medfører stor statistisk usikkerhet.  

6. Det knytter seg usikkerhet til hvor effektivt lyttebøyene registrerer forbipasserende smolt. 

Registreringene må trolig betegnes som minimumstall. 

Hvis disse observasjonene avspeiler virkeligheten, at data altså ikke er et produkt av merkeindusert 

dødelighet, forteller de oss at dødeligheten er svært høy lenge før luseskapt dødelighet eventuelt 

setter inn. Dette bekreftes av andre undersøkelser. I seg selv er dette nok til at luseforskerne burde 

betvile sin egen tese om lusa som viktigste trussel mot villaksen.  

Det er lite som tyder på at lus er viktig for reguleringen av disse to bestandene, som hører hjemme 

henholdsvis i sør og nord i Boknafjorden. Dødeligheten under fjordvandringen varierte med omtrent 

3-gangen for Dirdalssmolten (24-69%) de to årene, hvilket tyder på at laksebestander reguleres av 

andre faktorer som er viktigere enn lus.  

For 2021 beregnet den virtuelle smoltmodellen at bare 3% av Dirdalsmolten ble drept av lus, mot 

51% av Vikedalssmolten. Dette tilsvarer en totaloverlevelse fram til et stykke ut i havvandringen på 

33% (36-3) for Dirdalslaksen, mot en totaloverlevelse på -36% (15-51) for Vikedalslaksen. Annerledes 

sagt: svinnet var på 126 av totalt 98 smolt registrert ut i fjorden fra Vikedal, tilsvarende en dødelighet 

på 130% etter at smolten forlot elva.   

Det gjenstår å se om det vil bli påvist avtrykk etter denne ekstreme variasjonen i den påfølgende 

bestandsutviklingen for de to elvene. En kvalifisert gjetning er at det ikke kommer til å skje.  

Mer enn 100% av smolten dør jo ikke 



Luseskapt dødelighet beregnet etter Taranger-tabellene eller den virtuelle postsmolt-metoden kan 

derfor ikke være additiv dødelighet som skal legges sammen med dødeligheten under 

fjordvandringen, fordi vi da kommer over 100% dødelighet for de fleste elvene i landet1. Som kjent er 

ikke laksen utryddet, men tvert om i framgang2.  

Rasjonell, logisk tenkning burde føre til at HI og andre institutter reorienterer sin luseforskning. Det 

er nærmest fascinerende at folk med doktorgrad ser seg i stand til å prolongere den store løgnen om 

lus. 

Prognosenes uutholdelige feilbarlighet 

Knut Anton Mork, Professor emeritus ved NTNU og Handelshøyskolen BI, publiserte en kronikk i DN 

14.juli om problematiske prognoser. Spørsmålet han stilte var hvorfor folk fortsetter å lytte til 

økonomiske prognosemakere som rutinemessig tar feil. Et av poengene hans er at prognoser 

utstedes av myndigheter som har satt i verk tiltak som de forventer skal fungere. Da blir prognosene 

en slags vitneprov på at politikken vil lykkes.  

Morks kronikk var delvis et tilsvar til en kommentar av Terje Erikstad, Finansredaktør i DN. Et av 

Erikstads poenger er at finansbransjen er en gigantisk markedsføringsmaskin, som lever av at folk 

investerer i de produktene selskapene har å tilby. De har derfor en interesse av å framstille det de 

driver med som korrekt, men dette er egentlig en bias som gang på gang tilbakevises av 

virkeligheten.  

Forskningsinstituttene er foretak som styres av økonomi 

Likheten med forskningsbransjens institutter er slående. Mer av det samme gir penger i kassen til 

instituttene, og politikerne kjøper seg ryggdekning og trygghet ved å bevilge penger til mer av det 

samme. Dette er en sirkel forskningen må komme seg ut av. Den foretrukne metoden for å få til 

dette er at enkeltforskere satser på sannhetssøkende uavhengighet av partilinja og bryter med 

konsensus, men det er visst bare er pensjonister og emerituser som tør å opponere.  

Bestill utredinger som er problematiske for ekspertene 

En annen metode er at byråkrater og politikere, som bestiller utredninger og evalueringer, legger inn 

gjennomtenkte bestillinger som tvinger instituttene til å granske sine egne posisjoner kritisk. Som 

påpekt flere ganger her på bloggen kunne det være en god idé å etterspørre en forklaring på at laks 

og sjøaure oppviser bestandsøkninger i luseverstingen Hardangerfjorden, eller be 

trafikklysekspertene om å dokumentere en empirisk etterprøvbar effekt av lus på bestandsnivå, i 

tråd med anbefalingen til den internasjonale komitéen som evaluerte det vitenskapelige grunnlaget 

for trafikklysordningen. Som kjent ble komitéens vurdering at vitenskapen er mangelfull, for ikke å si 

fraværende3.  

Beslutningstakerne i departement og politikk bør videre kreve svar på spørsmålet om hva lusepåført 

dødelighet egentlig betyr, og hvilken villaksmodell ekspertene har som tyder på at lusepåført 

dødelighet er et alvorlig problem for villaksen. Snakker vi om additiv eller kompensatorisk dødelighet, 

og betyr f.eks. 30% lusepåført dødelighet at 30% av årsklassen drepes av lus eller er det 30% av 

smolten som overlever til den er ute i havet?  

 
1 https://www.aquablogg.no/villaksmodellen-trenger-revisjon/  
2 https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/ og https://www.aquablogg.no/kan-vi-
stole-pa-disse-folka/  
3 https://www.aquablogg.no/trafikklyssystem-med-styringsgruppe-uten-vilje-til-a-styre/  

https://www.aquablogg.no/villaksmodellen-trenger-revisjon/
https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/
https://www.aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-disse-folka/
https://www.aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-disse-folka/
https://www.aquablogg.no/trafikklyssystem-med-styringsgruppe-uten-vilje-til-a-styre/


Det må bli slutt på at forvaltningen av soloppgangsnæringen lakseoppdrett skal baseres på skjønn 

utøvd av en gjeng selvnytende eksperter som hittil har publisert 6 rapporter uten substans.  

 


