
Artikkelen er et oppkok av en tidligere publisert rapport 

Norce-artikkelen burde vært stoppet i vasken. Artikkelen1 er et engelskspråklig utdrag av en Norce-

rapport om Vosso-forskningen som er datert juni 20222, og som er karakterisert som svært 

klanderverdig agendaforskning her på bloggen3. Kritikken på bloggen peker blant annet på at smolt 

som går ut fra elvene Dale, Arna og Lone (ytre del av indre fjord) greier seg bra, mens smolten fra 

Vosso, Ekso og Modalselva (indre del av indre fjord) greier seg svært dårlig. Spesielt dårlig går det 

Vosso-smolten.  

Smolten fra alle disse elvene må passere det samme «lusebeltet», men overlevelsen er en tierfaktor 

bedre for smolten fra Dale, Arna og Lone sammenlignet med Vosso. I rapporten står det at det fester 

seg lite lus på smolten før den kommer ut til Nordhordlandsbrua, som ligger i fjordmunningen ut mot 

kysten. Hva kan da forklare forskjellen på disse elvene? 

Giftig aluminium er forskjellen, ikke lusa 

Normal nysgjerrighet burde framkalt en tanke om at andre faktorer enn lus styrer overlevelsen under 

fjordvandringen. En rekke velkjente observasjoner viser at giftig aluminium er den mest sannsynlige 

bestandsregulerende faktoren i brakkvannssonen i de indre delene av Osterfjorden. Dette er grundig 

diskutert i kritikken av Vosso-rapporten her på bloggen4. At ordene aluminium eller vannkvalitet i 

fjorden overhodet ikke er nevnt i artikkelen, kan ikke kalles ved andre navn enn bedrageri.  

Poenget er at aluminium som vaskes ut av jordsmonnet omdannes til såkalt labilt aluminium i 

brakkvannet innerst i fjorden. Labilt aluminium er svært giftig for laks når saliniteten er mindre enn 

10‰, hvilket ofte er tilfellet under vårflommene. Derfor måtte oppdretterne gi opp laksen i indre 

fjordstrøk omkring 1990, flytte merdene lenger ut, satse på regnbueaure i midtre fjordstrøk, og laks 

lengst ut mot kysten.  

Hvorfor ga Slice-behandling av smolten neglisjerbar effekt? 

Det mest formildende som kan sies om Norce-artikkelen er at forskerne faktisk ser ut til å skjønne at 

medikamentell beskyttelse mot lus ikke beskytter smolten mot de farer som lurer i fjorden 

(…treatment against salmon lice was only marginally modified by the lice levels ascertained from 

sentinel sea trout). Men denne observasjonen forsøkes deretter bortforklart med at lusa har blitt mer 

motstandsdyktig mot Slice. Konklusjonen ble dermed: Not-withstanding, the correlation does support 

the a priori hypothesis that salmon lice do impact the return rate of wild Atlantic salmon. Påstanden 

er ikke sann, fordi den er ikke understøttet av observasjoner. Den mye mer sannsynlige forklaringen 

er at effekten uteble fordi det ikke er lus som er problemet.  

Igjen: spørsmålet er hvorfor bestandene er stabile og normale i Arna, Lone og Dale. Hvor vanskelig 

kan det være å skjønne at forskjellen på bestandsutviklingen i Vosso og de andre elvene må 

analyseres, diskuteres og forklares i en artikkel som foregir å si noe om luseskapt ekstradødelighet 

under smoltutvandringen gjennom Osterfjorden?  

Bevis bygd på feil rapportering av tall? 

Figuren nedenfor er presentert som bevis på sammenhengen mellom infestasjonsnivå og 

bestandspåvirkning, det siste målt som antall gytelaks registrert i gytefisktellinger i Daleelva og Ekso. 

 
1 https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspb.2022.1752  
2 https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/3012980  
3 https://www.aquablogg.no/norce-med-data-om-vosso-som-ikke-stotter-konklusjonen/  
4 Ibid. 
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Infestasjonsnivået er målt på sjøaure fanget i ruser og garn. Det er en viss korrelasjon mellom dette 

måletallet og det som måles direkte på trålfanget laksesmolt, men ikke uten avvik. Men la gå. Så viser 

det seg at angitte antall gytelaks er helt feil. 

 

Årene som får kurvene til å bikke nedover når vi går mot høyre på x-aksen er 2015, 2016, 2017 og 

2019 (innringet). Diagrammene nedenfor er kopiert fra Norce sin samlerapport for gytefisktellinger 

på Vestlandet i årene 2004-20185. 2019-tallene er hentet fra en senere årsrapport6. 

 

 
5 Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet – status og utvikling i perioden 2004-2018 
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-
xmlui/bitstream/handle/11250/2647898/LFI_357.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
6 Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019 https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-
xmlui/bitstream/handle/11250/2723754/LFI_364.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
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Visuelle avlesninger fra disse figurene viser kjempeavvik mellom tallene i artikkelfiguren og Norce-

rapportene om gytefisktellinger, som vist i figuren nedenfor.  

 

Daleelva er vist til venstre og Ekso til høyre. Avvikene er størst for Daleelva. Finnes det er forklaring 

på dette, eller er det rent juks? 

Like mye lus i oppdrettsfrie fjorder 

En artikkel som beskriver påslag av lus på sjørøye i den oppdrettsfrie Balsfjorden i Troms7, fant 2-3 

lus pr returnerende fisk tatt i en felle i elva 200 m fra sjøen. Mye lus kan ha falt av før fisken kom så 

langt. 2-3 lus ligger på samme nivå eller litt høyere enn det som er registrert på utvandrende villsmolt 

fra Osterfjorden, der smolten ble fanget i en felle ytterst på kysten. Her varierte prevalens fra 1 til 23 

lus, med en intensitet på 0 til 2,71 lus pr smolt med lus (tabellen nedenfor8). Lave nivå av lus på 

nærmeste trållokalitet (Dingja) bekreftes av NALO i 2014-rapporten9. 

 
7 Grenier, G., Rochat, E. C., Muladal, R., Jensen, H., & Knudsen, R. (2023). Salmon-lice as a potential threat to 
anadromous Arctic charr populations. Journal of Fish Diseases, 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/jfd.13758 
8 Vollset, K., Barlaup, B., Mahlum, S., Bjørn, P., and Skilbrei, O. 2016. Estimating the temporal overlap 
between post-smolt migration of Atlantic salmon and salmon lice infestation pressure from 
fish farms. Aquaculture Environment Interactions, 8: 511-525. 
https://www.researchgate.net/publication/305451903_Estimating_the_temporal_overlap_between_post-
smolt_migration_of_Atlantic_salmon_and_salmon_lice_infestation_pressure_from_fish_farms  
9 https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra 
havforskningen/2014/lakselusrapport_sluttrapportmt_2014_.pdf  
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Burde det blinket i varsellampene når antall lus på utvandrende smolt fra Osterfjorden er 

neglisjerbart? Burde forskerne spurt seg selv om det er mulig å analysere dette materialet statistisk 

med sikte på å teste sammenhengen mellom påslag av lus og overlevelse? Hvordan står det egentlig 

til med dokumentasjon av forventningen om at 99% av lusa som slår seg på utvandrende fisk 

kommer fra oppdrettsanleggene? Kanskje dette er smittekilden alle andre steder bortsett fra i 

Balsfjorden? 

Manglende analyse av stadiefordeling og 0-inflasjon 

Fordelingen av lus på stadier er ikke oppgitt i Norce-publikasjonene, bortsett fra at det står at 

fastsittende lus dominerte. For å kunne si noe om skadepotensialet er det helt sentralt at lusas 

stadiefordeling blir vurdert, sammen med frekvensfordelingen av antall lus pr fisk10. Ingen av delene 

er oppgitt i rapporten eller artikkelen. Artikkelen om sjørøye oppgir dette (diagrammene nedenfor), 

og viser det samme bildet som alle andre registreringer: de fleste fiskene hadde 0 lus. 

 

 
10 https://www.aquablogg.no/trafikklysordningen-er-en-han-mot-vitenskap/  
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Bransjeavisene er nyttige idioter for propaganda 

Bransjeavisene har gjengitt Norce sin pressemelding uten kritiske spørsmål. Førsteforfatter Knut Wiik 

Vollset siteres slik: Det er helt klart uheldig at tidligere studier ser ut til å ha underestimert effektene 

lus har på villaks. Hvorfor gidder ikke journalistene å spørre Vollset noen kontrollspørsmål av typen 

hvor stor er underestimeringen, eller hvorfor er det så stor forskjell i smoltens skjebne mellom de 

innerste elvene og elvene litt lenger ut? For ikke å snakke om det litt mer intrikate spørsmålet 

hvordan er det mulig å analysere data statistisk når forskjellen i overlevelse mellom gruppene er 50-

gangen? Det siste spørsmålet kan kreve elementære forkunnskaper for å bli stilt. Vi kan lure på om 

det er journalistisk latskap eller inkompetanse som er årsaken til at oppfølgingsspørsmål ikke blir 

stilt. Det er i alle fall ikke greit at bransjetidsskriftene er mikrofonstativ for antioppdrettspropaganda.  

Fagfellevurderingen står til stryk 

Den nye artikkelen er publisert i et Royal Society - tidsskrift. Vi er opplært til å tenke at det betyr 

kvalitet. Vi må nå omskolere oss til å tenke at fagfellevurderingen er spesielt ille hos the Royal 

Society. Manus til artikkelen ble innsendt i september, og godkjent i november. Fast-tracking er et 

tegn på kameratvurdering, som er det motsatte av kritisk fagfellevurdering. Rapporten har 36 

forfattere. Artikkelen har 8. Skulle vært artig i få vite hvordan de 8 ble utvalgt fra de 36.  


