
Kan vi stole på forskningen? 

Norske lakseelver ved fagsjef Erik Sterud har nylig karakterisert politikere som ikke er enige med 

visse forskere som ignorante, og utfordret dem til å redegjøre for om de stoler bare på 

forskningsresultater de liker. Han påstår videre at det er bevist at lakselus dreper vill laksefisk. Som 
vanlig er Sterud på ville veier. 

Prinsippet om at folkestyre er bedre enn ekspertstyre ligger til grunn for vårt demokratiske politiske 

system. Av samme grunn som vi ikke tiltror eksperter å bli diktatorer, tillater vi dem heller ikke å 

diktere hva vi skal mene. Helt vanlige mennesker har lov til å mene noe om forskning. Det er faktisk 

ikke en sensasjon at forskere kan ta feil. Forskere har dessuten en lei tendens til å låse seg inne i et 

ekkorom, der alle mener det samme. Lekmannsskjønn og folkelig klokskap er et viktig korrektiv til 
ekspertenes mening. 

Ekkoromeffekten i lakselusforskningen 

Hvem er forskerne som publiserer studier av lakselus-effekter på vill laksefisk? La oss se på dem som 
står bak nylig publiserte studier. Har vi å gjøre med Tordenskjolds soldater? 

Forfatterne av en litteraturstudie av lakselusas påvirkning på sjøaure er følgende:  

Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Ingebrigt Uglem, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik 

Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Marius Berg og Bengt Finstad.  

Forfatterne av den såkalte Metalice-rapporten er: 

Knut Wiik Vollset, Randi Ingebjørg Krontveit, Peder Jansen, Bengt Finstad, Bjørn Torgeir Barlaup, Ove 
Skilbrei, Martin Krkošek, Pål Romunstad, Arnfinn Aunsmo, Arne J. Jensen og Ian Dohoo. 

Forfatterne av Havforskningsinstituttets risikovurdering av oppdrettsnæringen, kapittelet om lakselus  
er: 

Ørjan Karlsen, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skarðhamar, Anne Sandvik, Jon 

Albretsen, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinnares, Lars Asplin, Ove Skilbrei, Bengt Finstad, Ingebrigt 
Uglem, Marius Berg og Geir Lasse Taranger. 

Medlemmene av det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning er: 

Torbjørn Forseth, Bjørn T. Barlaup, Bengt Finstad, Peder Fiske, Harald Gjøsæter, Morten Falkegård, 
Atle Hindar, Tor Atle Mo, Audun H. Rikardsen, Eva B. Thorstad, Asbjørn Vøllestad og Vidar Wennevik. 

Til sammen har vi her 46 navn. En av dem finner vi igjen i alle 4 forskerteam, mens 6 er gjengangere i 

minst 2 team. 31 personer opptrer bare 1 gang, men mange av disse er medforfattere i andre 

oppdrettskritiske publikasjoner.  

De fleste som deltar i den Nasjonale lakselusovervåkningen finnes i listene ovenfor. De rapporterer år 

ut og år inn om massiv dødelighet på utvandrende laksesmolt og fjordstasjonær sjøaure. En 

ungdomsskoleelev greier å regne ut at en sjøaurebestand som år etter år rammes av 50-98% 

lakselusindusert ekstradødelighet raskt går mot 0. Paradokset er at sjøaurebestander i utsatte 
områder fortsetter å eksistere på omtrent samme nivå. Det affiserer ikke forskerne. 

Internasjonalt finner vi noen flere navn, men totalt teller lakselusforskerne ikke særlig mer enn 50 

personer. Disse har i mange år samarbeidet i prosjekter, deltatt på de samme konferansene, og 

fagfellevurdert hverandre. Det er ikke rart at de mener det samme. Likttenkende forskere får penger, 
og inviteres inn i hverandres prosjekter. Opposisjonelle får verken penger eller posisjoner. 



Metalice-rapporten igjen  

En internasjonalt sammensatt forskergruppe ble oppnevnt av Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfond for å belyse spørsmålet om lus fra oppdrett har en bestandseffekt på vill laksefisk. 

Arbeidet var basert på en gjennomgang av alle parallelle utsett av behandlete og ubehandlete 

smoltgrupper i perioden 1996–2011 i Norge. De behandlete gruppene fikk antiparasittmidler. 

Arbeidshypotesen var at behandlet smolt vil være beskyttet mot lakselusinfeksjon i den kritiske 

perioden under smoltutvandringen gjennom fjord- og kystfarvann. En eventuell systematisk bedre 

gjenfangst av behandlete grupper sammenlignet med ubehandlete kontrollgrupper vil le da vise om 

lakselus har en bestandseffekt på villaks, og graden av effekt kunne følgelig beregnes ut fra 
forskjellen mellom gruppene.  

Går vi nærmere inn på data som rapporten bygger på, finner vi en stor overvekt av studier utført i 

Osterfjordsystemet (Hordaland). Denne fjorden er spesiell, fordi det forekommer episoder med giftig 

aluminium som tar livet av laks. Data herfra kan være misvisende, fordi det kan være effekten av Al -

toleranse som måles, ikke effekten av lus. I tabellen nedenfor har vi skilt ut Osterfjord-forsøkene i en 

egen rad og resten av forsøkene i en annen. Forsøkene i Osterfjorden ga 17% flere gjenfangster i 

behandlete grupper, mens denne prosenten var i underkant av 10 i de øvrige forsøkene. Så viser det 

seg at 3 utsettinger ved Agdenes ytterst i Trondheimsfjorden på 1990-tallet vekter svært tungt i 

gjennomsnittet. Trekker vi ut disse fra de 33 forsøkene andre steder enn Osterfjorden, så blir 

resultatet motsatt, og vi får knapt 7% flere gjenfangster av ubehandlet fisk. Ser vi bare på de 6 

forsøkene i Imsa og Halselva, som begge har oppvandringsfeller og derfor full kontroll på 
gjenfangstene i elv, får vi knapt 30% flere gjenfangster av ubehandlet fisk.  

 
Antall 
forsøk 

Ubehandlet Behandlet Prosent flere i 
behandlet gruppe 

Alle 118 1849 2140 15,7 % 

Osterfjorden 85 1537 1798 17,0 % 

Andre (ikke Osterfjorden) 33 312 342 9,6 % 

Andre unntatt Agdenes 30 229 214 -6,6 % 

Imsa + Halselva 6 86 61 -29,1 % 

 

Poenget er at datamaterialet som Metalice-rapporten bygger på spriker i alle retninger. Det er 

åpenbart ikke mulig å trekke de slutningene som forskerne selv trekker. Rapportens to måltall for 

lakselusindusert dødelighet på villaks er dessuten gjensidig utelukkende. 1 ekstra gytelaks pr 1000 

utvandrende smolt som var behandlet, og 11,3% flere behandlete fisk tilbake, kan ikke begge være 
sanne.  

Litteratur-studien om sjøaure 

Sjøaure-rapporten (Thorstad m.fl., ovenfor) teoretiserer seg fram til at lakselus kan redusere 

gytebestanden av laks med 12-29%. Fra dette trekker de en slutning om at en enda større andel av 

sjøauren drepes av lakselus. Hvis vi vennligsinnet ser bort fra logisk brist, er problemet at rapporten 

ikke presenterer et eneste eksempel på at lus har påført laks eller sjøaure massiv dødelighet med 

påfølgende bestandstilbakegang. 2 av forskerne bak sjøaure-rapporten deltok også i Metalice-



prosjektet, som noen måneder tidligere rapporterte mye lavere dødelighetstall. Skikkelige forskere 

må vel få lov til å skyte litt fra hofta? 

Når tankefisken napper 

Men hvem bryr seg om at forskernes modell ikke stemmer med virkeligheten? Når ikke forskerne 

selv gjør det, får vi satse på dømmekraften til folk flest. Forskernes tankefisk dør av modellus, mens 

naturlig fisk nekter å dø. Etter hvert vil folk flest skjønne at forskere som også er aktivister, i 

virkeligheten er spinndoktorer. Politikere er kloke når de stoler på forskning de liker. 


