
Ingen sammenheng kan transformeres til en sammenheng bare man ønsker det sterkt nok 

Artikkelen er skrevet av 2 forskere ved Inland Fisheries Ireland1. Den ene, Patrick Gargan, er et kjent 

medlem av lusekommissariatet.  

For å gjøre en lang historie kort, så holder det å inspisere rådata i kurveformat. Da viser det seg at 

det er ingen som helst sammenheng mellom lus og lakseoverlevelsen målt som tilbakevandring til 

Erriff. Det forfatterne har gjort, er å kjøre data gjennom en masse statistiske transformasjoner, til de 

tilsynelatende gir etter og lar dem produsere et slags «bevis» for påstanden.  

Men se på figuren nedenfor.  
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Her har jeg satt inn noen røde strek, som markerer sammenfallende perioder mellom 

smoltutvandring den ene året, og tilbakevandring av enjøvinterlaks det neste. Strekene i den øverste 

kurven er med andre ord forskjøvet et år framover i tid i forhold til de nederste.  

Den første perioden som er markert i den nederst kurven er 1991-2005, og den tilsvarende øverst 

gjelder 1992-2006. Etter et år med ganske mye lus i oppdrettsanlegget (1991), får vi en oppgang i 

lakseoppvandringen i forhold til de forutgående 3 årene. Deretter følger 14 år med svært lite lus, som 

gir seg utslag i fluktuasjoner mellom 1000 og nesten 6000 tilbakevandrere. Det finnes ingen tendens i 

data i denne perioden, som preges av normale svingninger.  

Så følger 3 år, hvorav 2 av dem preges av mye lus. Det første året med mye lus, 2006, gir seg utslag i 

en oppgang i tilbakevandringen fra 2006 til 2007. Det neste året med lite lus, resulterer i nedgang i 

tilbakevandringen i 2008. I 2008 var det mye lus, og vi fikk en ytterligere nedgang i tilbakevandringen. 

Så følger en ny periode med lite lus fra 2010 til 2014, med en liten økning i 2015. I denne perioden 

med lite lus fikk vi en mer eller mindre jevn nedgang i tilbakevandringen. 

På toppen av det hele er forskjellen på lite, middels og mye lus at lite er tilnærmet 0, middels er 0,1 

og mye er 0,2 i gjennomsnittlig antall mobile lus (preadulte og adulte) pr oppdrettslaks. Går det an å 

tenke seg at det er mulig å lage statistikk ut av dette?  

Man trenger ikke å kjenne til Akaike’s Information Criterion eller Poisson-funksjoner for å skjønne at 

forfatternes påstand ikke henger på greip. Dette er et foreløpig bunnivå i lusekommissariatets 

enøyde «forskning», og et eksempel på vitenskapelig forfall til statistisk mystisisme. Hvis ikke data vil, 

så skal de.  

«Lies, damned lies and statistics» 


