
Hellige forskere? 

Tidligere i år var det heksejakt på Frode Reppe, som fikk fyken for «terrorisering» av forskere. Dette 

skjedde etter at sjefene til forskerne som klagde på NSL og Reppe (Norunn Myklebust i NINA og Sissel 

Rogne i HI), rykket ut med en felles kronikk i DN 13.03.20171. Der sa de at vi har på stole på 

vaskeekte forskere, samme hva de sier, for de er fagfellevurdert og derfor bona fide. Gi forskerne 

fred til å fortsette å arbeide i «splendid isolation», sa de.  

Litt lenger tilbake i tid husker vi fagsjefen i Norske Lakseelver, Erik Sterud, og lederen av 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Torbjørn Forseth, som mente at vanlige mennesker ikke kan 

kritisere forskning. Kritikk må komme fra autoriserte forskere i internasjonale tidsskrift med 

fagfellevurdering, sa de. Forskere kan ikke kaste bort tiden på tull og tøys produsert av vanlige 

mennesker. 

Bør eksperter styre offentlig forvaltning? 

Det er nærmest selvfølgelig at forskning styres. Dette skjer først og fremst ved at oppdragsgivere 

bestiller forskning på problemstillinger som er definert av bestilleren. Men før bestillingen kommer, 

har forskerne overbevist oppdragsgiverne om at temaet er viktig. For eksempel at lus og rømming er 

en trussel mot noe. Prosessen foregår på det viset at forskerne skaffer seg medieoppslag om at lusa 

dreper villaksen, og at rømt oppdrettslaks ødelegger den genetiske tilpasningen laksen har brukt 

mange tusen år på å utvikle. Etter at alarmen er utløst og den offentlige opinion er vekket, sender 

forskerne et notat til forvaltningsmyndighetene, som på sin side kopierer notatet i en bestilling til de 

samme forskerne. Så startes det et overvåkningsprogram som sikrer forskerne penger i lange tider. 

Ekspertveldet har herredømme over offentlige utredninger også. De stadig mer forskerdominerte 

offentlige utvalgene formidler ikke bare kunnskap til politikerne og offentligheten, men gjør 

verdivurderinger, og kommer med politikkanbefalinger. Problemet er at de som bestemmer hvilke 

forskere som skal sitte i offentlige utvalg, driver kirsebærplukking av forskere. De plukker ut forskere 

de vet har synspunkter som sammenfaller med sine egne. Forskere som igjen kan drive 

kirsebærplukking av kunnskap. 

Vi bør spørre oss om det er forskerne som skal styre oppdragsgiverne, opinionen og forvaltningen. 

Den grunnleggende verdien i et demokrati er at alle innbyggere har rett til å ha ei hånd på rattet. Det 

er faktisk viktig at vi deltar i den offentlige debatten og ytrer oss om det som ekspertene driver med.  

Ekspertstyrte trafikklys 

Et eksempel på dette er ekspertutvalget som skal gi råd med hensyn til hvilken farge trafikklysene 

skal få i de 13 produksjonsområdene. Her sitter nemlig forskerne som har kvalifisert seg fordi de 

mener at lakselusa påvirker bestandsutviklingen til villaksen på en ikke bærekraftig måte. De er 

oppnevnt av en styringsgruppe, som består av Karin Boxaspen (HI), Tor Næsje (NINA) og Brit Hjeltnes 

(VI). Disse tre sørget for å samle en losje av skjønt enige og lydige forskere i et spesialinnredet 

ekkorom, med oppdrag å bestemme over næringens utvikling. Definisjonen av en ekspert på lus nå 

om dagen er en person som i mange år har merittert seg selv ved å delta i kollektivet som driver 

innsamling av bevismateriale mot oppdrettsnæringen. Boxaspen er selv alle lusemodellers mor. 

Poenget er ikke å redde villaksen, men å oppnevne en stråmann som har skylda for alt som er vondt 

og vanskelig. 

Kan fargelegging av tankespinn være urettferdig? 
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Vi trenger ikke bli forbauset over at forutinntatte eksperter greier å produsere argumenter for å 

fargelegge PO-ene. Det er større grunn til å bli forbauset av at oppdretterne nå diskuterer om 

fargeleggingen er rettferdig eller urettferdig. Det er nemlig ingen som trekker i tvil forutsetningene 

for at trafikklys overhodet har noe for seg. De trekker bare i tvil fargeleggingen av egen båtstø. 

Forutsetningene for at trafikklysmodellen skal fungere som et verktøy for forvaltning er at 

1. lusa kan påføre villaksen dødelighet utenfor bærekraftige rammer, 

2. luseindusert dødelighet er proporsjonal med produksjonen av lusesmitte i 

oppdrettsanleggene, og at 

3. villaksen skal være trafikkonstabelen som regulerer oppdrettsnæringen. 

Ingen av forutsetningene er korrekte. 

Villaksens beste venner? 

Den pussige oppfatningen at oppdretterne driver med avlusning av hensyn til villaksen, har befestet 

seg i næringen. Men det ser jo ikke ut til å affisere villaksen om det er 1 milliard eller 1 billion 

luselarver i sjøen. Villaksen fortsetter å komme tilbake til kysten i omtrent samme antall år etter år, 

uanfektet av forskernes spådommer om luseindusert massedødelighet på utvandrende smolt.  

Jeg har tidligere demonstrert her på bloggen at 8 ganger mer lus ikke gjør noen forskjell for sjøauren 

(http://aquablogg.no/effektiv-lusebekjempelse-forutsetter-en-korrekt-smittemodell/). Det er 

ingenting i fangststatistikken, overvåkningsfisket med kilenøter, eller tellinger av oppvandringen i 

fisketrapper rundt omkring, som tyder på at villaksen påvirkes proporsjonalt med NALOs beregninger 

av luseindusert dødelighet. NALO er det nasjonale overvåkningsprogrammet av lakselus på vill 

laksefisk.  

Det er videre godtgjort at sjøaure og oppdrettslaks i samme område smittes til ulike tider. Det betyr 

at det er ingen proporsjonalitet mellom påslag av lus på vill laksefisk og på oppdrettsfisk (se for 

eksempel http://aquablogg.no/lavere-lakselusnivaer-i-oppdrettsanleggene-men-fortsatt-hoyt-pa-

villfisken/#more-993 og  http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-

villfisken-nar-forskerne-sier-at-den-skal/#more-688). Hvordan kan da villaksen være trafikkonstabel 

for oppdrett? 

Villaks fra Mars, oppdrettslaks fra Venus? 

Det er et besynderlig paradoks at laksefisk som lever side om side på hver sin side et stykke notlin 

ikke blir infisert samtidig, dersom det er slik at infektive luselarver driver mer eller mindre passivt 

omkring i sjøen. Det er i alle fall på det rene at påslag av lus på villfisk ikke kan brukes som varsel for 

avlusning av oppdrettsfisken. 

Villaks som trafikkonstabel er fornuftig bare hvis  

1. lus påvirker bestandsutviklingen til villaksen, og  

2. at denne påvirkningen er proporsjonal med antall lus i oppdrettsanleggene.  

Ingen av delene stemmer, og følgelig er det uforsvarlig å bruke trafikklysmodellen som verktøy for 

forvaltning. 

Begge de to smittemodellene (HIs og VIs) bygger på ideen om dryppinfisering av oppdrettslaks ved 

kontinuerlig tilførsel av vann med kopepoditter i lav konsentrasjon. Det er ikke mulig å forklare store 

påslag i løpet av kort tid på denne måten. Suppa er rett og slett for tynn (se 

http://aquablogg.no/effektiv-lusebekjempelse-forutsetter-en-korrekt-smittemodell/
http://aquablogg.no/lavere-lakselusnivaer-i-oppdrettsanleggene-men-fortsatt-hoyt-pa-villfisken/#more-993
http://aquablogg.no/lavere-lakselusnivaer-i-oppdrettsanleggene-men-fortsatt-hoyt-pa-villfisken/#more-993
http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-villfisken-nar-forskerne-sier-at-den-skal/#more-688
http://aquablogg.no/nasjonal-lakselusovervakning-i-2016-hvorfor-dor-ikke-villfisken-nar-forskerne-sier-at-den-skal/#more-688


http://aquablogg.no/canadisk-studie-konkluderer-med-tilnaermet-100-egensmitte-i-

oppdrettsanlegg/).   

Men det foreligger mange observasjoner av temporære konsentrasjoner av kopepoditter, som ser ut 

til å være både kortvarige, fåtallige og med liten utbredelse. Dette gir grunnlag for å formulere en 

forskbar hypotese om at kopepodittene oppkonsentreres i strandsonen, og svermene flyttes ut til 

anleggene av lokale vind- og tidevannsgenererte vannstrømmer, strømvirvler generert av 

undervannstopografi, eller av fiskestimer eller andre dyr. De toneangivende forskningsmiljøene 

fortsetter imidlertid å bruke penger (MANGE) på sine egne modeller, som ikke kan forklare de 

faktiske observasjonene. 

Nei til teknokrati 

Eksempelet med trafikklysene viser at det er liten grunn til å videreføre ekspertveldet. Oppdretterne 

bør gjøre som folket, og erklære at de har liten tiltro til luseforskerne. Det betyr slett ikke at overtro 

er bedre enn vitenskap. Det betyr at vitenskapen må beskikke sitt hus. 

Diskusjonen om fargeleggingen er rettferdig eller ikke, bør avblåses. Feilaktig informasjon er verken 

rettferdig eller urettferdig. Den er bare feil. Poenget er at trafikklysmodellen sier ingenting om 

noenting som kan være nyttig for forvaltningen av oppdrettsnæringen, enn si villaksnæringen.  
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