
Follow the money 

Falkegård liker ikke henvisningen til at villaksforskerne har blitt fôret med offentlige penger for å 

produsere bevismateriale for at oppdrettsnæringen er villaksens viktigste problem. Poenget er 

selvfølgelig ikke at forskerne har blitt rike, men at de har en bekymringsløs hverdag så lenge pengene 

strømmer inn i bingen til de respektive forskningsinstituttene. Det er som kjent en stor lykke for 

instituttsektoren når et prosjekt forvandles til et program med uendeligheten som horisont. 

Trusselfaktorenes posisjon  

Falkegård påstår at det er lett å etterrøkte hvordan trusselfaktorene blir posisjonert i figuren som 

viser påvirkningsgrad versus risiko. For å repetere, så ser figuren altså slik ut: 

 

Posisjoneringen er beskrevet i form av en tabell (7.1 på side 83-84), der alle trusselfaktorer er vektet 

med hensyn til antall rammete bestander, geografisk utbredelse osv. Det er imidlertid ikke beskrevet 

hvordan vektingen er gjort, for eksempel om den er basert på konsensus i gruppen, 

håndsopprekning, hemmelig avstemning eller hva.  

Lakselus har eksempelvis fått tallkarakteren 3 i kategorien Gjennomførte tiltak, som betyr Få tiltak 

eller tiltak med liten effekt. Det er altså karakteren oppdrettsnæringen får for sin avlusningsinnsats. 

For alle andre enn VRL må det være åpenbart at 3-tallet ikke er et resultat av vitenskapelige 

beregninger. Mer sannsynlig er tallet 3 resultatet av et fata morgana i VRLs møterom.     

Det er denne karakteren, sammen med feilaktige påstander om et høyt antall rammete bestander 

(tallkarakter 4) og stor geografisk utbredelse (tallkarakter 3,5), som drar opp vektingen med hensyn 

til påvirkningsgrad.  



Når det gjelder risikoaksen, påstår VRL at lus fortjener karakteren 3 i kategorien Potensial for 

effektive tiltak, som betyr Noen effektive tiltak, eller tiltak med liten totaleffekt er planlagt. Det er 

svært høy (4) Risiko for ytterligere produksjonstap, og moderat til høy (2,5) Risiko for at ytterligere 

bestander blir kritisk truet eller tapt. Denne vektingen bringer lus til topps i rangeringen av 

trusselfaktorer med hensyn til risiko. Det er selvfølgelig lusekommissariatet som her taler, ikke 

vitenskapen. 

Falkegård har for så vidt rett i at tabellen viser «en helt transparent og dokumentert prosedyre». Det 

er derfor det er så lett å gjøre prosedyren til latter.  

Luseskadene blir verre og innsiget øker  

VRL-rapporten har en figur som oppsummerer effekten av lus på s.81 (gjengitt nedenfor). Den dekker 

årene 2010-2017, og viser en økende tendens til skade. Når vi sammenholder denne figuren med 

innsigsberegningen (neste figur nedenfor), ser vi at i samme periode har innsiget hatt en svak økning. 

Perioden 2010-2017 er bokset inn i figuren, for å tydeliggjøre periodene som sammenlignes.   

 

 

 

 



Det er heller kontraintuitivt at VRL legger til grunn at lus forvolder økende skade, uten at vi finner et 

avtrykk av dette i innsigsberegningen. Vi har i mente at VRL mener at lus er den mest skadegjørende 

faktoren.   

Innsig og overbeskatning 

Falkegård mener at framgang for bestander på Sørlandet og i Nord-Norge kamuflerer at det har gått 

motsatt vei i de oppdrettsintensive områdene på Vestlandet og i Midt-Norge. På s.94 presenterer 

VRL en figur som foregir å oppsummere lakseinnsiget til 4 landsdeler. Den røde kurven viser at 

framgangen siden 2008 har vært størst på det oppdrettsintensive Vestlandet. Tilbakegangen har vært 

størst i Midt-Norge, fordi de to lakselokomotivene Orkla og Gaula har vært hardt rammet av 

overbeskatning.  

 

VRL plasserer overbeskatning nederst i venstre hjørne, selv om våre 3 mest produktive elver 

produserer langt under sitt potensial. Vitenskapelig beregning, eller et ønske om å frikjenne 

sportsfiskerne?  

Cherry-picking 

Falkegård mener jeg driver med cherry-picking av data. Hvis det finnes kirsebær som kan plukkes, 

viser det i tilfelle at den rådende teorien har svakheter. Hvis ikke alle observasjoner kan forklares av 

teorien, betyr det at teorien er feil. Da må den enten korrigeres, eller forkastes.  

Det beste ville være om hele VRL fikk sparken, og at et utvalg av kompetente og uhildete personer 

fikk i oppdrag å evaluere VRLs rapporter. Problemet vil bli å finne uhildete folk.  

 

 


