
Er VMKs kostholdsråd feil? 

Det mest interessante ved artikkelen er at den ikke tar opp spørsmålet om VMKs kostholdsråd er feil. 

Dette er det saklige og viktige spørsmålet. Hvis kostholdsrådet er feil, og det er åpenbart at 

ekspertene som vurderte VMK-rapporten burde skjønt det, har vi å gjøre med en skandale. Ord som 

korrupsjon og alarm springer oss i hu. Hvis rådet er det beste det var mulig å gi i 2014, er det mindre 

viktig å vite hvem som er gift med hvem. Rådet fra 2006 kan godt være det beste det var mulig å gi 8-

9 år tidligere, basert på datidens kunnskap. Det er ikke sikkert at de som ga det den gangen var kjøpt 

og betalt av Oddekalv.  

Hvordan er nå dette med habilitet i andre sammenhenger? Kan vi være sikre på at ingen i 

Landbruksdepartementet samrører med bønder? Kan det tenkes at noen i Næringsdepartementet er 

gift med en næringslivsleder? Finnes det noen i Kulturdepartementet som kan være påvirket av en 

presteektefelle? Er noen i Forskningsrådet i seng med noen som har fått mange forskningspenger? 

Har noen i Cicero bånd til noen i Bellona? 

Slik kan vi holde på. Det viktigste er ikke formalhabilitet, men om vedkommende gjør fornuftige 

vurderinger. Ettersom god latin alltid må betviles og utfordres, er det å ha rett som regel en 

midlertidig posisjon. Å ha rett betyr å vurdere riktig basert på den mest oppdaterte og 

fyllestgjørende kunnskapen som forelå på den tiden vurderingen ble foretatt. Derfor er det 

dokumentasjonen og argumentasjonen som må granskes. Personlige relasjoner og habilitet blir bare 

viktig når folk gir feil råd, og at grunnen er at de ble påvirket til å si noe de ikke selv tror på. 

Objektiv og interesseløs journalistikk?    

I et lite land har vi ikke råd til å la være å bruke den fåtallige ekspertisen som finnes. Det sies at alle 

nordmenn enten selv stammer fra gårdsbruk, har slekt som gjør det, eller snart skal kjøpe hyttetomt 

av en bonde. Det kan være derfor vår subsidievillighet er stor, eller kanskje ikke. Det er faktisk slik at 

ingen stiller til start som en tabula rasa. Vi er alle påvirket og forutinntatt. Erkjennelsen påvirkes av 

interesser. Et synspunkt er alltid posisjonert, men kan likevel være korrekt. Det beste vi kan gjøre er å 

innrømme for oss selv at slik er det, lage vår egen vær-varsom plakat, og gjøre folk som leser våre 

skrifter oppmerksom på hvor vi kommer fra.  

Sætre og Østli bør forklare oss hvor de selv kommer fra. Hvorfor har de lagt så stor iver i sitt forsøk 

på å sverte oppdrettsnæringen? Er det så enkelt at mange penger er totem for det onde, og at de har 

et kall for å drive ondskapen ut fra sine mørke kroker? Har bøndene sluppet unna fordi noen av dem 

har lite penger? Sannsynligvis mener de selv at de har himmelhøye lysende mål, som f.eks. å forsvare 

sannhetssøkende vitenskap mot manipulerte bestillingsverk. Men som vi skal se, driver de selv med 

manipulerende journalistikk. 

Morgenbladet underslår at bare 2 av 20 som arbeidet med rapporten muligens hadde et 

habilitetsproblem 

De færreste leserne av Morgenbladets avsløringer går til kildene for å sjekke om det er hold i det de 

skriver. Selv presumptivt opplyste mennesker spør seg neppe om hvor mange eksperter det var som 

deltok i skrivingen av rapporten, hvor stor andel av dem som kunne tenkes å ha et habilitetsproblem, 

og hvor mange av de habile som lot seg påvirke til å skifte mening influert av de påstått inhabile.  

Interesserte kan lese VMKs presentasjon av rapporten her: 

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/nytteogrisikovurderingavfiskinorskkostholdenoppd

ateringavvkmsrapportfra2006basertpanykunnskap.4.2994e95b15cc54507161df4e.html  

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/nytteogrisikovurderingavfiskinorskkostholdenoppdateringavvkmsrapportfra2006basertpanykunnskap.4.2994e95b15cc54507161df4e.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/nytteogrisikovurderingavfiskinorskkostholdenoppdateringavvkmsrapportfra2006basertpanykunnskap.4.2994e95b15cc54507161df4e.html


Den 293 sider lange rapporten kan lastes ned her: 

https://vkm.no/download/18.2994e95b15cc54507161ea1a/1498222018046/0a646edc5e.pdf 

Referansene utgjør imponerende 25 sider, og rapporten har svært detaljerte beskrivelser av metoder 

og vurderinger. Enhver som er i stand til å lese denne typen utredninger har muligheter til å gjøre seg 

opp en mening om den faglige kvaliteten. Hvis noen skulle mene at den ikke holder mål, er det fritt 

fram for alle å kritisere. Så vidt jeg vet, har ingen gjort det. Noen få har slengt med leppa i intervjuer i 

Morgenbladet, men altså ikke publisert en kritikk av rapporten. 

I rapporten er forfatterne og de som deltok i vurderingen presentert. Forfatterne av utkastet til 

rapporten var følgende:   

Janneche Utne Skåre, Anne Lise Brantsæter, Livar Frøyland, Gro-Ingunn Hemre, Helle Katrine 
Knutsen, Inger Therese L. Lillegaard (VKM-ansatte) og Bente Torstensen (Nofima). 
 
Ekspertene som vurderte utkastet og godkjente den endelige rapporten var følgende: 
 
Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Åshild Andreassen, Edel Oddny Elvevoll, Lene 
Frost Andersen, Brit Kristine Hjeltnes, Merete Hofshagen, Per Ole Iversen, Torsten Källqvist, Åshild 
Krogdahl, Bjørn Næss, Trond Rafoss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen, Yngvild Wasteson. 
 
Morgenbladet omtaler 6 av disse personene (markert med gult), hvorav det bare er 2 som bladets 
habilitetseksperter er kritiske til (Hjeltnes og Hofshagen). De 4 andre er forsøkt svertet ved hjelp av 
inkvisitoriske spørsmål, men altså ikke vurdert som potensielt inhabile. Antall personer som enten 
forfattet eller vurderte rapporten var 20.  
 
Juksemaker pipelort 
 
Jukset i denne saken er Morgenbladets graving. Sætre og Østli fikk i juni ViS-prisen for «fremragende 
og vederheftig journalistikk om forskning» for sin artikkelserie Mørke motkrefter. Artiklene kan leses 
her: https://morgenbladet.no/tags/morke-motkrefter (krever betaling). 
 

 
 

https://vkm.no/download/18.2994e95b15cc54507161ea1a/1498222018046/0a646edc5e.pdf
https://morgenbladet.no/tags/morke-motkrefter


ViS-komiteens begrunnelse er:  
 

Sætre og Østli gir et nærgående overblikk over aktørnettverket i en av landets viktigste 
næringer. De viser hvor utsatt forskere som dokumenterer og målbærer kunnskap som 
oppfattes å kollidere med mektige næringsinteresser og viktige politiske ambisjoner er. Serien 
har til fulle gitt et kritisk og dyptgående innsyn i spenningen mellom sjømatnæringens 
kommersielle interesser, forskningens frihet og politikkens troverdighet. 

 
Ja, mon det. 
 
Requiem for forskningens frihet 
 
Aquabloggen handler om hvorfor villaksforskningen ikke er fri, og hvorfor den i flere 10år har fulgt 
feil spor. Bloggen har etter hvert 120 artikler, som direkte og indirekte beskriver hvordan 
villaksforskningen ikke leter etter sannhet, men har som agenda å bevise noe som umulig kan 
stemme. Det er ikke lett å skjønne hvordan en hel brigade av intelligente, velutdannete og 
velmenende forskere har endt opp med å male seg inn i en krok. Det skal bli spennende å se om 
revene finner en bakdør ut av hiet, når nysgjerrige journalister en vakker dag begynner å grave i 
hovedinngangen. 
 
Gravende journalister burde sett på aktørnettverket innen den oppdrettskritiske 
forskningsindustrien. Hvem formulerte hypotesene om lakselus og genetisk forurensning, og 
hvorfor? Det var neppe en konspiratorisk sammensvergelse av fluefiskere som gjorde dette. Mer 
sannsynlig er det at de i likhet med gravende journalister var besjelet av himmelhøye skinnende mål. 
Det er ofte slik det starter, og i løpet av noen år bygger det seg opp et momentum, en egenbevegelse 
som krever at de involverte graviterer mot konsensus. Det er ikke akkurat karrierefremmende å 
opponere mot forskningssjefene. Til slutt blir det så mange som lever av disse prosjektene at de går 
over til å bli programmer med evigheten som horisont. På dette tidspunktet er det knyttet så mye 
forskningsmessig og politisk prestisje til hypotesene, at de på liv og død må videreføres, til og med 
bearbeides med juks og fanteri for å bli overbevisende nok for dem som bevilger pengene.  
 
De 2 artiklene om Janne Sollie og syndere som ikke angrer1 og Fra gjødsel og antibiotika til lus og 
rømninger2 beskriver hvordan Miljødirektoratet og forskningsmiljøene startet en kampanje for å få 
mer penger til å forske på lus og rømt oppdrettslaks omkring 2008. Pengene har siden strømmet inn. 
Det er imidlertid ikke lett å finne tall i instituttenes årsrapporter om hvor mye av budsjettene som 
går til lus og rømlinger, men mistanken er at både beløpene og budsjettandelene har vært sterkt 
stigende gjennom den siste 10-årsperioden. En gravende journalist burde greie å finne ut av dette, 
f.eks. ved hjelp av innsynsbegjæringer dersom tallene ikke kommer frivillig.  
 
Arbeidsoppgaver for gravende journalister 
 
Her er noen spørsmål Sætre, Østli og andre potensielle gravere kan tygge på. Utgangspunktet er altså 
at Morgenbladet synes synd på forskere som steller med interaksjonen mellom oppdrett og villaks, 
og formilder at de utsettes for utidig kritikk. Disse forskerne, som bl.a. påstår av lakselus fra 
oppdrettsanlegg dreper villfisk i et omfang som ikke er bærekraftig, har et forklaringsproblem. En 
hypotese tilbakevises av observasjoner som ikke er forenlige med prediksjoner som følger av 
hypotesen. Her kommer noen av paradoksene som falsifiserer forskernes hypoteser og påstander.  
 

                                                             
1 https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/  
2 https://www.aquablogg.no/fra-gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/  

https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/
https://www.aquablogg.no/fra-gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/


• Hvordan er det mulig at lakse- og sjøaurebestander bygger seg opp igjen i fjorder med mye 
lakseoppdrett, og derfor formodentlig mye lakselus? 

• Hvorfor har det ikke gått baklengs for villaksen de siste 25 årene, mens produksjonen av 
oppdrettslaks har mangedoblet seg? 

• Hvorfor bortforklarer det Vitenskapelige råd for lakseforvalning at overbeskatning i 3 av våre 
viktigste lakseelver skaper en årlig manko på 50-150.000 laks (10-30% av innsiget)? 

• Kan det tenkes at lus er stråmann for fluefiskernes selvskudd i foten (overbeskatning)?  

• Hvorfor ser vi ingen effekter av 4 tiår med rømninger og formodentlig kumulativ genetisk 
forurensning? 

• Hvorfor er det ingen forskjell på utviklingen til bestander som hevdes å være sterkt genetisk 
påvirket av oppdrettslaks og lite påvirkete bestander? 
 

Hvorfor utfordrer dere ikke forskerne og forskningens kvalitet (autoritetene), i stedet for 
forskningens kritikere (amatørene – underdoggene)? I gamle dager var det et poeng å gå etter 
presteskapet, mens de som stod han av i sjøkavet fikk vår sympati. Heltene er visst ikke lenger dem 
som sørger for verdiskapning.   
 


