
  

Børs, bråk og bunnlinje 

Selvskuddet i foten startet med at det lyktes de børsnoterte selskapene å begrave rapporten fra 

2011, og stoppe prosjekter som ville dokumentert at lakselus har fint lite å gjøre med villaksens 

problemer. Årsaken var todelt. Børsnoterte selskaper liker ikke bråk, og valgte strategien med å legge 

seg flat. Næringen skulle argumentere utad med at det nå skulle satses kraftig på tiltak som over tid 

kunne komme til å eliminere luseplagen. Det andre poenget var at 0-vekst skapt av lus ville gi høyere 

laksepris og nye rekorder på bunnlinja. Det siste slo som kjent til, mens det første hittil har kostet 

titalls med milliarder uten effekt for villaksen.  

Hensynet til bunnlinja og ro i båten var overordnet i forhold til næringens omdømme, at 

grasrotansatte måtte tåle å bli omtalt som miljøsvin, og den åpenbare langtidseffekten som måtte 

komme: trøbbel med tillatelser til å etablere nye lokaliteter. Kunnskapsløse politikere lokalt og 

sentralt så sitt snitt til å score billige poeng på å være oppdrettsskeptikere. Stadig mer høyrøstet 

forlangte de landbaserte anlegg, eller i det minste tette anlegg. Regjering og departement satset på 

utviklingskonsesjoner, for dermed å kjøpe seg fri fra anklager om handlingslammelse. Næringen selv 

stod ikke opp for den gamle suksessformelen: merdoppdrett (se https://nofima.no/mening/rask-

utvikling-i-feil-retning/).  

Forskningsstøtten for trafikklysene er ren bløff 

Lusesmittemodellene til forskerne har ingen prediktiv verdi. Paradoksene hoper seg opp, og viser at 

villaksens problem ikke er lus. Modellene forklarer ikke at lakse- og sjøaurebestander bygger seg opp 

igjen i fjorder som etter modellberegningene skal være sterkt luseinfiserte. Lusekommissariatet har 

rett og slett vendt det blinde øyet til observasjoner som utfordrer modellene. Konsensuskulturen i 

norsk forskning er et sensurerende fellesskap som hindrer kritisk vurdering av egen og andres 

forskning. Kritikken som framføres på her på Aquabloggen skal ties i hjel, men det hjelper jo ikke når 

artiklene leses av flere hundre.  

Den faglig udokumenterte og svært skadelige forvaltningen av oppdrettsnæringen har som kjent 

framskyndet utviklingen av resistens mot virkestoff i avlusningsmidler, og økt utslippene av giftstoff i 

sjøen. Oppdrettslaksen er påført store påkjenninger i forbindelse med unødvendig hyppig 

behandling, som har hatt direkte og indirekte dødelighet som resultat. Dette er en direkte 

konsekvens av de forkastelige modellene, som nå skal tas i bruk som industriregulator. Næringen selv 

har et stort ansvar for at trafikklusmodellen blir en realitet, fordi man ikke kjente sin besøkelsestid og 

etablerte motstrømsforskning i tide. 

Bukken som ble satt til å passe havresekken 

Vi vet hvordan det gikk i eventyret: bukken spiste opp havren. Nå skal trafikklysene reguleres av 

lusekommissariatet. Forutsetningen for medlemskap i dette lauget er at man er fast i troen på at 

«oppdrettslus» dreper villfisk. Ekspertgruppen, som i realiteten bestemmer hvilke POer som blir 

røde, gule eller grønne, består av følgende personer1:  

Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen (leder) 

Ingrid Ellingsen, Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS 

Bengt Finstad, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

                                                             
1 Gjengitt som opplyst på HIs hjemmeside: https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/november/statusrapport-fra-
styringsgruppen-for-vurdering-av-lakseluspavirkning  
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Kari O. Helgesen, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

Ørjan Karlsen, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

Anne D. Sandvik, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

Harald Sægrov, Forsker ved Rådgivende Biologer AS 

Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Knut W. Vollset, Forsker ved NORCE (LFI) 

Lars Qviller, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

Mari S. Myksvoll, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) (sekretær) 

Samtlige av disse har i mange år levd av å produsere «beviser» for at luseproduksjonen i 

oppdrettsanleggene dreper store mengder villaks og sjøaure, og har levert bidrag til utviklingen av 

trafikklusmodellen.  

Vi vet derfor hvordan det vil gå: ekspertgruppen vil konkludere med at «oppdrettslus» er en trussel 

mot villfisken, og at det står verst til i områder med mye oppdrett. Alle eksemplene på at lakse- og 

sjøaurebestander har tatt seg kraftig opp i røde og gule POer vil ikke bli omtalt og kommentert. 

Årsakene til at laks og sjøaure kan oppvise stor framgang i verstingfjorder er påvist i en rekke artikler 

her på bloggen. Kort oppsummert: redusert beskatning, kalking og andre biotoptiltak er nøkkelen. 

Gjenoppbyggingen av bestandene har kommet helt uavhengig av mye eller lite lus. 

Selv ikke lusekommissariatet kan bortforklare at framgang for laks og sjøaure midt i den verste 

lusesuppa taler trafikklusmodellen midt imot. Derfor forties disse observasjonene. I enhver annen 

vitenskapelig sammenheng ville dette ført til et paradigmeskifte: adjø til den rådende lusehypotesen, 

og velkommen til nye hypoteser som kan forklare observerte paradokser. Ved å velge medlemmer til 

ekspertgruppen som alle mener det samme, har man sørget for at dette ikke kommer til skje. 

Kunsten å treffe beslutninger med full ansvarsfraskrivelse   

Trafikklyssystemet bygger på en antakelse om en kausal sammenheng mellom total biomasse av 

oppdrettslaks i et område og antall lakselus, og at dødeligheten til vill laksefisk er proporsjonal med 

antall lakselus i oppdrettsanleggene. Dette er altså forutsetninger som modellen bygger på. Da er det 

neppe oppsiktsvekkende at resultatene av modellkjøringene viser at det er mest lus i områder med 

mye oppdrett, og at lusa dreper mest villfisk i de samme områdene. Skjønner? 

I virkeligheten er Nærings- og fiskeridepartementet lokket med på noe de selv ikke vet: Decision 

Making Under Deep Uncertainty (DMDU).  

Min spådom er at NFD kommer til å takle problemet med dyp usikkerhet ved å sette skylda på 

panelet av forskere. Departementet har skaffet seg ytterligere armlengdes avstand til beslutninger 

om trafikklysenes farge, ved at de har oppnevnt en egen styringsgruppe som fikk ansvaret for å 

oppnevne ekspertutvalget. Slik smuldres ansvarsforholdet opp. Det blir altså ikke NFD eller 

politikerne som får skylda når det viser seg at forvaltningsmodellen er ubrukelig. Blir det forskerne 

som må spleise på statens erstatninger?  


