
På NFDs hjemmeside1 er hensikten med evalueringen beskrevet slik:  

• Vurdere bruk og valg av vitenskapelige modeller og metoder: Styrker og svakheter, 

håndtering av risiko og usikkerhet, resultater og statistikk; og kvaliteten på vurderingene. 

• Vurdere i hvilken grad anbefalingene fra styringsgruppen til Nærings- og 

fiskeridepartementet gjenspeiler det vitenskapelige grunnlaget. 

Problematisk mandat 

Hvis dette er mandatet, vil evalueringen komme til å finne at alt er i orden. Hvis mandatet hadde 

vært å vurdere om modellene og metodene gir et adekvat bilde av virkeligheten, ville evalueringen 

finne at dette umulig kan stemme. Modellene har produsert kvantitative prediksjoner om dødelighet 

på utvandrende smolt, i et omfang som åpenbart ville være bestandsreduserende for villaksen.  

Det er enkelt å teste om disse prediksjonene stemmer, ved å måle bestandsutviklingen til påvirkete 

og upåvirkete bestander. Vi har 2 POer (PO3 og 4) som i de 5 årlige vurderingene til Ekspertutvalget 

har kommet ut som verstingene. 2 POer er de nest verste (PO2 og 5). Hvis utviklingen til villaksen har 

vært dårligere i de verste og de nest verste enn i de irrgrønne POene 1, 11,12 og 13, vil dette styrke 

hypotesen om lus som bestandsregulerende faktor. I motsatt fall blir hypotesen svekket. Jeg vedder 

en krone på at det siste blir resultatet. I så fall bør lus settes på vent som del av trafikklyssystemet.  

 

Problematiske komitémedlemmer 

Medlemmene er som følger: 

• Professor Crawford Revie, University of Strathclyde, Storbritannia (leder) 

• Deputy Director/ Professor Anders Koed, DTU Aqua, Danmark 

• Professor Andre Visser, DTU Aqua, Danmark 

• Dr Dave Jackson, Marine Institute Ireland 

• Associate professor Heather Swanson, University of Aarhus, Danmark 

• Assistant professor Jarno Vanhatalo, University of Helsinki, Finland 

• Head of department Kirstin Eliasen, Fiskaaling, Færøyene 

• Professor Jimmy Turnbull, University of Sterling, Storbritannia 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-trafikklyssystemet/id2815317/  
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Komitélederen Crawford Revie er en svært anerkjent forsker med et imponerende antall 

publikasjoner og siteringer. Han var imidlertid tidlig ute med bidrag til lusekommissariatets 

produkter, f.eks. Hardangerfjordprosjektet og the Sea Lice Working Group Report2. Denne rapporten 

ble skoledannende for luseforskningen i alle land, som dermed tidlig sporet av fra mer fruktbare og 

resultatorienterte problemstillinger. En annen famøs artikkel ble publisert sammen med den 

canadiske anti-oppdrettsaktivisten Martin Krkošek og de norske luseforskerne Ove Skilbrei og Bengt 

Finstad3. Finstad er medlem av Ekspertutvalget. 

Underveis i sin karriere bidro han med kritikk av folk som leverte arbeider som tydet på at 

luseforskningen var på ville veier. Bl.a. var han medforfatter av kritikken som ble rettet mot 

artikkelen til Dave Jacksons et. al fra 20134, som ikke fant noen sammenheng mellom 

bestandsutviklingen til laks og oppdrett i nærheten av laksens hjemmeelver i Irland. Kritikerne mente 

at det var opplagt at dette ikke kunne stemme, og publiserte et tilsvar5. Det førte til et nytt tilsvar fra 

Jackson et al.6. Det sluttet med at Marine Institute Ireland (motstykket til HI) gikk ut med støtte til 

Jackson et.al7.  

Det skal bli interessant å se hvordan samarbeidet mellom Revie og Jackson blir i 

evalueringskomitéen. 

Det kan tale til Revies fordel at han i senere år har vært medforfatter av artikler som ikke er skråsikre 

på at det er en sammenheng mellom oppdrett og påslag av lus8. Vi får krysse fingrene, og håpe på at 

vitenskapelig redelighet trumfer forutinntatte meninger. Men han er i alle fall ikke uten bånd til det 

norske lusekommissariatet.   

Heather Swanson er en antropolog som har markert seg som naturverner og kritiker av såkalt 

industrielt oppdrett. Hun har bl.a. skrevet et essay som heter An explosion of parasitic lice caused by 

industrial fish farming threatens wild salmon populations9. Her hevder hun at lakselus er et 
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menneskeskapt fenomen, i den forstand at en påstått enorm oppformering av arten, og at en påstått 

desimering av villaksen som følger av dette, skyldes lakseoppdrett: But now, industrial salmon farms 

are torquing salmon-lice relationships—causing lice to morph from mildly irritating messmates into a 

deadly transoceanic threat. Mange av referansene i essayet er til den norske delen av 

lusekommissariatet.  

De øvrige medlemmene av evalueringskomitéen har solide akademiske rulleblad, og har tidligere ikke 

markert seg innen luseforskning. Flere av dem er eksperter på statistikk. Vi får håpe dette ikke betyr 

at det er luseforskernes statistiske ferdigheter som skal testes. Det er ikke de interne 

sammenhengene mellom elementene i lusemodellene som betyr noe. Det viktige er om 

prediksjonene stemmer med det som faktisk skjer. Det er dette som bør testes. 

Nå eller aldri for oppdrettsnæringen 

Evalueringskomiteen hadde sitt første møte den 17.desember 2020. Den skal levere en foreløpig 

vurdering innen 1.juli 2021. Den endelige rapporten skal overleveres til Forskningsrådet 30.november 

2021. Lakseoppdretterne bør kjenne sin besøkelsestid, og levere innspill til komitéen så snart som 

mulig. Rettsaken mellom oppdretterne i PO4 og Staten kan bli viktig. Saken er berammet til 8.februar 

i Førde Tingrett.  

 


