
Schrödingers katt  

Schrödingers tankeeksperiment illustrerer paradoksene som oppstår i den såkalte Kjøbenhavn-

tolkningen av kvantemekanikken. Tankeeksperimentet er slik: en katt er låst inne i en forseglet boks 

utstyrt med en radioaktiv kilde som med 50% sannsynlighet vil emittere en partikkel innen en time. 

Hvis partikkelen slippes ut, vil den utløse en mekanisme som dreper katten. Vi kan ikke vite om 

katten er i live eller om den er død før vi åpner boksen og observerer katten.  

Kattens skjebne er dermed knyttet til atomets bølgefunksjon, som beskriver hvorvidt atomet har 

spaltet seg eller ikke. Kvantemekanikken handler om en partikkelfysisk virkelighet der atomer og 

andre små partikler faktisk kan spaltes og ikke spaltes samtidig. De kan være i flere tilstander på en 

gang, i en såkalt superposisjon. Tankeeksperimentet til Schrödinger anfører at uten observasjon kan 

katten være både død og levende samtidig, hvilket er absurd, og framprovoserer en magefølelse om 

at dette bare ikke kan stemme. Måleproblemet er nøtta som kvantefysikken ikke har knekt.  

Schrödingers katt utløste i 1935 en drøfting blant fysikere som har foregått til denne dag. Teorien om 

alt, som skal forene kvantemekanikken og relativitetsteorien i en enhetlig teori som omfatter både 

de minste og største ting i universet, lar vente på seg.  

Schrödingers laks i Vikja1 

Teorien om kvantemekanikk sier altså at en partikkel kan eksistere og ikke eksistere samtidig. 

Fenomenet ligner dermed ganske mye på teorien om at lus kan påføre villaks bestandsregulerende 

dødelighet. HIs smittemodell er som kjent basert på hydrodynamisk spredning av partikler fra et 

punktutslipp. Spørsmålet om partikkelen eksisterer eller ikke eksisterer på et gitt sted på et gitt 

tidspunkt, beregnes som en sannsynlighet. Schrödingers hensikt med tankeeksperimentet var å 

illustrere at målinger ikke er tilfredsstillende definert i kvantefysikk. Målinger er heller ikke en del av 

HIs kvantebiologi, som kjennetegnes av at modellerte prediksjoner ikke trenger observasjon for å 

være sanne. Tanken er nemlig at partikkelen (lusa) gjør skade på laksen, uavhengig av om lusa eller 

laksen er observert (eller kan observeres).  

Folk flest tenker vel at fenomener som ikke kan observeres og måles, sannsynligvis ikke eksisterer. 

Kvantebiologien er abrakadabra som har inspirert alternativbevegelsen til å tro at hømopatisk 

fortynning av ekstrakter til det ikke-målbare likevel virker, fordi vann kan huske. Kanskje dette også 

er forklaringen på at tettheter på 1 lakselus pr 100 m3 kan være årsak til massiv dødelighet for villaks. 

Jo tynnere lusesuppa er, desto mer effektiv blir visstnok lusa. 

Validering av dødelighetsmodellen 

Dette er kjernen i saken: luseindusert dødelighet må kvantifiseres ved empirisk måling. Det er en 

forvaltningsflause at relevant validering ikke er fullført før implementering av trafikklyssystemet. 

Problemet med modellert luseindusert villaksdødelighet er at den ikke kan observeres direkte. Hittil 

har modellfolket sluppet unna med sine påstander om at oppdrettsnæringa er årsak til at villaksen 

sliter. Forskerne som driver med dette har greid å innbille folk at fenomenet bestandsregulerende 

lusepåslag eksisterer, selv om ingen har observert det. Kammerherrene gikk og bar på slepet som 

slettes ikke var der, står det i eventyret om Keiserens nye klær. Forvaltere, fiskere, politikere og folk 

flest er kammerherrene. I eventyret måtte det en liten gutt til for å avsløre svindelen. Det er egentlig 

 
1 For en nærmere beskrivelse av tilfellet Vikja: https://www.aquablogg.no/lakselus/hva-laerte-vi-av-rettsaken-
mellom-po4-og-staten/  
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en fantastisk historie at så få så lenge har greid å innbille så mange at et ikke-eksisterende fenomen 

faktisk eksisterer.  

Det enkle kontrollspørsmålet er: kan vi observere den modellerte dødeligheten ved å se på den 

faktiske bestandsutviklingen til villaksen? Hvorfor har ingen politikere turt å spørre forskerne om de 

har sjekket ut om effekten av lus er så stor at den er målbar? Eller mer akademisk formulert: hvordan 

kan dødelighetsmodellen valideres?  

Måling av villaksdødeligheten ved hjelp av årsklassestyrken har svakheter 

PO4-oppdretterne har levert en anke til Lagmannsretten, som bl.a. gjengir et lysbilde fra Peder 

Jansen/Inaq sin vitneforklaring i Sogn og Fjordane tingrett: 

 

Illustrasjonen viser leddene i kjeden fra produksjonen av lusegg i oppdrettsanlegg til beregning av 

dødeligheten på utvandrende laksesmolt. Valideringen som HI påstår de har utført gjelder de tre 

første leddene, og selv dette er tvilsomt. Modellert dødelighet er aldri forsøkt validert. Hvorfor? er 

det betimelige spørsmålet.  

Dødelighet under smoltutvandringen, luseskapt eller ikke, er dessuten ikke siste ledd i kjeden fram til 

svaret på spørsmålet om hvordan bestandene utvikler seg. Årsklassestyrken avgjøres ikke alene eller 

overveiende av smoltproduksjonen i elva og dødeligheten under utvandringen. Den påvirkes av en 

lang rekke faktorer under beitevandringen i havet. Hvis smoltutvandringen er en kritisk periode som 

regulerer bestandsutviklingen, skulle vi forvente at et sterkt smålaksinnsig året etter utvandringen 

skulle bli etterfulgt av et sterkt mellomlaksår det neste året. Slik er det ikke2. Korrelasjonen mellom 

fangsten av smålaks et år og fangsten av mellomlaks året etter er 0,09. Dermed er det klart at det 

som skjer i senere stadier under beitevandringen i havet er avgjørende for årsklassestyrken. Og dette 

gjelder ikke bare i elver med en rimelig stor komponent av mellomlaks og storlaks.  

Synkrone eller ikke-synkrone svingninger mellom modellert luseindusert dødelighet og 

årsklassestyrken kan derfor ikke alene brukes til å falsifisere eller sannsynliggjøre 

dødelighetsmodellen.  

Tidsserier i røde, gule og grønne POer er et bedre mål 

Vi må i tillegg se på utviklingen over tid, og sammenligne områder med henholdsvis høy og lav 

modelldødelighet. Dette er gjort i figuren nedenfor, som viser utviklingen i laksefangsten i grønne, 

gule og røde POer. Forskjellene er små, men de grønne POene 8-13 utmerker seg med nedgang, 

 
2 https://www.aquablogg.no/lakselus/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-
arsklassestyrken/  
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mens de røde og gule har en svak økning. Det irrgrønne PO1 har omtrent samme stigning i 

trendkurven som de røde og gule. Det irrgrønne PO13 har hatt en litt svakere utvikling enn PO1. 

 

Klassifiseringen av POene er vist nedenfor. 4 POer på Vestlandet er merket som røde områder, selv 

om bare PO4 og PO5 ble vurdert som røde områder i 2019 av NFD. Ekspertgruppen foreslo PO3 som 

rød i 2016, 2017 og 2018, og gul i 2019. PO2 har aldri blitt foreslått som rød, men gul i 2016 og 2018, 

og grønn i 2017 og 2019. PO5 ble foreslått rød først i 2019, og gul hvert av de foregående årene. 

PO2-5 er alle klassifisert som røde her, fordi de alle har langtids gjennomsnittlig dødelighet over 20%. 

Gjennomsnittet for alle fire tilsammen er 28%. PO6 og PO7 er gule med 12% gjennomsnittlig 

dødelighet, og PO8-12 har blitt foreslått grønne alle år unntatt PO10 i 2017 (gul). Gjennomsnittet for 

PO8-12 er 5%. PO1 og PO13 er modellert med 0 dødelighet i alle år, og er altså irrgrønne. 

 

De store forskjellene i modelldødelighet har ikke gitt seg utslag i vesentlig forskjellig utvikling for 

laksen. Denne observasjonen, sammen med observasjoner av ikke-synkront forløp mellom 

modelldødelighet og årsklassestyrke, viser at forskjeller i smittetrykk og påslag av lus ikke kan være 

viktig for villaksen, når vi måler dette som effekten på samla fangst i elv og sjø.  
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Beskatningstrykket og fiskelighet varierer noe fra år til år, og gjør fangst til et dårlig substitutt for 

direkte telling av innsiget. Fangstdata bør kalibreres mot videotellinger og gytelakstellinger, men data 

for en så vidt lang periode som 9 år vil tendere til å glatte ut svingninger i beskatningen. Trendene i 

kurvene ovenfor er derfor neppe helt ute av kurs.  

Framgang for villaksen bekrefter liten effekt av lus 

Etter innføring av forvaltning etter gytebestandsmål har totalbeskatningen sannsynligvis blitt litt 

redusert. Det finner vi igjen som et økende antall gytelaks i elvene etter at fiskesesongen er avsluttet. 

Ifølge ICES3 har antall gytelaks økt med ca 110.000 individer fra 2007-2018 (figuren nedenfor). 

 

Kollapsen i Tana har redusert det totale innsiget av laks til Norge med mer enn 100.000 laks4. 

Fangsten av laks har til tross for dette vært tilnærmet konstant omkring et gjennomsnitt på 180.000 

laks. 

 
3 ICES. 2019. Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS). ICES Scientific Reports. 1: 16. 368 pp. 
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/Fisheries%20Resources%20
Steering%20Group/2019/WGNAS/WGNAS_2019.pdf  Data fra tabellene 3.3.4.5 og 3.3.4.6 på s.103-110. 
4 https://www.aquablogg.no/villaks/overfisket-i-tana-har-skapt-minst-10-ganger-storre-tap-av-norsk-villaks-
enn-lus/ og https://www.aquablogg.no/villaks/destruksjonen-av-tanalaksen-fortsetter/  
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Dermed kan vi anslå at innsiget av laks har økt med omtrent 200.000 laks til de øvrige norske elvene, 

som er en økning på 45% siden 2007. 200.000 er summen av økningen i gytelaksbestanden og 

mankoen produsert av Tana. Tana-effekten er kompensert av en tilsvarende økning i de øvrige 

elvene. 

Myndighetenes lakseskrøne 

Fortellingen om laksen som våre miljømyndigheter fallbyr på torget er at laksen fremdeles er truet5. 

Artsdatabanken vurderer laks til å ligge mellom kategoriene nær truet (NT) og livskraftig (LC), og 

skriver dette: Innsiget av laks til norskekysten har altså blitt redusert med 8-25 % i løpet av det siste 

15-18 år (kriterium A2b). Den samlede gytebestanden av laks i elvene har ikke blitt redusert i samme 

periode (kriterium A2b), først og fremst som følge av reduksjon i fisket etter laks. Lakselus og rømt 

oppdrettslaks er vurdert som ikke stabiliserte bestandstrusler, mens de andre bestandstruslene er 

vurdert som mer stabiliserte og det forventes ikke at disse forverres betydelig i de kommende år 

(kriteriene A2ce). Vurderingen av laks faller derfor mellom NT og LC, og under tvil vurderes laks til 

livskraftig bestand (LC) basert på kriteriene A2bce6.  

Artsdatabanken refererer altså feilaktig til en tilbakegang på 8-25% i løpet av de siste 15-18 år 

(realitet: framgang på 45% de siste 13 år), og at gytebestanden ikke har hatt tilbakegang (realitet: 

framgang på 55%). Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning mener at Villaksen sliter fortsatt, til 

tross for mange gode tiltak. Økt dødelighet på grunn av lakselus er en viktig årsak7.  

Våre myndigheter og deres rådgivere har diktet opp en elendighetsbeskrivelse. Fortellingen om 

villaksen må skrives om. Som påpekt her på bloggen flere ganger er det oppfiskingen av laks som i 

størst grad reduserer kraften og farten i gjenoppbyggingen av villaksen8. Med unntak av Tana 

representerer likevel ikke laksefisket en trussel om potensiell bestandsreduksjon. Det er økningen av 

det høstbare overskuddet som går saktere enn nødvendig. Villaksen er ikke truet, men fluefisket har 

 
5 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/  
6 https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/42662  
7 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2657947  
8 https://www.aquablogg.no/villaks/fortellingen-om-villaksen-ma-skrives-om/ og 
https://www.aquablogg.no/villaks/overfiske-er-hovedarsak-til-bestandsnedgangen-for-vill-laksefisk/  
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mindre omfang enn ønsket. Fluefiskerne har selv bidratt til nedfiskingen, og bruker nå lus og 

oppdrett for å skjule sine spor9. 

Schrödingers laks og lus 

Skal modellene for luseindusert villaksdødelighet være korrekte, må det enten være laksen eller lusa 

som er død og levende samtidig, eller begge deler. Tallene i Vikja går opp, hvis død laks kan 

gjenoppstå. Det modellerte smittetrykket kan være korrekt, hvis den lave lusetettheten som faktisk 

måles i sjøen skyldes at lusa bare midliertidig er død.  

Alice i Wonderland falt ned i et kaninhull som ledet henne inn en absurd virkelighet i et 

bakvendtland. Kaninhulleffekten i forskning oppstår når virkeligheten blir sugd inn i et sort hull av 

fabelaktige formler. Problemet med modeller er at den neste formelen bygger på den forrige. 

Tilsammen lager de et tilsynelatende logisk byggverk som til slutt er frigjort fra virkeligheten. 

Terapien mot denne plagen er empirisk realitetsorientering. 

Vi får konkludere med at kvantebiologiens måleproblem må løses, slik at dødelighetsmodellen kan 

testes mot faktiske observasjoner. Modellismens dager er talte. Empiri bør bli på moten igjen. 

 
9 https://www.aquablogg.no/lakselus/fluefiskerne-skapte-nedturen-i-orkla-og-gaula/  
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