
Observasjonene som slo i hjel modellene 

Allerede poenget med at villaksen kollapset i løpet av bare noen få år i siste halvdel av 1980-tallet, og 

dessuten samtidig over hele sitt utbredelsesområde, burde fått varsellamper til å blinke ganske tidlig 

i prosessen som ledet fram til Trafikklysmodellen. Hvis lakseoppdrett var årsaken, burde 

forventningen vært en mer gradvis tilbakegang, noenlunde i takt med veksten i oppdrettsnæringen. 

Laksebestandene burde dessuten fortsette med å gå kraftig tilbake etter kollapsen, ettersom 

modellene beregnet både 50 og 80% dødelighet for de hardest rammete bestandene. Fortsatt 

tilbakegang uteble. I stedet ble det bestandsvekst de siste 15 årene. Dette burde avfødt noen 

refleksjoner. 

Lus som stråmann for elendig forvaltning 

Den mulige påvirkningen fra lakseoppdrett passet imidlertid godt som årsaksforklaring, fordi man da 

kunne vende det blinde øyet til overbeskatning og havøkologien. Overbeskatning, fordi koalisjonen 

av fluefiskere, elveeiere og offentlige forvaltere ikke ønsket noe snakk om sin egen medvirkning til 

uføret. Havøkologien, fordi dette var en hvit flekk på kartet det var så krevende å studere at de lot 

være. Dessuten begynte oppdretterne etter hvert å tjene gode penger. Det er lett å mistenkeliggjøre 

big business, ut fra tesen om at rikdom neppe kan ha oppstått uten skadevirkninger for uskyldige 

(miljøet). 

Oppdretterne tjente på lusa 

Det er nå mer enn 10 år siden FHF-rapporten Er villaks truet av lakseoppdrett?1 ble publisert. 

Rapporten fikk over 150 oppslag i ulike medier, så det burde vært enkelt å få øye på den. Rapportens 

poeng var at verken lus eller genetisk forurensing er viktige trusler. Kort tid etter publiseringen la 

oppdrettsnæringen rapporten i skuffen for tema som ikke skulle på dagsorden. «Noen» hadde skjønt 

at lus ville bli årsak til langvarig 0-vekst i volum, som i sin tur ville gi kraftig prisvekst med tilhørende 

hyggelige tall på bunnlinja2. Lakselokomotivene bestemte derfor at lusa var verneverdig, fordi den 

ville skape aksjonærverdier. I 2016 kunne Dag Sletmo, da analytiker i DNB, nå konserndirektør 

samme sted, konstatere at Høye marginer er den nye normalen3. Sletmo mente at lusa hadde skapt 

60% ekstraverdier for aksjonærene i løpet av 4 år. Siden har aksjonærverdiene gått gjennom taket. 

På Stiim Aqua Clusters konferanse i Stavanger høsten 2021 kunne Sletmo fortelle at lusa er 

lakseoppdrettets OPEC, som regulerer produksjonen ned og prisen opp4.  

Oppdrettsnæringas angst for å miste lusa som regulator viser at industriaktører ikke alene bør få 

ansvaret for industriell og nasjonaløkonomisk utvikling. Kortsiktige forretningshensyn kan lett bli 

overordnet i forhold til å legge til rette for å utnytte norskekysten som vekstmotor. Kysten vår er dels 

en naturskapt ressurs, og dels er den skapt av distriktspolitikk som har sørget for god infrastruktur 

med bosetting og kommunikasjon i nær sagt alle avkroker. Verken fartsblinde investorer eller 

saktmodige byråkrater kan ha skjønt at kysten er Lykkelandet 2.0. Ordningen med 

utviklingskonsesjoner tok næringa til havs eller inn i (semi)lukka anlegg, og nyrike kapitalister vil 

flytte opp på land, gjerne i utlandet.  

Åpne merder er framtida 

 
1 https://www.aquablogg.no/er-villaks-truet-av-lakseoppdrett/  
2 https://www.aquablogg.no/lakseoppdretterne-ma-velge-mellom-0-vekst-og-industriutvikling/  
3 Investorseminar i London 30.11.2016 https://www.intrafish.no/nyheter/hoge-marginar-er-den-nye-
normalen/1-1-1195335 
4 https://ilaks.no/laksens-opec-bryter-sammen-laksens-opec-er-lakselusen/  
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Why change a winning formula, heter et gammelt jungelord. Åpne anlegg, der naturen sørger for 

tilførsel og utskifting av enorme mengder vann, er vinneroppskriften. Lukka anlegg med begrenset 

vannutskifting er oppskriften på å oppformere sykdom. Men politikere, byråkrater og kapitalister er 

forblindet av budskapet om at de opphausete problemene med lus og rømninger må løses. De har 

kjøpt påstanden om at laksen må inn i lukka anlegg, hvis villaksen skal berges. Men villaksen trenger 

å bli berget fra overbeskatning og habitatforringelse, ikke fra lus5. 

For alle praktiske formål er de nominerte problemene enten ikke-eksisterende, allerede løst eller vil 

snart bli det. Verken lus eller rømt oppdrettslaks er et problem for villaksen, og lus som et problem 

for oppdrettslaksen er i ferd med å bli løst. Hvis næringa i tillegg til alle andre lusetiltak la vekk andre 

avlsmål i noen år, og satset tilnærmet ensidig på å øke motstandskraft mot lus, vil vi med stor 

sannsynlighet kunne minimalisere problemet i løpet av 3 avlsgenerasjoner (10-12 år). Enda raskere 

ville det gå hvis avlsselskapene får lov til å bruke CRISPER-metoder6. Rømt oppdrettslaks er nå så 

godt som forplantningsudyktig i naturen, og derfor ikke lengre et problem.  

Oppdrettsstøtte til antioppdrettsforskning 

Det eksisterer et uhellig forbund mellom næringas avgudsdyrking av bunnlinja og forskere som 

produserer støtte for myten om lus som årsak til villaksens snarlige undergang. 0-vekst-regimet må 

nå snarest avvikles, på grunnlag av et vitenskapelig oppgjør med forskningsmiljøene som promoterer 

lus og rømming som de viktigste truslene for villaks. Dersom oppdrettsnæringa selv hadde ønsket 

det, ville det vært en smal sak å mobilisere et fjellstøtt underlag for et slikt oppgjør. Problemet er at 

næringa ikke er enig med seg selv. På kort sikt kan det virke attraktivt å videreføre politikken med 

sakte vekst i nord (grønne POer), nullvekst i Midt-Norge, og nedtrekk på store deler av Vestlandet. 

Men det kan være et frampek mot en vei ut av uføret at Mowi meldte seg ut av Norsk Industri og 

vendte tilbake til folden hos Sjømat Norge. Selskapet var dessuten en av saksøkerne i PO4. Hvis Mowi 

har bestemt seg for å satse på organisk vekst, så følger vel røkla etter.  

Om noen år kan vi forhåpentlig se tilbake på det andre tiåret av det 21.hundreåret som et 

næringspolitisk feilskjær. Korrigering av det vitenskapelige feilskjæret ville skje raskere hvis vi kunne 

håpe på et ungdomsopprør på instituttene. Vi kan ikke vente til de gamle forskerne går av med 

pensjon. Publisert forskning, og ikke minst forskningskulturen i institusjonene, forsvinner imidlertid 

ikke like lett ut i forglemmelsen som personene som stod bak den.  

Kriser skaper vitenskapelig framgang 

I 1962 publiserte den amerikanske filosofen Thomas Kuhn boka The stucture of scientific revolutions, 

der han utdypet teorien om paradigmeskifter. Et paradigme er de felles, uskrevne spillereglene, som 

samler et forskerkollektiv omkring en bestemt vitenskapelig praksis. Kuhn beskriver hvordan 

normalvitenskapen bygger opp en teori ved å legge stein på stein i en kunnskapsbase. Teorien ser 

lenge ut til å forklare alle observerte fenomen. På et tidspunkt begynner det å dukke opp 

observasjoner som ikke er i overensstemmelse med den autoriserte teorien, men som i begynnelsen 

kan avvises som forskningsfeil eller tilfeldige avvik. Etter hvert som avvikende observasjoner blir flere 

og flere, utvikler det seg en vitenskapelig krise, som utløses ved at en ny teori vinner oppslutning. 

Den nye teorien må kunne forklare både de nye og de gamle observasjonene.  

Paradigmeskifter: Darwin, Semmelweis og Einstein 

 
5 https://www.aquablogg.no/artsdatabanken-pa-villspor-med-villaks/ og https://www.aquablogg.no/norsk-
villaks-i-framgang-tilbakegang-i-alle-andre-land/  
6 Se mer om dette her (siste side): https://www.aquablogg.no/hi-glem-vekst-i-lakseoppdrett/  
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Vi har mange eksempler på paradigmeskifter fra vitenskapshistorien, som altså ikke er en historie om 

kontinuitet og lineær akkumulering av kunnskap, men om sprang og revolusjoner. Darwins 

evolusjonsteori er et eksempel på en revolusjon, som ikke bare fikk naturvitenskapen inn på et nytt 

spor, men som var en idéhistorisk nyskapning som endret vårt verdensbilde. Legenden sier at 

Einsteins artikkel om den spesielle relativitetsteorien (1905) lå an til å bli avvist av fagfellene, til 

selveste Max Planck, datidens stormester i fysikk, sørget for å få artikkelen publisert.  

Den vitenskapelige forståelsen av infeksjonssykdommer var et sprang som fikk avgjørende betydning 

for medisinsk praksis, men som det tok et halvt århundre for legene å akseptere. Ignaz Semmelweis 

påviste i 1847 at antall kvinner som døde i barselfeber kunne reduseres til nesten ingenting, dersom 

leger og sykepleiere bare vasket hendene sine når de gikk fra pasient til pasient. Dette ble fulgt opp 

av Joseph Lister, som i 1865 introduserte antiseptisk behandling av sår. Nedskrubbing og antiseptiske 

metoder kom imidlertid ikke i alminnelig bruk før flere tiår senere, fordi de ytterst konservative 

legene ikke så noen grunn til å endre sin praksis. Det var først med Luis Pasteurs påvisning av 

sammenhengen mellom mikroorganismer og sykdom omtrent 50 år etter Semmelweis at 

bakteriologien ble det nye medisinske paradigmet. 

Det var ikke mangel på observasjon og dokumentasjon som hindret datidens fremste menn fra å 

vaske hendene sine, men angsten for større omkalfatringer av forklaringsmodeller. Systemtreghet 

vitner om samfunnsinteresser i aksjon. I legenes tilfelle dreide det seg kanskje om å opprettholde 

autoritet og respekt både hos allmuen og hos eliten de selv tilhørte. Brå omdefineringer av legenes 

forklaringer og forordninger betyr jo at de tidligere hadde tatt feil, og da reises spørsmålet om det er 

så sikkert at de ikke også på nytt kan ta feil. 

Internasjonal kritikk av mangel på åpenhet og kaudervelsk språk 

Fagmiljø som avviser kompetent kritikk, fortjener betegnelsen forstokket. Miljøene som studerer lus 

og genetisk interaksjon har konstruert et selvforsvar som går ut på at vitenskapelige diskusjoner må 

foregå i tidsskrifter med fagfellevurdering. Kommersielle aktører har selvfølgelig ingen mulighet til å 

drive med slikt. Dermed parkeres kritikken fra dette holdet som uinteressant. Den internasjonale 

komitéen av anerkjente forskere som for tiden evaluerer det vitenskapelige grunnlaget for 

Trafikklyssystemet, tok tak i nettopp dette poenget og skrev følgende i sin interimrapport7:  

Det er sannsynlig at vi vil anbefale bedre rapportering av prosessene knyttet til inkludering av 

kunnskap, samt en eksplisitt policy for hvordan innspill vil bli evaluert, for å øke transparens 

og legitimitet. 

De skriver videre at Ekspertgruppen ikke rapporterer usikkerhet på en måte som gjenspeiler beste 

vitenskapelige praksis. Ekspertgruppen kommuniserer heller ikke i et klarspråk som er forståelig for 

beslutningstakere og allmennheten. Prosessen som fører fram til den endelige konsekvensanalysen 

er ikke transparent og heller ikke rapportert.  

For min egen del føyer jeg til at det bli slutt på å svindle med statistikk, f.eks. ved å strø om seg 

ugjennomtrengelige formler. P-hacking går ut på å teste en haug med variabler, og rapportere den 

ene med det laveste tallet.  

Erkjennelse og interesse  

Komitéen pekte også på behovet for at flere fagfelt burde vært tatt inn i Ekspertgruppen, og nevner 

spesielt eksperter på vitenskaps- og erkjennelsesteori. Poenget er å oppmuntre til kontinuerlig 
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refleksjon rundt spørsmål som hva som er vitenskapelig erkjennelse og sann kunnskap. Det er rent ut 

sagt forfriskende å høre om slike tanker nå for tiden. 

Den tyske filosofen Jürgen Habermas (og flere andre fra den såkalte Frankfurter-skolen) publiserte 

arbeider på 1960-tallet som demonstrerte at verdinøytral forskning ikke er mulig, fordi vitenskapelig 

arbeid besjeles av samfunnsinteresser. Habermas mente at tenkemåtene som er blitt forbilder i 

institusjonaliserte ekspertkulturer er en viktig årsak til undergraving av den frie offentlighetens rolle i 

moderne vestlige samfunn. Disse tenkemåtene gjør vitenskapen blind for sin egen rolle i samfunnet 

og de interesser den tjener.  

Den objektive forsker, som arbeider med sine data og sin hypotetisk-deduktive metode, og som 

trekker sine slutninger i total akademisk frihet (splendid isolation), er en myte. Kunnskap kan være 

sann, men den er samtidig posisjonert. Det er umulig for en forsker å frigjøre seg fra økonomiske, 

sosiale og politiske relasjoner som påvirker virkelighetsforståelsen. Siden forskning ikke kan være 

100% objektiv og nøytral, blir det nest beste at forskere reflekterer over sin egen rolle som 

meningsprodusenter, og belyser og kommuniserer sin egen posisjon til leserne av sine publikasjoner 

så åpent og sannferdig som mulig.  

Svært mye forskning er oppdragsforskning, som i noen tilfeller tenderer mot å være 

bekreftelsesforskning. Den feilaktige selvforståelsen på instituttene, som tenker på seg selv som 

produsenter av verdinøytral og objektiv kunnskap, skader det vitenskapelige arbeidet fordi den 

begrenser selvkritisk innsikt, og fører til at kommunikasjonen av kunnskap kan forlede allmennheten 

til å tro at det er eviggyldige sannheter som presenteres.  

En progressiv vitenskapelig kultur kjennetegnes av at forskerne gjennom selvrefleksjon kommer til 

erkjennelse av sin egen interessetilknytning, og kritisk vurderer på hvilken måte dette har påvirket 

utviklingen av arbeidshypoteser, metodevalg og tolkning av data. På 1960- og 70-tallet var dette 

tema som preget den akademiske debatten, og som la grunnlaget for den såkalte fagkritikken. Det er 

en svakhet ved høyere utdanning i dag at studenter uteksamineres uten tilstrekkelig kjennskap til 

vitenskapskritisk tenkning, erkjennelsesteori og vitenskapshistorie.  

Conflict of Interest - setningen 

Flere vitenskapelige tidsskrift krever nå at artikkelforfattere skal avgi en erklæring om forhold som 

eventuelt kan påvirke framstillingen i publikasjonen. Dette har avfødt følgende standardsetning: 

The authors are not aware of any affiliations, memberships, funding, or financial holdings 

that might be perceived as affecting the objectivity of this paper. 

Denne erklæringen omgår poenget som diskuteres her. Det er selve det vitenskapelige paradigmet 

forskerne arbeider innenfor som representerer en interessetilknytning, og som forskerne bør 

reflektere over. Standardsetningen handler om å motvirke bekreftelsesforskning betalt av 

særinteresser, hvilket også er viktig. Det kan være nyttig å vite at en artikkel om hvordan 

sjølaksefisket vanskeliggjør elvevis forvaltning av villaksstammene er skrevet av en lidenskapelig 

fluefisker.  

Viktigere er det at forskere som påstår at lakselus sannsynligvis påfører villaksen ekstraordinær 

dødelighet, forklarer hvorfor man ikke belegger påstanden med data om de berørte 

villaksstammenes utvikling, og i stedet benytter beregningsmodeller basert på teoretiske 



forutsetninger. Resultatene som produseres av disse modellene er faktisk en sirkelslutning som 

følger av de valgte forutsetningene8. Et snev av refleksjon kunne avslørt dette.  

Men selv ikke dette treffer det erkjennelsesteoretiske poenget om at det er underbevisste prosesser 

som påvirker erkjennelsen, og som må belyses for at trollene skal sprekke. Progressiv 

forskningsledelse er med andre ord krevende. Det er ledelsens ansvar å sørge for at alle steiner blir 

snudd, at kritiske stemmer slippes til, at korpsånd ikke utvikler seg til intoleranse, og at 

konsensuskultur ikke sementeres i kollegiet. Viktigst av alt er å framelske en kultur for kontinuerlig 

refleksjon over hva som er vitenskapelig erkjennelse og sann kunnskap, som evalueringskomitéen 

formulerer det. På de toneangivende instituttene har det tvert om utviklet seg en 

selvreproduserende kultur som er ekskluderende i forhold til kritikk. Erkjennelsesteori er ikke en lite 

matnyttig øvelse i filosofi, en distraksjon i hverdagen, men et nødvendig pådriv for vitenskapelig 

framgang.  

Forskningens historiske vandring fra elv via fjord til hav 

Det er ingen ondsinnet konspirasjon som har ført til at paradigmet lakselus og rømninger har satt seg 

i villaksforskningen. I likhet med andre toneangivende paradigmer er også dette resultatet av en 

historisk utvikling. Hypotesene om lus og rømt oppdrettslaks virket tilforlatelige og intuitivt korrekte 

på det tidspunktet de ble formulert - det vil si i lys av samtidens kunnskap, med alle de begrensninger 

kunnskap til enhver tid har. Lakselus- og rømningsparadigmet avløste et paradigme som noe ensidig 

fokuserte på laksens leveområder i ferskvann. De siste 100 årene har laksefiskenes miljø i 

vassdragene blitt degradert på grunn av vassdragsreguleringer, sur nedbør, industri- og 

landbruksforurensning, fysiske inngrep i elvene (elveforbygninger, grusgraving og etablering av 

vandringshindre), og parasitten Gyrodactylus salaris.  

Omslaget fra ferskvannsfokus til fokus på laksens liv i sjøvann kom med Villaksutvalgets innstilling i 

1999 (Rieber-Mohn-utvalget), som svært tydelig tegnet det nye trusselbildet fra lus og rømlinger. 

Men fjordfokuset var en mellomstasjon som innebar at brennpunktet ikke ble flyttet langt nok ut i 

havet, der villaksens egentlige problemer ligger9. Det økologiske regimeskiftet i Nord-Atlanteren på 

slutten av 1980-tallet førte til at veldig mange av villaksstammene på begge sider av Atlanterhavet 

ble sterkt svekket eller brøt sammen. 

Definisjonsmakt: stabiliserte og ikke-stabiliserte trusler  

Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet) bestilte i 2000 utredningen Elvevis 

vurdering av bestandsstatus og årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn og 

Fjordane10. Utredningens sammendrag oppsummerer situasjonen slik: 

Gjennomgangen konkluderer med at laksebestandene i Sogn og Fjordane og Hordaland er 

betydelig svekket og at situasjonen er ytterlig blitt forverret på 90-tallet. Situasjonen er mest 

alvorlig i Hordaland. Flesteparten av vassdragene er påvirket av ulike menneskeskapte 

faktorer som forsuring, vassdragsreguleringer, forurensing, forbygging og beskatning i elv og 

sjø. Det er usikkerhet om effekten av samvirket mellom de ulike faktorene. Analysen av 

trusselbilde peker på at mens de fleste av disse menneskeskapte påvirkningene har vært 

stabile, avtatt eller blitt motvirket av tiltak i 90-årene, har de oppdrettsrelaterte 

 
8 https://www.aquablogg.no/his-lusemanifest-er-en-skandale/  
9 https://www.aquablogg.no/ut-mot-havet-for-villaksforskningen/ og https://www.aquablogg.no/darlige-
beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/  
10 Skurdal, J., Hansen, L. P., Skaala, Ø., Sægrov, H. og Lura, H. 2001: Elvevis vurdering av bestandsstatus og 
årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utredning for DN 2001-2. 
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påvirkningene, som unaturlig høye lakseluspåslag og genetisk påvirkning fra rømt 

oppdrettslaks tiltatt i omfang og styrke. Disse blir vurdert til å utgjøre en alvorlig trussel mot 

fortsatt eksistens av ville laksebestander i området. 

Her ble skillet mellom historiske (stabiliserte) og eksistensielle (ikke-stabiliserte) trusler mot villaksen 

formulert, kanskje for første gang i publisert litteratur. Dette skillet mellom kategorier av 

trusselfaktorer kan kritiseres for å undervurdere den kontinuerlige effekten av såkalte stabiliserte 

trusler, og ikke minst den historiske effekten disse faktorene har hatt med tanke på å framprovosere 

eller forsterke sammenbrudd i laksebestander.  

Men verre er det at selve prinsippet om å kategorisere trusselfaktorene på denne måten er 

problematisk, fordi definisjonen i seg selv legger føringer for forskningen, forvaltningen og 

formidlingen til allmennheten. Når lakselus og rømt oppdrettslaks defineres som eksistensielle 

trusler, blir det en tautologisk slutning at disse faktorene har størst betydning som 

forklaringsvariabler i forhold til villaksens tilstand og framtidsutsikter, og at tiltak for å verne om 

villaksen må settes inn nettopp mot disse faktorene. Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning (VRL) 

kunne dermed definere havbruksnæringens rolle slik i 2010: 

Videre ble to faktorer knyttet til oppdrettsnæringen, lakselus og rømt oppdrettsfisk, plassert 

som de eneste klare aktive ikkestabiliserte eksistensielle truslene. (s. 120 i VRL - rapport 

2/2010)   

Referansene til historiske og aktive faktorer handler om definisjonsmakt. Havbruksnæringen er 

definert ikke bare som et problem, men som selve problemet. Dette er ikke et vitenskapelig funn 

basert på data og analyse. Ved å etablere skillet mellom historiske og eksistensielle trusler, har 

havbruksnæringens kritikere definert fagfeltets forskningsfokus og skaffet seg herredømme over 

fortellingen om villaksen. Det kommuniseres et bilde av situasjonen for villaksen til offentligheten 

som ikke bare er feil, men som setter dagsorden for en forvaltning som i seg selv er en trussel mot 

villaksen, fordi målet for forvaltningen ikke rettes inn mot det vi kan gjøre noe med: stabil eller økt 

smoltproduksjon i elvene. 

Konstruksjonen av skillet mellom eksistensielle og stabiliserte påvirkningsfaktorer er en a priorisk 

strukturering av erkjennelse og kunnskapsfelt som introduserer en bias i forskningen.  

Konsensus og disiplinering 

I vitenskapen brukes såkalt fagfellevurdering (peer review) som en metode for kvalitetssikring av 

publikasjoner. Kompetente fagfeller av forfatterne skal gjennomgå et manuskript anonymt og kritisk, 

foreslå forbedringer, og eventuelt anbefale det refusert hvis det inneholder feil, tvilsomme data eller 

andre faglige svakheter. Kvalitetssikring er hensikten, men biproduktet er konformitet. Faglig høy 

standard vil som regel si å være mainstream. 

Som oftest vil destabiliserende idéer ikke slippe gjennom fagfellevurderingens nåløye. Den 

akademiske verden er hierarkisk og konservativ, og institusjoner som professorater, forskningsråd, 

finansieringsordninger, internasjonale konferanser og fagfellevurderingen bidrar til vitenskapelig 

konsensus, det vil si til å disiplinere avvikere. 90 % enighet om en teori trenger derfor ikke bety annet 

enn at avvikerne er brakt til taushet, og at lydighet har ligget til grunn for rekrutteringen av folk til 

toneangivende stillinger.  

Selvbekreftende konsensus blant fagfeller er en stor ulykke i enhver vitenskapelig sammenheng. 

Vitenskapen må være skeptisk til konvensjonell tankegang og etablerte sannheter. Vitenskapens 

oppdrag er den fundamentale tvil, der man skal bestrebe seg på å overprøve gjengse hypoteser og 



teorier. Et fagmiljø som ikke er oppmerksom på dette kan lett utvikle seg til et ekkorom, der 

ytringene kommer tilbake til avsenderen uten anmerkninger.  

Når staten er viktigste oppdragsgiver og finansieringskilde er det stor risiko for at forskere blir 

ideologiske funksjonærer for statlig forvaltning. Handlingsrommet for den enkelte forsker begrenses 

av inntjeningskrav og forventninger om å tilfredsstille saksbehandlernes ønsker om støtte til 

saksbehandlingen. Detaljstyrt finansiering kan føre til institusjonell og personlig selvsensur.   

I dag virker det utrolig gammeldags og fordomsfullt at teologer, jurister og politikere bekjempet 

Darwins teori, og at legene nektet å godta at mangelfull hygiene var årsak til smittespredning. Ikke 

desto mindre lever mange vitenskapelige paradigmer videre på overtid, uten at fagmiljøet selv er i 

stand til å fornye seg. Heldigvis har de fleste paradigmer som har gått ut på dato neppe vidtrekkende 

konsekvenser for folkehelsa. Det måtte en klovn til (Harald Eia: født sånn eller blitt sånn) for å minne 

oss om at tredjeklasses forskning kan resultere i både publikasjoner og professorater, men at 

æresbevisningene ikke nødvendigvis er mottatt på grunn av kvalitet eller originalitet. Noen ganger er 

det fordi forskeren har politisk korrekt kjønn, rase eller moralsk budskap. Eller rett og slett fordi 

vedkommende har klatret den akademiske karrierestigen veiledet av eldre og etablerte mentorer, 

hvilket betyr at man anerkjennes fordi man har tilegnet seg samme tankemønster som sine 

forgjengere.  

Etableringen av forskningsparadigmet lus-rømming 

Lus-og-rømling-paradigmet rotfestet seg i forskningsmiljøene tidlig på 1990-tallet. Det var irske 

forskere som var først ute med å lansere lusa som årsak til bestandsreduksjoner11. Norske forskere 

fulgte etter fra midten av 90-tallet. Det virket tilforlatelig å tolke sammenfallet i tid mellom vekst i 

oppdrett og villaksens tilbakegang som en årsak-virkning-sammenheng. Dette burde i stedet blitt 

formulert som en hypotese for kritisk vurdering. Men hypotesen ble straks forvandlet til en biologisk 

lov, fordi «alle måtte skjønne» at lakseoppdrett produserte et stort antall verter for lakselus som 

overgikk populasjonene av villaks og sjøaure med hundregangen og vel så det. Derfra gikk det raskt 

nedover bakke for forskningen. Det var (og er) enkelt å finansiere miljørelatert forskning, og 

instituttlederne og forskerne lot seg friste til å ri en bølge av påstander om skadelige miljøeffekter av 

oppdrett.  

Avledningsmanøver som motiverte ukritiske holdninger?  

Fra 2008 ble det satt fart i kritikken av oppdrettsnæringa fra Miljømyndighetene12. Det er fristende å 

mene at kampanjen skulle lede oppmerksomheten bort fra forvaltningsfiaskoen som besto i at 

Miljødepartementet hadde tillatt overbeskatning og nedfisking av mange viktige bestander. 

Forvaltning av villaksen basert på gytebestandsmål ble innført i 2009, fordi man litt etter litt utover 

på 2000-tallet måtte innrømme at overbeskatning var en trussel. Da VRL publiserte sin andre 

statusrapport i 2010, ble trusselkartet lansert for første gang, med beskatning i en middels truende 

posisjon. Allerede neste år hadde beskatning flyttet seg ned til venstre hjørne (liten effekt, liten 

risiko). Der har beskatning siden ligget i ro, mens rømt oppdrettslaks og lus er flyttet opp til topps i 

øverste høyre hjørne. Diagrammene nedenfor viser 2010, 2011 og 2020. Flytteprosessen er markert 

med røde innramninger. 

 
11 https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/ og https://www.aquablogg.no/hva-
forteller-utviklingen-til-de-europeiske-sjoaurebestandene-om-lakselus-og-oppdrett/#more-736 
12 Ibid. 

https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/
https://www.aquablogg.no/hva-forteller-utviklingen-til-de-europeiske-sjoaurebestandene-om-lakselus-og-oppdrett/#more-736
https://www.aquablogg.no/hva-forteller-utviklingen-til-de-europeiske-sjoaurebestandene-om-lakselus-og-oppdrett/#more-736


 

For det første er det ikke korrekt at overbeskatning ikke er et problem. Tanakollapsen viser jo 

nettopp at faktoren ikke er en stabilisert og ikke-aktiv faktor. For det andre er det helt usannsynlig at 

forvaltning etter GBM-mål skulle ha en så dramatisk effekt i løpet av 1 år. Det er mer sannsynlig at 

flyttingen til en gunstig posisjon i trusselkartet skyldes et ønske om å trekke oppmerksomheten vekk 

fra overbeskatning og over på faktorene i øverste høyre hjørne. Denne flyttingen er ikke forskning, 

men agitasjon.  

Vi samler trådene 

En naiv vitenskapelig tilnærming ble støttet av en inkompetent forskningsledelse ved instituttene 

som forsket på interaksjonen mellom oppdrettslaks og villaks. Både mellomledersjiktet og 

toppledelsen sviktet ved å unnlate å stille normale krav til verifisering. Den internasjonale 

evalueringskomitéen peker spesielt på manglende verifisering av dødelighetsmodellen.  

Suspenderingen av empirisk verifisering av hvert enkelt modelltrinn tyder på mangelfull forståelse av 

vitenskapelig bruk av hypotetisk-deduktiv metode. I sin tur skyldes dette forskningsledelsens 

manglende refleksjon omkring interessene som styrer den vitenskapelige erkjennelsen.  

Instituttene tillot utvikling av en selvbekreftende konsensuskultur som lukket seg omkring seg selv, 

med arrogant avvisning av kritikk og innspill. Forskning behøver kontinuerlig refleksjon over hva som 

er vitenskapelig erkjennelse og sann kunnskap. 

Smale forskningsmiljø som består av relativt få forskere, risikerer at fagfellevurderingen får den 

motsatte funksjonen av den tiltenkte, og blir en mekanisme for ensretting og disiplinering. I små 

fagmiljø er det spesielt viktig å være årvåken og reflekterende omkring forskningsmiljøets eget 

vitenskapelige paradigme. Ikke minst viktig er refleksjon omkring kommunikasjonen av 

forskningsresultater til myndigheter og allmennheten.  

Fra den enkelte forskers synspunkt, er egen vitenskapelig karriere viktig. Fast stilling og avansement 

krever innordning i det rådende paradigmet i sitt fagmiljø. Prosjekt- og programfinansiering av 

forskning er en struktur som innebærer at selvsensur kan bli resultatet. Den enkelte forsker har 

likevel samme ansvar som forskningsledelsen for det nødvendige dybdedykket i refleksjon over sitt 

fag og sin rolle som meningsprodusent. 

Evalueringskomitéens sluttrapport blir snart publisert 

Dersom Evalueringskomitéen følger opp punktene som ble presentert i interimrapporten fra juli13, vil 

det bli interessant å se hvordan de aktuelle forskningsmiljøene svarer. Interimrapporten peker på 4 

områder som trenger forbedring, formulert som en elskverdig etterspørsel etter flere opplysninger:   

 
13 https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/trafikklyssystemet-for-oppdrettsnaringen/  

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/trafikklyssystemet-for-oppdrettsnaringen/


1. Data og kunnskapskilder (empirical evidence for the assessment). 

2. Effektmåling av hvordan Trafikklyssystemet presterer i praksis (issues of validation). 

3. Dødelighetsmodellen (the single most important component). 

4. Transparent og utvetydig kvantifisering og kommunikasjon av usikkerhet (mandatory for risk 

assessments). 

Evalueringskomitéen framhever dødelighetsmodellen som det viktigste problemet. Mangelen på 

effektmåling og verifikasjon ved hjelp av vaskeekte empiri etterlyses, i tillegg til mangelen på 

troverdig og forståelig kommunikasjon av usikkerhet. Det holder ikke med stol-på-oss lengre. Tiden 

for intellektuell avsondrethet fra den ulærde allmuen er over. 

I en felles kronikk skrev topplederne i HI og NINA at forskere ikke kan kritiseres av lekfolk14. 

Evalueringskomitéens kritikk er formulert av forskere som presumptivt er enda mer kompetente enn 

forskerne i Ekspertutvalget og Styringsgruppa. Vi må tro at instituttsjefene blir nødt til å svare på 

dette. De bør opprette en havarikommisjon for å gå i dybden på spørsmålet om hvordan de havnet i 

grøfta. 

 
14 https://www.aquablogg.no/diverse/gir-forskerne-oss-grunn-til-a-stole-pa-forskning/  

https://www.aquablogg.no/diverse/gir-forskerne-oss-grunn-til-a-stole-pa-forskning/

