
Modell versus fakta 

Artikkelen1, som forøvrig ble publisert i 2020, er kommentert her: https://www.aquablogg.no/hi-

glem-vekst-i-lakseoppdrett/. Kritikken som reises i kommentaren er at modellresultatene falsifiseres 

av den faktiske observasjonen av at forskjeller i modellert dødelighet ikke manifesterer seg i 

forskjeller i bestandsutvikling. Det er akkurat den samme innvendingen EvKom har, som skriver at 

one would expect that if the TLS was working as expected, there would be some measurable signal 

associated with classification. Modellørene anser formodentlig fakta som utidige innvendringer mot 

det de syns er et vakkert modellbyggverk.  

Ig-nobel til HI og juryen 

Jurymedlemmene Torstein Pedersen (UiT), Sigurd Stefansson (UiB) og Bente Torstensen (Nofima) 

begrunner valget slik (mine uthevninger):  

Forfatterne har gjort en imponerende sammenstilling og integrasjon av kunnskap og 

modellering av effekter av lakselus i en viktig fase av villaksens liv. Det fremstår som en 

meget omfattende artikkel med ny Virtual post-smolt (VPS) model for å estimere dødelighet i 

elver av villlaks samtidig som de bruker mye tilgjengelig kunnskap og modelleringsverktøy og 

fremstiller det hele på en oversiktlig måte. Arbeidet bidrar til det vitenskapelige underlaget 

for Trafikklyssystemet som regulerer volum tillatt av oppdrett av laks i Norge.  Solid 

vitenskapelig dokumentasjon for Trafikklysmodellen og kontinuerlig utvikling av 

kunnskapsgrunnlaget er veldig viktig jobb som Havforskningsinstituttet gjør. 

Jurymedlemmene og HI var uheldig med timingen. De har kanskje ikke lest EvKom-rapporten, som 

konkluderer med at dette verken er god vitenskap eller beskrevet i et forståelig klarspråk. EvKom 

påpeker at a solid empirical basis for the thresholds has not been provided to date and that such is 

required to underwrite key assessments arising from the TLS. De sier altså at det ikke er mulig å 

trekke slutninger om dødelighet (underwrite key assessments), fordi solid vitenskapelig 

dokumentasjon mangler. EvKom sier videre at the TLS is poorly documented and does not follow 

standards in the field. Så mye om den oversiktlige framstillingen. 

Virtuell postsmolt-modell uten forankring i virkeligheten  

Da modellen først ble lansert påstod Johnsen og co at luseindusert dødelighet var over 80% i 6 elver i 

Hordaland og Sogn og Fjordane. Merkelig nok døde ikke laksen ut i disse elvene. Ettersom det ikke 

skjedde, ble prosentsatsene senere nedjustert til ca 50%. Villaksen lot seg ikke affisere, verken av 80 

eller 50%.  

Her er vi ved sakens kjerne. Det er hittil ikke påvist en målbar effekt av modellprediksjonene. EvKoms 

poeng er at hvis det ikke kan påvises en effekt, er dødelighetsmodellen feil. Så enkelt er det. 

Realitetssjekking av forskning er en undervurdert øvelse. 

Det dobbelt tragiske i dette er at åpenbart talentfulle unge forskere har blitt villedet inn i denne 

labyrinten av modeller som erstatter virkeligheten. De som ledet dem inn den virtuelle virkeligheten 

har et forklaringsproblem. Minst.  
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