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Tidligere fagligpedagogiske foredrag:

2002: Hvorfor skøytesprinterne må g̊a 500 meter to ganger.

2006: Stille flyter ikke Don: En krangel mellom Nobel-prisvinnere
(Sol�enicyn protiv Xolohova).

2013: Hvem skal f̊a lov til å g̊a titusenmeter?

2014: Skisprint: hvordan semifinalene virker inn p̊a finalene.

2015: Når tok Forfatter To over for Forfatter En, i verdens første
roman (Tirant lo Blanch, 1460)?

2017: And now for something completely different ...
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1 stk. hval, 1 stk. forsker (og deltidspolitiker): Johan Hjort
(founding father for en del av hvalforskningen, ogs̊a politisk, etc.).

3/21



Generelle temaer

Hvaler er vanskelige å telle, å følge, å monitorere, å sette kvoter
for, å modellere (og analysere, og tolke) innenfor de større
økologiske sammenhenger.

Politikk (og miljøforskning, sosiologi, grønnometri, psykologi,
økonomi, arbeidsplasser, power games) kommer inn i bildet ... skal
vi tillate kommersiell hvalfangst i det hele tatt (og, i s̊a fall, p̊a
hvilket niv̊a)?

International Whaling Commission (startet 1946) har 88
medlemsland: et internasjonalt samarbeidsforum, for å n̊a
vitenskapelig enighet (om mulig), for beslutninger, for r̊ad – men
de kan ikke bestemme. IWC har ogs̊a en Scientific Committee.

Statistikere (og andre forskere) gjør sitt beste, om de mest
relevante marinøkologiske spørsmål (bestandsestimering,
bestandsutvikling, analyse av mulige endringer i oppførsel og
fysiologi) ...

... og havner av og til i kryssilden (eller den sorte gryte).
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Plan

1 Australia anlegger sak mot Japan, i ICJ i Haag!
– The Japanese Whale Research Program under Special Permit

in the Antarctic (JARPA): er forskningen for d̊arlig?
– IWC bestemmer: «the Norwegian Team» og «the Australian

Team» vurderer visse aspekter videre ...
2 Er hvalene blitt slankere, de siste 18 år? Er βyear < 0, eller

ikke?
3 Hvilken modell er best (for hva), og hvilket

modellvalgskriterium skal man bruke?
– Holder det med lineær regresjon, eller må man til med linear

mixed models?
– Vi kjører FIC, the Focused Information Criterion

(Claeskens og Hjort, videreutviklet her av Cunen og Hjort)
4 Hvordan legge frem de statistiske konklusjoner?
– Vi kjører cc(β), confidence curve

(Schweder og Hjort, videreutviklet her av Cunen og Hjort)
5 Oppsummering (statistiker vs. statistiker?)

5/21



«The Norwegian team»: Lars Walløe, Céline Cunen, Nils Lid Hjort
(er de kjøpt og betalt av Japan?)
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1: Australia mot Japan i Haag

Australia sier: Japan har drept altfor mange hval!, og deres
forskning er for svak! De må straffes!
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Har JARPA-forskningen vært for d̊arlig?

Diger og lang rettssak, over flere år (2013–2016), med mange
punkter, advokater, flere ekspertvitner.

Lars Walløe var ekspertvitne, for Japan (men st̊ar sterkt nok alene
til at han blir respektert p̊a begge sider).

Konklusjoner i Haag: Noen riper i den japanske lakk, men
«frikjent» p̊a visse punkter.

JARPA (1988-2005) har tatt for mange hval i forhold til det som
var de forskningsmessige forutsetninger. ICJ sier: De må skjerpe
seg for JARPA II (som er betydelig mindre).

Japanske forskere har flere «funn», men australske forskere s̊ar tvil
om disse. IWCs Scientific Committee bestemmer: ny runde om
biter av forskningen: the Norwegian Team og the Australian Team
skal arbeide hver for seg, men kommunisere og kritisere.

Statistikerne Céline og Nils arbeider hardt, og drar p̊a hvalmøte ...
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Vi drar til årsmøtet for the Scientific Committee of the
International Whaling Commission, for å legge frem v̊are funn ...
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... der det ser omtrent slik ut. Thinking under fire!
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2: Er hvalene blitt slankere, i denne 18-̊ars-perioden?

742 hval, fettvekt (i tonn), over 18 år. Er βyear negativ? Hva bør
egentlig måles?
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Fettvekt, som funksjon av dag i sesongen.
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3: Modeller (mange) og analyser (mange)

Lag en god modell for data, og analyser dem!

Det er en rekke vanskeligheter og statistiske skjær i sjøen.
Sesongene er forskjellige; omr̊adene nær Sydpolen likes̊a; man må
legge inn kjønn, gjette p̊a alder; f̊a tak i andre faktorer
(kovariater); se p̊a mattilfanget (eller proxies); etc. etc.

Streit multippel lineær regresjon gir en ok pekepinn om hva som
foreg̊ar, hvilke faktorer som er viktigere enn andre – men blir for
enkelt.

Australia Team p̊apekte vanskeligheter =⇒ bedre modeller, linear
mixed models, med faste effekter og random effects.

Statistisk-metodisk hovedspørsmål: hvilken av de mange modeller
skal velges (for hva)? Skal man bruke AIC eller BIC (eller noe
annet)? – S̊a de spurte meg.

Céline og jeg har g̊att for FIC, the Focused Information Criterion –
spisset mot hovedspørsmålene. Fokus er p̊a βyear, en av
koeffisientene i modellene.
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Hovedeffekten av «year» for fire av omr̊adene.
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Linear mixed models ...

Vi har arbeidet med en stor og viktig modellklasse, der
hovedteorien er godt utarbeidet (komplett med pakker av
algoritmer) – men vi har måttet videreutvikle flere sider ved disse
modellene, estimatorene, disses egenskaper.

S̊a v̊ar journalartikkel om FIC for Whales har en god del sider med
matematikk, sannsynlighetsteori, statistisk metodikk:
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Hva gjør FIC?

Hvilken modell, i en flokk av kandidatmodeller, er best? Det er
flere generelt valide informasjonskriterier i bruk – Akakike’s
Information Criterion (AIC), the Bayesian Information Criterion
(BIC), m.m. Disse g̊ar (indirekte) for gjennomsnittlig kvalitet.

Claeskens og Hjort har laget Focused Information Criterion (FIC) –
som starter med at statistikeren bestemmer seg for hvilket spørsmål
som er det sentrale. Her: femti land har diskutert βyear. Alts̊a
lager vi et formelverk der FIC skal anvendes p̊a denne parameteren.

FIC estimerer presisjonen for de estimateter β̂year som kommer ut
av de ulike kandidatmodeller.

Vi kan ikke sl̊a opp en eksisterende formel, men må videreutvikle
FIC for linear mixed models (og dette blir en bit av Célines PhD).
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FIC-plott for fettvekt: jo lenger til venstre, jo bedre er modellen.
De som ikke har med year er s̊a d̊arlige at de havner utenfor
figuren. Moral: βyear må med, og den er negativ.
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4: De best egnede oppsummeringer?

−0.020 −0.015 −0.010 −0.005 0.000

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

β̂

co
nf

id
en

ce
 c

ur
ve

Vår konfidenskurve for βyear, for fettvekt. Bedre enn «standard»,
som er punktestimat + 95% konfindensintervall.
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5: Oppsummering

1. Annerledes arbeidsbetingelser enn det vi er vant til: meget
lærerikt (og tildels frustrerende) – statistikere kan havne i politiske
garn.

2. Céline Cunen f̊ar en pen journalartikkel til sin PhD – hun/vi har
videreutviklet FIC til stor og viktig modellklasse, og hun/vi har
videreutviklet confidence curves til samme klasse.

3. Statistikere kan alltids finne noe å kritisere andre statistikere for
(!) – som «jurist mot jurist».

4. Er man motivert for trenering, kan man holde p̊a lenge, ved å
stadig p̊apeke stadig flere faktorer som kan være relevante – men
det kan bli som å finne p̊a ekstra usikkerhet.
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5. Våre australske «motstandere» er dyktige og arbeidsomme – de
har finlest hvert notat og sjekket hvert dataprogram, og sendt
lange (delvis kritiske) rapporter tilbake en uke etter! Dette er et
privilegium, og vi har lært meget underveis.

6. Vi kjempet visse statistiske kamper, og mange detaljer ble
diskutert (lenge, og av mange) – men Vitenskapskomiteen i IWC
godkjente helt to metodemessinge nyvinnger, p̊a generelt grunnlag:
FIC for modellvalg, og confidence curve for de parametrene man
krangler mest om.

7. Av og til må selv statistikere kjempe «to the bitter end» – det
er ikke nok å legge frem sin sak og kjenne at man er hørt og
forst̊att, man må ogs̊a finlese oppsummeringsdokumentene (som
g̊ar opp til regjeringsniv̊a, i mange land).

8. Statistikk og statistikere er Viktige Deltagere i Store Spørsmål –
fra klima til marinøkologi og kvotesetting og å redde truede arter.
Vi må lære ikke bare faget, men ogs̊a å bruke det p̊a internasjonale
kampscener.
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