
Har vi avlet fram reproduktiv isolasjon mellom oppdrettslaks og villaks?  

  Oppdrettslaksen blir stadig dårligere tilpasset et liv i naturen 

  Er rømlingenes reproduktive suksess nå mindre enn 1% ?  

Simulerte rømninger i 1993/94 ga 100 ganger høyere gjenfangst enn i perioden 2005-2010. Dette 

kan tyde på at oppdrettslaksens naturlige fitness blir dårligere for hver avlsgenerasjon, og at 

rømlingene nå har minimal sjanse for vellykket reproduksjon i naturen.  

  

Figuren er kopiert fra Havforskningsinstututtets hjemmeside  

(https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/februar/kun_en_tredjedel_av_de_125_laksebestandene

_var _uten_genetisk_spor_av_romt_oppdrettslaks/nn-no).   

  

I februar 2016 offentliggjorde det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning (VRL) en vurdering av 

tilstanden til villaksen i 104 elver. Rapporten bygger blant annet på en utredning om genetisk 

påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaks, utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

og Havforskningsintituttet (HI). Det tegnes et bilde av at 2/3 av bestandene er påvirket (= skadet), 

og at over 80% har redusert kvalitet.   

Jeg har diskutert rapporten og utredningen i en tidligere artikkel 

(http://aquablogg.no/kommentar-til-vrls-rapport-om-tilstanden-i-104-laksevassdrag/). Temaet 

nå er å diskutere om de genetiske avtrykkene forskerne mener å påvise ble satt for lenge 

siden, og lufte en hypotese om at vi i dag kan ha en reproduktiv barriere mellom oppdrettslaks 

og villaks.  

Effekten av avlsgenerasjon på oppdrettslaksens overlevelse i naturen   

I 1993-94 gjennomførte NINA forsøk med utsettinger av stor oppdrettslaks i. Resultatet viste at 

utsettinger på senhøsten og vinteren ga få gjenfangster, mens utsettinger på senvinteren og våren 

i mars og april ga gjenfangster på 3-4%, når vi ikke regner med gjenfangster som ble gjort kort tid 

etter utsett. Dersom vi forutsetter at merkeskader og manglende rapportering til sammen 

undervurderer reell overlevelse med en faktor på 2-3, kan vi regne med en reell overlevelse på 6-

12%. Dette er 60- 

130 ganger høyere enn det en HI-studie dokumenterte 12-17 år senere (tilsvarende 3-4 

avlsgenerasjoner). Se http://aquablogg.no/wp-content/uploads/2016/11/Hvorfor-
betaleroppdretterne-for-oppfisking-av-rømt-oppdrettslaks-29.10.2016.pdf     
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NINA-artikkelen beskriver ikke hvor mange gjenfangster som er gjort i henholdsvis sjø og elv, 

heller ikke når gjenfangster som forutsetter overlevelse av første sjøvinter ble gjort, og om det 

var gytefisk eller umoden fisk som ble gjenfanget. Det er derfor egentlig ikke mulig å sammenligne 

resultatene fra de to artiklene.  

Selv om datamaterialet som er benyttet til denne sammenligningen er lite og usikkert, er det 

likevel god grunn til å stille spørsmålet om oppdrettslaksen nå har så dårlig naturlig fitness at 

rømlingene i praksis ikke greier å produsere avkom. Andre undersøkelser har vist at 70-90% av 

rømt oppdrettslaks gjenfanget i løpet av 90 dager har tomme mager, og fettsyreprofiler tyder på 

at et fåtall har spist naturlige byttedyr.  

Oppdrettslaksen hadde dårlig reproduktiv suksess allerede for 20 år siden  

Midt på 1990-tallet, i avlsgenerasjon ca 5, ble det gjort forsøk som sammenlignet villaks, 

oppdrettslaks og krysninger i Imsa i Norge og Burrishoole i Irland. Disse tydet på at rømt 

oppdrettslaks hadde 16% reproduktiv suksess sammenlignet med villaks. Slike forsøk bør nå 

gjentas, for å finne ut hvordan det ligger an for avlsgenerasjon 12. Det burde ikke forundre oss om 

vi nå ligger nærmere 1% enn 16%.   

Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning publiserer statistikk over det utvidete høstfisket etter 

rømt oppdrettslaks. For tiden foregår dette fra 5.august til 28.februar. Figuren nedenfor viser at 

det har vært kraftig nedgang i fangsten. I 2013/14 ble det fanget bare litt over 1000 rømte laks i 

sjøen. Hvis det er riktig at gjenfangster i sjøen er 3 ganger så mange som i elv 

(http://aquablogg.no/wpcontent/uploads/2016/11/Hvorfor-betaler-oppdretterne-for-

oppfisking-av-rømt-oppdrettslaks29.10.2016.pdf), så tyder dette på en tilsvarende elvefangst på 

3-400. Hvis beskatningen er 30% (som VRL påstår), tilsvarer dette om lag 1200 oppdrettslaks i 

elvene. Da er vi ikke langt unna resultatene som ble vist i innlegget Forskerne finner få rømte 

oppdrettslaks i elvene (http://aquablogg.no/wpcontent/uploads/2016/11/Forskerne-finner-få-

rømte-oppdrettslaks-i-elvene-01.11.2016-1.pdf).  

  
Fangst av rømt oppdrettslaks i det utvidete høstfisket med kilenøter og garn. Nedgangen kan tyde på at oppdrettslaksen har 

dårligere overlevelse i naturen nå enn tidligere.  

Det undersøkes ikke om den innfangete fisken er villaks eller oppdrettslaks, men det er antatt at 

det er lite villaks i sjøen på den tida fisket starter opp. Nedgangen betyr ikke nødvendigvis at det 

rømmer mindre laks nå enn tidligere (les: lakseoppdretterne har vært flinke). Det er mer 

sannsynlig at oppdrettslaks nå går til grunne i større grad enn tidligere. Uansett understøtter 

tallene mistanken om at det er feilaktige opplysninger om mengde gytemoden oppdrettslaks i 

elvene som tilflyter allmennheten fra forskningsmiljøet.  
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Redusert overlevelse eller tap av oppvandringsinstinkt?  

Merking-/gjenfangst-forsøk viser at det er 3-4 ganger så mange rømte oppdrettslaks som 

gjenfanges i sjøen sammenlignet med elv. Denne forskjellen kan skyldes tap av 

hjemstavnsinstinktet (homingevnen), eller rett og slett tap av evnen til å lokalisere ferskvann 

og/eller instinktet for å vandre opp i elv. I vitenskapelig litteratur kalles evnen til å finne tilbake 

til sin barndoms elv for natal filopatri.  

Uttrykket kommer fra det gammelgreske ordet for hjemmekjær. Har rømt oppdrettslaks mistet 

denne filopatri-evnen i løpet av de siste avlsgenerasjonene?  

NINA har drevet et overvåkningsfiske med kilenøter i Trondheimsfjorden og i Namsenfjorden. I  

Trondheimsfjorden har innslaget av rømt oppdrettslaks sunket fra 8,5% i 2013 til 2,6% i 2016. I 

Namsenfjorden har nedgangen vært fra 4,2 til 2,6%. Tabellen viser antall fisk fanget i de 2 

fjordene i perioden.  

  Trondheimsfjorden  Namsenfjorden  

 Villaks  Rømt laks  % rømt  Villaks  Rømt laks  % rømt  

2013  934  87  8,5  1102  48  4,2  

2014  878  58  6,2  1276  52  3,9  

2015  1392  80  5,4  1470  50  3,3  

2016  1569  42  2,6  1606  43  2,6  

  

Dette er korte tidsserier fra bare 2 fjorder, men kan tolkes som en indikasjon på redusert 

overlevelse og/eller filopatri.  

Ved YAMO (Ytre Agdenes merking- og overvåkningsstasjon) har det blitt radiomerket villaks og 

oppdrettslaks i flere år. Omtrent halvparten av villaksen blir senere registrert ved en av 

peilestasjonene i elvene, mot bare ¼ av oppdrettslaksen. Dette kan også tolkes som tap av 

filopatri.  

Drivtellere finner få rømte oppdrettslaks i elvene som undersøkes. I Gaula og Orkla finner de 

mindre enn 1% oppdrettslaks, mens sportsfiskerne tar omkring 1% og overvåkningsfisket om 

høsten 3-12%. Fangbarheten/bitevilligheten kan være 10 ganger høyere for oppdrettslaksen enn 

for villaksen.   

Figuren nedenfor viser antall rømte oppdrettslaks tatt av sportsf iskere i 6 elver i 

Trondheimsfjorden som et gjennomsnitt for 5-årsperioden 2011-2015. Klassifiseringen er basert 

på analyse av skjellprøver, og er utført av Veterinærinstituttet.  



 

Den neste figuren viser gjennomsnittlig andel rømt oppdrettslaks for de 6 elvene år for år i 

perioden.  

Det er satt inn en logaritmisk trendlinje som viser en fallende tendens.   

 

Videoovervåkning av fisk som passerer Bjørsetdammen i Orkla viser omtrent 0 oppdrettslaks. 

Dette kan skyldes at oppdrettslaks ikke greier å ta seg opp gjennom tappelukene i dammen. 

Fisketrappene på hver side av dammen fungerer dårlig også for villfisken.  

Mange av rømlingene som blir tatt ut i elvene er umodne. Eksempelvis ble NOVA Sea pålagt å 

kartlegge forekomsten av rømt oppdrettslaks i elvene rundt et oppdrettsanlegg i Vefsn, som det 

rømte 9000 laks fra i september 2016. Det ble gjenfanget minst 1100 laks i sjøen, og ca 50 fordelt 

på flere elver mellom Vistenfjorden i sør og Leirfjorden i nord. Drivtellere harpunerte ca 5-6 

rømlinger i hver elv, hvorav ingen laks var kjønnsmodne.    
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Drivtelling utføres av dykkere med snorkel.  

Det bør undersøkes om den samlete effekten av redusert overlevelse i naturen og tap av filopatri 

har ført til reproduktiv isolasjon mellom rømt oppdrettslaks og villaks i de nyeste 

avlsgenerasjonene.  

Innkrysning av oppdrettslaks i villaks  

I februar 2016 publiserte HI og NINA en rapport om omfanget av innkrysning av arvemateriale 

fra oppdrettslaks i villaksbestanderii. Det ble ringt med alarmklokkene, og spådommene om 

villaksens snarlige undergang var i fri flyt i mediene.   

Hvordan kan det være mulig at vi finner arvemateriale fra oppdrettslaks i villaks, hvis 

oppdrettslaksen nå er så misstilpasset et liv i naturen at innkrysningen er i ferd med å stoppe opp?   

Saken er at vi ikke vet når innkrysningen fant sted. Var det på 1980-tallet, i avlsgenerasjon 3, eller 

var det i 2014, i avlsgenerasjon 11? I alle fall er det den kumulative effekten av 40 år med 

rømninger som måles.   

Forskerne må utfordres til å finne ut når de genetiske avtrykkene ble satt, og om de fremdeles 

settes. Det aller viktigste spørsmålet er fremdeles om innkrysning av arvemateriale fra 

oppdrettslaks er en fordel eller ulempe. Mest sannsynlig er det en fordel, fordi allelfrekvenser 

som er sjeldne hos villaks tilføres fra oppdrettslaksen. Naturlig seleksjon sørger for å renske vekk 

alleler som ikke gir bedre naturlig fitness.  

Thomas Huxley (selvlært engelsk biolog med tilnavnet Darwins bulldog, fordi han offentlig 

forsvarte Darwins evolusjonsteori): “Sit down before fact as a little child, be prepared to give up 

every preconceived notion, follow humbly whatever and to whatever abyss nature leads, or you 

shall learn nothing”.  

  

                                                                  
i Hansen L. P. 2006: Migration and survival of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) released from two 

Norwegian fish farms. ICES Journal of Marine Science 2006;63:1211-1217.  
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/7/1211.abstract?ijkey=2cfd9da907c39ae34d076047c23211d254 
e61fa3&keytype2=tf_ipsecsha  ii NINA/HI-notat 2015: Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på vil le 

bestander.  
http://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/Nyheter/2016/Kvalitetsnormen%20Genetisk 
%20integritet%20NINA%20HI%20Notat_050216.pdf   

http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/7/1211.abstract?ijkey=2cfd9da907c39ae34d076047c23211d254e61fa3&keytype2=tf_ipsecsha
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/7/1211.abstract?ijkey=2cfd9da907c39ae34d076047c23211d254e61fa3&keytype2=tf_ipsecsha
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/7/1211.abstract?ijkey=2cfd9da907c39ae34d076047c23211d254e61fa3&keytype2=tf_ipsecsha
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/7/1211.abstract?ijkey=2cfd9da907c39ae34d076047c23211d254e61fa3&keytype2=tf_ipsecsha
http://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/Nyheter/2016/Kvalitetsnormen%20Genetisk%20integritet%20NINA%20HI%20Notat_050216.pdf
http://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/Nyheter/2016/Kvalitetsnormen%20Genetisk%20integritet%20NINA%20HI%20Notat_050216.pdf
http://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/Nyheter/2016/Kvalitetsnormen%20Genetisk%20integritet%20NINA%20HI%20Notat_050216.pdf
http://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder%20og%20dokumenter/Nyheter/2016/Kvalitetsnormen%20Genetisk%20integritet%20NINA%20HI%20Notat_050216.pdf

