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Laks x aure
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Naturlige artshybrider

• Rødspetta kan danne hybrider med skrubbe og sandflyndre

• Vannsjø ved Moss:  flire x brasme, flire x sørv, flire x mort, brasme x 
mort, sørv x mort osv

• Splake (Salvelinus namaycush x Salvelinus fontinalis)

• Tiger trout (Salmo trutta x Salvelinus fontinalis)

• Chum x pink

• Tilapia-oppdrett basert på hybrider (f.eks. Niltilapia x blå tilapia)

Splake øverste 3
Tiger trout nederst



Stammehybrider

• Stammer i samme innsjø (ecomorphs)
• Aure, røye, sik osv

• Hvordan opprettholdes genetiske forskjeller mellom stammene?
• Reproduktive barrierer

• Atferd (ulike leve- og gyteområder)
• Spermkonkurranse
• Hunnenes kryptiske partnervalg
• Utavlsdepresjon i F2-generasjonen

• Homogenisering av stammer (dvs reduksjon av genetisk avstand) har 
skjedd i forbindelse med populasjonsreduksjoner (for eksempel overfiske)
• Kan overbeskatning forklare den svake tendensen til homogenisering av norske 

laksestammer?



Samavling mellom villaks og oppdrettslaks

• Er det sant at

– Rømt oppdrettslaks er et miljøproblem, fordi den kan formere seg 
med villaks

– Og dette fører til tap av genetisk variasjon og tap av lokal tilpasning



Forskningens utviklingsstadier

• 1990-tallet: Kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks i 
kilenøter og krokgarn, samt i sportsfisket i elvene

– 30-50% innslag ble rapportert

• 2000-tallet: overvåkningsfiske i elvene om høsten

– 10-70% ble rapportert

– Årsprosenten (sportsfisket + høstfisket)

• 2010-tallet: genteknologiske metoder for å dokumentere 
påvirkning



NINA-rapport 622/2010: 
Regionvis påvirkning av rømt 
oppdrettslaks på ville 
laksebestander i Norge.

Konklusjonene i NINA-rapporten hviler på 2 
forutsetninger, som begge er feil: 

1. at naturlig seleksjon har en neglisjerbar 
effekt på enveis-genstrømmen fra rømt 
oppdrettslaks til villaks, og

2. at størrelsen på genstrømmen er meget 
betydelig.

Seleksjonsstyrken i naturen er en kraftvask: 
av 1000 deponerte egg overlever 1 til ny 
gytelaks.

25% villaks i 2009? Hva sviktet da dette ble publisert? 



Potensielt omfang av genflyt

• Hvor mange laks rømmer

• Hvor mange av rømlingene som blir 
gytemodne og går opp i elver

• Hvor mange blir effektive gytere
• Fordeling på hunner og hanner

• Hvor stor overlevelse har egg, 
yngel og smolt av hybrider i F1-
generasjonen 

• Hvor mye avkom i F2-generasjonen 
overlever til ny gytelaks

2001-2015



Omfang av oppgang i elver
Lavt til moderat innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 
elver og høyt innslag i 30 elver. Grensen mellom høy og 
lav til moderat innblanding er satt til 10 %.

Havforskningsinstituttet 2015:
A

n
o

n
2

0
1

5
. R

ø
m

t 
o

p
p

d
re

tt
sl

a
ks

 i 
va

ss
d

ra
g.

 R
a

p
p

o
rt

 fr
a

 d
et

 n
a

sj
o

n
a

le
 o

ve
rv

å
ki

n
gs

p
ro

gr
a

m
m

et
 2

0
1

4
.

Fi
sk

en
 o

g 
h

a
ve

t,
 s

æ
rn

r.
 2

b
–2

0
1

5
.

Fangbarhet - bitevillighet



Elvegårdselva ved Narvik
Innslag av rømt oppdrettslaks på 52% i sportsfisket, 
og 7% i gytefisktellingen. Omregnet til en årsprosent 
på 54. Gytefisktellinger 2012-2014 - 10% 
oppdrettslaks. 

Salangsvassdraget i Troms
Høstprosent på 62. Gytefisktelling 13%. Salangselva 
er en sjøaureelv. 

Oselva ved Bergen
Høstprosent på 86. Gytefisktelling 6%. Årsprosenten 
på 59.
Rådgivende biologer (nr.1527, 2012). «Høyt innslag 
av rømt oppdrettslaks siden midt på 1980-tallet, altså 
i drøyt 25 år, eller 5-6 villaksgenerasjoner. I perioden 
2000 til 2011 var gjennomsnittlig andel rømt laks i 
sportsfisket på 28,4%, mest i 2009 med 54,8% og 
minst i 2005 og 2011 med 5%. Til tross for dette har 
produksjonen av smolt og tilbakevandrende laks 
holdt seg på omtrent samme nivå i hele perioden.»



NINA-rapport 1104/2015

• Flerårig videoovervåking i 20 vassdrag fra Arendal i Aust-Agder til 
Senja i Troms (totalt 58 847 laks)
• Den uveide gjennomsnittlige andelen oppvandrende oppdrettslaks var 5,0 %

• Fangstfeller i 13 små vassdrag i Nordland i to år (1 565 laks)
• Den uveide gjennomsnittlige andelen oppvandrende oppdrettslaks var 2,3 %

• Drivtellinger/gytefisktellinger gjennomført over en tre-års periode i 36 
vassdrag (16 794 laks) 
• Uveid gjennomsnittlig innslag av oppdrettslaks på 4,5 % 

• Veid gjennomsnittet på 1,1% i de 13 elvene med fangstfeller 

• Veid gjennomsnitt i elver med gytefisktelling ble 2,9%



Tankekors:
sportsfisket og høstfisket stabilt, mens sjøfisket faller

Systematisk skjevsampling?



Andel oppdrettslaks i overvåkningsfisket 2015

Trondheimsfjorden 3,9% Namsenfjorden 2,6%



Kommer oppdrettslaksen senere enn villaksen?

Litt senere, men fremdeles i fiskesesongen



Hvor blir det av (storparten av) den rømte laksen?

• Den går til grunne, fordi fitness i 
naturen reduseres for hver 
avlsgenerasjon 
• Fitness er egenskaper som 

fremmer individets reproduksjon 
(levedyktighet, konkurranseevne)
• Dårlig predator-unnvikelse

• Problemer med å fange mat

• Ikke homing-instinkt

Potensialet for produksjon av hybridlaks blir stadig mindre, og 
reduseres for hver avlsgenerasjon



Få elver med mye oppdrettslaks 

• Vitenskapelig råd for lakseforvaltning:
• 6000 oppdrettslaks i elvene i 2014

• Gytebestand 262.000 i 2014

• = 2% oppdrettslaks 

• Reproduktiv suksess 16% av villaksens 
midt på 90-tallet
• Avlsgenerasjon ca 5

• 10% eller 5% eller 1% i avlsgenerasjon 
11?
• 10% = 0,1% av yngelproduksjonen 

krysninger mellom villaks og oppdrettslaks



Påvirkning versus skade

• Vitenskapelige råd for lakseforvaltning (VRL), temarapport 4/2016
• Vurdering av tilstanden til villaksen i 104 elver

• HI + NINA rapport om genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaks

• 2/3 av bestandene er genetisk påvirket (= skadet?), over 80% har redusert 
kvalitet

• Når ble det genetiske avtrykket satt?
• Kumulativ effekt av 40 år med rømninger

• Avlsgenerasjon 1-5?



Paradokser

• Roksdalsvassdraget på Andøya: dårlig genetisk integritet 
• størst innsig av villaks i Nordland
• overvåket siden 2006, ikke funnet oppdrettslaks i høstfisket etter 2006, og 

bare noen få i perioden 1996-2006

• Laukhellevassdraget på Senja: ingen genetisk endring påvist
• enkelte år over 30% oppdrettslaks i gytebestanden.
• etter at fangsten i elva ble begrenset, har smoltproduksjonen, gytebestanden 

og det høstbare overskuddet mer enn fordoblet seg

• Målselva: svært dårlig genetisk integritet
• svært sterk bestand av laks, rekordoppgang i Målselvfossen i 2015
• en funksjon av skjevsampling i Fossehølen?



Paradokser II

• Etneelva i Hardanger: svært dårlig genetisk integritet
• rekordoppgang av laks og sjøaure i 2015

• Uskedalselva i Hardanger: ikke vurdert
• ingen laksestamme før kalking ble oppstartet i 2002

• spontan etablering av livskraftig laksestamme basert på rømt oppdrettslaks og 
streifere fra andre elver

• dårligere lokal tilpasning?

Midlertidig overbeskatning 
som ga et bunnår i 2014?



Er Uskedalselva kronebeviset på at 
innvandrere er ufarlige?

Hvorfor forskes det ikke her?
Forskningsmiljøet har fått 
seg servert en case som kan 
kaste lys over hvorfor ikke-
stedegen laks i løpet av kort 
tid blir tilpasset lokale 
forhold, og hvilken skade 
rømt oppdrettslaks eventuelt 
har bidratt med.



Myte at oppdrettslaks har redusert genetisk variasjon

• Den totale variasjonen som var til stede ved oppstart av avlsprogrammene 
er fremdeles til stede i summen av avlspopulasjonene.

• Etter 11 avlsgenerasjoner (AquaGens avlspopulasjon) er arvbarheten for 
vekst den samme i dag som i utgangspunktet på 1970-tallet
• Det betyr at det fremdeles er stor variasjon i de sannsynligvis mange tusen allelene 

(genvariantene) som til sammen påvirker vekst 

• Oppdrettslaks kan til og med ha større genetisk variasjon enn villaks, når 
variasjonen måles på funksjonelle gener 
• Forskere ved NINA  påviste at oppdrettslaks har større genetisk variasjon enn villaks i 

mitokondrisk DNA 
• Årsaken er ifølge forskerne at grunnlaget for avlsarbeidet var en sammenkopling av 

40 laksestammer. Dette førte til at oppdrettslaksen i utgangspunktet fikk innbygd 
større genetisk variasjon enn den som finnes i hver enkelt elvepopulasjon. 



«Havbruk skal ikke bidra til varige endringer i de genetiske 
egenskapene til villfiskbestandene»

• Endring er uunngåelig

• Bevaringsbiologi med feil fokus
• vern av en tilstand (genetisk stabilitet, integritet)

• et punktestimat for DNA-profil målt på et gitt tidspunkt, kan tjene som en historisk 
referanseverdi for å måle genetisk endring, men kan ikke definere et bevaringsmål. 

• Fokus på endringsprosesser 
• naturlig seleksjon

• genflyt mellom populasjoner

• genetisk drift (tilfeldige endringer)

• Bevaringsgenetisk mål: sikre villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter



Hvordan sikrer vi villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter?

• Mest mulig genetisk variasjon i forvaltningsenheter med stor 
miljøvariasjon
• Laksen skal ha mulighet til å tilpasse seg miljøendringer gjennom naturlig seleksjon

• Fokus må flyttes fra populasjoner i enkeltelver til større 
forvaltningsenheter
• Evolutionary Significant Units (ESU)

• geografisk nærliggende stammer som har jevnlig utveksling av genetisk materiale seg imellom

• nok miljøvariasjon og genetisk variasjon til at evolusjonære krefter kan virke (dvs at seleksjon 
av best tilpassete individer kan foregå)

• elvene rundt en større fjord eller et større kystavsnitt

• Metapopulasjoner omfatter elvene i en fjord eller et kystavsnitt som domineres av 
en kildeelv (Sognefjorden – Lærdalselva, Osterfjorden – Vosso, Malangen -
Målselva)



Norge er småelvenes land

• Et stort antall norske småelver har stammer som består av et lite antall 
gytelaks. 
• 150 av totalt ca 450 elver har en årlig fangst på 10 laks eller færre.
• Må tilføres arvemateriale fra kilde-elver i metapopulasjoner (eller tilfeldige streifere) 

for å motvirke innavl. 
• Realiteten er at genetisk integritet verken er mulig eller ønskelig. 

• 50 elver med fangst på mer enn 200 laks
• 130 elver med en gytebestand på 200 laks eller mer 
• De fleste elver trenger tilførsel av genetisk materiale fra immigranter

• Laks fra ulike elver kan se forskjellig ut og ha ulike livsløp, men det er ikke 
nødvendigvis forskjeller i DNA-profiler som viser seg i morfologiske eller 
atferdsmessige ulikheter (fenologiske forskjeller) mellom elvestammer. 
• genuttrykket - hvordan genene styrer livsprosesser – påvirkes av miljøet fisken lever i
• studeres i fagfeltet epigenetikk.



Myte at genetisk påvirkning er irreversibel

• Uhyre lite sannsynlig at rømt oppdrettslaks evner å påvirke 
genbeholdningen til de sørnorske eller nordnorske genetiske 
gruppene, eller en ESU. 

• Massiv gyting av oppdrettslaks i små elver med svekkete stammer kan 
endre frekvensene til genvarianter, men ikke redusere den genetiske 
variasjonen. 
• Reparasjonsevnen er derfor intakt. 

• Avl skaper ikke nye genvarianter
• Rømt oppdrettslaks tilfører ikke villaks nye genvarianter



Varige endringer

• Genetiske endringer som er tilpasninger til miljøendringer blir like 
varige som miljøendringene 

• I den grad en genetisk egenskap blir varig, er det fordi den er gunstig 



Det store spørsmålet:

Unik genressurs i hver elv, eller påvirkbare elvestammer?

• Streifing(«feilvandring») ligger på 4-40%, normalt 5-10%

• Hvorfor greier ikke streiferne å påvirke den genetiske profilen til 
stammer de krysser seg inn i?
• Reproduktive barrierer
• Seleksjon skaper rask tilpasning til lokalt miljø

• Hvorfor greier den dårligere tilpassete oppdrettslaksen det?

• Unike genetiske ressurser og påvirkning er gjensidig utelukkende
• Enten greier både streifere og rømlinger å påvirke, eller så greier ingen av 

dem det

• Men er det ikke nå dokumentert at påvirkning forekommer?
• SNP-avtrykk er påvist
• SNPer er ikke gener



SNPer – en kraftfull metode for genotyping

• Påvirkning kartlagt ved hjelp av SNPer (uttales snipper) 

• Metoden kan fange opp effekten av en enkelt innvandrer i all framtid

• En enkelt Namsenlaks som streifer til for eksempel Orkla, vil kunne 
etterlate et genetisk avtrykk som kan måles ved hjelp av SNPer
• Hvis arvematerialet fra Namsen er gunstig i Orkla, blir det bygd inn i 

genbeholdningen i Orkla
• Hvis påvirkningen er nøytral, kan genavtrykket blir bevart
• Hvis påvirkningen er negativ, vil det bli luket ut

• SNPer (single nucleotide polymorphisms) 
• Et enkelt basepar på et bestemt sted på DNA-tråden
• SNPer er ikke gener, men en målemetode for slektskap og identifisering av individer 

(genetisk fingeravtrykk eller genotyping)



Konkluderende om samavling mellom rømt oppdrettslaks og villaks

• Produksjonen av krysninger går ned

• Gener som ikke er gunstig for fitness blir ikke videreført
• seleksjonsstyrke på 1 av 1000 er kraftvask

• Måltall for andel oppdrettslaks i elver er misvisende selv om det er 
korrekt målt
• sier ingen ting om omfanget av eventuell genflyt

• Måling av SNP-avtrykk sier ingen ting om påvirkningen er positiv, 
negativ eller nøytral



Oppdrettsnæring med «desperate» tiltak

Triploid laks

• Trykk- eller temperaturbehandling 
av nybefrukta lakseegg

• 3 sett kromosomer i stedet for 2

• Beindeformiteter, katarakt, 
temperatursensitivitet

• Hanner blir kjønnsmodne likevel

• All female triploids i Tasmania 
siden 1987
• The village idiot of salmon

Vaksine mot kjønnsmodning

• CRISPR-Cas9
• prosjektet SALMOSTERILE
• Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats

• Slår av gener som koder for et protein 
som er nødvendig for dannelse av 
kjønnsceller

• GMO-laks

• Genteknologisk sykdomsbehandling
• BIOTEK2021 - ELSA (etiske, lovlig og 

samfunnsmessige aspekt)





Normal hunfisk med anlegg for rognsekker til venstre, steril hunfisk til høyre. Kilde: Havforskningsinstituttet

Legg merke til fargeforskjellen. Slår 1.generasjons 
vaksine av innfargingsevnen?



Selektiv avl kan være en bedre metode

• Forsøk i Guddalselva i Hardanger (http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/f2012-118) 
• Familiegrupper av MOWI-stammen testet for overlevelse i sjøen

• Variasjon fra 6,4% til 0,17% (38-gangen i forskjell)

• Hvis overlevelse i naturen er en egenskap som er frikoplet fra 
økonomisk viktige egenskaper som vekst, sen kjønnsmodning og 
motstandskraft mot sykdom
• Kan vi avle oss vekk fra «genetisk forurensning»?

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/f2012-118


Når resultatet bygges inn i modellen som en forutsetning…
(eks. påvirkning = skade)


