
Fornuftig høringssvar fra Sjømat Norge 

Høringssvaret fra Sjømat Norge skiller seg ut fra røkla. De har denne gangen levert fornuftige tanker. 

Uttalelsen refererer til NTNU-rapporten om metoder for registrering av rømt oppdrettslaks 

(http://inaq.no/index.php/rapporter/file/10-metodevurdering-for-registrering-romt-oppdrettslaks), 

som grundig dokumenterer at metodene som hittil er brukt av forvaltningen ikke holder mål. Særlig 

andel rømt oppdrettslaks registrert i høstfisket og den merkverdige konstruksjonen årsprosent får 

gjennomgå.   

Sjømat Norge skriver at det ikke er en alarmerende risiko for at rømt oppdrettslaks skal påvirke 

eksponerte villaksstammer negativt, og begrunner dette blant annet med henvisning til rapporter fra 

prosjektet QuantEscape, som viser at eventuelle skader av innkrysning vil forsvinne etter få år når 

innkrysningen opphører.  

På sporet av nye innsikter 

Her er Sjømat Norge på sporet av et viktig tema, som dessverre ikke blir fulgt opp. På Aquabloggen er 

det lagt ut flere artikler som sannsynliggjør at genetisk innkrysning er et fenomen som hører fortiden 

til. Ting tyder på at oppdrettslaksens fitness for et liv i naturen har blitt så dårlig etter 10-12 

avlsgenerasjoner, at det er lite sannsynlig at rømlinger i dag greier å reprodusere seg naturlig 

(http://aquablogg.no/har-vi-avlet-oss-vekk-fra-genetisk-pavirkning-av-villaksen/). Forskerne finner 

stadig færre rømte oppdrettslaks i elvene (http://aquablogg.no/nesten-ingen-romte-oppdrettslaks-i-

elvene-rundt-trondheimsfjorden/ og http://aquablogg.no/store-romninger-i-2016-har-liten-

betydning-for-villaksen/).  

I sitt høringsnotat skriver NFD at nyere undersøkelser har dokumentert faktisk innblanding av rømt 

oppdrettslaks i en vesentlig andel av norske villaksbestander, og referer til Vitenskapelig råd for 

lakseforvalting sin temarapport nr 4/2016 

(https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2392406/Temarapport4.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y). Rapporten er kritisert her: http://aquablogg.no/kommentar-til-vrls-rapport-om-

tilstanden-i-104-laksevassdrag/#more-365.  

Metodiske utfordringer og forutinntatte tolkninger 

Selve metodikken som er brukt for å påvise såkalt genetisk introgresjon bør vurderes kritisk. Som 

omtalt i blogginnlegget om VRLs rapport, anvendes 2 ulike metoder. VRL benytter metoden som gir 

det «verste» resultatet for hver enkelt elv. Roksdalsvassdraget på Andøya er brukt som eksempel i 

blogginnlegget. HI-metoden kan vi kalle Glover-metoden1, og NINA-metoden kan vi kalle Karlson-

metoden2, etter de respektive førsteforfatterne av metodikkartiklene.  Selv om metodene er ulike, 

har de til felles at alle endringer i allelfrekvenser som går i retning bort fra senterpunktet for villaks 

blir tilskrevet genflyt fra oppdrettslaks. Slike endringer kan imidlertid oppstå som følge av genetisk 

drift, seleksjon og immigrasjon av streifende villaks fra andre elver.  

Basis for estimert innkryssing med Glovers metode er genetisk distanse mellom den historiske og den 

nåværende ville populasjonen. Det betyr at samme endring kan forklares enten av innkryssing med 

oppdrett eller med innkryssing av nærliggende villaksstammer. For eksempel hadde noen elver med 

                                                             
1 Glover, K. A., C. Pertoldi, F. Besnier, V. Wennevik, M. Kent et al., 2013 Atlantic salmon populations invaded by 
farmed escapees: quantifying genetic introgression with a Bayesian approach and SNPs. BMC Genetics 14: 1-19. 
2 Karlsson, S., O. H. Diserud, T. Moen and K. Hindar, 2014 A standardized method for quantifying unidirectional 
genetic introgression. Ecology and Evolution 4: 3256-3263. 
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økende genetisk distanse til oppdrettslaks til dels betydelig estimert innkryssing. Et eksempel er 

Namsen, som hadde en økende genetisk avstand til oppdrettslaks over tid, og som til tross for dette 

fikk en estimert innkryssing på 6-17% med Glovers metode.  

Karlson-metoden sammenligner genprofilen til en laks med et sett med genvarianter (alleller) som 

anses typisk for villfisk, og med en tilsvarende genprofil for oppdrettslaks. Forskjellen og hvor nærme 

laksen ligger villaks eller oppdrettslaks brukes til å beregne graden av introgresjon. Problemet er at et 

lakseindivids genetiske forskjell fra villaks reduseres både som følge av økende likhet med 

oppdrettsfisk og ved redusert likhet med villfisk. Ved innkryssing skal en forvente begge deler, mens 

ved genetisk drift vil likhet til villfisk generelt kunne reduseres uten at likhet til oppdrett øker. I slike 

tilfeller vil dette likevel tolkes som økt innkryssing. 

Behov for metodeutvikling 

I realiteten foregår genetisk drift, naturlig seleksjon og migrasjon fra ville stammer og oppdrettslaks 

samtidig i naturlige populasjoner. Det å tilskrive all endring som innkryssing av oppdrett er derfor en 

overforenkling av situasjonen. Spørsmålet er ikke om endringen kan forklares av innkryssing med 

oppdrett eller andre stammer, men hvor mye som kan forklares av dette. Nye metodeversjoner kan 

muligens gi svar på dette i framtida.  

Viktigst blir det likevel å utvikle metodikk som kan gi svar på når eventuelle genetiske avtrykk ble 

avsatt. En rimelig hypotese er at avtrykkene ble satt i tidlige avlsgenerasjoner (1-5), og at dette 

fenomenet er sterkt redusert i de siste generasjonene (for eksempel etter 1995). 

NFD med behov for å oppdatere sine kunnskaper 

NFD skriver i sitt høringsnotat: 

På grunn av at genetisk påvirkning nå er dokumentert i et vesentlig antall laksebestander, må graden 

av påvirkning fra rømt oppdrettslaks betraktes som mer alvorlig sammenlignet med tidligere 

vurderinger. Dette betyr igjen at laksebestandene ikke kan forventes å tåle en fortsatt genetisk 

påvirkning på dagens nivå. 

Denne påstanden tyder på at NFD ikke er oppdatert i forhold til utviklingen av oppdrettslaksens 

taperegenskaper i kampen for tilværelsen. Det er den kumulative virkningen av 40 år med rømninger 

som eventuelt har satt et avtrykk. Det er tvilsomt om dette fremdeles foregår, og i alle fall er dagens 

nivå av påvirkning neglisjerbart. Vi snakker nå om noen titalls oppdrettslaks eller færre selv i store 

elver som Gaula og Orkla. Der er neppe mange av disse som bidrar i gytingen. 

 


