
Et halvt århundre med genetisk interaksjon 

Den aktuelle publikasjonen har tittelen: Half a century of genetic interaction between farmed and 

wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions1. Forfatterne av artikkelen er 

Kevin A Glover, Monica F Solberg, Phil McGinnity, Kjetil Hindar, Eric Verspoor, Mark W Coulson, 

Michael M Hansen, Hitoshi Araki, Øystein Skaala og Terje Svåsand. Dette er kjente navn fra fagmiljøet 

som har lansert, videreutviklet og propagandert for hypotesen om at rømt oppdrettslaks er en sterk 

trussel mot villaksens genetiske integritet. I det følgende vil jeg referere til artikkelen som Glover-

rapporten, etter førsteforfatteren. 

Målet for forfatterne har vært å beskrive hva vi vet, hva vi ikke vet, og hva vi bør vite. Dette er svært 

fortjenstfullt, og et stykke på vei holder de hva de lover. Litteraturhenvisningene utgjør 8 sider med 

mer enn 300 titler, og er kanskje den mest fyldige og oppdaterte oversikten over publiserte studier pr 

i dag.  

Rømt oppdrettslaks blir færre og har stadig dårligere fitness. Derfor blir det mindre introgresjon, 

ikke mer.   

Et sentralt poeng i artikkelen er at overlevelsen fram til kjønnsmodning og oppvandring i elv hos rømt 

oppdrettslaks er svært lav. Likevel, sies det, blir antallet kjønnsmodne oppvandrere høyt, fordi antall 

rømlinger er høyt. Det framlegges ingen dokumentasjon på at dette er korrekt, men det refereres 

foreldete tall for uveide prosentvise andeler av rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangster og 

overvåkningsfiske om høsten. Det er nå publisert en lang rekke rapporter som viser at andel rømt 

oppdrettslaks i sportsfisket og høstfiske er totalt misvisende i forhold til reelle andeler i elvene. Dette 

kan bedre registreres ved hjelp av andre metoder, med bedre statistisk sikkerhet. Påstanden om at 

nivået av genetisk introgresjon i en villaksbestand er korrelert med antall rømlinger er derfor 

begrunnet med misvisende data. 

Det er også klart at antall rømte oppdrettslaks i norske elver er på vei ned. I 2016 ble det registrert 0 

rømte oppdrettslaks i lakselokomotivet Gaula og 5 i Orkla. Skjellprøver fra 1066 laks fisket i disse to 

elvene i sportsfiskesesongen ble analysert. Bare siden 2011 er det en kraftig nedgang i rømte 

oppdrettslaks som vandrer opp elver (se http://aquablogg.no/nesten-ingen-romte-oppdrettslaks-i-

elvene-rundt-trondheimsfjorden/#more-652).  

Det åpenbare spørsmålet er om dette tyder på at oppdrettslaksens overlevelse i naturen reduseres 

for hver avlsgenerasjon som går. Den rømte oppdrettslaksen som nå registreres tilhører 

avlsgenerasjonene 10-12 (AquaGen). Artikkelforfatterne er faktisk innom denne tanken når de skriver 

at genetisk introgresjon er mest effektiv når oppdrettslaksen er mest lik villaksen (altså 

avlsgenerasjonene 1-5), og at potensialet for skadevirkning av samavling mellom villaks og 

oppdrettslaks øker inntil oppdrettslaksens fitness blir så dårlig at samavling opphører. Men de tar seg 

ikke tid til å vurdere om en slik reduksjon i fitness er på gang. 

Forsøkene i Burrishoole og Imsa fra 1990-tallet har gått ut på dato 

Artikkelen refererer studiene fra forsøkselvene Burrishoole (Irland) og Imsa (Norge), som viste at 

overlevelsen til avkom av oppdrettslaks var henholdsvis 2% og 16% av villaksens i løpet av 

livssyklusen. Disse studiene ble utført midt på 1990-tallet, i avlsgenerasjon ca 5. Overlevelsen i 

avlsgenerasjon 10-12 er sannsynligvis nå så dårlig at vi snakker om promiller. Forskerne er øyensynlig 
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ikke interessert i forfølge dette temaet, ettersom dette ikke er listet opp som en anbefaling for videre 

forskning i sluttavsnittet om kunnskapshull. Riktignok skriver de at det bør utføres flere forsøk av 

denne typen. 

Forfatterne trekker den ulogiske konklusjonen at den reduserte livssyklussukessen til 

villaks/oppdrettslaks-hybrider vil føre til at villaksbestandenes gjennomsnittsfitness blir redusert. 

Men hvis oppdrettslaksens fitness nå er så dårlig at den i praksis ikke forplanter seg, vil jo eventuelle 

oppdrettsgener som gir dårlig fitness etter hvert bli luket ut av naturlig seleksjon, og bestandens 

gjennomsnittsfitness vil tvert om øke. Fra et propgandistisk ståsted er det vel bedre å være bakvendt. 

IBSEM-modellen spår at innslag på inntil 20% oppdrettslaks i gytebestanden vil ha liten betydning  

Det er interessant at to av forfatterne (Glover og Svåsand) også var medforfattere av en artikkel om 

en agentbasert modell kalt IBSEM (Individual-Based Salmon Eco-genetic Model)2. Artikkelen er 

referert til flere steder i Glover-rapporten.  

IBSEM er det hittil beste forsøket på å lage en modell som kan si noe om effekter av genetisk 

introgresjon. Dessverre mangler modellen fitness som effekt av avlsgenerasjon. Likevel beregner 

modellen at det kreves at 50% av fisken på elva må være oppdrettslaks dersom det skal føre til 

bestandskollaps i løpet av 200 år. Ved 5% og 20% er det nesten ingen endring, og rask regenerering 

til «naturtilstanden» når introgresjonen opphører.  

Forfatterne bak IBSEM tar hensyn både til naturlig seleksjon (renseeffekten) og buffereffekten av 

streifende villaks fra andre elver. Men de forklarer ikke hvorfor oppdrettslaks greier noe som 

streiferne ikke greier: å endre genetikken i den mottakende populasjonen. Det framstår som et 

uforklart paradoks at laks med sterkt svekket fitness greier å etterlate seg genetiske avtrykk, mens 

villaks fra andre elver ikke greier det. Forskerne mener nemlig at hver elvestamme representerer en 

unik genetisk ressurs, til tross for at det er rimelig å tenke at 5-10% innslag av laks fra andre elver 

burde viske ut genetiske stammeforskjeller. 

Sannsynligvis er den genetiske forskjellen mellom villaks fra nærliggende elver så liten at den ikke er 

målbar med metodene som benyttes. Hypotesen om at hver elv har en genetisk unik bestand er 

sikkert feil. Vi bør i stedet snakke om en genbeholdning som er felles for laksebestandene i store 

geografiske regioner. Det bevaringsgenetiske målet bør være å sikre villaksens evolusjonære 

utviklingsmuligheter i slike regioner, ved å minimalisere reduksjonen i genetisk variasjon i regionale 

metapopulasjoner. Tilførsel av genvarianter fra oppdrettslaks kan i noen tilfeller faktisk øke 

variasjonen, et fenomen som artikkelforfatterne også er innom. 

Metodene for å måle introgresjon er ikke gode nok 
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Karakterisering av elver med tanke på genetisk påvirkning er basert på to metoder, som er beskrevet 

i artiklene Karlsson et al. (2014)3 og Glover et al. (2013)4. Disse metodene måler på ulike måter 

endringer i allelfrekvenser, men endringene kan ikke uten videre tolkes som innkrysning av 

oppdrettsalleler. Metodene skiller ikke mellom introgresjon, genetisk drift, effekten av streifende 

villaks fra andre elver, eller naturlig seleksjon. For spesielt interesserte er Karlsson-metoden og 

Glover-metoden beskrevet nærmere i et litt teknisk komplisert tillegg nederst i denne artikkelen. 

En ytterligere svakhet ved metodene er at de ikke kan måle når eventuelle genetiske avtrykk ble satt. 

Det er den kumulative effekten av 50 år med rømninger som måles. Det er avgjørende å finne ut av 

om avtrykkene ble satt for mange avlsgenerasjoner siden eller om avtrykk fremdeles settes, for å 

teste hypotesen om redusert fitness som funksjon av avlsgenerasjon. Dette er ikke satt opp på 

programmet for framtidig forskning. 

Paradoksene forskerne ikke vil snakke om 

Forskerne har en forventning om at introgresjon er skadelig for villaksen. Det er ikke tvil om at 

introgresjon foregår, men det trengs bedre metoder enn dagens for å fastslå omfanget og 

påvirkningsgraden, og om introgresjon er et fenomen som vi allerede har lagt bak oss. Tilsynelatende 

innrømmer artikkelforfatterne at vi ikke vet om introgresjon er skadelig. Men Glover vet at det er 

skadelig, sier han i DN-intervjuet. Han sier ikke det i Glover-rapporten. Der står det at den største 

utfordringen nå blir å undersøke de biologiske konsekvensene av introgresjon. Dette er blant annet 

illustrert i figuren nedenfor (kopiert fra s.9 i artikkelen).  
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Et utmerket sted å undersøke dette er Uskedalselva i Hardanger. Etter at kalking ble satt i gang i 

2002, etablerte det seg på kort tid en laksebestand i denne elva fra en blanding av oppdrettsforeldre 

og streifere fra andre elver. I dag er dette den nest beste lakseelva i Hardanger, etter Etneelva.  

I nettopp den nærliggende Etneelva har både lakse- og sjøaurebestandene på kort tid bygd seg opp 

igjen, etter en kollaps som mest sannsynlig skyldtes overbeskatning. Etneelva er en av Norges mest 

genetisk forurensede elver, skal vi tro rapportene fra HI. I dag er den en høyproduktiv lakse- og 

sjøaureelv.  

Sannhetssøkende forskere ville kastet seg over disse forskningsobjektene som er produsert av 

tilfeldigheter, for å nøste opp hvor skadelig innblanding av oppdrettslaks egentlig er. Agendaforskere 

vil ikke snakke om slike ting, for de kan komme i skade for å skyte seg selv i foten.  

Forskernes forslag til å fylle kunnskapshull 

Artikkelen avsluttes med et avsnitt som heter Sammendrag og vitenskapelige anbefalinger. Her er 

det listet opp 7 punkter vi mangler kunnskap om. Disse kan sammenfattes som følger: 

1. Kvantifisering av gytesuksess.  

2. Kvantifisering av introgresjon ved hjelp av genetiske markører, spesielt med sikte på å 

identifisere høyrisikobestander.    

3. Bedre forståelse av den genetiske forskjellen mellom oppdrettslaks og villaks, med sikte på å 

kunne predikere effekten av innkrysning. 

4. Bedre informasjon om fitness-forskjeller mellom oppdrettslaks, villaks og krysninger i ulike 

elver. 

5. Flere studier av biologiske konsekvenser av introgresjon, med hensyn til livshistorie-

egenskaper og fenotypiske og demografiske endringer. Under dette punktet er renseeffekten 

av naturlig seleksjon ført opp.  

6. Samspillet mellom effekten av direkte genetisk introgresjon med andre påvirkninger som 

villaksen utsettes for, som klimaendring, patogener, tap av habitat, overbeskatning og 

forsuring. 

7. Langtidskonsekvensene forventes å medføre endringer i villaksens livshistorie-egenskaper 

(fitness), redusert produktivitet og redusert motstandskraft andre påvirkninger. Forskning på 

tema som negative kombinasjonseffekter, villaksens motstandskraft og evne til regenerering, 

vil imidlertid ikke løse problemet, skriver forfatterne før de ender opp med sin 

programerklæring: Det er viktig å gjøre det entydig klart at bare en betydelig eller komplett 

reduksjon i antall rømlinger i elvene, eventuelt etablering av en reproduktiv barriere 

gjennom sterilisering av oppdrettslaks, vil representere en løsning på utfordringen. 

Forskernes politiske agenda 

Punkt 7 skiller seg fra de 6 første ved å være en politisk erklæring om hva denne forskergruppen 

ønsker å legitimere. I resten av artikkelen har de greid å opprettholde en maske av sannhetssøkende 

objektivitet, men her kommer maskefallet som avslører at de driver med agendaforskning. Det er 

bare en kronisk hjelpetrengende forskningsledelse som ikke greier å gripe inn, og påpeke at 

forskningens oppdrag er å klargjøre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning, til forskjell fra å legge fram 

påstander om hva som er en ønsket næringspolitisk forvaltning. 

Tatt i betraktning at de selv er innom tema som effekter av avlsgenerasjon og renseeffekter av 

naturlig seleksjon, er det grunn til å merke seg at de i sin politiske erklæring ser bort fra at dette kan 



bety noe. Vi som ikke har innflytelse over forskningen kan bare håpe på at «noen» sørger for å 

bestille og finansiere uhildet forskning på disse temaene.   

 

Tillegg om publiseringens uutholdelige langsomhet 

Manuset til Glover-rapporten ble innlevert 24.06.2016. Deretter gikk den noen runder i vasken, og 

ble først akseptert 25.01.2017. Den ble publisert online 10.03.2017. 

Internasjonal publisering er en langdryg affære, som fører til at framdriften i det vitenskapelige 

arbeidet blir svakere enn den kunne vært. Forskere bygger på tidligere studier publisert av kolleger. 

Tanken er at vitenskapelige framskritt produseres som en trapp, der hvert nytt trinn reises på toppen 

av byggverket som allerede er der. Vandringen oppover og framover sinkes av unødig tidkrevende 

prosesser, og prosedyrer som tilsier at man ikke skal forholde seg til kritikk som ikke er 

fagfellevurdert og publisert internasjonalt. Det er ikke framgang og higen etter opplysning og 

sannhet som er det viktigste, men produksjon av prestisje og karriere.  

Som kutymen er i fagfellevurdert litteratur, har Glover-rapporten ingen referanser til den såkalte 

grålitteraturen. Dette er rapporter og artikler som kan være skrevet på norsk, og som ikke er 

fagfellevurdert. Det betyr for eksempel at artikkelforfatterne ikke har forholdt seg til den FHF-

finansierte NTNU-rapporten Metodevurdering for registrering rømt oppdrettslaks5, som ble publisert 

29.09.2016. Innholdet i NTNU-rapporten var derfor godt kjent i alle fall av de norskspråklige 

medforfatterne i god tid før manus var ferdigvasket. De valgte imidlertid å overse poengene som ble 

framført i NTNU-rapporten, sannsynligvis fordi det da ville blitt nødvendig å revidere viktige avsnitt i 

artikkelen. Rapporten påpeker nemlig at det reelle innslaget av rømlinger i elvene kan være mye 

mindre enn tidligere antatt, og stort sett under 4%-grensen, som flere av forfatterne bak Glover-

rapporten har vært med på å definere. 

 

Tillegg om Karlsson-metoden og Glover-metoden 

Karlsson-metoden estimerer sannsynligheten for å tilhøre en generell villfiskpopulasjon (P(wild)) 

basert på den relative sannsynligheten for at et fiskeindivids genotype er mer lik en villfisk enn en 

oppdrettsfisk.  

Metoden vil fange opp reell innkryssing i ville populasjoner, men den fanger også opp effekter av 

genetisk drift i elva etter innsamling av referanseprøver. Genetisk drift forventes å gi tilfeldige 

fluktuasjoner i P(wild) over tid, spesielt i små elver med liten effektiv populasjonsstørrelse (såkalt Ne). 

Genetisk drift er antakelig den primære årsaken til variasjon i P(wild) også i de historiske 

populasjonene, men har sannsynligvis også vært en faktor for genetikken i de ulike stammene i tiden 

etter innhenting av referanseprøver (ca 1970). 

Slik metoden anvendes vil enhver reduksjon i P(wild) nødvendigvis tolkes som innkryssing med 

oppdrett. I motsatt fall vil en økning tolkes som ingen endring, fordi negativ innkryssing ikke kan skje. 

Imidlertid kan P(wild) reduseres både som følge av økende likhet til oppdrettsfisk og/eller gjennom 

redusert likhet til villfiskbestanden generelt. 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 
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tilfeller vil likevel dette tolkes som økt innkryssing. Risikoen er altså stor for å overestimere 

innkryssing av oppdrettsfisk. Dette er svært ønskelig sett fra disse forskernes synspunkt. 

Glover-metoden estimerer andel innkryssing (0-100%) basert på genetisk distanse mellom historisk 

og nåværende populasjon. Det simuleres hvor stor migrasjon fra oppdrettsfisk som skal til for å 

forklare den genetiske distansen (såkalt Fst) over tid. Glover et al. (2013) påviste at den parvise 

genetiske distansen (Fst) i snitt minsket mellom ville populasjoner og oppdrettslaks over tid, men i 

noen av elvene økte genetisk distanse. Villaks i disse elvene var faktisk mer ulik oppdrettslaks i 

senere generasjoner. Hovedtendensen var likevel i retning av mer likhet med oppdrettslaks. Glover 

et al. (2013) viste også i prinsipialkomponentanalyse (PCA) at en rekke stammer hadde endringer i 

allelfrekvens i retning oppdrett. Materialet er imidlertid sterkt selektert, da ingen av stammene med 

økende genetisk avstand til oppdrett var inkludert, kun de som har redusert avstand til oppdrett. 

Resultatet ble derfor som forventet, som følge av metodevalget. 

Et paradoks var at enkelte elver med økende genetisk distanse til oppdrettslaks fikk til dels betydelig 

estimert innkryssing. Et eksempel er Namsen, som hadde en økende genetisk avstand til 

oppdrettslaks over tid, men som likevel fikk en estimert innkryssing på 6-17%. Dette følger av at 

Glover-metoden ikke måler endring i genetisk distanse til oppdrettslaks over tid, men derimot 

genetisk distanse mellom historisk og nåværende vill populasjon. Dette betyr at alle endringer utover 

det som kan forklares av genetisk drift forklares av innkryssing, mens det ikke tas hensyn til retningen 

på endringen. Dermed vil samme endring kunne forklares enten av innkryssing med oppdrett eller 

med innkryssing av nærliggende villaksstammer.  

Antatt effektiv populasjonsstørrelse (Ne) er også kritisk for forutsetningene. Dersom antatt Ne i 

simuleringen settes for høyt, vil genetiske endringer i liten grad kunne forklares av naturlige 

prosesser i elva, og vil derfor automatisk tilskrives innkryssing. Glover et al. (2013) setter ofte Ne = 

200, noe som tilsier at genetisk drift vil være relativt begrenset over et mindre antall generasjoner. 

De aller fleste norske lakseelver har små reelle bestander, og derfor også små effektive populasjoner. 

Referansepopulasjonen er innhentet over flere generasjoner. Dette vil kunne gi et svært høyt estimat 

for Ne, mens enkelte årsklasser kan avvike betydelig fra dette. Ulike årganger av laks kan i mange 

tilfeller også opptre som delvis adskilte subpopulasjoner i elva. Dette fordi fisk som gyter samtidig i 

stor grad er avkom etter en enkelt tidligere årsklasse stamfisk. Dette kan bidra til at en over kort tid 

tilsynelatende får store endringer i elva, som i realiteten er et resultat av endret sammensetning av 

årsklasser snarere enn innkryssing av fremmede populasjoner.  

Genetisk drift, naturlig seleksjon og migrasjon fra ville stammer og oppdrettslaks foregår samtidig i 

naturlige populasjoner. Det å tilskrive all endring som innkryssing med oppdrettslaks er derfor en 

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

andre stammer, men snarere hvor mye som kan forklares av dette. Verken Karlsson-metoden eller 

Glover-metoden kan besvare dette. 

Likevel er det sannsynlig at genflyt fra oppdrett har påvirket enkelte elver i til dels betydelig grad. I 

Glover et al. (2013) er det tre elver som skiller seg ut i utvalget på 20. Uten disse tre elvene ser det 

ikke ut til at genflyt, globalt sett, kan påvises. I mange av de andre elvene (kategori gul) konkluderer 

man med at genflyt forekommer på tynt grunnlag. 

 

 


