
Er introgresjon omvendt proporsjonal med avlsgenerasjon? 

Vi er nå i avlsgenerasjon 12 (AquaGen). Observasjoner av nedgang i rømt oppdrettslaks i elvene, og 

at eventuell genetisk påvirkning fra introgresjon kan se ut til å fases ut ganske raskt, kan tyde på at 

avl kan løse det påståtte problemet med genetisk forurensning av villaks. Hvis det er tilfellet, kan vi 

avlyse tiltak som å bruke triploid laks eller sterilisere laks ved å bruke metoder som ligner betenkelig 

mye på genetisk modifikasjon. Foreløpig har CRISPR-Cas9 metoden uklar status i regelverket. 

Genetisk forurensning er neppe et problem i noe tilfelle, men det kan jo være greit å få dette 

dokumentert. Hvis det viser seg at introgresjonsnivået blir mindre år for år, kan dette tolkes som en 

renseeffekt skapt av naturlig seleksjon. Det skulle være merkelig om så ikke er tilfellet, og i motsatt 

fall er det et fenomen som utfordrer Darwins evolusjonslære. Men dokumentasjon av rask utfasing 

av «oppdrettsgener» har hittil manglet. Hypotesen om reproduktiv isolasjon er tidligere kommentert 

på denne bloggen (http://aquablogg.no/har-vi-avlet-oss-vekk-fra-genetisk-pavirkning-av-

villaksen/#more-283)  

Behov for nye undersøkelser av hybridenes overlevelse 

De gamle undersøkelsene av forskjeller i overlevelse fra Imsa1 og Burrishoole i Irland2 er beheftet 

med så mange metodiske svakheter at det er vanskelig å feste lit til dem.  

Den nye undersøkelsen fra Alta3 antyder at overlevelsen til hybridene nå er mye dårligere enn på 

1990-tallet. NINA-forskerne er selv inne på tanken om at hybridenes dårligere overlevelse fører til 

mindre introgresjon. De skriver: «Undersøkelsen i denne rapporten burde følges opp med genetiske 

undersøkelser av den voksne laksen som returnerer til elva fra gyteårene 2011 og 2013 som er 

årsklassene med signifikant innkrysning i Sautso blant laksungene. Utfra observasjonene om en 

gradvis lavere innkrysningsgrad fra 0+ til 2+ forventes det at de voksne individene fra disse 

årsklassene viser en enda lavere grad av innkrysning og dette kan si noe om naturlig seleksjon mot 

innkrysning av rømt oppdrettslaks i bestanden og hvilken ekstra dødelighet dette tilsvarer.» 

Måltall for overlevelse for hybrider (krysninger mellom oppdrettslaks og villaks) relativt til villaks kan 

i prinsippet beregnes ut fra den gradvis lavere innkrysningsgraden fra 0+ til 2+. For gyteåret 2011 ble 

innkrysningen estimert til 5,0%, 4,5% og 1,8% for henholdsvis 0+, 1+ og 2+. For gyteåret 2013 ble 

innkrysningen estimert til 9,5%, 6,9% og 6,0% for henholdsvis 0+, 1+ og 2+. Dette er de to årene med 

komplette dataserier, som er vist i figuren nedenfor. 
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En beregning av overlevelsen fra et år til det neste kan da se ut som vist i tabellen nedenfor (alle tall 

er prosenter). For gyteåret 2014 ble det funnet så lite 0+ med innkrysning av «oppdrettsgener» at 

det ikke gikk an å lage en tilsvarende beregning. Dette kan tolkes som en indikasjon på at rømt 

oppdrettslaks får dårligere evne til å produsere avkom, men et enkeltår kan selvfølgelig også være en 

tilfeldighet. 

 Gyteår 2011 Gyteår 2013 

Yngelens 
alder 

Andel med 
«oppdrettsgener» 

Relativ 
overlevelse av 
krysninger 

Andel med 
«oppdrettsgener» 

Relativ 
overlevelse av 
krysninger 

0+ 5,0 100 9,5 100 

1+ 4,5 90 6,9 73 

2+ 1,8 36 6,0 63 

 

Tabellen kan tolkes som at dårligere fitness for krysningene gir en reduksjon i overlevelse i denne 

perioden av livssyklusen på mellom 1/3 og 2/3. Samtidig demonstrerer den at dette er et alt for lite 

materiale til å produsere troverdige måltall. Dessuten mangler viktige data for å estimere 

krysningenes relative overlevelse fra befruktet egg til smolt. Vi må i tillegg kjenne 

befruktningssuksessen, klekkesuksessen, overlevelsen fra swim-up til 0+, og overlevelsen fra 2+ til 

smolt, og ikke minst gytesuksessen til rømt oppdrettslaks og tilbakevandrende hybrider, samt 

eventuelle utavlseffekter i generasjon 2 (F2).  

Metodisk forbehold 

Det må også tas forbehold om metoden som er benyttet, populært kalt Karlsson-metoden. Metoden 

estimerer sannsynligheten for å tilhøre en generell villfiskpopulasjon basert på den relative 

sannsynligheten for at et fiskeindivids genotype er mer lik en villfisk enn en oppdrettsfisk. Det er 

minst 10% usikkerhet i klassifisering vill/oppdrettspåvirket. Metoden vil fange opp reell innkryssing i 

ville populasjoner, men den fanger også opp effekter av genetisk drift og retningsbestemt seleksjon i 

populasjonen senere enn innsamlingen av referanseprøver fant sted. En mer detaljert kritikk kan 

leses her: http://aquablogg.no/forskerpolitikeren-kevin-glover-med-nye-pastander-om-villaksens-

snarlige-undergang/  

I Laukhellevassdraget (omtalt nedenfor) har det enkelte år blitt beregnet et innslag på 30% 

oppdrettslaks. Likevel har ikke Karlsson-metoden påvist genetisk endring. Dette kan tyde på at 

metoden kan svikte i begge retninger. 
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Hvordan kan nye data skaffes? 

Det er krevende å framskaffe måltall for dette. Det må samles inn data om andel rømlinger og 

krysninger som faktisk produserer befruktete egg (og hvor mange), hvilken andel av disse eggene 

som overlever til klekking (relativt til villaksens), og deretter til swim-up og 0+. Fra 0+ til smolt kan 

metoden med «genetisk merking» som er benyttet i Alta brukes, og sikkert også på stadiene før 

dette. 

Vi må da ta ut prøver av egg og yngel fra et representativt og tilstrekkelig antall gytegroper. Slike 

inngrep bør bare gjøres i elver der gytebestandsmålet er overoppfylt. Egnete forsøkselver må også ha 

relativt høye innslag av rømt oppdrettslaks, og fortrinnsvis bør vi også ha god oversikt over antall 

oppvandrende og nedvandrende fisk.  

Forskningselva på Senja 

Det finnes en god del slike elver, men kanskje Laukhellevassdraget på Senja peker seg ut som en av 

de mest aktuelle. Her har Skandinavisk Naturovervåkning (SNA) drevet datainnsamling siden 2008. 

SNA har publisert en rapport for perioden 2008-2014 (http://ferskvannsbiologen.net/Lakselva-2014-

SNA-2-2016.pdf), men har ikke fått penger til å analysere og publisere resultater etter dette. SNA har 

etablert et tellegjerde med videoovervåkning av passasjer, der all opp- og nedvandrende fisk 

fotograferes, og kan telles og undersøkes med hensyn til art og størrelse, samt vill/oppdrett for 

oppvandrernes vedkommende.   

Miljødirektoratet finansierte SNAs undersøkelser fram til og med analysen av 2014-dataene, men så 

ble finansieringen redusert. SNA har fått penger nok til å fortsette videoregistreringene i 2015, 2016 

og 2017, men har ikke fått finansiert de mange hundre timene som går med til å analysere og 

rapportere videomaterialet.  

Rapporten fra 2014 viste at beskatningsreduksjon raskt resulterte i en dobling av antall laksesmolt og 

tredobling av lakseinnsiget, en tredobling av gytebestanden av sjøaure og dobling av antall 

sjøauresmolt, og en tidobling av gytebestanden av sjørøye og firedobling av antall sjørøyesmolt. 

Dette skjedde i en elv med høyt innslag av rømt oppdrettslaks, på en øy omkranset av 

oppdrettsanlegg. Skadevirkninger av oppdrett ser altså ut til å være fraværende. Fra 

oppdrettsnæringens synpunkt vil det være nyttig å videreføre denne forskningen. Hvorfor har ikke 

FHF sørget for dette?  

SNAs undersøkelser burde nå utvides til å omfatte studier av den relative overlevelsen til villlaks og 

hybrider gjennom hele livssyklusen. Dette kan bli et viktig korrektiv til de gamle undersøkelsene i 

Imsa og Burrishoole. 

Forsøkselvene Imsa og Guddalselva 

Alternativt kan det gjennomføres forsøk i elever med heldekkende feller, som fanger all opp- og 

nedvandrende fisk. Men de 2 norske elvene med slike feller, Imsa og Guddalselva, har villaks av uklar 

genetisk status.  

Guddalselva var klassifisert som et rent sjøaurevassdrag inntil HI startet med utsettinger av laks på 

slutten av 1990-tallet. Laksen var en blanding av oppdrettslaks og ulike elvestammer. Det er ikke godt 

å vite hvilken genetisk blanding som i dag klassifiseres som villaks. Av de ca 100 årlig 

tilbakevandrende laksene som blir fanget i oppvandringsfellene blir ca halvparten klassifisert som 

villaks basert på ytre kjennetegn. Disse fiskene blir satt ut ovenfor Seimsfossen, der de gyter naturlig. 

Ettersom smolten som vandrer ut fanges i nedvandringsfella og fettfinneklippes, må 
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tilbakevandrende laks med intakt fettfinne nødvendigvis være streifere fra andre elver, feilklassifisert 

oppdrettslaks, eller smolt som kom seg forbi nedvandringsfella uten å bli registrert og merket.  

I Imsa er det også utsatt fisk fra mange norske og utenlandske stammer.  Problemet med Imsa og 

Guddalselva er altså at ingen av dem har en intakt, opprinnelig villaksstamme. Forsøk av den typen 

som foreslås her må eventuelt baseres på villaks importert fra andre elver. 

Vi kan tenke oss forsøk med grupper av villaks og oppdrettslaks basert på utplanting av rogn i 

kunstige gytegroper, oppgraving av rognesker for å se på klekkeprosenter, elfiskefangst av ulike 

aldersgrupper av yngel, innfanging av utvandrende smolt for å ta prøver for genetisk analyse og 

samtidig PIT-merke dem, samt gjenfangst av tilbakevandrende voksen laks. Dette er krevende forsøk 

å gjennomføre uten å introdusere feilkilder, og samtidig sørge for at antall voksen laks som blir 

gjenfanget blir høyt nok til å gi statistisk sikre resultat.  

Utfordringen går til FHF, som bør sørge for at slike forsøk blir gjennomført.  


