
 

De to bevaringsgenetiske skolene 

Nei, det er ikke sant. Hvis forskere fra Nofima hadde fått lov til å legge fram sitt syn, ville de 

sannsynligvis pekt på at det er to skoler innen bevaringsgenetikken. Nofima-skolen mener at det 

viktigste er at laksens genetiske variasjon blir opprettholdt på et høyest mulig nivå. NINA-skolen 

mener at genbeholdningen til laksestammen i hver enkelt elv er unik, og må beskyttes mot 

innblanding av fremmede gener. Forskjellen mellom de to skolene er beskrevet tidligere her på 

bloggen: http://aquablogg.no/quantescape2-mener-at-genetisk-forurensning-er-lett-a-

reparere/#more-1099  

Problemet som NINA-skolen ikke greier å forklare er hvordan «genetisk renhet» kan opprettholdes i 

enkeltelver, når streifere fra andre elver kan utgjøre 5-15% av gytelaksen. Og hvis streiferne ikke 

greier å etterlate seg genetiske spor når de krysser seg med laks som har funnet tilbake til sin 

hjemmeelv, hvorfor skulle da den mistilpassete oppdrettslaksen greie det? 

Poenget med å bevare mest mulig genetisk variasjon i et område med stor miljøvariasjon, er at da 

kan evolusjonære krefter virke mest effektivt. Genvarianter som ikke fremmer fitness vil da bli renset 

ut av naturlig seleksjon. Renseeffekten er illustrert i den såkalte IBSEM-modellen, som i korthet sier 

at 50% innblanding av rømt oppdrettslaks i 10 generasjoner vil svekke fitness med 20%. Når 

påvirkningen opphører, vil fitness bli reparert på 2 generasjoner. 

Lite rømt oppdrettslaks i elvene 

Det viser seg at innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene har gått dramatisk ned de siste årene. 

Eksempelvis fant man 5 rømte oppdrettslaks i et materiale på 2481 laks fra elvene i 

Trondheimsfjorden i 2017 (http://aquablogg.no/5-romte-oppdrettslaks-i-elvene-rundt-

trondheimsfjorden/#more-1041). I praksis eksisterer det nå reproduktiv isolasjon mellom 

oppdrettslaks og villaks i de aller fleste elver. Vi er langt unna scenariet i IBSEM-modellen. Det beste 

vi kan gjøre er faktisk å la naturen ordne opp selv.  

Genbanker kan være kontraproduktive 

Satsningen på genbanker har kanskje vært nyttig i visse situasjoner tidligere, men bør nå skrotes 

(http://aquablogg.no/er-genbank-for-hardangerelvene-et-skadelig-tiltak/).  

Bruvik lot genbankentusiasten Sven-Helge Pedersen fra Hardanger Villfisklag fortelle hvor kritisk det 

er for laksen i Granvin. I 2016 fisket man her opp 10 laks som skulle inn i genbank, men bare 3 av 

dem viste seg å være villfisk, og alle var hunner. Inntrykket ble at det ikke lenger finnes villaks i 

vassdraget, som derfor er i en kritisk situasjon, og må reddes av en genbank. VRL skriver i sin 

årsrapport for 2016 (https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2447817) at gytebestandsmålet 

for Granvin ble oppfylt med 114% dette året. Siden 2010 er det bare i 2014 at GBM ikke ble nådd. 

Gytefisktellingen i 2016 fant 70 villaks. 

Hva skulle da hensikten være med å legge inn rogn i genbanken? Å hjelpe naturen til å bli bedre? 

For å unngå innavl må det legges inn rogn fra minst 25 individer, men selv da er det stor risiko for å 

redusere den genetiske variasjonen. Dette illustrerer hvor skadelig genbanksatsningen kan være, 

spesielt for svake bestander. Det er lenge siden Hitoshi Araki og andre publiserte undersøkelser som 

viste at fiskens fitness blir kraftig svekket etter bare 1 generasjon i et klekkeri, og at denne effekten 
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blir videreført til neste generasjon som klekkes i elva1. En nyere artikkel dokumenterer at 

genuttrykket blir endret i mer enn 700 gener etter et opphold i klekkeri2. Genbanker er et 

risikoprosjekt. 

Konklusjon: NRK og Bruvik skadet villaksen ved å markedsføre en i beste fall unødvendig, og i verste 

fall skadelig, bevaringsmetode. 
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