
IBSEM-modellen er gammelt nytt 

Den såkalte IBSEM-modellen ble første gang publisert i 20151. Den nye versjonen ble publisert som 

manuskript i februar i år2. IBSEM er en såkalt agentbasert modell (Individual-Based Salmon Eco-

genetic Model), og 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. Når den 

oppdateres med dette, kan modellen faktisk komme til å avspeile virkeligheten med god presisjon.  

Siste gang modellen ble omtalt her på bloggen var i artikkelen om QuantEscape2 

(http://aquablogg.no/quantescape2-mener-at-genetisk-forurensning-er-lett-a-reparere/#more-

1099), som er et referat fra en presentasjon av prosjektet i regi av Nofima, og som ble avholdt i 

begynnelsen av februar i år. Her beskrev Marie Lillehammer det samme som er omtalt i oppslagene 

referert ovenfor. 

Glover-rapporten fra 2017 

For et år siden publiserte 3 av forfatterne av de to artiklene om IBSEM (Glover, Svåsand og Araki) en 

artikkel som lister opp ting vi ikke vet, og hva vi bør vite mer om når det gjelder effekter av genetisk 

introgresjon3. Det pekes blant annet på at vi mangler dokumentasjon og kvantifisering av de 

biologiske konsekvensene av såkalt introgresjon av genvarianter med opphav i oppdrettslaks. 

Dessuten vet vi ikke nok til å definere tålegrenser for introgresjon. Artikkelen er kritisert her: 

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

undergang/.  

Artikkelen bærer preg av en utydelig grenseoppgang mellom vitenskap og politikk, og ender opp med 

denne programerklæringen: 

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. 

Dette er også agendaen i den nyeste artikkelen, der følgende står: 

The results of the modelling described here have important implications for potential management 

strategies to mitigate the negative effects of domesticated mediated changes in wild populations 

faced with introgression of farmed escapees. As discussed above, outputs of the model indicate that 

in low to moderate spawning intrusion cases, and on a relatively short evolutionary time scale 

(e.g.,~50 years), the resulting changes in native populations are not expected to be very large, 

potentially making them difficult to detect (Figs. 5, 6). Nevertheless, in the face of constant 

introgression, genetic changes are cumulative, and over time, significant demographic and fitness-

linked genetic changes are expected.  
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Med referanse til seg selv skriver de videre: 

The ultimate approach to protect native populations from further genetic changes from interbreeding 

of farmed escaped salmon is a significant reduction in the number of domesticated escapees and/or 

sterilisation of farmed fish (Glover et al. 2017). 

Ulogisk påstand om akkumulering av genetisk påvirkning  

Påstanden om at genetiske endringer akkumuleres over tid er ulogisk sett i lys av IBSEM. Ifølge 

modellen har naturlig seleksjon en renseeffekt, som luker ut gener som gir mistilpasning til naturlig 

fitness. Denne effekten er selvfølgelig også til stede når innkrysningen er liten, for eksempel mindre 

enn 5%. Det er ikke bare når innkrysning er totalt fraværende at naturlig seleksjon er virksom.  

Beregnet effekt av introgresjon er illustrert i figuren nedenfor. Figuren er utstyrt med følgende tekst 

på HIs hjemmeside: 

Figuren viser hvor mye laks som kommer tilbake til elven avhengig av hvor mye oppdrettsfisk som har 

vært på gyteplassene. Påvirkningen varer i 200 år, deretter fjernes den og antall tilbakevandrende fisk 

beveger seg tilbake til det som tidligere var normalt. Rød linje: 5 prosent innblanding, grønn linje: 10 

prosent innblanding, blå linje: 30 prosent innblanding. 

    

Vi kan legge merke til at 5% innblanding er tilnærmet uten effekt, og at 10% gir en ubetydelig effekt 

som repareres i løpet av en generasjon eller 2 med minimal innblanding.  

Som Glover og co godt vet, er det et fåtall elver som har mer enn 5% innslag av rømt oppdrettslaks i 

gytetiden, og et fåtall av disse igjen er effektive produsenter av avkom. Det er sannsynlig at 

oppdrettslaksen etter hvert har blitt så forskjellig fra villaksen, at det er i ferd med å utvikle seg en 

reproduktiv barriere mellom de to lakseformene. Les mer om dette her: http://aquablogg.no/har-vi-

avlet-oss-vekk-fra-genetisk-pavirkning-av-villaksen/. I så fall bør vi begynne å beskrive de to formene 

som to underarter.  

Klimaskifte på gang i forskningsmiljøene? 
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Vi som har fulgt utviklingen i forskningen omkring biologiske effekter av genetisk introgresjon en 

stund, merker oss at et klimaskifte er på gang. De fleste forskere er nå forsiktige med å komme med 

bastante påstander om at nå går det nedenom hjem. Det er vel bare de mest forsteinete 

medlemmene av det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning som forkynner evangeliet om at rømt 

oppdrettslaks er det største trusselen mot villaksen. Resten av forskerne forbereder seg nå på å 

revidere denne fortellingen, og har lagt opp et løp som skal redusere tapet av anseelse når det blir 

klart for de fleste at dette bare er tull. 


