
20% fremmed villaks og 1% oppdrettslaks? 

En forholdsvis ny review av streifing har funnet fram til studier av hvor stor andel av gytelaksen i 

elver som er importert fra andre elver1. Figuren nedenfor oppsummerer data om dette for 

stillehavslaks og atlantisk laks (høyre kolonne). 

 

Data for atlantisk laks begrenser seg til en enkelt studie fra Island, som viste et gjennomsnittlig 

innslag på nesten 20% “fremmedlaks”. Det er ikke godt å si hvor representativt dette er, men hvis det 

er representativt, så setter det «genetisk forurensing» i et nytt perspektiv. Innslaget av rømt 

oppdrettslaks er en brøkdel av 20% i de aller fleste elver. I tillegg kommer effekten av liten 

reproduktiv suksess for rømlingene sammenlignet med streifende villaks. Rømlingenes bidrag til 

stammens reproduksjon blir etter alle solemerker minimalt.  

Likevel mener noen villaksforskere at den underlegne oppdrettslaksen påvirker genbeholdningen 

negativt, mens den livskraftige villaksen fra andre elver ikke påvirker i det hele tatt. De påstår jo at 

hver elv har sin egen stamme som er genetisk unik. Det følger logisk at streifende villaks fra andre 

elver ikke kan greie å påvirke genbeholdningen i importerende elver. Dette er høyst tvilsomt sett i lys 

av høye andeler innvandrere. Dessuten viser teoretisk modellering at det i visse situasjoner kan 

være nok med 1 effektiv immigrant pr generasjon for å viske ut populasjonsgrenser2. 

Forsøk med krysning av ulike elvestammer har ikke resultert i krysningsfrodighet (heterosis)3. 

Dette indikerer liten genetisk distanse mellom stammene, og liten grad av innavl innen de 

respektive stammene. 

Stor genetisk variasjon innen populasjoner innebærer at det kontinuerlig produseres individer 

med et stort register av egenskaper. Den evolusjonære betydningen av dette er at en stamme 

eller en metapopulasjon raskt kan respondere på miljøendringer, ved at det nesten alltid vil 
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forekomme individer i gytepopulasjonen som er bærere av genvarianter som støtter en 

tilpasningsdyktig livsstrategi. 

Derfor blir det viktigste målet for bevaringsgenetikken å opprettholde størst mulig genetisk 

variasjon, ikke lokal tilpasning. Variasjon kontra adapsjon er tema i den faglige striden 

mellom NINA og HI på den ene siden og Nofima-forskere på den andre, se 

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

Hva driver OURO med? 

Det kom en gladmelding fra OURO 11.april om at prosjektet hadde tatt ut 428 rømte 

oppdrettslaks fra 34 utvalgte elver, formodentlig verstingelvene. 45% av rømlingene ble tatt 

ut i de 3 elvene Etne, Oselva og Eidselva.  

Det er sikkert en fordel med færrest mulig rømlinger i gytebestandene, men la oss sette dette 

litt i perspektiv. I 2016 ble gytelaksbestanden i norske elver beregnet til ca 270.000. La oss si 

at det var omtrent like mange i 2017. 428 rømlinger utgjør 0,16% av 270.000.  

Ifølge alle rapporter som hittil er publisert om det antatte problemet med samavling mellom 

villaks og oppdrettslaks, skal det gå en kritisk grense for hva som tåles på 4-5%. Selv om den 

uegnete årsprosenten legges til grunn, er det svært få elver som ligger over dette nivået. Når 

mer realistiske metoder benyttes, blir antall rømlinger i gytebestandene et sted fra noen 

hundre til noen få tusen, se for eksempel http://aquablogg.no/forskerne-finner-fa-romte-

oppdrettslaks-i-elvene/ og http://aquablogg.no/hvorfor-betaler-oppdretterne-for-oppfisking-

av-romt-oppdrettslaks-•romlingene-dor-av-seg-selv-uten-fiskernes-hjelp-•arlig-overlever-

noen-hundre-til-de-blir-potensiell-gytelaks-men/.  

Hvis antall rømlinger som finner veien til gyteplassene er så få som ting tyder på, blir jo 

faktisk et uttak på 428 en betydelig andel. Men uansett er rømt oppdrettslaks som kilde til 

genetisk forurensing et opphausset problem. Det er et mysterium at oppdrettsnæringen ønsker 

å bidra til at fortellingen om dette videreføres. Eksistensen av OURU er jo en innrømmelse av 

problemet er reelt. Kanskje på tide å reflektere over dette? 
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