
Større slektskap mellom laks fra ulike elver, enn mellom laks fra ulike avsnitt i samme elv 

En ny studie fra Skottland konkluderte med at slektskapet mellom laks fra samme elveavsnitt i ulike 

elver var større enn mellom laks fra ulike avsnitt i samme elv1. Laks fra de kystnære, nedre delene av 

elvene var mer i slekt enn de var med laks fra de øvre delene i samme elv. På samme vis var laks fra 

de øvre delene i ulike elver mer i slekt enn med laksen i de nedre delene i samme elv. Studien 

omfattet 11 elver i NØ Skottland, og var basert på 4300 SNPer (genetisk målemetode). Likhet i 

oppvekstmiljø ser altså ut til å trumfe tilhørighet til elvestamme. Oppvekstmiljøet styrer 

genuttrykket, og dette kan skape distinkte fenotypiske varianter, som mange forveksler med 

genotypiske varianter. Det er dette som kalles epigentikk, og er beskrevet her: 

http://aquablogg.no/epigenetisk-arv-undervurdert-av-oppdrettere-og-villaksfolk/   

Merkeforsøk viste en gjennomsnittlig streifing på ca 27% mellom elvene i regionen som ble studert. 

Figuren nedenfor illustrerer at gjennomsnitt er noe annet enn variasjon. Connon og Tay ligger i 

størrelsesorden 3-4% streifing, mens Dee og North Esk ligger mellom 25 og 30%. 

 

 

Norske studier viser økende streifing 

En ny norsk studie fra forsøkselva Imsa viste at 28% av villaksen streifet til andre elver, mens 88% av 

utsatt oppdrettslaks streifet2. Studien var basert på eksperimentelle utsett av grupper i 2012, med 

ulike kombinasjoner av oppdrettsforeldre og villaks fra Imsa. En tilsvarende studie publisert i 2003, 

basert på utsett i perioden 1986-1997, ga som resultat at 6% av villaksen streifet, mens 15% av 
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klekkeriprodusert lmsalaks streifet3. Mer enn 50% av utsatt oppdrettslaks streifet. I den gamle 

studien var oppdrettslaksen i fjerde avlsgenerasjon, mens den i den nye studien var i tiende 

generasjon. 

Hva kan årsaken være til den store endringen, der altså streifingen for villaksen økte nesten 5 

ganger? Artikkelforfatterne diskuterer dette som en mulig funksjon av statistisk tilfeldighet, mens de 

samtidig hevder at gjenfangsttall på nivået 11 og 19 laks gir statistisk sikre forskjeller. En minst like 

sannsynlig og mer spennende hypotese, er at den såkalte villaksen i Imsa nå er så genetisk eller 

epigenetisk modifisert av flere tiår med eksperimentering, at den har blitt domestisert til en slags 

oppdrettslaks. I tilfelle kan dette forklare hvorfor streifingen har økt så mye mellom de to periodene, 

og hvorfor gjenfangsten (=overlevelsen?) har gått kraftig ned i senere år.  

Hvis villaksen i en manipulert forsøkselv blir (epi)genetisk modifisert over tid, betyr det at de såkalte 

indekselvene med nedvandrings- og oppvandringsfeller etter hvert vil gi misvisende resultater. 

Datafangsten i Imsa og Guddalselva kan derfor inneholde skjevheter, i likhet med data fra Halselva, 

som er en tidligere norsk indekselv i Altafjorden. Det samme gjelder den irske elva Burrishoole. Lange 

tidsserier fra indekselvene kan vise seg å være lite informative. 

Det kanskje mest interessante eksperimentet som kan utføres i Imsa i dag, kan derfor være å rive 

fella og studere hvor lang tid det vil ta for Imsalaksen å regenerere seg.   

Artikkelen fra 2017 oppgir for øvrig ikke størrelsen på de ulike gruppene som ble satt ut, men det er 

mulig å anslå gruppestørrelsene til ca 1600-1900 ut fra oppgitte gjenfangstdata. Det ble satt ut ca 

1900 rene oppdrettslaks, og 3500 krysninger mellom vill og oppdrett. Alle utsett ble gjort i 2012. 

Dette året ble det rapportert 38.000 rømte oppdrettslaks. Det betyr altså at Imsa-eksperimentet 

bidro med 5% av rømlingene dette året, og i tillegg nesten 10% krysninger. Regionalt var den 

«genetiske forurensningen» muligens større, men det ble funnet igjen laks fra forsøksgruppene fra 

Otra i sør til Rana i nord. Er det for konspiratorisk å tenke at mistanken om forskningens bidrag til 

«genetisk forurensning» er grunnen til at gruppestørrelsene ikke er rapportert?   

Reetableringer skjer hovedsakelig i regi av streifere 

Reetablering av laks i Rana-regionen etter rotenonbehandling skjer i beste fall bare delvis i regi av 

genbanklaksen. Det er publisert en studie av reetableringen i Ranaelva, som viser at streifere i stor 

grad bidrar til gytebestanden4. 

Reetableringen i Sørlandselvene etter kalking er ikke basert på de opprinnelige stammene. 

Mandalselva og Tovdalselva på Sørlandet var begge så godt som fisketomme på 1970-tallet på grunn 

av sur nedbør. Ett av målene for reetablering av laksestammer i disse elvene, ved hjelp av kalking og 

utsettinger, var å styre den genetiske og økologiske utviklingen ved å basere utsettingene på stamfisk 

av kjent opphav5. Resultatet ble at utsetting av laks fra den nærliggende Storelvstammen påvirket 

den genetiske utviklingen av den nyetablerte laksestammen i Tovdalselva, mens tilsvarende ikke har 

vært tilfellet i Mandalselva etter utsetting av laks fra Bjerkreimselva. Laksebestanden i Mandalselva 
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gikk fra å være en heterogen samling av naturlig koloniserende og utsatt fisk, til å bli en 

selvreproduserende laksestamme med minimale genetiske forskjeller. Eksempelet illustrerer at 

laksens store genetiske variasjonen er råmaterialet for naturlig seleksjon, som på grunn av den store 

seleksjonsstyrken fører til lokal adapsjon på kort tid. Det er den genetiske plastisiteten som følger av 

laksens økologiske pionerposisjon som gjør effektiv rekolonisering mulig.  

Uskedalselva er kroneksempelet på vellykket spontan reetablering 

Den spontane reetableringen i Uskedalselva etter oppstarting av kalking i 2002 er omtalt flere ganger 

på Aquabloggen, for eksempel her: http://aquablogg.no/forskningslaboratoriet-hardanger/. Det er 

stikk i strid med forestillingen om genetisk unike bestander at en livskraftig bestand kan oppstå av 

seg selv, basert på en kombinasjon av streifere og rømt oppdrettslaks.  

For tiden foregår det et eksperiment med å plante ut Vossolaks i Modalselva innerst i Osterfjorden. 

Det kan kanskje lykkes, ettersom metapopulasjonen i Osterfjorden sikkert alltid har vært dominert av 

Vossolaks. Fylkesmannen i Hordaland har på sin side beordret utfisking av Vossolaks fra Storelva i 

Arna, også i Osterfjorden, for å verne Arnalaksen mot genetisk forurensning fra Vosso. Dette tøvete 

tiltaket er basert på den eugeniske vrangforestillingen om genetisk renhet.  

Laksen ville blitt genetisk utarmet i storparten av lakseelvene uten streifing 

I boka The Atlantic salmon: Genetics, conservation and management6 konkluderes det med at 

laksevassdrag trenger en minimums gytebestand på 150 laks (hunner + hanner) for at det ikke skal 

utvikle seg innavlsdepresjon. I minst 240 av de 433 elvene i tabellen nedenfor er gytebestandsmålet 

(GBM) satt lavere enn angitt i denne boka. Tabellen er basert på data oppgitt i VRL-rapporter. 

Radene viser kategorier av elver inndelt etter GBM-mål regnet som antall egg som skal gytes. 

GBM-gruppe Antall 

elver 

Andel 

elver 

Akk. 

andel 

Antall egg Andel 

egg 

Akk. 

andel 

Kg  

hunnlaks 

Andel 

kg 

>15 mill  6 1,4 % 
 

231098330 43 % 
 

142564 40 % 

5-15 mill 13 3 % 4,4 % 91273113 17 % 59 % 62947 18 % 

2,5 - 5 mill 21 5 % 9,2 % 72283334 13 % 73 % 49850 14 % 

1-2,5 mill 43 10 % 19,2 % 68431220 13 % 85 % 47196 13 % 

0,5-1 mill 44 10 % 29,3 % 30975831 6 % 91 % 21360 6 % 

0,25-0,5 mill 69 16 % 45,3 % 24400478 5 % 96 % 16832 5 % 

0,1-0,25 mill 102 24 % 68,8 % 17771200 3 % 99 % 12256 3 % 

<0,1 mill 135 31 % 100 % 5908652 1 % 100 % 4079 1 % 

Sum 433 100 % 
 

542142158 100 % 
 

357084 100 % 

 

Streifing og metapopulasjonseffekter må til for å motvirke innavl i mer enn halvparten av lakseelvene 

i Norge. Små stammer kan ikke forvaltes som selvstendige enheter. Det er slik sett viktigere å verne 

genbanken til kildestammene enn de små satellittelvene. De store kildestammene med GBM på mer 

enn 1 million egg utgjør 83 elver. Disse stammene er lite preget av «genetisk forurensning». 83 elver 

er 19% av elvene, men utgjør 86% av samla GMB. Hvis 5-10% av hunnfisken fra disse 83 kildeelvene 

streifer til de 350 øvrige elvene og gyter der, vil de tilføre omtrent halvparten av GBM i småelvene. 

Det er ikke utenkelig at det er nettopp dette som skjer. 
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Konklusjon 

Forestillingen om genetisk unike elvestammer er ikke kompatibel med den omfattende streifingen 

som foregår. Det er jo faktisk streifingen som gjør at lite tallrike laksestammer ikke blir genetisk 

utarmet. Andre land forvalter ville genressurser etter prinsippet om Evolutionary Significant Units 

(ESUer), som legger vekt på at normale evolusjonære krefter skal få virke på dyre- og plantearter og 

undergrupper av artene. Da må arten eller populasjonen være tilstede i et område med tilstrekkelig 

stor miljøvariasjon til at størst mulig genetisk variasjon kan opprettholdes, og kanskje økes gjennom 

innvandring av artsfeller fra andre områder.  

Norsk forvaltning er basert på vern av genetisk integritet, som ofte oppfattes som at en 

genbeholdning er skrevet i stein og skal beskyttes mot endring. ESU-tilnærmingen legger vekt på 

prosessen evolusjon, til forskjell fra bevaring av en genetisk tilstand. En punktbeskrivelse av 

genomet, som for eksempel allelfrekvenser målt på et gitt tidspunkt, kan ikke definere et 

bevaringsmål. Et punktestimat kan i høyden tjene som en historisk referanseverdi for å måle genetisk 

endring over tid.  

Elvestammer har ofte et distinkt utseende eller fenotype, som skyldes epigentiske forhold, som betyr 

at miljøet modifiserer hvordan genotypen kommer til uttrykk.  

Forvaltningsfokus må flyttes over på metapopulasjonene. Norge er småelvenes land. Kildeelvene, 

som sender streifere til småelvene, må defineres og prioriteres. Kildeelvene er naturens egen 

genbank. 


