
Klekkeriprodusert laks er mistilpasset et liv i naturen 

Jeg har tidligere kritisert genbanksatningen i Hardanger (https://www.aquablogg.no/er-genbank-for-

hardangerelvene-et-skadelig-tiltak/), og skal ikke gjenta argumentene her ut over å repetere at 

naturen er i ferd med å reparere elvene i Hardanger helt på egen hånd, bare laksen får være i fred for 

fluefiskere og fjordfiskere en stund til. Sjøauren kommer tilbake i rekordantall i Granvinvassdraget. 

Granvin var tidligere kjent som Vestlandets beste sjøaurevassdrag. Hva er det genbankentusiastene 

skal reparere?  

Genbank for Hardanger er ikke bare unødvendig, men et uønsket og skadelig tiltak. Det foreligger nå 

omfattende dokumentasjon av at forsterkningsutsettinger svekker og ødelegger bestander av 

laksefisk. Selv et kort opphold i et klekkeri endrer genuttrykket og invalidiserer fisken for et liv i 

naturen (se https://www.aquablogg.no/epigenetisk-arv-undervurdert-av-oppdrettere-og-

villaksfolk/). Genbankene bruker krysningsskjema for å redusere graden av innavl. Innavl kan bli et 

problem når man benytter så lite som 25 stamlaks pr årsklasse. Problemet med slike krysningsskjema 

er at laksens aktive partnervalg elimineres. I tillegg har hunnlaksen såkalt kryptisk partnervalg, som 

innebærer at sperm fra kompatible hanner får fortrinnsrett til å befrukte eggene. Når disse 

mekanismene ikke får lov til å virke, vil avkommets fitness bli dårligere.  

De store kildeelvene er naturens egen genbank 

Det har vist seg at reetablering av laks etter rotenonbehandlinger bare delvis blir basert på utsatt 

genbanklaks. De fleste gytelaksene er streifere fra andre elver1. Dette er naturens egen metode for å 

spre laks til fisketomme elver. Metoden har hatt stor suksess i mange tusen år. Årsaken til at det ikke 

satses på streifere fra naboelver, er en myte som har bitt seg fast i norsk lakseforvaltning. Myten sier 

at hver lakseelv har en genetisk unik bestand, og at genvarianter vil bli utryddet og forsvinne for alltid 

dersom en bestand skulle gå til grunne. Denne særnorske oppfatningen stemmer ikke. Se mer om 

dette her: https://www.aquablogg.no/stedegne-unike-og-genetisk-rene-laksestammer-eksisterer-

ikke/.  

Store elver er våre viktigste kildeelver, som sender mange streifere til små og store elver, der 

streiferne bidrar til å opprettholde genetisk variasjon og derved forsterke stammenes livskraft. Det er 

ikke forsket på hvor mange streifere småelvene mottar i Norge, men en studie fra Island mente å 

påvise at nesten 20% av gytelaksen var streifere fra andre elver 

(https://www.aquablogg.no/streifende-villaks-hvor-mange-innvandrere-far-elvene/).   

Konklusjon 

Kunstige genbanker svekker villaksen. Streifende villaks er naturens egen genbank. Sannsynligvis har 

streifende villaks også en funksjon som vaksine mot påståtte negative effekter av rømt oppdrettslaks. 

Finnes det nysgjerrige folk som kan tenke seg å forske på disse problemstillingene? 
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