
Effektiv populasjon 

Effektiv populasjonsstørrelse er bestemt av antall individer som parer seg og får avkom. Mer presist 

kan effektiv populasjonsstørrelse defineres som størrelsen på en ideell populasjon som har like mye 

genetisk drift som populasjonen man har i fokus. En ideell populasjon er en populasjon med like 

mange ynglende hanner og hunner, og alle individene i populasjonen kan pare seg og få avkom med 

et tilfeldig medlem av populasjonen. 

Effektiv populasjon er nesten alltid mindre enn den faktiske populasjonen, fordi det i virkelighetens 

verden ikke er like mange hunner og hanner som får avkom, og noen individer får langt flere avkom 

enn andre. 

Tap av genetisk variasjon og innavl  

Den såkalte 50-500 regelen er en tommelfingerregel avledet av teorien om effektiv populasjon1. Ne 

50 angir den minste effektive populasjonsstørrelsen som hindrer negative effekter av innavl i en 

lukket bestand. Ne 500 er brukt som en grense for hvor stor den effektive populasjonsstørrelsen må 

være for å unngå tap av genetisk variasjon, slik at populasjonens evolusjonære potensial kan bevares.  

Det er et mindretall av norske elvepopulasjoner som har en effektiv populasjon på 500 eller mer, og 

ganske mange på mindre enn 50. Tabellen nedenfor bygger på tall fra det Vitenskapelige råd for 

laksefiske, og viser gytebestandsmålene for 433 norske elver. Radene viser grupper av elver inndelt 

etter GBM-mål regnet som antall egg som skal gytes. 

 

Ca 70% av elvene har GBM på mindre enn 1 million egg. Dette tilsvarer omtrent 250 hunnlaks. Gitt at 

like mange hanner deltar i gytingen, blir det altså bare 83 elver (19%) med stor nok bestand til å 

tilfredsstille Ne 500-kravet. Vi ser da bort fra at den faktiske bestanden er større enn effektiv 

populasjon, slik at det i realiteten er enda færre elver med Ne større enn 500. Ca en tredjedel av 

elvene har Ne mindre enn 50. Disse elvene trenger streifende laks fra andre elver for å unngå innavl, 

hvilket de heldigvis får.  

Lite tallrike populasjoner utsettes for mer genetisk drift 

Jo mindre den effektive populasjonen er, jo større blir genetisk drift. Genetisk drift er tilfeldige 

endringer i genbeholdningen til en populasjon, som skyldes at ikke alle genvarianter eller alleler 
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nødvendigvis videreføres fra en generasjon til den neste. Jo færre individer det er som reproduserer, 

jo færre individer blir bærere av samme allel, og jo større blir sjansen for at allelet forsvinner. Det var 

sannsynligvis denne effekten Lehnert et al. 2 påviste i sin artikkel.  

Metodene som NINA og HI bruker for å påvise effekten av genetisk introgresjon fra rømt 

oppdrettslaks greier ikke å skille mellom reell introgresjon og genetisk drift. Metodene kan heller ikke 

isolere effekter av naturlig utvalg og innvandring fra streifere fra andre elver. Likevel presenterer de 

summen av reell påvirkning av rømt oppdrettslaks, genetisk drift, naturlig utvalg og migrasjon som et 

resultat av introgresjon av oppdrettslaks. Metodene er kritisert her: 

https://www.aquablogg.no/forskerpolitikeren-kevin-glover-med-nye-pastander-om-villaksens-

snarlige-undergang  

Resultatet blir overdrevne estimater av effekten av mulig innkrysning av oppdrettslaks i 

villakspopulasjoner, og i noen tilfeller at rømt oppdrettslaks får skylda for endringer forårsaket av 

andre faktorer. Artikkelen til Lehnert at al. viser at nettopp dette kan skje, og at det mest sannsynlig 

er genetisk drift som er hovedårsaken til endringene som er målt siden 1975 (6-7 

villaksgenerasjoner). Den mer eller mindre synkrone kollapsen i laksebestander rundt hele Nord-

Atlanteren, som startet i siste halvdel av 1980-tallet, og den tilhørende reduksjonen i Ne, kan bidra til 

å forklare de genetiske endringene norske forskere mener å ha påvist som resultat av innkrysning av 

rømt oppdrettslaks.  

Nytt fokus på tiamin 

En av de mest leste artiklene her på bloggen er denne: https://www.aquablogg.no/tiaminmangel-

hos-laks-har-passert-under-radaren/ Poenget her er at naturlig tiaminmangel kan ha 

populasjonsregulerende effekt på en rekke arter, inklusiv laks.  

Ved å kartlegge såkalte selektive sveip (selective sweeps) påviste Lenhert et al. stor endring i en 

tiaminreseptor. Det kalles et selektivt sveip når en fordelaktig mutasjon fører til at mutasjonen sprer 

seg i populasjonen. Lenhert et al. kunne ikke konkludere om denne endringen var positiv eller 

negativ, men diskuterer funnet med referanse til at Balk et al.3 fant en sammenheng mellom 

tiaminmangel og tilbakegang for ville populasjoner. Food for thought! 
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