
NINAs propagandistiske pressemelding 

Rapporten heter Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert 

status 20201. I et lanseringsintervju med DN sier Kjetil Hindar hos NINA: – Ville laksebestander som er 

genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks er mindre produktive enn en upåvirket bestand2. Han utdyper 

detteslik: – De produserer færre utvandrende smolt og de har høyere dødelighet i havet. Genetisk 

påvirket villaks viser endringer i viktige egenskaper som veksthastighet, alder ved utvandring, 

kjønnsmodning og vandringsmønster. Dette er endringer som antas å svekke laksens tilpasninger til 

naturmiljøet. 

Sammenblanding av effekt på individ og bestand 

Hindar blander sammen effekten den genetiske påvirkningen har på enkeltindivider med effekten på 

bestanden slike individer er en del av. Introgresjon av genprofiler skapt av avlsseleksjon for høy 

ytelse i oppdrett, svekker individets evne til å overleve i naturen. Nettopp derfor er naturlig seleksjon 

en renseeffekt som luker ut genkombinasjoner som gir en mistilpasning til et liv i naturen. Det er 

derfor vi finner stadig færre oppdrettslaks i elvene. De aller fleste rømlingene fra oppdrettsanlegg 

forsvinner ganske fort etter en rømning, sannsynligvis fordi de blir spist av predatorer. Avl har 

sannsynligvis allerede i avlsgenerasjonene vi nå bruker (10-12) realisert 0-visjonen for genetisk 

påvirkning av villaksen. 0-visjonen for rømninger kan skrotes, hvis poenget er å beskytte villaksen for 

uønsket påvirkning. 

Utlukingen av mistilpassete individer ser ut til å gå fortere og fortere, ettersom mistilpasningen øker 

for hver avlsgenerasjon. Naturlig seleksjon luker vel og merke ut mistilpassete individer. Den luker 

ikke ut bestander. Det er derfor vi kan observere bestandsmessig framgang i røde og oransje elver, 

og uendret status i grønne og gule elver, som vist i figuren nedenfor. 

 

 
1 Diserud, O. H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K. A. & Skaala, Ø. 2020. Genetic impact of escaped farmed 
Atlantic salmon on wild salmon populations – revised status 2020. NINA Report 1926. Norwegian Institute for 
Nature Research. https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2720874  
2 DN 11.01.2021 https://www.dn.no/fiske/norsk-institutt-for-naturforskning/havforskningsinstituttet/kjetil-
hindar/villaksen-i-nar-tre-av-fire-nasjonale-laksevassdrag-er-genetisk-pavirket-av-oppdrett/2-1-941014 
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Fangst av laks i elver klassifisert etter grad av genetisk påvirkning

Grønn Orange Gul Rød
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Gule elver er vist med svarte kurver, for å forbedre kontrast og lesbarhet. Trendlinjene viser at 

framgangen i 27-årsperioden 1993-2019 var 52% i røde elver, 17% i oransje elver, mens utviklingen 

var flat i de grønne elvene og gule elver hadde en nedgang på 15%.  

Data som er vist i figuren gjelder elvefangst registrert av SSB, og omfatter 13 røde, 10 oransje, 15 

gule og 14 grønne elver (tilsammen 52). Det er egentlig 15 grønne nasjonale laksevassdrag, men Tana 

er tatt ut i denne sammenligningen, fordi kollapsen i Tana ville ført en bratt stupende grønn kurve. 

Som kjent skyldes sammenbruddet for Tanalaksen langvarig overbeskatning, som igjen skyldes 

skandaløs offentlig forvaltning3. Fangststatistikk er ikke det mest nøyaktige måltallet vi har for å 

beskrive bestandsutvikling, men er i praksis det eneste vi har. Tallene inkluderer både avlivet laks og 

gjenutsatt laks.  

Totalfangsten i de nasjonale laksevassdragene har ligget på 70.000 laks/år som et gjennomsnitt de 

siste 5 årene, når vi ikke regner med Tana. De røde elvene har utgjort 11% av dette. De røde elvenes 

knappe andel er årsaken til at kurven er vist for seg selv på den høyre aksen, fordi kurven ellers ville 

blitt omtrent flat helt nederst i diagrammet.  

På randen av juks 

Kommer vi til å få en redegjørelse fra NINA/HI med forklaring på dette paradokset? Selvfølgelig ikke. 

Forskningen kommer fortsatt til å foregå i «splendid isolation». Det er tryggest å være innelukket i 

ekkorommet, der forskerne er avskjermet fra kritiske blikk. Men det er direkte slendrian at NINA/HI-

forskerne ikke forholder seg til resultatene av FHF-prosjektet Redusert ferskvannsoppgang hos 

oppdrettslaks4.Hindar er oppført som medforfatter av begge rapporter. FHF-prosjektet rapporterte at 

den lille andelen av rømlingene som for det første overlever til gytemoden laks, og for det andre 

finner veien opp i elver, er genetisk ulik laksen som rømmer5. Det er de individene som genetisk sett 

ligner mest på villaks som greier å gjennomføre en livssyklus som ligner på villaksens. Dette er en 

observasjon som støtter hypotesen om at naturlig seleksjon eliminerer mistilpassete individer, og 

utrenskningen er igang. Forskerne burde nå sette søkelys på å måle renseeffekten i stedet for å 

videreføre fortellingen om villaksens snarlige undergang.    

For spesielt interesserte 

I denne artikkelen er ikke metodikken som er lagt til grunn for klassifiseringen kritisert. Det er forsøkt 

gjort tidligere her på Aquabloggen6.  

Nedenfor er rapportens klassifisering av alle de 239 bestandene som er tatt med i rapporten gjengitt. 

• Grønn (tilstand svært god til god): Ingen genetiske endringer observert – 80 bestander (33,5 

%)  

• Gul (tilstand moderat): Svake genetiske endringer indikert – 69 bestander (29 %)  

• Oransje (tilstand dårlig): Moderate genetiske endringer er påvist – 22 bestander (9 %)  

• Rød (tilstand svært dårlig): Store genetiske endringer er påvist – 68 bestander (28,5 %) 

 
3 https://www.aquablogg.no/overfiske-er-hovedarsak-til-bestandsnedgangen-for-vill-laksefisk/  
4 Stig W. Omholt, Laila Berg, Kjetil Hindar, Geir H. Bolstad og Sigbjørn Lien 2019: Redusert ferskvannsoppgang 
hos oppdrettslaks? Faglig sluttrapport. FHF-prosjektnummer: 901340 
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901340/  
5 https://www.aquablogg.no/romt-oppdrettslaks-mister-evnen-til-a-pavirke-villaks/  
6 https://www.aquablogg.no/forskerpolitikeren-kevin-glover-med-nye-pastander-om-villaksens-snarlige-
undergang/  
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https://www.aquablogg.no/romt-oppdrettslaks-mister-evnen-til-a-pavirke-villaks/
https://www.aquablogg.no/forskerpolitikeren-kevin-glover-med-nye-pastander-om-villaksens-snarlige-undergang/
https://www.aquablogg.no/forskerpolitikeren-kevin-glover-med-nye-pastander-om-villaksens-snarlige-undergang/


Poenget i denne artikkelen er begrenset til å vise at forskerne har et forklaringsproblem: hva er 

skadet, og hvor er skaden? Analysen her er begrenset til de nasjonale laksevassdragene. En analyse 

av samtlige 239 elver er et prosjekt som ikke egner seg for frivillig dugnadsarbeid, men bør settes 

bort til folk som får betalt for det.  

Nedenfor følger en opplisting av hvordan de nasjonale lakseelvene er klassifisert i henhold til 

kvalitetsnormen. Selv dette lar seg ikke lett ekstrahere fra rapporten.  

Røde: Etneelva, Vosso, Vikja, Flåmselva, Årøyelva, Eidselva, Strynselva, Ørstaelva, Rauma, Vefsna, 

Rana, Beiarelva, Målselva. 

Oransje: Numedalslågen, Håelva, Lærdalselva, Nausta, Surna, Namsen, Langfjordelva, Komagelva, 

Kongsfjordelva, Vestre Jakobselv. 

Gule: Gaula Sunnfjord, Oldenelva, Driva, Orkla, Nidelva, Norddalselva og Stordalselva i Åfjord, 

Stjørdalselva, Steinkjerelva, Kvænangselva, Alta, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva i Porsanger, 

Neidenelva. 

Grønne: Enningdalselva, Mandalselva, Ogna, Bjerkreimselva, Figgjo, Suldalslågen, Nærøydalselva, 

Gaula i Trondheimsfjorden, Stjørdalselva, Figga, Årgårdselva, Roksdalselva, Reisa, Børselva, Tana. 


