
Den svenske studien  

Den svenske studien1 fant en genetisk homogenisering mellom laksebestandene i løpet av de siste 

hundre årene. Den genetiske forskjellen mellom bestandene hadde altså minket, og geografisk 

avstand hadde mindre betydning for genetisk distanse målt som parvis eller total FST. Samtidig ble 

det observert økt genetisk mangfold innen bestandene, som forfatterne tolket som resultatet av økt 

streifing mellom bestandene. Økningen ble satt i sammenheng med at utsettingsfisken blir 

epigenetisk modifisert av det kunstige miljøet i klekkeriene2.  

Dermed fikk elvestammene tilførsel av genvarianter fra andre stammer. Store villakspopulasjoner 

hadde mindre genetisk endring enn små, fordi immigrasjonsraten var mindre i de store. I Torneälven 

og Kalixälven var immigrasjonsraten henholdsvis 1,5% og 0,5%, men den lå på 6-8% i mindre elver 

som Luleälven og Dalälven. Rickleån skilte seg ut med 25% innvandring.  

Review-artikkel med norske eksempler 

En review-artikkel fra 2017 refererer kunnskapsstatus mht genetisk introgresjon fra rømt 

oppdrettslaks3. Artikkelen refererer flere studier fra norske elver, der det påvises omtrent samme 

reduksjon i genetisk distanse mellom bestandene som i den svenske studien. Forskerne som påviste 

dette satte funnet i sammenheng med introgresjon av rømt oppdrettslaks, og nevner ikke 

forsterkningsutsettinger som et mulig bidrag til genetisk endring.  

Review-artikkelen refererer en studie fra 109 elever som viste en gjennomsnittlig introgresjonsrate 

på 6,4%, med median på 2,3%. Review-artikkelen refererer videre til den såkalte IBSEM-modellen4, 

som analyserer dette som bidrag med ubetydelig effekt. Figuren nedenfor er kopiert fra en 

presentasjon på HIs hjemmeside, og viser hvor mye laks som kommer tilbake til en elv avhengig av 

hvor mye oppdrettsfisk som har vært på gyteplassene. Forutsetningen er at påvirkningen varer i 200 

år og deretter fjernes. Effekten blir at antall tilbakevandrende fisk beveger seg tilbake til det som 

tidligere var normalt. I figuren representerer rød linje 5 prosent innblanding, grønn linje 10 prosent 

innblanding, og blå linje 30 prosent innblanding. 
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5% og 10% innblanding gir som vist liten effekt, som repareres raskt. Det skal veldig stor innblanding 

til (30%) for at rømt oppdrettslaks skal skape et stort fotavtrykk. IBSEM-modellen er omtalt flere 

ganger her på bloggen5. IBSEM er en såkalt agentbasert modell (Individual-Based Salmon Eco-genetic 

Model), og er det hittil beste forsøket på å lage en modell som kan si noe om effekter av genetisk 

introgresjon. Dessverre mangler modellen fitness som effekt av avlsgenerasjon. Når den oppdateres 

med dette, kan modellen faktisk komme til å avspeile virkeligheten med god presisjon.  

Streifing som årsak til økt genetisk variasjon 

En svakhet med forskningen i Norge er at streifing er dårlig studert. Det lille som er gjort dreier seg 

om eksport av streifere til andre elver. Omfanget av immigrasjonen av villaks og kultivert fisk fra 

andre elver er ikke undersøkt6. Forfatterne av den svenske studien anfører at årsaken til at Rickleån 

hadde en avvikende høy andel immigranter kan være at elva er den minste i utvalget. Den er 50 

kilometer lang med et nedbørsfelt på 1650 km2, og dermed større enn de fleste norske elver. Dette 

kan indikere at immigrasjonen til norske småelver kan være større enn hittil antatt, som igjen kan 

bety at det er de store kildeelvene som eksporterer streifere som opprettholder den genetiske 

variasjonen i småelvene. Mye streifing er altså en fordel. 

Norske forskere har ikke forsøkt å skille mellom effektene av innkrysning av rømt oppdrettslaks og i 

hvilken grad klekkerilaks (inkludert genbanklaks) har påvirket streifing og genomisk utvikling. 

Metodene som benyttes til å kvantifisere genetisk endring skiller dessuten ikke mellom endring 

forårsaket av innvandring og genetisk drift. Dette er kommentert tidligere her på bloggen7.  

Genetisk drift er evolusjonær endring i allelfrekvenser, og gir større og raskere effekter i små 

populasjoner enn i store. Dette ble også påvist i den svenske studien, som dessuten påviste at 

streifing økte den genetiske variasjonen internt i elvene. Det betyr at lokal tilpasning og tilpasning til 

miljøendringer gjennom naturlig seleksjon har en større genbeholdning å selektere optimale 

genkombinasjoner fra. Etter alle solemerker å dømme, må dette være en fordel. 

I tråd med dette kan vi dessuten tenke oss at økt genetisk variasjon, i form av tilførsel av 

genvarianter (egentlig endrete allelfrekvenser) fra oppdrettslaks, heller ikke er skadelig. Genvarianter 

og -kombinasjoner som eventuelt svekker individenes livskraft vil jo bli rensket ut, slik som IBSEM 

beskriver.   

Skotsk studie påviste tett slektskap mellom laks fra motsvarende elveavsnitt i ulike elver 

En 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 elv8. Studien er tidligere omtalt her på 

bloggen9. Laks fra de kystnære, nedre delene i ulike elver var mer genetisk lik enn de var med laks fra 

de øvre delene i samme elv. På samme vis var laks i de øvre delene i ulike elver mer genetisk lik enn 

med laksen i de nedre delene i samme elv. Likhet i lokalt elvemiljø ser altså ut til å trumfe tilhørighet 
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til elvestamme. Miljøet i hjemmeelva i seg selv blir dermed en misvisende målestokk for seleksjon og 

tilpasning. Det er i alle fall vanskelig å tolke funnet i den skotske studien på andre måter.  

Mulig skjevhet i datainnsamlingen kan gi feiltolkning av observasjoner 

Dermed er det også sagt at innsamlingsstedet for laks som skal studeres er viktig. Data kan feiltolkes 

hvis laksen ikke nødvendigvis er representativ for elvestammen, men derimot for miljøet i bestemte 

elveavsnitt. Dette poenget er stort sett oversett i genetiske studier av villaks, og har muligens 

forledet noen til å beskrive genomiske forskjeller mellom laks fra ulike sideelver i større vassdrag som 

unike stammeforskjeller. 

Når vi sammenholder funnene i den skotske og den svenske studien, bekrefter dette at isolerte 

elvestammer med en unik genbeholdning ikke finnes. Myndighetenes forvaltning av villaksen er altså 

basert på en myte. Det er rett og slett ikke mulig å bevare en genbeholdning uendret over tid, både 

fordi den ikke er knyttet til en enkeltelv og dessuten kontinuerlig påvirkes av streifing (genflyt), 

genetisk drift og naturlig seleksjon. Den bevaringsgenetiske utfordringen er å ta vare på en størst 

mulig genbeholdning og mest mulig genetisk variasjon. Det gjøres best i større grupper av elver i 

såkalte metapopulasjoner.  

Hva er skadelig? 

Det er heller ikke sikkert at praksisen med forsterkningsutsettinger er skadelig. Kanskje snarere tvert 

om, fordi økt streifing fører til økning av den genetiske variasjon internt i elvene.  

I henhold til IBSEM-modellen vil en eventuell skadelig påvirkning fra rømt oppdrettslaks mest 

sannsynlig være et forbigående fenomen. Det er nå svært få rømlinger som går opp i elvene, og enda 

færre deltar i gytingen og produserer krysninger10. Dette bekreftes bl.a. av utviklingen i Etneelva i 

Hardanger, der innslaget av rømt oppdrettslaks var høyt fram til 2011. Da begynte villaksbestanden å 

vokse, etter at rovfisket og nedfiskingen av gytebestanden ble bedre kontrollert. Rapporten om året 

2020 er nylig publisert11, og viser en oppgang av 0,7% rømte oppdrettslaks (20 stk) forbi fiskefella. 

Etter uttak var det igjen 0,004% rømlinger i gytebestanden.   

Hensikten med HIs forskning i Etne er bl.a. å Generera kunnskap om i kva grad naturleg seleksjon vil 

selektera bort innkryssa genmateriale frå rømt oppdrettslaks over tid. Vi har ikke hørt noe fra HI om 

dette, til tross for at prosjektet startet da fella ble installert i 2013. Det vil kanskje vise seg at 

metodene som brukes verken er egnet til å måle genetisk påvirkning og endring, og dermed heller 

ikke til å måle renseeffekten.  

Laksen i Etne greier seg svært bra. Resultatet av en analyse av et utvalg elver angivelig sterkt påvirket 

av rømt oppdrettslaks viste at disse elvene hadde over 50% økt produksjon i løpet av de siste tre 

tiårene, mens elvene med liten endring hadde en flat utvikling12. Forskere bør teste sine påstander 

mot virkeligheten oftere. 
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