
Naturlig utvalg øker laksens motstandskraft mot Gyrodactylus salaris 

Prosjektets1 mål var å undersøke om det skjer et naturlig utvalg for økt motstandskraft mot 

Gyrodactylus salaris (heretter kalt Gs) hos laks i infiserte vassdrag. Laksunger etter villaks fra 

laksestammer infisert av Gs (Skibotnelva, Driva og Drammenselva) og uinfiserte laksestammer 

(Altaelva, Eira/Surna/Toåa og Numedalslågen) i tre geografiske regioner ble testet for motstandskraft 

mot Gs. Smittetestene inkluderte også laksunger fra den Gs-infiserte elva Neva som renner ut i 

Finskebukta (St. Petersburg) og som er kjent for å ha høy motstandskraft mot Gs. Kartet nedenfor 

(kopiert fra rapporten) viser beliggenheten av elvene på Nordmøre og i Romsdal.  

 

Erfaringene fra den russiske elva Keret var med på å inspirere prosjektet. Gs hadde her ført til 

alvorlige epidemier, men så snudde utviklingen, og tettheten av lakseunger ble igjen høy. Dette tydet 

på at naturlig seleksjon kan føre til utvikling av resistens.  

Det korte sammendraget av prosjektet er at det er nettopp det som skjer. Det ble påvist stor genetisk 

variasjon i motstandskraft mot Gs i de norske laksestammene, og rimelig høy arvbarhet for 

egenskapen. Det viser at laksestammer i Gs-infiserte vassdrag over tid vil kunne opparbeide seg 

større motstandskraft mot Gs, og slik vil kunne tilpasse seg et samliv med parasitten. MAS (Markør 

Assistert Seleksjon) for økt motstandskraft mot Gs vil høyst sannsynlig resultere i at en stamme vil 

opparbeide økt motstandskraft og resistens mot Gs raskere enn det som ville skjedd gjennom 

naturlig seleksjon alene. En alternativ strategi til utryddelse av parasittverten (laksen) med rotenon 

kunne derfor ha vært å satse på utvikling av motstandskraft ved hjelp av MAS. 

Laksungene fra de tre norske Gs-infiserte stammene hadde høyere overlevelse i smitteforsøket enn 

laksungene fra de tre norske Gs-uinfiserte stammene, som vist i figuren nedenfor.  
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Resultatene viser at det har skjedd et naturlig utvalg for større motstandskraft mot gyro i de tre Gs-

infiserte laksestammene i perioden etter de ble infiserte. Unntaket er Eira/Surna/Toåa, som er 

uinfiserte elver med nesten like høy overlevelse som Driva. Forklaringen er streifing av Driva-laks til 

naboelvene, og dermed spredning av motstandskraft fra kilde-elva til satellitt-elvene. Avstandene 

tatt i betraktning, så er det mulig at Eira kan ha mottatt streifere også fra Gs-infiserte Rauma. Sjøveis 

distanse mellom Driva og Eira er 200 km, og 70 km mellom Rauma og Eira. Neva-laksen utmerket seg 

med omtrent dobbelt så høy overlevelse som Driva-laksen, til tross for at stammen nå preges av stor 

innavl etter mange generasjoner i forskningsstasjonen i Imsa. 

Utsettinger kan bidra til å viske ut genetiske forskjeller 

Driva har en broket historie mht forsterkningsutsettinger. Nofima-rapporten skriver følgende: Det ble 

satt ut yngel og smolt med til dels ukjent opphav fra tidlig på 1960-tallet til og med 1979. Det ble 

deretter satt ut yngel etter foreldre fra Driva i 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 og 1995. I perioden 

1993-2002 ble det i gjennomsnitt satt ut 39.000 smolt med foreldre fra Driva som et 

kompensasjonstiltak for reguleringen av Driva kraftverk. I tillegg ble det satt ut smolt med foreldre 

fra Surna i årene 1981-1985. Det siste kan bidra til å forklare det nære slektskapet mellom fisk i Driva 

og Surna, som har en sjøveis distanse seg imellom på over 100 km. 

Driva kraftverk ble satt i drift i 1973, og regulanten fikk da pålegg om å sette ut 35.000 smolt årlig. 

Det har altså blitt satt ut klekkeriprodusert smolt i hele perioden fra 1973 og fram til pålegget ble 

suspendert i 2002. Det er mulig stedegen Driva-stamme ikke ble brukt som stamfisk før 1993. 

Forsterkningsutsettinger har en lang historie i Norge. Så vidt vites finnes det ingen samlet historisk 

oversikt over omfanget, men så sent som ca 2010 ble det ifølge VRL satt ut 8 millioner egg, yngel og 

smolt2. Ifølge VRL utgjorde utsettingene på denne tiden 600.000 smoltekvivalenter, som tilsvarte 4-

7% av produksjonen av villsmolt. En CapMare-rapport fra 20173 dokumenterte utsetting av 1,8 

millioner lakseindivider i Hardanger og Sunnhordland i perioden 1960 til utpå 2000-tallet. En 

Direktorat-utredning fra 20114 refererer noen tall om utsettinger i nyere tid. 

Drivkraften var offentlig forvaltning i samarbeid med fiskestellsforeninger  
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Inntil det kom nye retningslinjer om kultiveringsarbeidet for noen få år siden, som knesatte 

prinsippet om bruk av stedegent genetisk materiale, ble laks transportert mellom elver og landsdeler 

uten at noen forestilte seg at det kunne være skadelig. Tvert om, jeger- og fiskerforeningene hadde 

produksjonsfremmende tiltak som sin eksistensbegrunnelse, støttet av lakseforvaltningen helt 

tilbake til Fiskeriinspektør Anthon Landmarks dager, som på 1870-tallet initierte bygging av 

klekkerier, og fram til Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske byttet navn til Direktoratet for 

naturforvaltning i 1985, og samtidig skiftet fokus fra tilrettelegging for økt produksjon og høsting av 

vilt og fisk til naturvern. Fra 2013 heter etaten Miljødirektoratet. 

Vi snakker om 150 år med spredning av ikke-stedegent genmateriale over hele landet. Eksempelvis 

var situasjonen på 1970-tallet kritisk i Lærdalselva, som følge av langvarig overbeskatning. 

24.september 1977 hadde Bergens Tidende et oppslag om den svake laksestammen5. R.J. Brooks var 

på den tiden en av de største valdleierne i elva. Han uttalte til BT at det nesten ikke hadde vært 

gytelaks i elva de 2-3 siste årene. I 1976 måtte elveeierlaget kjøpe inn lakserogn fra Namsen til det 

relativt nybygde klekkeriet. Litt tidligere var det bygd 4 laksetrapper for å åpne 16 km ny 

lakseførende strekning. En grunneier hadde rett til å sette laksegarn i Sælthunstryka like nedenfor 

den nederste trappa. Resultatet var at det knapt gikk opp laks i trappene. 

Kvalitetsnorm på villspor? 

Norske villaksforskerne påstår at rømt oppdrettslaks er årsak til skadelige genetiske endringer i 

laksevassdragene. Svenske forskere har påvist den samme homogeniserende effekten for Baltisk laks, 

som i et land uten oppdrett tolkes som en effekt av utsettinger6.  

Paradoksene er mange og uforklarte. F.eks. har vi elver med massiv oppgang av rømt oppdrettslaks i 

mange år som tilsynelatende ikke blir genetisk påvirket (eks. Laukhellevassdraget og Oselva i Os), 

mens andre elver nesten uten oppgang av rømlinger påstås «å være rammet av» stor genetisk 

endring (eks. Granvin, Stryn og Målselva)7. I henhold til Lakseregisteret8, er Stryneelva klassifisert 

med svært dårlig genetisk integritet (les: stor påvirkning av oppdrettslaks), mens rømt oppdrettslaks 

samtidig er angitt til å ha moderat effekt. Målselva har svært dårlig genetisk integritet, men liten 

påvirkning av rømt oppdrettslaks. Det betimelige spørsmålet er: hvordan henger dette sammen? 

Metodikken som brukes til å måle genetisk endring bør etterforskes og kvalitetssikres, med sikte på å 

framskaffe en forklaring på paradoksene. Det er ikke lett å skjønne hvordan forskerne kan skille 

mellom effekten av innkrysning av oppdrettslaks til forskjell fra kultiveringslaks, eller for den saks 

skyld til forskjell fra streifing, genetisk drift og naturlig seleksjon. Vi bør dessuten ha i mente at 

endring ikke er det samme som skade, selv om disse ordene er synonyme for fundamentalistene.  

Forskningens uutholdelige letthet 

Det virker som en refleksbevegelse når villaksfolket hyler om at det må satses på steril oppdrettslaks 

og lavere oppdrettsintensitet i nærheten av lakseelver. Hvis definisjonen på nærhet er 75 km (som er 
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foreslått), blir det ikke mange anlegg igjen. Saken er at problemet med genetisk forurensning ikke 

eksisterer lengre, hva enten det skyldes at oppdretterne har blitt flinkere til å passe på fisken sin, 

eller at rømlingene ikke lengre overlever og/eller finner veien til ferskvann9.  

Det er jo ikke en 0-visjon for rømming som trengs, men en 0-visjon for uønsket påvirkning. Det siste 

er oppnådd. Til og med NINA har nå publisert en artikkel om renseeffekten av naturlig seleksjon10, 

bare 4 år etter at data ble offentliggjort og kommentert her på bloggen11. Prosjektet QuantEscape2 

har tidligere demonstrert at naturlig utvalg er naturens reparasjonsmetode12.  

Tilpasninger til miljøet gjennom naturlig utvalg er ikke en prosess som foregikk i fortiden, og som nå 

er avsluttet. En genetisk tilstand kan ikke støpes i aspik og bevares for ettertiden. Målet for 

bevaringsgenetikken må være å hegne om selve dynamikken i evolusjonen, ved å bevare størst mulig 

genetisk variasjon. Variasjon er råmaterialet for seleksjon, og bevares best i grupper av elver i større 

geografiske regioner.  

Forskningsresultater som motbeviser den anti-evolusjonære tesen om at hver elvestamme har et 

unikt genom, har nå blitt så mange at de ikke kan kostes under teppet lenger. Det er åpenbart tungt 

for forskere å ta et oppgjør med det tankemønsteret som hittil har vært dominerende og 

retningsgivende for kollegiet de er en del av. Men i en tid da konspirasjonsteorier og virkelighetsflukt 

har gode kår, blir det desto viktigere å gjenreise tilliten til vitenskapelig basert kunnskap. Når dårlig 

forskning får råde grunnen veldig lenge, bidrar dette til å svekke tilliten til vitenskapen. Det er på tide 

å ta oppgjøret med seg selv. 
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