
Salmon on the lam 

Den eneste forskjellen mellom denne nye artikkelen og Mahlum-artikkelen fra 2021 (Salmon on the 

lam)1 er at den tar med litt flere data. Men data er ikke lagt ut, og påstandene kan derfor ikke 

kontrollregnes. Mahlum og co offentliggjorde sine data, og derfor gikk det an å etterprøve 

påstandene. Det ble gjort her på bloggen2, og det viste seg at data inneholdt et budskap som var 

omvendt av budskapet fra Mahlum (og nå 29er-gruppen). Reanalysen konkluderte slik: 

1. Antall og andel rømlinger har gått kraftig ned i den siste 10-15-årsperioden. 

2. De uavhengige variablene som var forhåndsnominerte til å forklare hvorfor noen elver får 

mange rømlinger og andre få, forklarte ingenting. 

Nedgangen i oppvandring av rømlinger burde inspirere anstendige forskere til å stille nysgjerrige 

spørsmål om hvorfor det har skjedd, om nedgangen vil fortsette, og om naturlig seleksjon etter hvert 

vil redusere og eventuelt eliminere den genetiske forurensningen. Men neida.  29er-gruppen 

konkluderte oppskriftsmessig med at genetisk forurensing er en trussel så lenge ikke-steril fisk 

fortsatt blir brukt i åpne anlegg. Kampen mot åpne anlegg og for triploid laks fortsetter. Forskerne 

formulerer sin agenda slik i sammendraget: This suggests that as long as salmon aquaculture is based 

on technologies where non-sterile fish can escape, all anadromous wild Atlantic salmon populations 

are at risk3.  

Data med full spredning  

29er-gruppens artikkel presenterer i likhet med Mahlum-artikkelen diagrammer over punktsvermer 

som klart og tydelig viser hvor elendig sammenhengen mellom påvirkningsnivået og 

oppdrettsintensiteten er. Figuren nedenfor er utstyrt med følgende forklaring: Model predictions 

from the calibration model presented in Table 2 (black open circles) and predictions from the 

corresponding leave-one-out validation models (orange filled circles) for the same observations. 45-

graderskurven gir en optisk illusjon om at det faktisk er en korrelasjon her, men diagrammet er i 

realiteten en illustrasjon av fenomenet leverage, som går ut på at blekkflekken i nederste venstre 

hjørne får vektstanga til å bikke mot origo. Modellen illustrerer bare at variasjonen er stor, hvilket 

kan eksemplifiseres ved at en modellert påvirkningsindeks på 0,1 gir en variasjon i observert indeks 

fra bortimot 0 til 0,4. Det kan diskuteres hvor nyttig det er med modeller som gir dårligere 

prediksjoner enn terningkast.   
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Hvorfor blir noen elver rømlingsmagneter (noen år)? 

Kritikken av Mahlum-artikkelen konkluderte med at data ikke ga svar på hvorfor noen elver blir 

rømlingsmagneter og hvorfor andre ikke blir det. Reanalysen viste dessuten at noen elver var 

rømlingsmagneter enkelte år, og i andre år ikke, uten at dette kunne settes i sammenheng med 

lokale rømningsepisoder eller noe som helst annet. Reanalysen resulterte bl.a. i tabellen nedenfor, 

der observasjonene er gruppert etter antall rømte oppdrettslaks registrert i hver drivtelling. Etneelva 

i Hardanger er tatt ut av materialet, fordi den dominerer data og forvrenger bildet i de 53 øvrige 

elvene. 1210 av totalt 4010 registrerte rømlinger i Mahlums materiale var fra Etne (30%). Det ble 

forøvrig registrert 99.249 villaks i de 54 undersøkte elvene i løpet av 15 år (4% rømlinger i 

gjennomsnitt).  

Tellinger kategorisert etter antall rømlinger observert pr telling  
0-3 4-9 10-19 20+ minus Etne Sum 

Antall elver 48 41 26 14 129 

Andel elver 37 % 32 % 20 % 11 % 100 % 

Antall tellinger 237 144 70 26 477 

Andel tellinger 50 % 30 % 15 % 5 % 100 % 

Antall rømlinger 268 879 913 740 2800 

Antall villaks 31499 35728 18908 6336 92471 

Rømlinger/telling 1 6 13 28 6 

Villaks/elv 656 871 727 453 717 

Villaks/telling 133 248 270 244 194 

 

Tabellen er konstruert for å vise effekten av å bruke antall rømlinger pr telling som uavhengig 

variabel. For detaljer henvises det til Mahlum-kritikken4. Tabellen viser at det ble funnet 3 eller færre 

rømlinger pr telling i 50% av tellingene, og 20 eller flere i 5% av tellingene. Tilsammen 14 elver hadde 

enkeltår med 20+, mens 48 elver hadde enkeltår med 3 eller færre. 19% av tellingene fant 0 
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rømlinger, og gjennomsnittet for alle var 6. Ekstremelvene i begge ender av skalaen er ganske like 

mht størrelse, bestand og beliggenhet i fjorden (langt ute/inne). 

Antall villaks pr telling er omtrent halvparten i kategorien ≤3 sammenlignet med antallet i de andre 

kategoriene. Antall villaks pr elv i de ulike kategoriene er litt mindre i 20+ enn i de andre. Påstanden 

om at mye villaks gir oppgang av flere rømlinger er altså en sannhet med modifikasjoner.  

Etneelva er ikke rømlingsmagnet lengre 

Etne var i mange år landets største rømlingsmagnet, men sluttet å være det da data ble samlet inn 

ved hjelp av en oppgangsfelle. Det er en generell svakhet ved data som er benyttet i disse studiene at 

klassifiseringen som villaks eller rømling i stor grad er utført av sportsfiskere som mer eller mindre 

ufrivillig kan ha introdusert en bias. Bias kan være en årsak til at det ble funnet mye mer rømt 

oppdrettslaks tidligere. 

Reproduktiv isolasjon mellom villaks og rømlinger 

Antall og andel rømte oppdrettslaks er lavere nå enn tidligere. Det har gått jevnt og trutt nedover, så 

problemstillingen burde være å finne en forklaring på fenomenet. Enten skyldes det at antall fisk som 

rømmer har gått drastisk ned, eller at overlevelsen til rømt laks nå er mye dårligere enn før, eller at 

klassifiseringen har blitt mer presis. Mest sannsynlig har overlevelsen blitt dårligere, og at dette er en 

funksjon av avlsgenerasjon, fordi oppdrettslaksens fitness i naturen gradvis blir dårligere etter hvert 

som tilpasningen til et liv som husdyr blir bedre. Når overlevelsen blir dårligere, er det rimelig å anta 

at de få som finner veien opp i elver, også taper i konkurransen på gyteplassene. Avlseffekten kan ha 

resultert i praktisk talt reproduktiv isolasjon mellom villaks og rømt oppdrettslaks. Faktisk er 29er-

gruppen inne på denne tanken selv, og skriver at det kan hende intermediær genetisk avstand 

mellom villaks og rømlinger gir best overlevelse for krysningene5.  

Hvorfor i all verden skulle intermediær avstand, f.eks. avlsgenerasjon 5, gi bedre overlevelse enn liten 

avstand, f.eks. avlsgenerasjon 2 eller 3? Vi er nå i avlsgenerasjon 12-13. Ingen vet når de genetiske 

avtrykkene forskerne måler er satt. Problemstillingen feies under teppet ved å si at målt effekt er 

kumulativ. 

Renseeffekten av naturlig seleksjon 

Det er mulig å formulere forskbare hypoteser om alt dette. Hvor raskt kan renseeffekten skapt av 

naturlig seleksjon redusere den genetiske påvirkningen som er målt tidligere? Kan «naturtilstanden» 

gjenopprettes når antall krysninger går mot 0? Materialet som er brukt i disse studiene er allerede 

noen år gammelt. Kan nye data gir nye svar? Men våre fremste forskere på området velger altså å 

fortsette med å produsere antioppdretts-propaganda i stedet for å se nærmere på disse spennende 

problemstillingene.  

Steril fisk - the village idiot of salmon 

Det er fullstendig unyttig å vite at mye oppdrett kan gi flere rømlinger enn mindre oppdrett, og at 

påvirkningen på villaksen derfor kan bli større der det er mye oppdrett - noen ganger. Det er 

dessuten uinteressant at 29 forskere mener vi bør satse på steril fisk. Det kommer stadig dårlige 

nyheter om triploider. Tasmania, som har slitt med the village idiot of salmon siden 1980-tallet, 

ønsker å fase ut triploider6.  
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Det er helt usannsynlig at genetisk forurensning er skadelig, og i alle fall er ikke eventuell skade 

uopprettelig.  


