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a tlantlaxen – Salmo salar, är genetiskt väl- 
studerad. Redan i början av 1980-talet stod det 
klart att beståndet i Östersjön utgör en av artens 

tre evolutionära huvudgrupper. Även inom Östersjön 
finns en påtaglig genetisk struktur där varje älv har sär- 
präglade populationer. De första kartläggningarna  
visade också att fiskodlingsstammarna inte represen-
terade de vilda bestånden genetiskt så som avsikten var. 
I odlingen var inaveln högre och skillnaderna mellan  
bestånden suddades ut.

lokal anpassning
Dessa tidiga resultat föranledde populationsgenetiker 
att varna för negativa effekter av att flytta laxar från ett 
område till ett annat. De stora genetiska skillnaderna  
mellan lax från olika älvar tyder på genetisk anpassning 
till lokala miljöförhållanden. Att ett genetiskt uthålligt 
fiske måste baseras på förvaltning av enskilda älvpopu-
lationer stod också klart.

Ett talande exempel på riskerna med att sprida  
genetiskt särpräglade bestånd till nya områden utgörs 
av flyttningarna av östersjölax till Norge för odlings-
verksamhet. Dessa flyttningar har orsakat en katastrof 
för den vilda norska laxen därför att parasiten Gyro-
dactylus salaris spridits via östersjölax till vild norsk lax.  
Detta har slagit ut många norska bestånd och orsakat 
stor ekonomisk skada. Östersjögrenen av atlantlaxen är i 
hög grad resistent mot parasiten medan norska bestånd 
saknar detta motstånd.

Färre unika bestånd
Laxens populationgenetiska struktur med stora  
genetiska skillnader mellan bestånd i olika älvar skapas  
genom den starka tendensen till återvandring till  
födelseälven för lek, så kallat homingbeteende. Det  
genetiska utbytet mellan älvar är under normala  
omständigheter därför lågt. 

Utbyggnaden av kraftverk har resulterat i att åter-
vandringen förhindrats i hela eller delar av många älvar. 
Laxen kan inte passera anläggningarna till och från 
lekplatserna. Naturbestånden slås alltså ut av vatten- 
kraften. Ungefär 60 östersjöälvars naturliga laxbestånd 
betraktas i dag som helt borta. I 27 älvar finns natur-
bestånd kvar, men endast i tio älvar betraktas popu- 
lationerna som starka och livskraftiga. 

odlad lax sätts ut
För att kompensera bortfallet av naturlig reproduk-
tion som kraftverksutbyggnaden resulterat i, sätts lax-
ungar som fötts upp i odling ut i stor skala. De vatten- 

Endast en bråkdel av Östersjöns genetiskt unika vildlaxbestånd 
finns kvar. Artens förmåga att bibehålla genetisk variation kan 
vara starkt påverkad. Samtidigt börjar varningar från populations-
genetiska forskare att vinna gehör. Nu föreslår EU-kommissionen 
stopp för storskaliga laxutsättningar och andra insatser för att 
rädda kvarvarande genetisk mångfald. 

internationellt fokus på laxgener
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domar som ligger till grund för utsättningarna anger bara 
hur mycket lax som ska sättas ut – inte varifrån dessa  
fiskar ska härstamma. Tidigare användes lax med blan-
dad bakgrund i odlingarna – man tog ingen hänsyn till 
de genetiska skillnaderna och det faktum att varje laxälv 
har ett unikt bestånd. Detta har nu ändrats och öve-
renskommelser finns bland kraftverksbolagen om att  
älveget material ska användas. 

övervakning saknas 
Det saknas dock en samlad uppföljning av odlings-
verksamheten, och även när älveget material används 
kan negativa genetiska effekter förekomma genom att 
relativt få avelsfiskar används, vilket leder till en ökad 
förlust av genetisk variation. Det finns också en risk 
att odlad fisk kan spridas till vilda bestånd. Studier har  
visat att odlad fisk är sämre på att vandra tillbaka till  
älven den satts ut i än lax som fötts naturligt i en viss älv. 

I Vindelälven, som fortfarande hyser vild lax i livs-
kraftiga bestånd, upptäcktes ett starkt inflöde av gener 
från odlingsstammar för några år sedan. Denna studie, 
som genomfördes av forskare i Sverige, Estland och 
Finland, är den enda genetiska övervakningsstudie som 
genomförts av effekterna av laxutsättningar i Östersjön.

internationell satsning 
EU-kommissionen la nyligen fram ett förslag som om-
fattar stopp för kompensationsutsättningar av lax i  
Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten har upp- 
dragit åt forskare inom BaltGene att se över kun-
skapsläget gällande genetisk mångfald hos lax i  
Östersjön och riskerna med utsättningar. Kartläggnin-
gen, som presenterades vid ett seminarium vid Stock-
holms universitet i februari, visar bland annat att för-
lusten av ett stort antal naturliga bestånd minskat  
östersjölaxens förmåga att bibehålla genetisk variation.  
Detta beror på att ett större populationssystem där fler 
populationer ingår har en bättre förmåga att bibehålla 
genetisk variation över tid och på så vis buffra mot för-
lust av mångfald på gennivå. 

Skydda naturbestånden
Flera decennier av odling har lett till att unik genetisk 
variation som förlorats från vilda populationer till viss 
del finns kvar i odlingsstammar. En svårighet att ta ställ-
ning till framöver blir därför hur odlingsstammarna ska 
hanteras. Å ena sidan utgör utsättningarna av sådana 
stammar en risk för kvarvarande naturliga bestånd, å an-
dra sidan finns genetisk variation i stammarna som kan 
vara av värde för de vilda bestånden. Hur denna prob-
lematik ska hanteras och hur kvarvarande naturbestånd 
bäst ska kunna skyddas behöver redas ut älv för älv och  
odlingsstam för odlingsstam.

baltGene ViSaR på GenetiSK månGFald 
Bonus-programmet Baltgene (Baltic sea genetic 
Biodiversity) fokuserar på genetisk variation i Öst-
ersjön. variation på Dna-nivå utgör grunden för all 
biologisk mångfald och är en förutsättning för arters 
evolutionära utveckling, anpassning till miljöföränd-
ringar och långsiktiga överlevnad.
 
flera nya resultat pekar mot att genetisk variation 
inom en art kan påverka förekomsten av andra arter 
och vara av betydelse för ekosystemfunktion. idag 
förändras och minskar den genetiska variationen 
hos många växt- och djurarter genom människans 
påverkan. samtidigt ökar populationernas behov 
av genetisk variation för att möta allt snabbare 
miljöförändringar. tillgången på genetisk variation 
kommer att vara avgörande för vilka arter som 
kommer att kunna anpassa sig till exempelvis kli-
matförändringarna.
 
trots detta är vår kunskap om mångfalden på gennivån 
bristfällig. Övervakning av denna del av mångfalden 
saknas i det närmaste helt. vikten av strategier för 
biologisk mångfald på gennivå lyfts i Baltgene och 
har påverkat internationellt bevarandearbete inom 
ramen för konventionen om biologisk mångfald.

Vindelälven är en av tio svenska älvar med ett livskraftig naturbestånd av lax. 
det är också det enda område där genetiska övervakningstudier har utförts för 
att ta reda på effekterna av laxutsättningar.    
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