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Innledning 
De siste årene har det foregått en stille revolusjon innen bruk av moderne 
avlsteknologi i akvakultur. Dette har ført til nye muligheter,  både mht til avl på 
nye arter, effektivisering av tradisjonelle avlsdesign og en større fleksibilitet mht 
design og nødvendig infrastruktur. Spesielt mot marine arter gir dette store 
fordeler.  
Ny teknologi gir også tilgang på store mengder genetisk informasjon som vi per i 
dag ikke har gode genetisk modeller for å utnytte på en bærekraftig måte. En 
viktig utfordring i årene som kommer vil være å utvikle slike modeller. 
 
Tradisjonelle vs. moderne avlsprogram 
Norge var først ute med å ta i bruk konvensjonelle avlsprinsipper på fisk. Da 
avlsprogrammet for laks ble startet rundt 1970, var disse basert på de samme 
metoder som blir benyttet for våre vanlige husdyr. Designet kombinerte behovet 
for et effektivt avlsprogram og behovet for å kunne utføre avlsforsøk. Rammene 
var også bestemt av merkesystemene som var tilgjengelige og laksens 
reproduksjonsevne.  
 

Figur 1. Skjematisk fremstilling av et konvensjonelt avlsdesign. 
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Muligheter og utfordringer 
De siste årene har det vært en rask utvikling av DNA-baserte verktøy som kan 
nyttiggjøres i avlsarbeidet. Først og fremst gjelder dette raske og, etter hvert, 
relativt rimelige metoder for avlesing av ulike DNA-markører, f.eks 
mikrosatellitter eller SNP’er (Single Nucleotide Polymorphism). Disse markørene 
kan både benyttes som merkesystem, ved at kombinasjonen av tilstrekkelig mange 
markører gir unike profiler for hvert individ, eller som genetiske landemerker for 
å finne gener som koder for ulike egenskaper.  Selv om en har funnet mange slike 
markører, og i noen tilfeller til og med selve genet, er det fortsatt faglig uenighet 
om hvordan en best skal kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen i et langsiktig 
avlsprogram. 
 
Et annet verktøy som er utviklet er bruk av såkalte micro-array. Dette er et 
samlebegrep for analysemetoder for å avlese uttrykte gen (såkalte EST, Expressed 
Sequence Tags). Metoden er basert på ulike teknologiske plattformer som alle har 
til hensikt å avlese hvilke gener som er aktive i en gitt prøve. Med disse metodene 
kan en derfor se hvilke gener som er slått av eller på i ulike vev i ulike miljøer, 
f.eks ferskt eller salt vann. Også denne teknologien medfører nye utfordringer, 
både mht effektiv analyse av de store datamengdene og en fornuftig langsiktig 
bruk av slik informasjon i avlsøyemed. Å generere genetiske modeller som fult tar 
opp i seg og utnytter slik informasjon på en optimal måte er bl.a et hovedmål for 
Centre for Integrative Genetics (CIGENE) ved UMB.  
 
DNA som merkesystem 
Selv om teknologien hadde vært kjent i mer enn et tiår, var det ikke før i 1999 at 
de første avlsprogrammene med et merkesystem basert på DNA-markører ble 
igangsatt.  En mulig årsak til dette var høy kostnad ved DNA-typingen. Fordelene 
med et slikt merkesystem er først og fremst: 

1) Miljøeffekter felles for bare en familie unngås i tidlig livsfase, slik at 
genetiske- og miljøeffekter kan atskilles i den statistiske analysen. 

2) Antall testede dyr innen hver familie er ubegrenset. Dette muliggjør full 
utnyttelse av den høye reproduksjonsevnen hos akvatiske organismer i 
avlsarbeidet. 

3)  Kostnadene med etablering og drift av avlsprogrammet blir redusert 
4) Økt fleksibilitet, både til å utnytte genetiske effekter, som heterosis, og til 

å utnytte de rammevilkår som til enhver tid er tilstede for arten og 
avlsorganisasjonen.  

Det er i dag flere avlsprogram som benytter seg av den nye teknologien: GenoMar 
på tilapia, Marine Harvest (Norge/Irland), Rauma (Norge), Stofnfiskur (Island) og 
Landcatch (Skottland), alle laks. Videre benyttes  teknologien på havabbor (Kreta) 



og reker (SyAqua /Mexico), samt i enklere stamfiskarbeid, bl.a på kveite. Bruken 
av denne metoden forventes å øke sterkt fremover. 
Markørassistert seleksjon 
Markør assister seleksjon (MAS) er enda ikke dokumentert tatt i bruk i noe 
avlsprogram, selv om mange kandidatgen (Quantitative Trait Loci, QTL) er 
funnet  for ulike egenskaper, f.eks salttolerase, sykdomsresistens, varmetolerase 
og gytetidspunkt (oversikt i Fjalestad m.fl, 2003).  
 
Det er mest hensiktsmessig å finne QTL for egenskaper som ikke så lett kan 
selekteres på basis av individuelle prestasjoner, mest typisk tilvekst. På de 
sistnevnte egenskapene vil  tradisjonelle avlsmetoder ha god effektivitet, mens det 
for egenskaper der en ikke så lett kan måle egenskapen på avlskandidaten selv, 
f.eks sykdomsresistens og kvalitetsegenskaper, vil MAS kunne effektivisere avlen 
betydelig.  
 
Et annet bruksområde hvor QTL informasjon kan ha stor nytte er såkalt MAI 
(Marker Assisted Introgression).  MAI innebærer at det brukes markørinformasjon 
til å styre og kontrollere en innkryssing av et eller flere ønskede gen eller, mer 
konkret, en fordelaktige allelvariant av dette genet, fra en donorpopulasjon inn i 
en mottakerpopulasjon. Motivasjonen for dette kan f.eks være at mottaker-
populasjonen har fått fiksert sine gen for en bestemt egenskap. Den kan da motta 
ny genetisk variasjon fra en donorpopulasjon, som kanskje ikke er like høytytende 
for andre egenskaper. 
 
Fra svart til hvit boks 
Nye QTL for viktige egenskaper vil bli funnet i stort tempo på flere oppdrettsarter 
i tiden fremover.  Disse vil bli oppdaget via statistiske metoder og vha såkalte 
microarray. Datamengdene vil bli enorme, men det er et paradoks at vi i relativt 
liten grad vet hvordan denne informasjonen kan nyttiggjøres i avlsarbeidet på en 
bærekraftig måte. Mange hevder at en bare skal selektere for plussvarianten av 
genet, som en har funnet vha QTL-kartleggingen, og at en da kan håpe på at nye 
QTL dukker opp når de første er fiksert, noe som innebærer at ingen variasjon til 
slutt kan observeres i dette genet. Innvendingene mot dette er mange, og flere 
forskergrupper omkring i verden arbeider med nye modeller som kan sette oss i 
stand til å forstå og utnytte denne genetiske informasjonen på en mer helhetlig 
måte. Som nevnt er dette et av hovedmålene til CIGENE ved UMB.  
 
Hovedproblemstillingen kan i korthet forklares med at vi tradisjonelt i avlen har 
jobbet med genetiske modeller som antar mange, men ikke detekterbare, gen bak 
hver egenskap. Dette kan sammenlignes med en svart-boks-modell av hvordan 
genene virker sammen, dvs at en ikke har klar konkret forståelse av hvordan 
genene samspiller. De statistiske analysene og simuleringsmodellene av 



avlspopulasjonene har bygget på konseptuelt additive modeller, både genetisk og 
statistisk, noe som har fungert relativt bra for å forklare viktige fenomener som 
genetisk variasjon, innavleffekter og genetisk fremgang.  Vi vet nå imidlertid at 
viktige forutsetninger i disse modellene ikke holder mål, men vi har enda ikke 
utviklet gode nok nye ”korrekte” genetiske modeller som samtidig har evne til å 
predikere, spesielt langsiktig, genetisk variasjon på en tilfrestillende måte. Dette 
vil bli en viktig utfordring for forskningen i årene som kommer. 
 
Simuleringsresultat – sammenligning av merkemetoder 
Figur 2 viser resultat fra sammenligning av et avlsskjema der tradisjonelle 
merkemetoder er brukt, kontra et der DNA er benyttet som merkesystem. Det er 
generert 200 familier i begge tilfeller. For DNA-merking har vi testet 5000 fisk 
per familie, mens konvensjonell merking er begrenset til 100 per familie, som er 
vanlig praksis. Resultatet viser en økt responsen på 25 % ved bruk av DNA som 
merkesystem. Høyere respons kommer av økt antall per familie tilgjengelig for 
seleksjon, noe som gir høyere seleksjonsintensitet og større sjanse til å finne et 
plussindivid innen en familie. Modellen beregner ikke effekten av økt nøyaktighet 
på utvalget pga felles miljø, som også kan forventes ved bruk av DNA-typing.  
 

Figur 2. Skjematisk fremstilling av et konvensjonelt avlsdesign. 
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