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Abstract 

Modellering av populationer kan vara till stor hjälp för bevarandebiologin i form av 
att hjälpa till att utvärdera en potentiell respons hos populationer vid olika 
hypotetiska åtgärder. En mer effektiv naturvård kan således utvecklas med hjälp av 
de resultat som modelleringar ger. Denna studie presenterar resultaten av 
modelleringar för hypotetiskt minskad mortalitet i olika livsstadier för den 
sjövandrande populationen lax i Klarälven. Modellerna är utformade i programmet 
Vortex. De olika scenarier som modellerats skiljer sig åt i överlevnadsfrekvenser hos 
olika åldersgrupper hos laxen. Även en modellering på den potentiella betydelsen av 
kelten gjordes, då kelten troligtvis kan komma att ha stor påverkan på 
populationsstorleken. Denna studie visar på att minskad mortalitet på smolt vid 
smoltvandring och detta i kombination med ökad habitat kvalitet och kvantitet hade 
stor påverkan på populationsstorleken mot det grundscenario som uppvisar hög 
mortalitet. Trots detta var risken för en utdöd population inom 50 år fortsatt relativ 
stor och var 37 %. Idag leker laxen endast en gång under sin livstid i Klarälven. När 
laxen fick en simulerad chans att leka en extra gång under sin livstid, genom en ökad 
livslängd på ett år, reducerades risken för en utdöd population inom 50 år till endast 
2 %. 

The modeling of populations can be a great help for conservation biology in terms of 
helping to evaluate a potential response in populations to different hypothetical 
conservation measures. A more effective conservation approach can thus be attained 
with help from the results shown in the models. This study presents the results of 
modelling for hypothetically reduced mortalities at different life stages for the lake 
migrating population salmon in Klarälven. The models were developed in the 
program Vortex. The different scenarios that have been simulated differ in the 
mortality rates for different age classes within the salmon population. A simulation 
on the importance of kelt was also done, because the kelt can have a potentially big 
impact on population growth. This study shows that reduced mortalities during smolt 
migration in combination with an increase in habitat quality and quantity, had a 
significant effect on the population size compared with the scenario with relatively 
high mortality rates. Even though the population size was considerably higher for this 
scenario, the probability for the population to go extinct in the next 50 years was still 
relatively high at 37 %. Today the salmon only spawn once in their lifetime in the 
River Klarälven. When the salmon were given the opportunity to spawn one extra 
time, by prolonging their lifespan by one year, the probability of extinction in the next 
50 years was reduced to only 2 %. 
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populations modell; PVA; Population Viability Analysis; Vortex; konnektivitet; 
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Inledning 

Det har skett en negativ antropogen påverkan på populationer av vandrande lax 
(Salmo salar) det senaste århundradet, vilket till stor del beror på 
vattenkraftsutbyggnad (Vattenkraft, 2012). Vattenkraftverken i älvarna leder till 
habitatfragmentering med minskad konnektivitet i systemet som följd (Näslund et 
al., 2013). Den minskade konnektiviteten som kan relateras till vattenkraft utgör en 
faktor av stor betydelse för de kraftigt nedåtgående trenderna hos världens 
fiskpopulationer, där 50 % av de hotade arterna är knutna till älvar för att fullborda 
sina livscykler (Calles & Greenberg, 2009). Detta påverkar negativt på den så 
livsnödvändiga vandring som laxen gör i älvar för att fullborda sin livscykel (Fleming, 
1996; Nyqvist et al., 2016). Laxen kläcks i älven och tillväxer sedan där i 1-3 år (i vissa 
extremfall upp till 8 år) (Gibson, 1993). Laxen genomgår sedan en fysiologisk 
förändring (smoltifiering) för att klara den förändring i miljö som en havsvistelse 
innebär. Efter den fysiologiska förändringen till smolt vid 2-4 års ålder vandrar den 
nedströms i älvsystemet och vidare ut till hav eller sjö. Den tillväxer sedan ytterligare 
tills den når könsmognad vid en ålder på 4-8 år (Fleming, 1996). Den kan även 
stanna kvar i älven och könsmogna som parr istället för att smoltifiera och vandra ut 
till hav eller sjö (Fleming, 1996). När den nått könsmognad söker den sig till samma 
älv som den kläcktes i för att fullborda livscykeln. Specifikt för laxen uppstår 
problematiken när den lekvandrande laxen ska ta sig uppströms för att fortplanta sig 
men även vid den smoltvandring som sker nedströms när laxen är mogen för sitt 
ontogenetiska nischskifte från älv till sjö eller hav (Calles & Greenberg, 2009). 
Dessutom påverkas den utlekta laxen som överlever efter lek och vandrar nedströms 
som kelt, då den ofta tvingas passera igenom turbinerna på väg nedströms.  

Modeller inom populationsekologi används till hjälp för att kunna isolera och 
förutspå framtida påverkan vid förändrade parametrar i olika system. Förändringen 
kan gälla faktorer som ändrad mortalitet, tillväxt och habitattillgänglighet. Modeller 
kan då ge hjälp att förstå var man i t.ex. restaureringssammanhang bör lägga 
resurserna, för att med så lite ansträngning som möjligt uppnå önskade mål. I 
modeller bör så långt som möjligt art- och lokal specifika data användas om det finns 
tillgängliga, men även data från andra lokaler och närbesläktade arter kan användas 
om adekvat data för den aktuella populationen inte är tillgänglig (Sato & Gwo, 2011). 
Modellering kan vara till stor hjälp i bevarandebiologin för att öka förståelsen för 
känsligheten hos populationer vid ändrade levnadsförhållanden. I en PVA 
(Population Viability Analysis) simuleras hur olika åtgärder i laxens olika livsstadier 
kan påverka laxpopulationen utveckling. Vidare kan dessa olika simuleringar ge 
indikationer på betydelsen av dessa praktiska åtgärders påverkan på laxpopulationen 
i Klarälven så att den kan vara till hjälp för utformningen av kommande 
åtgärdsprogram. Framför allt i form av att vara vägledande var fokus bör läggas för 
att med så hög effektivitet som möjligt, generera positiva effekter i 
populationstillväxten 

En åtgärd som gjorts för att minska effekterna av vattenkraft är att anlägga 
fiskpassager. De fiskpassager som historiskt sett främst har anlagts är 
uppströmspassager för starksimmande arter som t.ex. lax, och passagerna utgörs i 
huvudsak av kammartrappa, denilränna och slitstrappa (Näslund et al., 2013). Trots 
att laxen är en starksimmande art har många av de anlagda passagerna en relativt låg 
funktionalitet. De är alltför ofta placerade på ett sätt som gör att laxen har problem 
med att finna ingången till de artificiella vandringsvägarna (Calles & Greenberg, 
2009; Personlig kommunikation Calles, O, 2016). Uppströmspassagen i form av en 
denilränna vid Kraftverket Hertig, vid Ätrans mynning vid Falkenbergs kommun 
hade en passageeffektivitet på 60 % hos lekvandrande laxar (Calles et al., 2015). 



Således krävs det djupare kunskap om laxens val av väg för att effektivisera nya 
planerade passager. Det är också vanligt att laxen tvingas passera flera fiskvägar och 
det kumulativa bortfallet blir fort förödande för populationens föryngring (Nyqvist et 
al., 2015). Ett exempel är Emån där man anlagt naturlika fiskpassager som har visat 
sig ha hög individuell attraktions- och passageeffektivitet vid uppströms vandring hos 
öring (Salmo trutta L.), men de kumulativa effekterna resulterar ändå i en relativt låg 
total effektivitet, 65 % (Calles & Greenberg, 2009). Vidare var det totala bortfallet för 
smolt och kelt vid nedströmsvandring 50 % i Emån (Calles & Greenberg, 2009).  

På senare tid har man börjat fokusera på att inkludera fria vandringsvägar både 
uppströms och nedströms när man arbetar för att öka konnektiviteten (Calles et al., 
2015). Även förståelsen för behovet av fria vandringsvägar för andra arter har ökat 
(Calles & Greenberg, 2009). Lyckade lösningar för behoven av fria vandringsvägar 
uppströms och nedströms för lax och ål (Anguilla anguilla) har tagits fram i 
utvecklingen och installationen av nya moderna fiskpassager. Ett exempel på en 
sådan åtgärd är vattenkraftverket Hertig, belägen Ätran, Falkenberg (Calles et al., 
2015). Åtgärderna har där visat sig gynna den så viktiga nedströmsvandringen hos 
flertalet vandrande arter knutna till älven. 
 
Klarälven rinner från höglandet i Härjedalen och mynnar tillslut ut i sjön Vänern. 
Systemet håller en av de få kvarvarande populationerna av storväxt endemisk 
inlandslax i världen (Piccolo et al., 2012; Norrgård et al., 2013). Sedan 1930-talet har 
lekvandrande fisk transporterats från första vattenkraftverket upp och förbi det 
åttonde (Piccolo et al., 2012), där laxen sedan kunnat nå sitt lekhabitat (Hagelin et. 
al., 2016). Vid sin nedströmsvandring som smolt eller utlekt kelt tvingas laxen simma 
genom turbinerna eller via spillvatten vilket påverkar negativt på individernas 
överlevnad (Nyqvist et al., 2016). Stödutsättning av odlad lax har skett sedan 1970-
talet för att hålla populationen, och fisket efter densamma, vid liv (Piccolo et al., 
2012). I dagsläget leker laxen i Klarälven endast en gång under sin livstid, detta på 
grund av att de laxar som överlever leken och börjar sin vandring för att återvända till 
Vänern, mister livet under sina passager förbi de befintliga kraftverken (Nyqvist et 
al., 2016). En stor andel av lekfisken, så stor som upp till 94 procent, har vissa år 
potential att leka fler gånger under sin livstid (Halttunen, 2011). Enligt dessa 
premisser så kan en ökning av keltens överlevnad komma att ha en stor betydelse på 
framtida utsikter för populationen i Klarälven. 

Studier i Klarälven har visat på att 16 % av smolten som tvingades passera de 
befintliga kraftverken klarar sin vandring ut i Vänern. Av förlusterna skedde 76 % vid 
passager genom kraftverken, och endast 8 % av dem studerade smolten förlorades i 
oreglerade kontrollsträckor (Norrgård et al., 2013). Vidare så fångas den uppströms 
vandrande lekfisken i Klarälven i dagsläget av en fälla nedströms det första 
kraftverket vid Forshaga. Fällans effektivitet är beroende av vattenflödet och dess 
effektivitet varierar från 45-80 % (Wolfbrandt, 2014). Problematiken med den 
lekvandrande fisken i Klarälven är således att de inte kan ta sig upp till sina lekplatser 
själva och även att antalet lekfisk som når lekplatserna är beroende av fällans 
effektivitet. I Klarälven visade vidare studier på att 60 % av de honor som 
transporterats upp till lekplatserna och lekt, överlevde och påbörjade sin vandring 
tillbaka till Vänern som kelt. Alla de överlevande laxarna dog innan de tagit sig hela 
vägen tillbaka till sjön (Nyqvist et al., 2016). Keltens överlevnadsframgång och 
därmed positiva påverkan på populationstillväxten kan vara stor, då dessa har 
potential för att leka om upp till 4-5 gånger (Nyqvist et al., 2016) och betraktas som 
genetiskt viktiga och produktiva delar i en lax population (Halttunen, 2011).  



Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av potentiella åtgärder, via 
simuleringar av smoltens och keltens överlevnadsfrekvens i samband med sin 
nedströmsvandring, för populationens utveckling. Min studie kan ses i ljuset av en 
befintlig smoltmodell från Bergman et al., (2015) där man inte inkluderat keltens 
potentiella överlevnad och bidrag till populationsutvecklingen. Min frågeställning var 
vilka överlevnadsmöjligheter Klarälvslaxpopulationen har 1) utan några 
bevarandeåtgärder, 2) med åtgärder som ökar smoltöverlevnaden, 3) med åtgärder 
som dels ökar smoltöverlevnaden och dels ökar överlevnaden hos laxar 0-1 år, samt 
4) om man genomför åtgärder som ökar smoltöverlevnaden, samt åtgärder som ökar 
överlevnaden hos laxar 0-1 år, samt utför åtgärder som ökar möjligheten för kelten 
kan leka en andra gång. 

 

Material och Metod 

Klarälven 59°23´0´´𝑁, 13°32´0´´𝐸  är till största delen belägen i Värmland och har sitt 
ursprung i Härjedalen. Den rinner vidare igenom Norge, där älven kallas Trysilelva. 
Den rinner sedan ut i sjön Vänern efter en total sträcka på 460 km. Den längsta 
sträckan (300 km) av älven är belägen i Sverige. Vänern är Sveriges största sjö, med 
en yta på drygt 5600 km2. Den definieras som en mesotrofisk kallvattensjö och håller 
en hög diversitet av nordlig förekommande fiskfauna (Piccolo et al., 2102). Älven och 
sjön hyser en genetisk och ekologisk viktig stam av lax. Stammen är en av de få 
kvarvarande storväxta vandrande sjö stammar som finns kvar i världen (Piccolo et 
al., 2012) och är av stort skyddsvärde. Idag hindras laxens vandring upp i Klarälven 
av åtta kraftverk utan fungerande fiskvägar. Detta gör det omöjligt för dem att nå sitt 
lekhabitat på naturlig väg (Hagelin et. al., 2016; Nyqvist et al., 2016; Piccolo et al., 
2012). 

Vortex är ett individ-baserad stokastiskt simuleringsprogram som behandlar 
populationsspecifika data i sekvens. Parametrar och distributionen av dessa är 
användarbestämda. Vortex sekvenserar sedan de olika parametrarna åtskilda. 
Simuleringar sker i en bestämd ordning över en bestämd tid. Dessa kan även också 
altereras vid behov, i denna studie har en förinställd ordning används. Antal 
iterationer (upprepade simuleringar) ger en möjlighet att se många potentiella vägar 
för populationsutveckling genom modellering inom de angivna spridningsmåtten 
(Vortex). Genom simuleringar i programmet Vortex (version 10.0.7.9) testades 
prediktioner om populationens framtida överlevnadsstatus genom att variera några 
variabler (Tabell I) och analysera responsen hos laxpopulationen, uttryckt som antal 
lekfisk. Data i simuleringarna är till viss del från den framtagna modell hos 
Klarälvslaxen som beskriver överlevnadsfrekvens vid olika stadier av laxens livscykel 
samt effektiviteten hos vidtagna befintliga åtgärder (Bergman et al., 2015). Andra 
Klarälvspopulations specifika värden är hämtad från befintlig litteratur baserade på 
studier i klarälvssystemet. Om populationsspecifika värden saknas har data tagits 
från annan befintlig litteratur inom området (Tabell II).  

Data som presenteras genom simuleringarna är en medelpopulationsstorlek erhållet 
från de 100 olika iterationerna i simuleringarna. Medelpopulationsstorleken 
presenteras i Vortex löpande över tid som linjediagram, och även som antal individer 
på årsbasis. 

De olika åldrarna för första fortplantning hos honor och hanar baseras på studier 
som visar på att en fenotypisk plasticitet hos vissa hanar att tidigt könsmogna som 
parr i älven finns, vilket sänker deras medelålder för första reproduktion (Fleming, 
1996). Tid för könsmognad för honor baseras på en tid i älven på 1-3 år från 



Klementsen et. al., (2003) och en tid i Vänern 3-5 år från Niemelä et al., (2000). 
Mortaliteten hos kohorterna (0-1 år), (1-2 år) och (2-3 år, smolt) på 34 % respektive 
kommer från smoltstudien av Bergman et al., (2015). Mortalitet på 55 % hos 
kohorterna 3-4 år (smolt) och 4-5 år respektive, ger en kumulativ mortalitet på 69,75 
%. Detta liknar den överlevnad smolt till lekfisk som även presenteras hos Bergman 
et al., (2015). Mortaliteten i scenario 2 är uppdelad på två kohorter på grund av att 
laxen visar plasticitet i tid för könsmognad och smoltifiering, varvid en minskning i 
mortalitet vid vandring inte enbart påverkar en specifik ålderskohort av lax 
(Flemming, 1996). Data på fekunditet (antal avkomma/fisk/reproduktionsår) har 
använts från studier i släktskap via genetiska analyser mellan lekfisk och deras 
avkomma (Garant et al., 2001).  

Den initiala populationsstorleken på 392 individer är baserat på ett medelantal 
transporterade fiskar upp från fällan i Forshaga till lekplatserna mellan år 2000-2010 
(Piccolo et. al., Excelfil smolt modell okt 2015).”Male monopolization” är ett värde på 
hur stor del av avkomman som är kopplad till en specifik hanlig individ och är satt till 
90 procent. Detta då en studie visat på en monopolisering på > 80 % i seminaturliga 
förhållanden (Mjølnerød et al., 1998), vidare visar Garant et al., (2005) på att 91 % av 
avkomman kan kopplas genetiskt till två enskilda individer. Fekunditetsparametrar 
som används kommer från en genetisk studie på avkomma med åldern 0+ (Garant et 
al., 2001). K-värdet, (habitatets bärförmåga) är satt till 114 000, detta är den siffra 
som används som maximal smoltproduktion hos Bergman et al., (2015). Ingen av de 
simulerade populationerna har begränsats av K- värdet. En påverkan av K-värdet kan 
komma att ha betydelse i Klarälven, trots att de simuleringar som gjort inte påverkats 
av detta. Detta på grund av att den lokala faktorn av K-värdet möjligen redan gett 
utslag i de uppmätta fekunditetsparametrarna i studien, vars resultat sedan använts i 
denna studie. De påverkande faktorerna skiljer sig möjligen åt från Klarälvens K-
värde och tillika tätheter av laxyngel. 

Grundscenario, härefter scenario 1, är baserat på data som presenteras i Tabell II. 
Data bygger på dagens mortalitet, då inga funktionella fiskvägar finns i 
Klarälvssystemet. Alla simuleringarna görs över 50 år och med 100 iterationer 
(upprepade simuleringar). Smolt mortaliteten är i detta scenario relativt hög, denna 
högre smolt mortalitet har möjligen observerats via relativt låga fångster av smolt i 
studier vid låga flöden i Klarälven. Om det beror på hög smolt mortalitet, eller att den 
större andelen smolt vandrar vid högre flöden, krävs det dock ytterligare studier på 
(Bergman et al., 2015). 

I scenario 2 simulerades en högre smoltvandrings överlevnad som observerades i 
Klarälven vid de högre vattenflödena år 2014 (Bergman et al., 2015). En ökad 
överlevnad simulerades genom en minskning med 22 % enheter för mortaliteten hos 
smolt i kohorten 2-3 år och 3-4 år respektive. Den totala minskningen i kumulativ 
mortalitet genererar en ökad mängd överlevande fiskar i spannet 2-4 år med 30 % 
enheter (Tabell II).  

I scenario 3 manipulerades variabler för att testa betydelsen av kvaliteten och 
kvantiteten på uppväxthabitatet. Simuleringar gjordes med en minskning av 
mortalitet i kohorten 0-1 år. Mortaliteten i kohorten 0-1 år minskades från 34 % till 
27 % (Gibson, 1993). Simuleringen följer övriga data från simuleringen med ökad 
smoltöverlevnad 2-4 år, som Bergman et al., (2015) fann indikationer på i studien av 
Klarälvssmolt (Tabell II). 

I scenario 4 gjordes simuleringar för att testa betydelsen av en ökad keltöverlevnad 
på populationsutvecklingen. Dessa gavs en möjlighet att leka två gånger under sin 
livstid, genom att öka den totala livslängden med ett år, från 5 till 6 år. Mortalitet 



efter år 5 är satt till 60 % (SD10%) för att simulera den överlevnad hos utlekt fisk som 
visats av Nyqvist et al., (2016) hos Klarälvslaxen. Övriga parametrar följer scenario 3 
(Tabell II). 

 

 

Tabell I. Värden på parametrar som manipulerats i de olika modellerade scenarierna. 
Scenario 1 2 3 4 

     
Max ålder 5 år 5 år 5 år 6 år 

 
Mortalitet 0-1 år 34 % 34 % 27 % 27 % 

 
Mortalitet 1-2 år 34 % 34 % 34 % 34 % 

 
Mortalitet (Smolt) 

2-3 år 34 % 12 % 12 % 12 % 
 

Mortalitet (Smolt) 
3-4 år 55 % 33 % 33 % 33 % 

 
Mortalitet 4-5 år 55 % 55 % 55 % 55 % 

 
Mortalitet efter 5 

år 100 % 100 % 100 % 60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell II. Värden i Vortex i Grundscenariot. Populationsspecifik data Klarälven (*). Värden som 
manipulerats i simuleringar är märkta med fetstil. 

Variabel Värde Motivering Referens 
Tid 

 
Antal iterationer 

 
Reproduktionssystem 

50 år 
 

100 
 

Polygyni 

  
 
 
 

(Garant et al., 2001) 
Första reproduktion honor 5 år Tid i älv 1-3 år, 

Tid i Vänern 3-5 
år. 

(Klementsen et al., 2003) 
(Niemelä et al., 2000) 

Första reproduktion hanar 4 år Tidig 
könsmognad hos 
hanar som parr. 

(Fleming, 1996) 

Max ålder 5 år Ingen utlekt fisk 
överlever 

nedströmsvandri
ngen i Klarälven. 

(Nyqvist el al., 2016)* 

Max avkomma/år 50 individer.  (Garant et al., 2001) 

Reproduktionsframgång 
honor 

70 %  (Nyqvist el al., 2016)* 



Medelantal avkomma 16,9; (SD 12,29) 
individer. 

 (Garant et al., 2001) 

Mortalitet 
0+ till 1 år 
1 år till 2 år 
2 år till 3 år 

 
3 år till 4 år 

 
 

4 år till 5 år 
 

Efter 5 år 
 

(%) 
34; (SD 10) 
34; (SD 10) 
34; (SD 10) 
 
55; (SD 10) 
 
 
55; (SD 10) 
 
100; (SD 0) 

 

 

Mortalitet på 55 
% hos kohorterna 
3-4 år och 4-5 år 
respektive, ger en 

kumulativ 
mortalitet på 

69,75 %. Likt den 
överlevnad smolt 

till lekfisk hos 
(Bergman et. al., 

2015)  

 
(Bergman et al., 2015) 
(Bergman et al., 2015) 
(Bergman et al., 2015) 

 
(Bergman et al., 2015); 

(Gibson, 1993) 
 

(Gibson, 1993) 
 

(Nyqvist et al., 2016) 
Hanlig monopolisering 90 %  (Garant et al., 2005) 

(Mjølnerød et al 1998) 
Initial populationsstorlek 392 individer Medelantal 

transport 
Forshaga upp 

förbi Edsforsen, 
2000-2010 

(Piccolo et al., Excelfil smolt 
modell okt 2015) 

Bärförmåga 
smoltproduktion 

114 000  (Bergman et al., 2015)* 

Könsfördelning 50-50   
 

 

Resultat 

De fyra olika modellerna med manipulerade mortalitet i Vortex gav resultatet att i 
scenario 1 med parametrar från Tabell II, ovan, dog alla simulerade populationer ut 
inom den angivna tidsperioden (Fig.1). Över hela tidsperioden var medeltillväxten för 
simulerade populationer; (r) = -0,1928 (0,84 SD). I modellen från Bergman et. al., 
(2015) presenteras en prediktion för utdöd population vid år 2035 med jämförbara 
värden. Vortex simuleringarna predikterar en medelpopulationsstorlek från 100 
iterationer på 2,25 individer år 2035. 

I scenario 2 med ökad smoltöverlevnaden erhölls resultatet med en sannolikhet för 
utdöd population = 51 % (0,49 SD). Medeltiden till den första utdöda populationen 
var; 45,96 år; (3,74 SD). Medeltillväxten för populationen under simuleringstiden 50 
år var; (r) = -0,0864 (0,77 SD). Medelstorleken (n) för den genetiska populationen 
(Ne) beräknad från förlust i heterozygositet efter 50 år var: 16,09 individer. 
Medelstorleken för överlevande populationer efter 50 år var; 16,29 individer (12,95 
SD) (Fig.2). 

I scenario 3 med ytterligare ökad överlevnad för kohorten 0-1 år erhölls resultatet för 
en sannolikhet för utdöd population = 37 % (0,48 SD). Medeltiden till den första 
utdöda populationen var; 41,46 år (7,15 SD). Medeltillväxten för populationen under 
simuleringstiden 50 år var; (r) = -0,0747 (0,82 SD) Medelstorleken för den genetiska 
populationen (Ne) beräknad från förlust i heterozygositet efter 50 år var; 22,18 
individer. Medelstorleken för överlevande populationer efter 50 år var; 32,63 
individer (36,71 SD) (Fig.3). 
	
I scenario 4 med en given möjlighet för kelten att leka en extra gång erhölls resultatet 
för en sannolikhet för utdöd population = 2 % (0,14 SD). Medeltid till första utdöda 
population; 45,50 år (6,36 SD). Medeltillväxt för populationen under 
simuleringstiden 50 år (r) = 0,0069 (0,38 SD). Medelstorleken för den genetiska 
populationen (Ne) beräknad från förlust i heterozygositet efter 50 år var; 53,85 



individer. Den stora förlusten i heterozygositet trots en stadig ökning i 
populationsstorlek kan härledas till det initialt låga antalet individer. Medelstorleken 
för överlevande populationer efter 50 år var; 891,08 individer (1 366,04 SD) (Fig.4). 

Resultaten visar på en positiv påverkan på populationsstorleken från den ökade 
överlevnaden hos smolten i scenario 2 mot scenario 1, med en minskning för 
sannolikhet för utdöd population från 100 % till 51 %. Den extra överlevnaden i 
kohorten o-1 år i scenario 3 gav en ytterligare reducering av populationens 
sannolikhet för utdöende inom 50 år till 37 % från 51 % i scenario 2. I scenario 4, med 
en ökning av laxens totala livslängd med ett år och därmed en chans för kelten att 
leka ytterligare en gång, visade sig ökningen i livslängd generera en stor positiv 
påverkan på populationsstorleken i jämförelse mot de andra kombinationerna av 
ökad överlevnad i scenario 2 och 3. 

 

 

 
Fig 1. Scenario 1. Antal (n) potentiell lekmogen fisk. Anges som totalt potentiell kvarvarande population lekmogen fisk efter en 
tillväxtperiod på 5 är från yngel till könsmognad. 
 
 

 
Fig 2. Scenario 2. Åtgärder för en minskning av mortalitet vid smoltvandring med 22 % enheter i kohorterna 2-3 och 3-4år, 
respektive. Jämfört med scenario 1. Anges som totalt potentiell kvarvarande population lekmogen fisk efter en tillväxtperiod på 
5 är från yngel till könsmognad.  
 
 
 



 
 

 
Fig 3.  Scenario 3. Ytterligare åtgärder för en 7 % enheters minskning i mortalitet 0-1 år i jämförelse med scenario 2 med 22 % 
enheters minskad mortalitet i kohorter 2-3 och 3-4år, respektive. Anges som totalt potentiell kvarvarande population lekmogen 
fisk efter en tillväxtperiod på 5 är från yngel till könsmognad. 
 
 

 
Fig. 4 Scenario 4. Den högre överlevnaden som i scenario 3, med en ytterligare ökning av laxens totala livslängd med 1 år. 
Observera att skalan på y- axeln skiljer sig från de andra diagrammen. Anges som totalt potentiell kvarvarande population 
lekmogen fisk efter en tillväxtperiod på 5 är från yngel till könsmognad. 
 

 

Diskussion 

Laxen har en komplicerad livscykel med upprepade vandringar mellan sina 
lek/uppväxtområden i rinnande vatten och tillväxtområden i havet eller sjön 
(Klemetsen et al., 2013; Fleming, 1996). Dessutom har den en plasticitet vad gäller 
hur lång tid den tillbringar i både älv och hav/sjö (Fleming, 1996). Detta gör att det är 
en komplex organism att modellera på, då den tid den spenderar i sina olika 
livsstadier skiljer sig åt på individbasis och ålder för könsmognad skiljer sig åt, även 



den på individbasis. Denna problematik har överkommits genom att använda 
medelvärden för de parametrar där laxen uppvisar denna breda fenotypiska 
plasticitet. Mina resultat i denna studie visar att om den lax som överlever leken ges 
möjligheten att leka om senare i livet, så kommer den ha stor påverkan på 
populationstillväxten över tid. Därför bör stort fokus läggas på att utforma 
åtgärdsplaner som inkluderar keltens möjlighet till att leka fler gånger när man 
utvecklar nya åtgärder för vandrande lax i system där konnektiviteten är reducerad. 
Resultaten i denna studie ger indikationer på att det behövs åtgärder för att återställa 
konnektiviteten på en permanent basis i Klarälven för att erhålla en livskraftig 
population.  

Resultaten i min studie visar att det i dagsläget inte finns en möjlighet till en 
självföryngrande laxpopulation i Klarälven. Vidare visar mina resultat på att åtgärder 
för att enbart ändra flödesregimer i syfte att öka smoltöverlevnaden inte skulle 
generera en livskraftig, självföryngrande laxpopulation i Klarälvssystemet. Resultaten 
visar även på att åtgärder för en ändrad flödesregim i kombination med förbättrad 
habitatkvaliteten och habitatkvantitet inte heller skulle generera en livskraftig 
självföryngrande laxpopulation i Klarälven. Åtgärder för keltens överlevnad i 
kombination med en ändrad flödesregim skulle däremot ge en låg sannolikhet för en 
utdöd laxpopulation inom tiden 50 år: 2 %. I Bergman et al., (2015) kunde liknande 
trender ses, där en ökning i smoltöverlevnad i och en ökad fälleffektivitet för den 
lekfiskfälla som är belägen i Forshaga, tillsammans genererade positiva trender 
gällande återvändande lekfisk till Forshaga. I fiskfällan fångas den lekfisk som sedan 
transporteras upp förbi de befintliga kraftverksdammarna i Klarälven (Norrgård et 
al., 2013). 

I modellen tog den satta storleken på startpopulationen i simuleringarna inte hänsyn 
till att det fanns yngre kohorterna av lax i systemet. Dessa yngre laxar skulle i 
verkligheten ha bidragit till populationstillväxten genom att generera en ”buffert” av 
tillkommande lekfisk de första simulerande åren, vilket de i modellen inte kunnat 
göra. Men de trender som denna studie visar på är relativt tydliga så att den 
skillnaden troligtvis inte skulle haft någon signifikant inverkan på slutresultaten. 

Jag har valt en temporal rymd på 50 år med 100 iterationer i simuleringarna. Detta 
kan möjligen sänka styrkan på resultaten mot en förväntad utveckling i den reella 
miljön. En annan studie som använde Vortex på en fragmenterad laxpopulation i 
Taiwan använde en temporal rymd på 200 år med 500 iterationer (Sato & Gwo, 
2011). Skillnaden med den studien var att fokus låg på den genetiska aspekten av 
fragmenteringen av populationen. Den kortare temporala rymden med 100 
iterationer i denna studie valdes på grund av att simuleringar i Vortex, som i denna 
studie, ju inte är populationsbaserad modellering (population based model), tar 
väldigt lång tid att köra (simuleringen med den ökade keltöverlevnaden tog ca 60 
timmar att köra). Vidare valde jag att inte göra populationsbaserade simuleringar 
eftersom dessa exkluderar den individbaserade stokastisitet som Vortex 
tillhandahåller. En populationsbaserad modell skulle också exkludera den beräkning 
av förluster i heterozygositet som kan komma att spela roll i simuleringar av 
populationsstorlekar < 1000 individer (Vortex). De trender som ses i resultaten i min 
studie kommer relativt tidigt i simuleringarna, vilket gör att simuleringarna kan ses 
som tillförlitliga med avseende på den relativt korta temporal rymden och det låga 
antalet iterationer. 

Smoltutsättningen ingår inte i simuleringarna, detta då studien ville försöka isolera 
betydelsen av överlevnaden hos de olika stadierna i populationsutvecklingen. Den 
stödutsättning av odlad fisk för att stärka stammen som har skett sedan 1970-talet 



har mycket säker hållit den kvarvarande populationen vid liv. Resultaten som 
framkommit i denna studie ger indikationer på att så har varit fallet. Laxsmolten som 
sätts ut som stöd i Klarälven härstammar från den fångade vandrande lekfisken vid 
det första vandringshindret i Forshaga (Piccolo et al., 2012). Det har dock visat sig att 
den odlade laxens vandringbenägenhet är signifikant lägre och vandringseffektivitet 
mer oregelbunden än den vilda laxens, vilket resulterar i en mindre andel lyckat 
utlekta fiskar (Hagelin et al., 2016). Det kan resultera i en reducering av 
populationens återhämtningspotential, både på kort, men framförallt på lång sikt 
genom genetiska förändringar som påverkar beteende (McGinnity et al., 2003). 
Denna negativa påverkan från de odlade laxarna på populationen har sedan 2012 
åtgärdats genom att odlad fisk inte längre transporteras upp till lekplatserna 
(Gustavsson, 2016). Åtgärden med exkluderandet av odlad fisk som transporteras till 
lekplatserna kan resultera i att om en liknande studie görs idag, så kan parametrarna 
med dagens mängder transporterad fisk skilja sig åt. Det låga antalet individer som 
uppvisar heterozygositet i simuleringarna är även oroande i ett genetiskt perspektiv 
framåt i tiden (Sato & Gwo, 2011). 

Laxens stora fenotypiska plasticitet i sina ”life-history traits” och dess diversitet i 
lekbeteende och tid för initierad lek (Flemming, 1996) leder troligtvis till en effektiv 
adaptionsförmåga för lokala biotiska och abiotiska förhållanden. Detta kan, som 
tidigare nämnts göra den svår att modellera, men plasticiteten kan vara positiv 
såtillvida att den kan bidra till en relativt snabb återhämtning av stammen om rätt 
åtgärder sätts in i tid. Resultaten i min studie i ljuset av Bergman et al., (2015), ger 
indikationer på att de mest effektiva åtgärderna bör vara åtgärder som bestående 
öppnar upp den i dagsläget obefintliga konnektiviteten i systemet, både vad gäller 
uppströms- och nedströmsvandring. På så vis får man med den betydande positiva 
påverkan som kelten uppvisar i denna studie samt även att smolten kan vandra med 
högre överlevnadsfrekvenser. Det är väsentligt att man antar ett holistiskt 
tillvägagångs för det fortsatta arbetet med denna mycket sällsynta, storväxta och sjö 
vandrande lax population.  

 

 

 

”When the last individual of a race of living things breathes no more, another heaven 
and another earth must pass before such a one can be again.” William Beebe, 1906 
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