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Sammanfattning 

 

Denna studie genomfördes med syfte att undersöka om det fanns korrelationer mellan 0+-

öring (Salmo trutta L.) år x och 1+-öring år x+1 i elva uppväxtlokaler i älven Dammån-Storån 

och dess biflöden Lekarån och Bastuån år 1995–2010. Detta utfördes i form av två 

regressionsanalyser för att se om det fanns ett funktionellt samband avseende (i) täthet 0+ och 

medellängd av 1+, samt (ii) täthet 0+ och täthet av 1+ inom samma lokal, med 1+-öring som 

beroende variabel. Därefter gjordes tre envägs-ANOVA för att klarlägga om det (i) förelåg 

skillnader i medellängd på 0+-öring mellan dessa elva uppväxtlokaler under samma 

tidsintervall, (ii) om det fanns skillnader i medellängd mellan år, samt (iii) om det fanns 

skillnader i maximala 0+-längder mellan lokalerna. 

Resultatet visade att det fanns en svagt negativ korrelation mellan täthet av 0+- och 

medellängd av 1+-öring året därpå, samt en svag positiv korrelation mellan täthet av 0+- och 

1+-öring. Variationsanalysen av medellängder på 0+-öring visade signifikanta skillnader i 

medellängd mellan lokalerna. Variationsanalysen av medellängder mellan årtal visade en 

knapp signifikant skillnad, och det fanns slutligen en signifikant skillnad i 0+-individers 

maximala längd mellan lokaler.  

 

Abstract 

 

This study examined whether there is any evidence for density-dependent growth and survival 

of juvenile brown trout (Salmo trutta L.) in eleven nursery locals in the river Dammån-Storån 

and its tributaries Lekarån and Bastuån 1995-2010. Regression analyses were used to test for 

correlations between (i) density of 0+ and mean length of 1+ and (ii) density of 0+ and 

density of 1+. Thereafter three one-way ANOVAs were used to test for (i) any differences in 

mean length of underyearlings among these eleven locals during the same time period, (ii) 

differences in mean length between years and (iii) differences in maximum length of 0+ 

among locals. 

The results revealed weak negative correlations between density of 0+ and mean length of 1+,  

and weak positive correlations between density of 0+- and 1+-brown trout. The analysis of 

variance on mean length of 0+ showed significant differences in mean length between the 

locals. The ANOVA on differences in mean length between years showed slight differences, 

and the ANOVA on differences in maximum length of 0+ showed significant differences. 

This study suggests that there is not strong evidence for density dependence in these 

populations, and that local conditions in time and space are important determinants of fish 

growth. 

 



Inledning 

 

Öringen (Salmo trutta L.) är en primitiv fisk inom familjen laxfiskar (Salmonidae), som har 

ett ursprungligt utbredningsområde i Europa, främst på Island, norra Skandinavien, nordvästra 

Ryssland och ned mot de nordligare gränserna av Medelhavet, men som sedan ca 150 år med 

hjälp av människan spridits till i stort sett hela jordklotet (Elliot, 1994; Jonsson & Jonsson, 

2011). Den har en stor tolerans gentemot skiftande habitat, men vattentemperatur anses som 

en viktig begränsande faktor (Elliot, 1994), och den räknas som en invasiv art i många delar 

av världen (ISSG, 2010). Sedan den postglaciala perioden, ca 10 000 år sedan, har den 

invaderat de flesta habitat; såväl lentiska som lotiska biotoper (Jonsson & Jonsson, 2011). 

Ibland görs en distinktion utifrån dess habitat trots att arten är densamma; man skiljer mellan 

den potamodroma insjööringen som lever hela sin livscykel från ägg till adult i sötvatten 

(Calles, 2005), och den anadroma havsöringen, som efter smoltperioden vandrar ut i havet för 

att tillväxa (Jonsson & Jonsson, 2011). Öring av sötvattenstyp har ofta ett snävt spatialt 

reproduktionsområde, varför det genetiska utbytet mellan olika populationer är lågt (Vøllestad 

et al., 2002).  

Efter kläckningen, livnär de sig på den ventrala gulesäcken, och påbörjar efter en tid 

uppstigningen ur grusbädden för att sedan födosöka exogent som frilevande yngel (Milner et 

al., 2003). Skoglund & Barlaup (2005) redovisade att vissa individer kan börja exogent 

födointag innan hela gulesäcken är absorberad. Direkt efter uppstigningen är de 

revirhävdande och aggressiva (Milner et al., 2003). I Cramer & Ackermans studie (2009), 

påvisades att territoriekravets areal var detsamma oavsett abundans av konkurrerande 

årsungar, vilket utsätter individen för spatial konkurrens inom habitatet. Jonsson & Jonsson 

(2011), nämner även hur födosöket effektiviseras när ett territorium är etablerat, samt att 

territoriets yta och individens aggressioner gentemot konkurrenter reduceras om habitatet har 

god tillgång till fysiska strukturer, såsom nedfallna träd, blocksten och undervattensväxter.  

Att vara storväxt innebär för en öring en rad ekologiska fördelar. Det ökar chansen för 

överlevnad, möjligheterna att konkurrera om födoplatser, habitatval och det ökar också 

fekunditeten, (Jenkins et al., 1999). Händelser tidigt i livscykeln kan påverka förmågan till 

reproduktion senare i livet, (Vincenzi et al., 2011). Därför är det väsentligt för årsyngel att 

tidigt etablera revir för att därigenom öka effektiviteten för sitt födosök (Skoglund & Barlaup, 

2005). Milner et al., (2003) studerade tidigare forskning inom området, med tonvikt på 

förvaltningsperspektivet, och dessa visade att öringar är särskilt exponerade för 

täthetsberoende mortalitetseffekter tidigt efter att de stigit upp ur grusbädden, för att senare 

främst vara reglerade av täthetsoberoende faktorer, såsom vattenflöde och vattentemperatur.  

Jonsson & Jonsson (2011) angav att de främst är reglerade genom två mekanismer vid olika 

täthetsnivåer: vid låg täthet finns en negativ korrelation avseende tillväxt och vid hög täthet 

finns en densitetsberoende mortalitet. Essentiellt för nyss uppstigen öring är också tillgången 

till skydd, såsom bankar, stenar, mossa och övrig vegetation (Jonsson & Jonsson, 2011).  



Populationer av organismer är utsatta för någon form av populationsreglerande mekanism. 

Inom biologin används begreppet bärförmåga, eller carrying capacity, som ett begrepp vilket 

beskriver att resurser inom ett avgränsat område endast kan försörja ett ändligt antal individer 

inom en viss tidsram (Ayllón et al., 2012, Kaspersson et al., 2013). Denna konkurrens kan 

vara om furageringsmöjligheter, om partners för sexuell reproduktion, eller om refuger för 

skydd mot predatorer. Tidigare studier, bl.a. Jenkins et al., (1999), Eklöv et al., (1999) har 

visat att det finns en negativ korrelation mellan täthet och längd på 0+-öring. Jenkins studie, 

utförd i alpint område i Kalifornien, detekterade en stark negativ korrelation mellan täthet och 

massa på en större rumslig skala (340–500 meters avfiskad längd), men inte inom mindre 

sektioner (5–31 meters längd) samt vid tätheter av <1 individ/m2. Gemensamt för dessa 

studier är att de studerat nyss uppstigna årsungar korrelerat med årsungar inom samma lokal 

senare samma säsong. Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan täthet av 0+ ett år och medellängd och täthet av 1+, året efteråt. Därutöver 

gjordes tre variationsanalyser (envägs-ANOVA) för att se om det fanns några signifikanta 

skillnader i medellängd på 0+-öring inom och mellan dessa lokaler och år, samt maxlängd 

mellan lokaler.  

Alternativhypoteserna var att det fanns negativa korrelationer mellan täthet av 0+-öring och 

täthet av 1+-öring, samt täthet av 0+-öring och medellängd av 1+-öring, skillnader i 

medellängd mellan lokalerna och mellan fångstår samt skillnader i maximal längd mellan 

lokalerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material och metod 

 

Undersökningsområdet 

 

Dammån-Storån är belägen i centrala Jämtland och avvattnas i väster av tillrinningsområden i 

form av källflöden från Anarisfjällen och Oviksfjällen (Öhman, 1983), figur 1. Berggrunden 

är främst bestående av kvartsit och diabas (Ternström, 1988), och längre österut gråvacka och 

kalksten (Egervärn & Johansson, 1990). Från söder rinner Lekarån ut från sjöarna 

Såålejaevrie, Gåetiejaevire och Hån, för att sedan via Liekeredalen nå Storån (Basecamp, 

2013). Längre nedströms har Bastuån sitt utlopp i huvudälven Dammån. Dammån och Storån 

är Natura2000-områden, vilket gör de klassade som riksintresse enligt Miljöbalken. Detta ger 

området juridiskt skydd mot bl.a. utbyggnad för vattenkraft enligt MB kap. 4, 6 § som 

stipulerar ”särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 

landet”, (Granath, 2006). 

I byn Åhn, nedströms de elfiskade lekområdena, finns en kraftstation för produktion av 

elström. Stationen byggdes 1982, och turbinaggregatet är av Ossberger-typ, med 

överfallsdamm och avledningsrör ca 200 meter uppströms stationen, med en fallhöjd av 10,5 

meter (Persson, 2013, personlig kommentar). Effekten är 850kW och årsproduktionen 3 GWh 

(Johansson, 2013, personlig kommentar). Vid överfallsdammen finns sedan 1918 en 

fisktrappa, ombyggd 1927 (Öhman, 1983). Där fångas dagligen kl. 08:00 och 16:00 sedan 

1950 uppvandrande lekfisk som vägs, könsbestäms och kontrollmäts, för att sedan släppas fri 

uppströms dämmet (Öhman, 1983). Öringen i Dammån är en storväxande typ (Näslund, 2013, 

personlig kommentar, Granath, 2006), som tillväxer i den nedströms belägna Storsjön, 

Sveriges femte största sjö, där den bl.a. livnär sig på introducerad nors (Osmerus eperlanus 

L.) och småsik (Coregonus sp. L.) (Axenrot et al., 2013). Öringsmolten vandrar ut till 

Storsjön vid 3–4 års ålder vid en längd av 10–27 centimeter (Öhman, 1983, Näslund, 1991).  

 

 

 



 
 
Fig. 1. De 11 elfiskelokalerna i Dammåns avrinningsområde, Sverige. 1. Upp Höglekardalen hängbro, 

2. Ovan Duvedsröse 30 m, 3. 300 m uppstr vägen, 4. Nedre, 5. Ned Bydalssjön hängbro, 6. Ned 

Gräftåvallsbron, 7. Inlopp Hån, 8. 850 m uppstr bro,  

9. Strax nedstr bron, 10. 350 m nedstr bro, 11. Nedersta ny. 
 

 

 



Elfiskedata 

 

 

Elfiskeresultaten från lekområdena kommer från SERS, Svenskt Elfiskeregister, vid SLU 

Sötvattenslaboratoriet, mellan åren 1995 – 2010, n=85. För korrelationsanalyserna har endast 

årtal med efterföljande år, använts. De provfiskade områdena utgörs av 11 elfiskelokaler. Fem 

i biflödet Lekarån, tre i biflödet Bastuån, samt tre i huvudälven Dammån-Storån, se tabell I 

samt figur 1. Lokalerna är avfiskade med två eller tre utfisken, med aggregat LUGAB 800-

1000V. Avfiskad areal är i medeltal 414m2, (S.D. 150 m2).  

 
Tabell I. De provfiskade lokalerna, koordinater i RT90. 

Lokalnr Lokalnamnvattendrag  Koordinater 

1 Upp Höglekardalen hängbroa  6998600, 1395950   

2 Ovan Duvedsröse 30 mb  6999378, 1403590  

3 300 m uppstr vägenb  6999642, 1403571  

4 Nedreb   7000698, 1403772   

5 Ned Bydalssjön hängbroc  7000727, 1398969  

6 Ned Gräftåvallsbronc  7001200, 1402230  

7 Inlopp Hånd   6987450, 1396250  

8 850 m uppstr brod  6997312, 1394864  

9 Strax nedstr brond  6997840, 1395588  

10 350 m nedstr brod  6998141, 1395590  

11 Nedersta nyd   6998650, 1395620  

a Storån 
b Bastuån 
c Dammån 
d Lekarån 

 

Datum för provtagningarna har varierat över en stor tidsperiod (min2 augusti – max4 oktober). 

För analyserna har därför ett mediandatum ± S.D. använts för att korrigera för avvikande 

längdmått då dagnummer har effekt på längdtillväxten (Degerman et al., 2010). Därför har 

endast elfisken gjorda mellan 15 augusti och 22 september, använts. Lokalerna är elfiskade 

med kvantitativ metod. Vid användandet av kvantitativ metod görs numeriska uppskattningar 

om beståndstäthet, (Degerman et al., 2009). Lokalerna är elfiskade enligt gällande 

metodbeskrivning, (Degerman et al., 2009), och undersökningarna har ingått i olika 

naturövervakningsprogram, däribland RMÖ, Regional Miljöövervakning, NMÖ, Nationell 

Miljöövervakning och IKEU, Integrerad Kalkeffektuppföljning.  

Resultaten för populationstätheterna för 0+ är beräknade enligt Zippin-metoden (Bohlin et al., 

1989) vilket ger en uppskattning av det avfiskade områdets individtäthet per area genom att 

ett estimat utifrån utfiskena beräknas. I de fall denna metod ej kunnat tillämpas, har manuella 

värden använts, (Sers, 2013, personlig kommentar). För 1+ har in situ-numerären använts, då 

antalet fångade fiskar i 1+-kategorin ej redovisas per utfiske. 

 



Dataanalys 

 

Programvaran som använts för statistisk analys, är Microsoft Excel. Eventuella skillnader 

mellan lokaler och mellan år har testats i form av tre variationsanalyser, ANOVA, 

(envägstest), P<0,05. För korrelationsanalyserna har linjär regressionsanalys använts.  

 

Resultat  

 

De undersökta 0+-individerna (5 980 st) varierade i storlek från 26 mm till 75 mm, n = 85. De 

högsta medellängderna (57 mm) uppmättes vid lokal 6, Ned Gräftåvallsbron, i Dammåns 

huvudfåra, (336 individer), n = 10. Medellängder och medelvärdets medelfel för samtliga 

lokaler redovisas i tabell II. 

 

Tabell II. Medellängder för samtliga individer och lokaler, åldersgrupp 0+, samt medelvärdets medelfel, S.E.M.  

Lokalnamn Antal år 

elfiskat 

Medellängd i mm S.E.M. Individantal 

Ned Gräftåvallsbron 10 57 25% 336 

Inlopp Hån 4 53 65% 184 

Ned Bydalssjön hängbro 11 52 18% 624 

Upp Höglekardalen hängbro 10 50 24% 399 

Strax nedstr bron 4 47 48% 104 

350 m nedstr bro 3 46 28% 114 

850 m uppstr bro 3 46 41% 70 

Nedersta ny 2 45 59% 87 

Nedre 12 43 24% 449 

Ovan Duvedsröse 30 m 12 42 14% 1301 

300 m uppstr vägen 14 40 10% 2312 

 



 

Fig. 2. Diagram över fördelningen av åldersklasserna av samtliga elfiskade öringar i samtliga lokaler 

åren 1995–2010 inom datumintervall ±S.D. 

Den statistiska analysen för att undersöka om det förelåg en korrelation mellan tätheter av 0+- 

och medellängder av 1+-individer efterföljande år, visade att det fanns en svagt, negativ 

korrelation, (R2=0,22, y=-0,1573x+89,07), se fig. 3. 

 

 

Fig. 3. Regressionsanalys mellan täthet av årsyngel, 0+ år x och medellängd av 1+ år x+1 med 1+ som 

beroende variabel. 
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Regressionsanalysen på täthet av 0+ och täthet av 1+ efterföljande år, visade att det fanns en 

svagt, positiv korrelation, (R2=0,32, y=0,1868x+6,5887), se fig.4. 

 

 

Fig. 4. Regressionsanalys mellan täthet av årsyngel, 0+ år x och täthet av 1+ år x+1, med 1+ som 

beroende variabel. 

 

ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad på 0+-individers medellängd mellan 

lokaler, (F10,74=20,17, P<0,05), se fig. 5. 

 

Fig. 5. Diagram som visar medellängder per lokal, åren 1995–2010, inom datumintervall ±S.D., samt 

±S.E.M. I undersökningen omfattas totalt 5 980 individer, (n=85). Se fig. 1 för geografisk översikt 

över lokalerna. 
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ANOVA som visade att det fanns en signifikant skillnad i maximal längd på 0+-individer 

mellan lokaler, (F10,74=13,57, P<0,05), se fig. 6. 

 

 

Fig. 6. Diagram som visar maxlängder per lokal, åren 1995–2010, inom datumintervall ±S.D., samt 

±S.E.M. ANOVA som visade att det fanns en signifikant skillnad i medellängd ackumulerat på 

0+-individer mellan årtal, (F14,70=2,04, P<0,05), se fig. 7. 

 

 

Fig. 7. Diagram som visar medellängder per årtal, åren 1995–2010, inom datumintervall ±S.D., samt 

±S.E.M.  
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Diskussion 
 

 

Resultaten i denna studie visar att det ej fanns några starka signifikanta korrelationer mellan 

täthet av 0+ och medellängd eller täthet av 1+. Vidare kunde beläggas att det fanns 

signifikanta skillnader avseende medellängd av årsyngel mellan år och lokal, samt även 

signifikanta skillnader i maxlängd mellan lokalerna.  

 

Täthetsberoende och tillväxtreglerande faktorer har länge varit en central del för ekologers 

forskning, bl.a. Milner et al., (2003) och Jonsson & Jonsson (2011). Täthetseffekter verkar 

även kunna påverka variationskoefficienten bland medellängder (Lobón-Cervia, 2010) samt 

skifta från att påverka tillväxt till en början, för att därefter ha en såväl tillväxts- som 

mortalitetspåverkan, (Lobón-Cervia, 2007). 

 

Min studie studerade beståndstäthet under en 15-årsperiod och kunde finna litet stöd för att 

detta hade några signifikanta effekter på tillväxt eller mortalitet. Kontrasterande till dessa 

resultat, fann studien signifikanta lokala och årsvisa effekter. Detta kan betyda att det finns 

lokal påverkan i tid och rum som har större effekter på tillväxt. Det kan även bero på att de 

studerade lokalerna ej uppnår sin fulla potential som reproduktions- och uppväxtområde, dvs. 

att lokalerna skulle kunna härbärgera fler lekande individer än vad som idag finns.  

 

De resultat som framkommit i studien visar att det fanns signifikanta skillnader i 

medellängder mellan lokalerna under perioden 1995–2010. De tre lokalerna med de lägsta 

medellängderna, är samtliga belägna i tillrinningsvattnet Bastuån. De lokalerna är belägna ca 

470 möh., och är därmed ej de högst belägna lokalerna. Lokalerna Inlopp Hån samt 850 m 

uppstr bro är belägna 390 m respektive 150 m högre, vilket där man, pga. kortare 

vegetationsperiod, och därmed potentiellt lägre primärproduktion av makrofyter, skulle kunna 

förvänta sig lägre biomassa av såväl växter som evertebrater per ytenhet. Detta scenario skulle 

kunna rendera i att dessa fiskar potentiellt skulle förväntas ha mindre föda att leva utav, vilket 

kunde resultera i lägre medellängd, men så är alltså inte fallet. Orsakerna kan vara av abiotisk 

art, såsom temperatur, syresättning av grusbäddarna, vattenflöden under kritiska perioder 

under äggperioden samt kraftiga surstötar, men sådana data har ej studerats, för att kunna göra 

ytterligare analyser. Tidigare studier av Eklöv et al., (1999) har visat på positiva korrelationer 

mellan medellängd och vattentemperatur på årsungar av öring. Vidare så kan vattnets 

grumlighet ha en reducerande inverkan på individens territoriekrav då det medför reducerad 

sikt, vilket kan öka tätheterna för öring, och perioder av höga flöden kan kraftigt decimera 

bestånden av årsungar, (Heggenes et al., 1999). Skillnader i mängd och mångfald av 

evertebratfauna mellan lokalerna kan ha påverkan, liksom möjligheter till refuger i form av 

större stenar, nedfallen ved och strandbankar. Död ved är ett viktigt substrat för vattenlevande 

insekter (de Jong & Almstedt, 2005), och ökar också möjligheterna för ståndplatser och 

uppväxtområden för större såväl som mindre öring (Degerman et al., 2005). Utifrån flödes- 

och temperaturdata samt historiska pH-mätningar, skulle ytterligare analyser kunna göras med 

korrelation mot såväl täthet som medellängd eller massa.  

 

Eftersom 1+-fisk ej åldersbestämts in situ, har inte Zippin-metoden med utfisken, vilket ger 

ett estimat om täthetsförhållanden, kunnat användas på denna åldersklass. Istället har de reella 

fångstsiffrorna använts här, vilket kan orsaka lägre täthetsdata. För att erhålla mer exakta 

täthetsvärden skulle 1+-fisk kunna åldersbestämmas under pågående elfiske, med 

referensvärden ifrån historiska data från samma lokal tidigare år som utgångspunkt. Då skulle 

också numerären för varje utfiske kunna bestämmas, och en jämförelse med likvärdig metodik 

kunna användas. Åldersbestämning av 1+-fisk i denna studie har gjorts med hjälp av en 



ekvation utvecklad av Degerman et al., (2010) vid SLU Sötvattenslaboratoriet, vilken 

använder klimat, vattendragets storlek, dagnummer, samt närhet till uppströms sjö, som 

påverkansfaktorer. 
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