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ABSTRACT 

Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common 

remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. 

Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. The restoration plan for the endangered brown 

trout in Lake Siljan started decades ago and involves releases of hatchery produced trout. A decline of the 

spawning run of hatchery fish has been observed. In this study, wild and hatchery fish were tagged and monitored 

using hydroacustic telemetry during May-October, 2018. Movement patterns were studied to detect potential 

differences between wild and hatchery fish during lake and spawning migration. The results showed a difference 

of preferred territories between the groups. The wild trout stayed in the northern part of the lake and the hatchery 

trout were more evenly distributed over the lake, but with a preference for the southern part of the lake. During 

spawning migration a larger proportion of the wild trout (44 %) moved to potential spawning habitats as 

compared to hatchery trout (16 %). The wild fish migrated more or less direct to the potential spawning grounds in 

River Österdal as compared to the hatchery fish, which showed an erratic behavior and preferred to migrate to the 

tributaries in Lake Siljan. Differences in movement patterns and preferred habitats in the lake can be caused by 

differences in behavior between the groups. This should motivate more studies of behavior of wild and hatchery 

trout. The time for spawning and potential spawning habitats are also important to study for future management 

and restoration of the wild population of brown trout in Lake Siljan.  

 

SAMMANFATTNING 

Många salmonider är idag hotade av habitatfragmentering och brist på lekplatser. För att främja kvarvarande 

bestånd är vanliga åtgärder habitatrestaurering och utsättning av odlad fisk. Många bestånd av sjövandrande 

öring i Sverige är idag försvunna. I sjön Siljan har man under årtionden satt ut odlad fisk då den vilda stammen av 

siljansöringen är starkt hotad. En minskning av återvändande uppströmsvandrande odlad lekfisk har 

uppmärksammats. Vild och odlad öring märktes med sändare och data samlades in med akustisk telemetri under 

maj till oktober, 2018. Eventuella skillnader i rörelsemönster mellan fisk av olika ursprung har studerats under 

tillväxtperiod och lekmigration. Resultatet visade att det finns skillnader i var fiskarna uppehåller sig i sjön 

beroende på ursprung. Den vilda öringen föredrog den norra delen av Siljan, den odlade var mer spridd i hela sjön 

men föredrog den södra delen av sjön. Under tid för lekmigration rörde sig en större andel av den vilda fisken (44 

%) mot potentiella lekhabitat jämfört med den odlade (16 %). Den vilda fisken var mer fokuserad i sin vandring 

mot Österdalälven än den odlade som uppvisade ett erratiskt beteende och som i större utsträckning besökte 

biflöden som mynnar i Siljan. Skillnader i rörelsemönster och placering i sjön kan bero på beteendeskillnader och 

interaktioner mellan grupperna. Detta borde öka intresset för att studera detta vidare hos den vilda och odlade 

öringen. Önskvärt är också att öka kunskapen om lekperiod och potentiella lekhabitat för att kunna upprätta ett 

effektivt åtgärdsprogram som ger ökade möjligheter för en återhämtning av den vilda populationen. 
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INLEDNING 

Inom familjen Salmonidae finns en stor variation av livshistorier (Klemetsen et al., 2003). Många arter uppvisar 

likheter, som migrationsbeteende och val av reproduktionhabitat, men arterna uppvisar samtidigt en mängd olika 

strategier. Vissa arter är anadroma och lekmigrerar långa sträckor från tillväxtområden i havsmiljö till 

reproduktionsplatser som vanligtvis är i rinnande vatten. Andra arter är sjövandrande och migrerar istället mellan 

sjö och vattendrag, men det finns även populationer som lever hela livet i ett vattendrag eller en sjö. Många 

nordamerikanska arter är engångslekare (semelpara), medan de europeiska arterna är flergångslekare (iteropara). 

Ett vanligt beteende hos salmonider är s.k. homing som innebär att de letar sig tillbaka till sitt födelsevatten för att 

reproducera sig (Jonsson et al., 2003a; Stabell, 1984). Detta ger en viss genetisk isolering mellan populationer, 

vilket skapar stammar med lokala anpassningar.  

 

Öring (Salmo trutta) är en kallvattenfisk med stor geografisk spridning och den finns i större delen av Sverige 

(Lundvall, 2016). Arten är mycket adaptiv till nya livsmiljöer och har en stor variation i utseende, storlek och 

beteende (Klemetsen et al., 2003; Harris & Milner. 2007), men är samtidigt predationskänslig (Lundvall, 2016). 

Öringen kan leva både som stationär i rinnande vatten (bäcköring) eller vandrande till sjö eller hav för snabb 

tillväxt och en ökad fitness (sjövandrande- och havsöring). Migration sker även för reproduktion och övervintring. 

Öringen är som redan nämnts iteropar, men vissa individer överlever bara en lek. Ynglen stannar några år i 

vattendraget för att sedan smoltifieras, d.v.s. genomgå fysiologiska, morfologiska och beteendemässiga 

förändringar som adaption till nedströmsmigration och ett liv i sjö eller hav (Lundvall, 2016; McCormick & 

Saunders, 1987). Som smolt präglas de på sitt födelsevatten och homing vid lekvandring är ett vanligt beteende 

(Keefer & Caudill, 2014). Vissa individer söker sig till andra vattendrag för att kolonisera nya habitat, s.k. straying. 

Lekperioden varierar mellan september och november beroende på temperatur, vattenflöde och dagslängd, vilket 

resulterar i skillnader mellan olika populationer på olika geografiska platser. 

 

Många populationer av salmonider är idag hotade då det ofta finns hinder för migration till och från lekplatser i 

rinnande vatten, så kallad fragmentering, men även bristen på lekhabitat hindrar naturlig reproduktion (Lundvall, 

2016; Schwinn et al, 2017). I strömmande vatten är det normalt en låg predatortäthet vilket gynnar öringen 

(Lundvall, 2016). Uppdämningar av utlopp i sjöar samt reglering av vattenflöde, vilket minskar vattenhastigheten, 

ger en högre täthet av predatorer och därmed ett ökat predationstryck. Av samma anledning har artificiella sjöar 

som skapats som t.ex. kvävesänka också visat sig öka predationsrisken (Schwinn, 2018). Klimatförändringar med 

förhöjda vattentemperaturer påverkar populationer av kallvattenfiskar negativt (Lundvall, 2016). Många arter är 

också drabbade av överexploatering vilket i kombination med fragmentering och habitatförstörelse utgör de 

största hoten mot många laxfiskpopulationer (Brink et al., 2018).  

 

Habitatrestaurering och fiskpassager är viktiga åtgärder för att återfå naturligt reproducerande och livskraftiga 

öringpopulationer (Lundvall, 2016; Schwinn et al, 2017; Brink et al., 2018). Utsättning av odlad fisk och befruktad 

rom är vanliga sätt att kompensera för den minskande populationen och på lång sikt återfå ett livskraftigt, 

självreproducerande bestånd (Piccolo et al., 2012; Schwinn et al., 2017; McLean et al., 2005). Det finns dock 

problem associerade med dessa typer av åtgärder. Ett problem med utsättning av rom är låg överlevnad till följd 

av temperaturskillnader i vattnet mellan odling och vattendrag, men även svårigheter att identifiera lämpliga 

platser för utsättning. Oönskade effekter av utsättning av fisk är bl.a. risk för smittspridning och genetisk 

påverkan på vilda bestånd (Lundvall, 2016). Dessutom har man observerat beteendeskillnader hos odlade och 

vilda salmonider bl.a. med avseende på migration och livshistoria och utsättningar stärker inte alltid de vilda 

populationer man avser stärka med åtgärden (Piccolo et al. 2012; Schwinn et al, 2017; Hagelin et al.2016b; 

Jonsson et al. 1991). ). De flesta studier som gjorts har fokuserat på ekologi i rinnande vatten, men studier har 

även rapporterat olikheter i beteende mellan odlad och vild fisk även i sjömiljö (Schwinn et al., 2017). 

De flesta svenska bestånd av sjövandrande öring är idag försvunna och utsättningar i vattendrag och sjöar sker 

både för att stärka och återetablera bestånd (Lundvall, 2016). Det senaste decenniet har detta arbete i Dalarna, 

Sverige, ändrat inriktning till att istället fokusera på att förbättra förutsättningarna för naturlig reproduktion. Ett 

undantag är utsättning av odlad öring i Siljans tillflöden som fortfarande sker i större omfattning. Siljansöringen 

är en storvuxen silverfärgad sjövandrande öring, anpassad till ett liv i sjön. Populationen är hotad p.g.a. tidigare 

timmerflottning samt kraftverksutbyggnad av Österdalälven och Oreälven i mitten av 1900-talet. Innan 

omfattande mänsklig påverkan kunde öringen lekvandra långt upp i älvarna. I Österdalälven når fisken idag 

endast ca 16 km uppströms Siljan till avelsfisket i Säs under delar av året. När säsongens avelsfiske är avslutat kan 

öringen nå Spjutmo ca 20 km uppströms Siljan, där den första kraftverksanläggningen finns.  Åtgärder som 
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fiskutsättningar har dock inte gett önskvärda resultat, det senaste decenniet har endast ca 50-100 vilda 

könsmogna individer på väg uppströms fångats årligen vid avelsfisket. Då siljansöringen är hotad och tidigare 

åtgärder inte gett önskad effekt är det viktigt att öka kunskapen om öringens livshistoria och ekologi för att kunna 

ta fram effektiva åtgärdsprogram. Med dagens blandade bestånd av siljansöring av vilt och odlat ursprung är det 

viktigt att studera eventuella skillnader i beteenden, för att selektivt kunna exploatera de odlade fiskarna med 

minimal påverkan på det vilda beståndet. 

 

I denna studie har en beskrivning gjorts av rörelsemönster hos vilda och odlade individer i sjömiljö och i 

anslutning till vattendrag som kan vara lämpliga för reproduktion. De frågeställningar studien önskade besvara 

var: 

 

– Finns skillnader i rörelsemönster i sjömiljö mellan fisk av odlat och vilt ursprung?  

– Finns skillnader i beteende och rörelsemönster i anslutning till lekmigration under hösten?  

 

MATERIAL & METOD 

Studieområde 

Siljan ligger i Dalarna och är Sveriges sjunde största sjö till ytan med en area på dryga 292 km2. Sjön har ett 

medeldjup på 27,8 m och ett största djup på 134 m (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, [SMHI], 

2019). Siljan är en av flertalet stora sjöar som tillhör Siljansringen, en kraterring som bildades genom ett 

meteoritnedslag för ca 360 miljoner år sedan. Orsasjön, Skattungen och Oresjön är andra stora sjöar i 

Siljansringen, men Siljan är störst av dem alla.  

Siljans största tillflöden är Österdalälven och Oreälven (Dalälven, u.å; Österdalälven, u.å.). Österdalälven rinner 

från norska gränsen, genom den 70 km långa uppdämda Trängsletsjön och vidare till Siljan. Söder om Siljan 

förenas Österdalälven med Västerdalälven och bildar Dalälven som har sitt utlopp i Bottenhavet vid Älvkarleby i 

Uppland. Siljan regleras sedan 1920, idag från Gråda kraftverk 2o km söder om sjön och sedan gällande 

vattendom från 1964 regleras även tappningen från den stora Trängsletdammen i Österdalälven uppströms Siljan 

(SMHI, 2019). I Österdalälven finns endast en kvarvarande längre strömsträcka på ca 20 km vid samhället 

Älvdalen (Dalälven, u. å; Österdalälven, u. å; Vattenkraft.info, u.å.). Här mynnar även Rotälven med två kraftverk 

i de nedre delarna, som med höga naturvärden och skyddade områden är ett riksintresse för naturvården b.la för 

sin ursprungliga öringpopulation och stora områden öringhabitat (Länsstyrelsen i Dalarna, 2015). Ett intresse 

kring Siljan är rekreation och det bedrivs fiske då Siljan är en sjö med stora fiskemöjligheter och artrikedom, det 

huvudsakliga sportfisket riktar in sig främst på gädda och öring (iFISKE, u.å.).   

 

Projekt Siljansöring 
I Säs ca 16 km uppströms Siljan ligger centralfisket, där det under perioden maj-oktober fångas upp all stor fisk 

som når lokalen (Palm; pers. komm). Fisken hålls under hela säsongen i en bassäng, för att i oktober kramas på 

rom och mjölke som blandas för befruktning. Därefter släpps de kramade fiskarna åter ut i Säs. Rommen fraktas 

till Särna längre uppströms där yngel kläcks fram, för att hållas i odlingen livet ut. Avkomman (F1) efter denna 

generation används som utsättningsfisk. Odlingen sker i vatten från Österdalälven. Utsättning av fisk i olika 

livsstadier har pågått i flera decennier, medan utsättning av 30 000 smolt/år nedanför Spjutmo kraftverk, ca 

20km uppströms Siljan, har pågått sedan 1993 (vår och höst). Då yngel sätts ut kategoriseras de som vilda fiskar, 

medan 0+ och äldre fiskar fenklipps och kategoriseras som odlade, trots att samtliga är framkläckta i odlingen.  I 

ett nystartat forskningsprojekt om siljansöringen försöker man skaffa sig mer kunskap om dess rörelser och 

lekområden i Siljan och Orsasjön och dess anslutande biflöden. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå 

genomför studien på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Projektet finansieras av Dalälvens 

vattenregleringsföretag, Länsstyrelsen i Dalarnas län samt SLU. 

Datainsamling 

Data har samlats in med hjälp av akustisk telemetri (Palm, D. & Hellström, G., SLU, Umeå). Vuxna fiskar har 

fångats i Siljan med trolling, till vilket har använts båtar med 12 spön i aktern. På var sida om båten har man haft 

”pulkor” släpandes för att sprida fiskelinorna i sidled. Vid fångst har fisken lagts i flytande sumpar i väntan på 

upptag och märkning. Märkningen har skett på båten och under ingreppet har fisken varit sövd med MS222. 

Fiskens buksida har öppnats med ett snitt av en skalpell och hydroakustisk sändare av modell V13 för fisk <2,5 kg, 

modell V16 för fisk >2,5 kg (Vemco, AMIRIX Systems Inc., Nova Scotia, Canada) har förts in i buken. Därefter har 
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snittet sytts ihop med 2-3 stygn (Perma-Hand silk; Ethicon Inc.,Cornelia, GA, U.S.A) och sedan placerats i en 

behållare för återhämtning. Efter att fisken återhämtat sig och uppvisade normalt beteende släpptes den tillbaka i 

Siljan. Totalt märktes 31 individer, varav 9 vilda och 22 odlade. Samtliga fiskar märktes i maj 2018. 

Fiskmärkningen har utförts med tillstånd av Jordbruksverket(Dnr A20-2018).  

 

Hydrofoner, s.k. loggrar, placerades ut på botten i Siljan, i Österdalälven samt i anslutning till flera biflöden med 

potential för reproduktion (Figur 1) (Palm D. & Hellström, G., SLU, Umeå). Loggrarna sattes ut från båt, flytring 

eller med hjälp av dykutrustning. Loggrarna registrerade de märkta fiskar som simmat inom respektive loggers 

detektionsområde samt tidpunkten för när detta skett. Registreringar samlades in under juni, juli, augusti, 

september och oktober 2018. Placeringen i sjön var enligt följande (n=13): Leksand, Hjortnäs östra, Hjortnäs 

västra, södra Siljan, norra Siljan, mellersta Siljan, östra Siljan, västra Siljan, östra Nusnäs, Ryssfjärden, inlopp 

Siljan, Noretbron, utlopp Orsasjön. Hydrofoner placerade i biflöden och i Österdalälven nedanför Säs var 

placerade i lokalerna (n=13): Limån, Enån, Ickån, Mångån, Fuån, Oreälven, Våmån, Bastubacksbron, Hemulån, 

Dynggrav, Grusån uppströms-västra-östra, samt loggrar i Österdalälven ovan Säs (n=8); Kvillenot, 

Kraftverkskanal och Spjutmo 1-6; dessa loggrar har registreringar fram till november 2018 (Figur 1). 

Analys av data 
Vid analys av registreringar har all insamlad data från ovan nämnda hydrofoner (n = 13) i Siljan använts. Hjortnäs 

västra och östra har räknats som en gemensam logger. Alla registreringar för varje individ har sorterats till 

dygnsregistreringar; vilket innebar att alla registreringar inom samma dygn på en logger har noterats som en 

registrering. I de fall fisken besökt flera loggrar under ett och samma dygn noterades en registrering för varje 

logger, vilket innebar att varje individ kunde få <13 registreringar per dygn. Vid analys av data delades sjön in i 

zoner, där mellan en och fyra loggerplatser definierat de olika zonerna (Figur 1).  

För de statistiska analyserna användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Först gjordes ett Kolmogorov-

Smirnov test för att ta reda på om data var normalfördelad eller inte. På normalfördelad data användes t-test och 

för icke normalfördelad data användes Mann-Whitney U-test. Vid test av skillnad i fördelningar användes Chi-2-

test.  

      
Figur 1: De placerade loggrarna i Siljan (anges som stjärnor) och zonindelning (anges som cirklar) av sjön samt loggrar i biflöden (anges 

som pilar). Sträckan i Österdalälven med loggrar (ej markerade) innefattas inte av någon zon. Avelsfisket i Säs anges som triangel och 

Spjutmodammen anges som rektangel. Orsasjön ansluter till Siljan i dess nordligaste del. Siljan, 2018. (Karta från Google Maps, 2019). 
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RESULTAT 

Fångstzon, storlek & registreringar 

Fiskar av vilt ursprung fångades för märkning i zonerna ”Storsiljan norra” samt ”Storsiljan södra”, med flest 

fångade i den norra zonen (Figur 2). Merparten fiskar av odlat ursprung fångades i samma zoner som de vilda, 

men med en jämnare fördelning. En odlad individ fångades i ”Södra Siljan” (Figur 2).   

 
Figur 2. Fördelning över fångstzoner för siljansöring av vilt ursprung (vänster; n=9) och odlat ursprung (höger; n=22) som fångades i Siljan 

på trolling inför märkning med hydroakustiska sändare i maj 2018. Zonerna anges som: SSNo = ”Storsiljan norra”, SSSö = ”Storsiljan 

södra” samt SöS = ”Södra Siljan”. 

 

 

Märkta fiskar av vilt ursprung hade en medellängd på 53,0 cm och varierade mellan 42-68 cm, medan fiskar av 

odlat ursprung hade en medelängd på 52,5 cm och varierade mellan 45-71 cm. Det var ingen signifikant skillnad i 

storlek mellan grupperna (Mann-Whitney U-test; U1 = 0,006, p=0,938).  
Av totalt 31 märkta fiskar registrerades 28 av minst en hydrofon (vild, n=9, odlad, n=19). Antalet loggrar som 

varje individ registrerats på varierade mellan 1-10  av totalt 13 enheter. Det var ingen signifikant skillnad med 

avseende på antal loggrar fiskarna registrerats på mellan fisk av odlat (medelantal = 4,1 loggrar) respektive vilt 

(medelantal = 5,5 loggrar) ursprung (T-test; t26 = 1,o9, p= 0,285).  

Totalt erhölls 1414 dygnsregistreringar från de registrerade fiskarna. Merparten av registreringarna (n = 1076) var 

från de odlade fiskarna, medan en mindre andel var från de vilda fiskarna (n = 338). Medelantalet registreringar 

för odlade var 56,6 st. per individ och för vilda 37,6 st. per individ.   

 

 

Förflyttningar i sjön 

Avståndet mellan de loggrar som låg längst ifrån varandra som respektive fisk registrerats på varierade mellan 

0,5-40 km. Fisk av odlat ursprung förflyttade sig inom ett större område (medelavstånd 17,5 km), dvs. längre 

avstånd mellan de loggrar som var längst bort från varandra, än vild fisk (medelavstånd 9,3 km). Skillnaden 

mellan de olika gruppernas registreringar gällande avstånd mellan loggrar med längst avstånd emellan var dock 

inte signifikant (T-test; t26=1,69, p= 0,104).  

 

 

Uppehållsplats i sjön gällande avstånd till utlopp 

Både odlad och vild fisk registrerades i störst utsträckning på de loggrar som var placerade mitt i sjön, den s.k. 

”Storsiljan” vilket motsvarade en sträcka om ca 21-30 km från Siljans utlopp i Leksand.  Den vilda fisken 

registrerades inte i de södra delarna utan uppehöll sig i större utsträckning i de norra delarna av sjön 

(medelavstånd från Siljans utlopp 30,6 km, min=21,0 km, max= 45,0 km) än den odlade fisken (medel 25,7 km, 

min=1,0 km, max= 45,0 km; Figur 3). Skillnaden mellan gruppernas medeldygns-registreringar för avstånd till 

Siljans utlopp var signifikant (T-test; t26=2,10 p=0,045). 
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Figur 3. Medelvärde (+/- 2 standardfel) för dygnspositioner juni-oktober för öring av vild (n = 345 positioner) och odlat (n = 1076 

positioner) ursprung märkta med hydroakustiska sändare i Siljan 2018. Dygnspositionerna anges i avstånd i kilometer från Siljans utlopp i 

Leksand, i södra delen av Siljan. 

 

Uppehållsplats i sjön gällande zoner 

Odlad fisk registrerades i alla zoner och hade, bortsett från Ryssfjärden med endast en fisk, sin lägsta fördelning i 

”Södra Siljan” och ”Norra Siljan”, ganska jämt fördelat däremellan. Den vilda fisken registrerades inte i alla zoner 

och registrerades i större utsträckning i ”Norra Siljan” än den odlade (Figur 4). De zoner som varje fisk haft flest 

registreringar i, s.k. huvudzon, skiljde sig åt mellan grupperna. De med odlat ursprung hade sin huvudzon i 

”Storsiljan södra”, medan huvudzonen för de med vilt ursprung istället var ”Storsiljan norra” (Figur 4). Skillnaden 

i fördelning mellan de två zonerna i Storsiljan var signifikant (χ2= 7,529, df=1, p=<0,006). 

  

 

   
Figur 4. Fördelning över märkta odlade och vilda öringars dygnsregistreringar mellan olika zoner juni-oktober, 2018. 

 

Uppehållsplats i sjön gällande månadszoner 

De odlade fiskarnas fördelning per månad mellan zonerna i Siljan under hela mätperioden visade att de till en 

början hade högst förekomst i ”Storsiljan Norra”, men denna andel minskade successivt under studieperioden 

(Figur 5). Odlade fiskar registrerades i högst utsträckning i ”Storsiljan södra” under alla månader utom juni och 

en liten andel befann sig i ”Södra Siljan” under hela säsongen. Uppemot hälften av de märkta odlade fiskarna 

saknade helt registreringar under oktober.  

De vilda fiskarna registrerades främst i ”Storsiljan Norra” i början av säsongen, varefter förekomsten minskade 

och planade ut i augusti (Figur 6). De vilda fiskarna besökte Norra Siljan relativt jämnt över säsongen, men 

besöksfrekvensen ökade i augusti. Inga vilda fiskar besökte Södra Siljan. En stor andel av fiskarna (>50 %) 

registrerades inte i någon zon under hösten. 

  



6 
 

 

 

Figur 5. De odlade fiskarnas fördelning mellan de i studien definierade zonerna i Siljan, månaderna juni-oktober 2018. 

 
Figur 6. De vilda fiskarna fördelning mellan de i studien definierade zonerna i Siljan, månaderna juni-oktober 2018. 

Sista registrering i Siljan 

De individer vars sista registrering i Siljan var från augusti månad och framåt registrerades under perioden 4 

augusti-15 oktober (median: 7 oktober). De vilda fiskarna (n=7) var relativt jämt fördelade över zonerna i centrala 

och norra delen av sjön (”Norra Siljan”, ”Storsiljan norra” och Storsiljan södra) (Figur 7). De odlade fiskarna 

(n=15) var spridda över fler zoner än de vilda och hade den lägsta andelen registreringar i ”Norra Siljan” och en 

relativt jämn fördelning mellan ”Storsiljan norra” och ”Södra Siljan” och uppemot hälften av sina registreringar i 

”Storsiljan Södra” (Figur 7). 

  
Figur 7. En fördelning över årets sista registrering i Siljan för vilda (n= 7) och odlade fiskar (n=15) mellan augusti-oktober 2018. Zonerna 

anges som: SöS = ”Södra Siljan”, SSSö = ”Storsiljan södra”, SSNo = ”Storsiljan norra” samt  NoS = ”Norra Siljan”. 
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Förflyttningar mot lekhabitat 

Fiskarnas eventuella vandring mot lekhabitat kunde registreras på 13 olika platser i biflöden och älvsträckor 

(sträckan Säs-Spjutmo ej inräknad). Två av dessa vattendrag utgjordes av huvudfårorna för Österdalälven med 

flera loggerplatser (3 st.) respektive Oreälven (1 st.). De övriga utgjordes av mindre biflöden som mynnar direkt i 

Siljan (5st), Orsasjön (1st) samt direkt i Österdalälven (3st). Av alla de registrerade vilda fiskarna vandrade 44 % 

(n=4) mot potentiella lekhabitat i Österdalälven. Två av dessa vandrade sedan upp i Hemulån som mynnar direkt i 

Österdalälven. Av de registrerade odlade fiskarna vandrade 16 % (n=3) mot potentiella lekhabitat. En individ 

vandrade upp i Österdalälven. De andra individerna vandrade till och upp i Enån, Mångån och Fuån, som alla 

mynnar direkt i Siljan. Fisk av vilt ursprung registrerades i biflöden och i Österdalälven juni-oktober, medan fisk 

av odlat ursprung registrerades augusti-oktober. De vilda fiskarna rörde sig mer linjärt mot lekhabitaten till 

skillnad mot de odlade där flera individer uppvisade ett tvekande och desorienterat beteende med upprepade 

besök i flera olika lekhabitat (biflöden). 

 

 

DISKUSSION 

Den huvudsakliga skillnaden i rörelsemönster som observerades för odlad och vild siljansöring var placeringen i 

sjön, där de vilda fiskarna uppehöll sig mer i den norra delen av Siljan (”Norra Siljan”) och inte alls i den 

sydligaste delen (”Södra Siljan”), medan de odlade fiskarna var mer spridda över hela sjön inklusive den sydligaste 

delen av sjön (”Södra Siljan”). Det fanns även en antydan till en skillnad i beteenden vid lekvandring, då en större 

andel av de vilda öringarna visade benägenhet till lekvandring och vandrade upp i Österdalälven med biflöden. De 

odlade öringarna vandrade i större utsträckning till biflöden som mynnar direkt i Siljan. Ingen av de vilda fiskarna 

besökte något biflöde som mynnar i Siljan. Sammanfattningsvis fanns således vissa skillnader mellan odlad och 

vild siljansöring vad gällde rörelsemönster både i sjön och vid lekvandring, vilket kan få betydelse för framtida 

förvaltning av siljansöringen. 

 

När fiskarna fångades i maj för märkning återfanns i stort sett alla fiskar i Storsiljan, dvs. den centrala och 

bredaste delen av Siljan. De vilda föredrog dock den norra delen och de odlade var spridda över sjön med ett par 

individer även i den sydligaste delen av sjön. Storsiljan var den mest besökta delen av sjön av både odlad och vild 

öring, men de vilda fiskarna uppehöll sig främst i norra delen och de odlade i den södra delen. Den vilda fisken 

uppehöll sig ca 5 km mer norrut från utloppet jämfört med den odlade fisken, vilket skulle kunna vara ett resultat 

av en skillnad mellan odlad och vild öring med avseende på födosöksbeteende och/eller strategi för att undvika 

predatorer. Dock vet vi i denna studie inte vilka sjöhabitat som har störst födotillgång och högst predatortäthet. 

Enligt Araki et al. (2007; 2008) skiljer sig beteenden som att födosöka och undvika predatorer mellan odlad och 

vild fisk. I flera studier på nedströmsvandrande smolt hos olika salmonider har man sett en lägre överlevnad för 

odlad än för vild fisk (Serrano et al., 2009; Poole et al., 2003; Jonsson et al., 2003b; Aarestrup et al., 2014). 

Sannolikt återspeglas även sådana skillnader hos vuxen fisk i sjömiljö vilket kan påverka val av habitat i Siljan. 

Den fisk som fångas och används till odling i Österdalälven är både av odlat och vilt ursprung, detta innebär att en 

viss andel av avkomman har föräldrar av blandat ursprung, vilket också är en sannolik konsekvens av den 

naturliga reproduktion som troligtvis sker i Siljans biflöden inklusive Österdalälven. Enligt Petersson et al. (2003) 

finns det skillnader i socialt beteende mellan fisk av olika ursprung, där man såg en högre aggressivitet hos den 

vilda, men även korsningar mellan odlad och vild uppvisade olika beteenden gällande aggressivitet, födosök och 

aktivitet. Detta kunde också skilja sig åt beroende på vilken förälder som var vild respektive odlad. Trots att denna 

studie är utförd i laboratoriemiljö finns det möjlighet att fiskarnas sociala beteende i det vilda kan komma att 

påverkas av korsningar mellan odlad och vild, vilket ytterligare försvårar tolkningen av betydelsen av ursprung för 

fiskarnas placering i sjön. En viktig del av förvaltning av siljansöringen är att styra fisket till delar av sjön där de 

vilda inte uppehåller sig i stor utsträckning. Det kan vara svårt att planera och genomföra effektivt områdesskydd 

utefter beteende hos fisken då hybrider kan skilja i sina beteenden beroende på föräldrakombination.  

De odlade smolt som släpps ut nedanför Spjutmo kraftverk är F1-avkomman, d.v.s. första generationen, efter 

föräldrar hållna i fångenskap. Detta innebär att denna generation undkommit en naturlig selektion och därför kan 

det finnas avkommor efter fisk som inte skulle ha lyckats reproducera sig naturligt. Dessutom är selektion på 

avelsmaterialet i odlingar är en fundamental skillnad mot vild reproduktion (McLean et al., 2005). I odlingen 

hålls fisken i en onaturlig miljö, vilket borde kunna ge avvikande beteenden som skiljer den odlade fisken från den 
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vilda. Fisk med egenskaper som varit till fördel i det vilda kan missgynnas i en onaturlig miljö och ge upphov till 

färre avkommor vilket kan resultera i beteenden hos F1 som skiljer sig från vild fisk. Detta stöds av studier gjorda 

på regnbåge (Oncorhynchus spp.) där man menar att fitness snabbt minskar hos odlad fisk (Araki et al., 

2007;2008; Christie et al., 2012). Om målen med odling av fisk är att stärka den vilda populationen och öka 

möjligheter till fiske kan avvikande beteenden som minskar fitness ge motsatt effekt, framförallt om odlade men 

även hybrider påverkar att lokala adaptioner hos den vilda stammen försvinner.  

 

Studieperioden juni-oktober i aktuell studie innefattar migration mot lämpliga lekvatten. Detta stärks av studien 

av Jonsson & Jonsson (2002) där man observerade att migration hos norsk havsöring pågick hela året utom 

januari-mars, men över 70 % migrerade under augusti-oktober. Sjövandrande norsk öring vandrade dock redan 

från slutet av juni till mitten av oktober men i störst utsträckning i augusti till oktober (Jensen & Aass, 1995). En 

anledning till att de vilda fiskarna under sensommar och tidig höst uppehöll sig i större utsträckning i de norra 

delarna av sjön, jämfört med den odlade, kan således bero på närheten till vattendrag med lämpliga lekområden. 

De vilda fiskarna föredrog norra Siljan under augusti månad vilket skulle kunna bero på lekmigration, eftersom de 

biflöden de besökt låg i Österdalälven. Dock har inga tidigare studier utförts på siljansöringens lekperiod eller 

lekplats (Palm, pers. komm), vilket i detta fall vore önskvärt att studera vidare.    

 

Under hösten fanns det skillnader i var fiskarna registrerades sista gången i Siljan, vilket skulle kunna ge en 

indikation om var fisken begav sig under sin lekvandring. Uppemot hälften av de vilda registrerades sist i ”norra 

Siljan” och ungefär samma andel odlade fiskar i ”Storsiljan södra”. De vilda fiskarna verkade påbörja sin vandring 

mot de potentiella lekvattendragen tidigare än de odlade då de registrerades i biflöden redan från juni, vilket stöds 

av tidigare studier på sjövandrande öring (Jensen & Aass, 1995). Intraspecifika variationer i tidpunkt för 

lekvandring finns och en förklaring är att de som vandrar tidigt på säsongen härstammar från fisk som lekt längre 

upp i älven, vilket kan vara anledningen för den vilda öringens tidigare migration (Hagelin et al; 2016a). Även 

andelen fiskar som besökte minst ett biflöde antyder att en större andel av de vilda tenderar att lekvandra, då hela 

44 % av de vilda fiskarna (n=9) registrerades i biflöden men endast 16 % av de odlade (n=19). Av de odlade 

fiskarna hade en större andel (37 %) registreringar vid den sjölogger som låg närmast Österdalälvens utlopp i 

Siljan jämfört med de vilda (33 %). Detta kan tolkas som att de odlade fiskarna ändå drog sig norrut.  

De vattendrag som endast besöktes av odlad fisk, Enån, Mångån och Fuån, är alla biflöden som mynnar direkt i 

Siljan vid ”Ryssfjärden”, ”Storsiljan Norra” och även den östra delen av Siljan; s.k. Rättviken. Trots det begränsade 

underlag som finns i denna studie kan man se en tendens till att de odlade fiskarna verkade ha ett mer erratiskt 

beteende i sina rörelser mot vattendragen än de vilda. Den individ som besökte sju loggrar i biflöden var av odlat 

ursprung, denna registrerades först i Mångån (Siljan), sedan ca 3 km uppströms älven, därefter Mångån igen där 

den stannade ett par veckor. Efter det registrerades den i Fuån (Siljan) för att sedan åter ta sig mot älven och 

vidare uppströms. Ytterligare en odlad individ har besökt Enån, Mångån, Fuån (dvs. biflöden som mynnar i 

Siljan). Ingen av de vilda fiskarna har registrerats på ett liknande sett. Den odlade fiskens erratiska beteende med 

besök i flera vattendrag kan förklaras av en minskad homingdrift, vilket man t.ex. sett hos lekvandrande odlad lax 

som inte odlats i sitt hemvatten (Hagelin et al; 2016b), alternativt en ökad tendens för straying, d.v.s. att söka sig 

till nya lekområden (Keefer & Caudill, 2014; Jonsson et al., 2003). Den odlade siljansöringen släpps i älven som 

0+, 1+ eller 2+ och sedan 1993 släpps även smolt både vår och höst nedanför Spjutmo kraftverk. I Särna fiskodling 

använder man vatten från Österdalälven, vilket borde ge samma prägling som den vilda fisken får. Att man ändå 

kan urskilja detta erratiska beteende kan bero på miljön under uppväxten och ett bortfall av en naturlig selektion 

vilken kan ge beteendeavvikelser som även kan ge en minskad fitness (Araki et al., 2007;2008; Christie et al., 

2012). 

 

Det var ingen signifikant skillnad i storlek mellan grupperna, men tillväxttakten kan skilja sig åt och därmed kan 

en åldersskillnad mellan odlad och vild fisk inte uteslutas. Enligt Eriksson et al. (2008) är odlad laxsmolt större än 

vild laxsmolt idag och detta kan bero på skillnader i föda mellan de två typerna. I denna studie finns ingen 

åldersbestämning på fiskarna, vilket hade varit intressant för vidare studier. Enligt Poole et al. (2002) finns det 

skillnader i storlek och överlevnad mellan odlad och vild smolt av atlantlax och man såg högre stressnivåer hos de 

odlade vilket ökar mottagligheten för parasiter. Salmonider är stresskänsliga framför allt under smoltifieringen 

vilket kan vara en anledning till den minskning man har uppmärksammat av den odlade siljansöringen. Om 

tillväxttakten skiljer sig mellan den odlade och vilda i Siljan borde detta även kunna återspegla beteendet. Då 

åldern på de märkta fiskarna är okänd går det inte med säkerhet att avgöra om de är redo för lekvandring, inte 

heller om migrationsbeteendet skiljer sig åt åldersmässigt mellan grupperna. Hos atlantlax har man sett 
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morfologiska, fysiologiska och anatomiska skillnader mot den vilda i olika delar av livsstadier vilket kan påverka 

beteenden och fitness (Jonsson & Jonsson, 2006), vilket hade varit intressant studera vidare hos öringen i Siljan. 

Endast två fiskar, dessa av olika ursprung, registrerades i slutet av studieperioden vid utloppet av Orsasjön. Inga 

registreringar skedde i Oreälven eller Våmån. Detta kan tyda på att öringen i Siljan och öringen i Orsasjön 

(”hansjööring”) tillhör olika populationer med lokala adaptioner (Jonsson et al., 2003; Stabell, 1984) och att dessa 

små populationer är extra känsliga för en minskning av individer då detta kan ge inavelsdepression och utdöende. 

Detta borde öka intresset ytterligare i att övervaka dessa och skaffa sig mer kunskap för att kunna förvalta och 

bevara dessa unika populationer på det mest gynnsamma sättet.  

 

De data som använts till denna studie innefattar inte data från alla loggrar som finns placerade i Siljan. Det finns 

ytterligare ett antal loggrar i östra delen av Siljan (Rättviken). Detta innebär att de fiskar som inte registrerats 

hittills vid någon logger (n=3) kan befinna sig där, samt att rörelsemönstret hos de fiskar som följts kan visa sig 

vara mer omfattande än vad denna studie visat.  

I fiskodlingen i Särna används vatten från Österdalälven, detta borde ge den prägling på födelsevatten som ges i 

det vilda. Ändå kan vissa beteendeskillnader urskiljas avseende rörelser under migrationstider; dels temporära 

men även spatiala. Underlaget för detta är dock bristfälligt och det vore önskvärt att studera detta vidare. Vad 

gäller andra faktorer i uppväxtmiljön som förhindrar att fisken utvecklar ett naturligt beteende, borde även kunna 

påverka fiskens beteende i sjön. Trots att det alltid är F1-avkomman som sätts ut, har föräldragenerationen 

undgått naturlig selektion vilket innebär att fisk i odlingen som normalt inte hade överlevt i det vilda kan ge 

upphov till avkomma. Det är viktigt att jämföra beteenden mellan den odlade och vilda och att studera och försöka 

förstå hur eventuella beteendeskillnader påverkar öringpopulationen. Siljansöringen är en av få kvarvarande 

svenska sjövandrande öringar, hotad av fragmentering och habitatminskning. För att bidra till den biologiska 

mångfalden och ett väl fungerande ekosystem, men även för rekreation och ekonomiska intressen är det viktigt att 

denna population förvaltas effektivt. Det faktum att det skett en minskning av återvändande fisk av odlat 

ursprung, vilket kan bero på både högre mortalitet eller mindre motivation för homing, borde öka intresset i att 

studera öringens beteende ytterligare. Det är även viktigt med återskapande av  vandringsvägar och lekområden 

för att möjliggöra en livskraftig population av den vilda siljansöringen. 
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