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Sammanfattning 
 
Gäddan (Esox lucius) är en toppredator och nyckelart som är beroende av grunda och 
vegetationsrika rekryteringsmiljöer. Dessa miljöer hyser risk att minska i sjöar med mänsklig 
påverkan, vilket i sin tur skulle kunna leda till lägre överlevnad hos gäddlarver och yngel till 
följd av intraspecifik konkurrens av föda. Under två veckors tid undersöktes överlevnaden hos 
gäddyngel (< 30 mm, medellängd = 20 mm) i relation till täthet, för tätheter mellan 2-20 
individer/m2, fördelat i 10 burar placerade i en naturlig uppväxtmiljö. Jag fann ett signifikant 
negativt samband mellan täthet och överlevnad i burarna, där en ökad täthet miskade 
överlevnaden av gäddyngel. Täthetsberoende tillväxt kunde inte konstateras hos gäddynglen, 
men de två längsta individerna och individerna med högst individuell tillväxt återfanns vid 
högst- respektive näst högst initial täthet. Mina resultat stöder hypotesen att överlevnaden är 
täthetsberoende för gäddlarver i en naturlig rekryteringsmiljö, och bidrar med kunskap att ta 
hänsyn till vid förvaltning av gäddpopulationer.  
 
Abstract 
 
Pike (Esox lucius) is a top predator keystone species dependent on shallow, vegetated areas for 
recruitment. These types of habitats stand at risk of reduction in human impacted lakes, which 
in turn could lead to lower survival of pike fry and -larvae due to intraspecific competition for 
food. During a time period of two weeks, the survival of pike fry (< 30 mm, mean length = 20 
mm) was studied in relation to fry densities between 2-20 pike/m2, in 10 enclosures placed in a 
natural nursery habitat. I found that survival of pike-fry within the enclosures was significantly 
negatively correlated to initial stocking density, where an increase in density led to lower 
survival of pike fry. No evidence of density dependence was found for growth of pike fry, 
although the two longest fry and fry with the highest individual length increase were found at 
the highest- and second highest initial densities. The results support my hypothesis that the 
survival of pike fry is density dependent in a natural nursery habitat, and provides further 
knowledge for consideration in population management of pike.   
 
 
Inledning 
 
Intraspecifik konkurrens av föda är är en stark selektiv kraft hos alla djurgrupper, inklusive 
fiskar och kan leda till bland annat dietspecialisering, segregering och individuella nischer för 
en och samma art (Ward, Webster, & Hart, 2006).  
Gäddan (Esox lucius Linnaeus) är en toppredator som beskrivs som nyckelart och kan därmed 
påverka- och strukturera hela ekosystem (Craig, 2008; Raat, 1988). Leken sker under våren på 
grunda- och vegetationsbeklädda områden, vid vattentemperaturer omkring 6-14°C 
(Craig, 2008; Nilsson m.fl., 2011; Raat, 1988). Gäddan är opportunistisk vid val av leksubstrat 
och lek kan ske på både terrestra- (gräs- och halvgräs) samt submersa-, akvatiska arter, så länge 
vegetationen är vattentäckt (Cooper, Mead, Farrell, & Werner, 2008; Nilsson m.fl., 2011). 
Typiska exempel på lekmiljöer är låglänt sankmark och strandängar, som vanligen 
översvämmas under våren och snabbt värms upp (Cucherousset, Paillisson, Cuzol, & Roussel, 
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2009; Jonsson & Eriksson, 2015; Svärdson, 1964; Svärdson & Molin, 1968). Honan fäster 
rommen på vegetationen, som har en utvecklingstid på 120 - 144 dygnsgrader, vilket motsvarar 
ca 6-14 dagar beroende på rådande vattentemperatur (Bondarenko, Drozd, & Policar, 2015). 
Larverna är ca 8-9 mm långa när de kläcks och lever sin första tid fastsittande på vegetationen, 
där de livnär sig av sin gulesäck fram till dess att de når en längd av 11-13 mm, då de blir 
frisimmande (Raat, 1988).  
 
De frisimmande larvernas föda består till en början av djurplankton och evertebrater, men antar 
en allt mer fiskbaserad diet ju större gäddorna blir (Raat, 1988). I studien av Kipling & Frost, 
(1970) skriver de att gäddlarvernas planktivora livsstadie är en kritisk period, där födotillgången 
är avgörande för deras tillväxt och överlevnad. När de nått en storlek av 25 mm skiftar 
gäddynglen från djurplankton till större byten som t.ex. fiskar, artfränder inkluderat till följd av 
kannibalism. 
 
Gäddan utvecklar tidigt ett kannibalistiskt beteende, som spelar en stor roll i artens 
populationsdynamik (Bry, Basset, Rognon, & Bonamy, 1992; Craig, 2008; Hühn, Lübke, Skov, 
& Arlinghaus, 2014; Svärdson & Molin, 1968). Kannibalism kan hos gäddlarver antas vid 
längder omkring 60-70 mm  (Bry m.fl., 1992), men har som redan nämnts även påvisats hos 
mindre storlekar (Giles, Wright, & Nord, 1986). Överlevnad har hos larver- och yngel av gädda 
visats minska med ökad täthet (Bry m.fl., 1992; Kucharczyk, Mamcarz, Kujawa, & Skrzypczak, 
1998). I studien av Wright & Giles (1987) observerades hög mortalitet vid tätheter över 5 
gäddor /m2. Studier har visat att tätheten av gäddlarver påverkar tiden för kannibalism att 
uppstå, samt vidare utveckling av kannibalism (Bry m.fl., 1992; Giles m.fl., 1986). Brist på 
föda av större storlek har t.ex. visats vara en utlösande faktor till kannibalism (Skov & Koed, 
2004). För gädda har habitatets struktur visats ha en direkt- och indirekt inverkan på mortalitet 
till följd av kannibalism (Skov & Koed, 2004).  
 
Habitatkomplexitet har visats påverka födointag och agonistisk interaktion hos fiskar, 
exempelvis har död ved stor betydelse för konkurrensintensitet hos öring (Salmo trutta) i 
strömmande vattendrag (Gustafsson, Greenberg, & Bergman, 2012). För gäddan är 
habitatkomplexitet i form av vegetation, djup, turbiditet, faktorer som påverkar överlevnad och 
rumsfördelning i både juvenil- och larvstadier (Cucherousset m.fl., 2009; Oele, Gaeta, Rypel, 
& McIntyre, 2019; Salonen & Engström-Öst, 2013; Skov, Berg, Jacobsen, & Jepsen, 2002).. 
Många tidigare studier har gjorts på täthetsberoende hos gäddlarver, de flesta ur ett 
odlingsperspektiv, men få försök har utförts i en naturlig rekryteringsmiljö.     
 
I denna studie presenteras resultat från ett fältexperiment med gäddyngel i en naturlig 
rekryteringsmiljö, vilken undersöker effekterna för hur olika tätheter av gädda påverkar 
överlevnad och tillväxt. Hypoteserna som testades var: höga tätheter av gäddyngel (i) minskar 
överlevnaden, (ii) ökar det totala antalet överlevande och (iii) ger lägre tillväxt till följd av 
intraspecifik konkurrens. 
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Material och metod 
 
Område 
 
Hagelviken (SWEREF99 TM: 6577750, 1393624) är en 240 hektar stor och grund sydvänd 
vik i norra Vänern. Den är ansluten till Storvänern via ett sund, vilket begränsar vattenutbytet. 
Dominerande strandvegetation är starr och bladvass med inslag av kaveldun. Platsen för min 
studie ligger i vikens nordvästra del (fig 1 och 2), som är beläget vid en strandäng med 
säsongsvis betande kor. Medelvattendjupet vid studieplatsen var under studien 25 cm. 
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fördelat i 10 burar placerade i en naturlig 
uppväxtmiljö. Bildkälla: Lantmäteriet 

 

 

Figur 1. Topografisk karta över Hagelviken. Gul pil 
markerar platsen där experimentet undersökte överlevnad 
och tillväxt hos gäddyngel i relation till tätheter mellan 2 – 
20 gäddor/m2, fördelat i 10 burar placerade i en naturlig 
uppväxtmiljö.  Bildkälla: Lantmäteriet 
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Försöksdesign 
 
Gäddlarverna samlades in vecka 19 genom håvning i studieområdet och närliggande områden 
med specialbyggda håvar, ämnade specifikt för fångst av gäddlarver. Håvens öppning var 
kvadratiskt utformad, med måtten 30x30 cm, vitt håvnät med maskstorlek 2x2 mm. Skaftet var 
av lättmetall, med längden ca 1,5 m. De håvade gäddlarverna flyttades med hjälp av en liten 
plastsked till en plastflaska, där de förvarades under tiden insamlingen pågick. Totallängden 
uppmättes för samtliga gäddlarver som ingick i experimentet. Längder varierade mellan 11 mm 
(min) upp till 30 mm (max), och medellängden för de insamlade gäddorna var 20 mm. Totalt 
insamlades 208 st gäddlarver. De insamlade gäddlarverna släpptes ut i 10 oktagoniskt 
utformade burar (omkrets 5 m och yta ca. 1,9 m2) (fig. 4), utifrån de förutbestämda tätheterna 
(2 - 20 gäddor/m2). Inhägnaderna konstruerades av trästolpar och myggnät, som fästes med 
häftpistol (fig. 4). Gäddlarverna lämnades i inhägnaderna i 14 dagar, varvid inhägnaderna noga 
håvades totalt 3 ggr, mellan (20/5-21/5-19), för insamling, sluträkning och slutmätning. För att 
skydda burarna från betande boskap sattes en elstängselattrapp upp runt inhägnaderna. 
Vattentemperatur samlades in via två dataloggrar; (#UA-001-64, HOBO, Massachusetts, 
United States) samt vattentemperatur+ljus (#UA-002-64, HOBO). För att minska effekten av 
direkt solinstrålning fästes dataloggarna i norrläge, på varsin stolpe, en bit upp från botten på 
två  av burarna (fig. 3).  

  
 
 
Statistik analys 
 
För mina statistiska analyser har jag använt mig av 
Microsoft® Excel for Mac. 95% signifikansnivå (p < 0,05)  
användes för samtliga analyser. För att undersöka om 
mortaliteten hos gäddlarver var täthetsberoende gjordes en 
linjär regressionsanalys mellan proportion överlevare (antal gäddyngel vid slut / antal 
gäddyngel vid start), (antal refereras hädanefter till som (n)), och initial täthet (gäddor /m2). 
För att undersöka ett eventuellt samband för täthet och medeltillväxt gjordes en 
regressionsanalys mellan initial täthet (antal gäddor /m2) och medeltillväxten (längdslut – 
längdstart). För att undersöka ett eventuellt samband mellan den individuella tillväxten och 
initial täthet (antal gäddor /m2) gjordes en regressionsanalys för täthet (gäddor /m2) och störst 
individuell tillväxt (maxlängdslut – maxlängdstart) (tabell 1).  

Figur 4. Foto taget på en av burarna. 
10st Burar sattes ut i naturlig 
uppväxtmiljö för att undersöka 
effekten olika tätheter av gäddyngel 
(2 – 20 gäddor/m2) hade på 
överlevnad och tillväxt.  

Figur 3. Vattentemperaturen (°C) från dataloggrarna under två 
veckor (7/5 – 21/5-19), för undersökningen om överlevnad och 
tillväxt hos gäddyngel i relation till tätheter mellan 2 – 20 
gäddor/m2, i en naturlig uppväxtmiljö.   
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Resultat 
 
Av totalt 208 gäddlarver vid studiens startpunkt återstod 28 st vid sluträkningen (13,5 %) efter 
14 dagar. Flest antal överlevande (6 st), återfanns i bur 3 (initial täthet 6 st/m2 = 11st) (tabell 
1.). Det fanns ett signifikant negativt samband mellan täthet och överlevnad (linjär regression; 
proportion överlevande = 0,64-0,02 xtäthet (gäddor /m2), P = 0,037, R2 = 0,44, n = 10), (fig. 5). 
Ekvationen, y =  -0,02x + 0,64. R2 visade att 44% av datapunkterna kan förklaras av 
parametrarna.  

 
 
 
  

Bur 
Antal vid 
start (n=) 

Maxlängd vid 
studiens start 

(mm) 

Antal vid 
studiens 
slut (n=) 

maxlängd 
vid studiens 

slut 

Maximal 
tillväxt  

(mm/14 dagar) 

Maximal 
tillväxt  

(%) 
1 4 22 1 38 16 72,7 
2 8 23 2 29 6 26,1 
3 11 28 6 35 7 25,0 
4 15 29 2 45 16 55,2 
5 19 26 1 35 9 34,6 
6 23 28 5 42 14 50,0 
7 26 30 3 33 3 10,0 
8 30 25 3 34 9 36,0 
9 34 28 3 57 29 103,6 

10 38 26 2 53 27 103,8 
Total n 208  28    

Tabell 1. Start- och slutvärden för antal (n), maxlängd, max(störst) individuell tillväxt och 
procentuell tillväxt hos gäddynglen.  

 

Figur 5. Proportion överlevnad hos gäddor över en 2-veckors tidsperiod i burar om 10 initialt 
olika tätheter. Till punkterna för proportion överlevnad användes transformerad data 
(ASIN(SQRT(slut-n/start-n)). 
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Medeltillväxten tenderade att öka med täthet, men var ej statistiskt signifikant (p = 0,197)(fig. 
6 och 7).  
 

 
Figur 6. Längdförändring i medellängd för gäddyngel över en 2-veckors tidsperiod om 10 initialt olika tätheter. 

 
Figur 7. Totala medellängden för de initiala tätheterna (gädda /m2) vid start (svarta staplar) och slut, två veckor 
senare (streckade staplar). Felstaplarna anger standardavvikelsen för respektive täthet. 
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Den största individuella tillväxtökningen (29 resp. 27 mm) återfanns hos individer från 
burarna med högst- (20 gäddor /m2) resp. näst högst- (18 gäddor /m2) täthet vid start (fig. 8, 
tabell 1). Burarna med högst täthet stod vid studiens slut för de tre största individerna; 47 och 
57 mm (bur 9) samt 53 mm (bur 10), dock fanns inget signifikant samband mellan individuell 
tillväxt och täthet (fig. 8 och 9).  

  
 
 
 
 
Diskussion 
 
Min studie visar att det hos gädda i tidigt livsstadie, fanns ett negativt samband mellan initial 
täthet (gädda /m2) och överlevnad under 14 dagar. Detta samband bekräftas av andra studier, 
bl.a. (Bry m.fl., 1992; Giles m.fl., 1986; Kucharczyk m.fl., 1998). Tidigare studier visar dock 
att täthetsberoende mortalitet inträder vid olika tidpunkter i gäddans utveckling. I t.ex. studien 
av Bry m.fl., (1992) var täthetsberoende överlevnad statistiskt signifikant fram till dag 12, då 
gäddorna ännu inte hade uppvisat kannibalistiskt beteende. I kontrast visade studien av Wright 
& Giles, (1987), att överlevnaden i början var täthetsoberoende, för att sedan skifta till att bli 
täthetsberoende i juni, vilket sammanföll med deras första notering av kannibalism, trots att 
större föda, 0+ yngel av braxen (Abramis brama) och mört (Rutilus rutilus) tillfördes.  
 
Jag fann inget stöd för min andra prediktion; att höga tätheter skulle ge fler överlevande gäddor 
än låga tätheter. Den troligaste förklaringen till de låga totala antalet överlevande gäddor (28 
st), från ursprungliga (208 st) är troligen på grund av att, de i ett begränsat levnadsutrymme 
snabbt reglerar populationen till endast ett fåtal individer till följd av kannibalism. Att 
kannibalism är en populationsreglerande faktor framgår tydligt av många andra studier (Bry, 
m.fl., 1992; Craig, 2008; Hühn m.fl., 2014). Wright & Giles, (1987) som drar exempelvis 
slutsatsen att tätheter < 5 gäddor per m2 är att rekommendera för att undvika täthetsberoende 
mortalitet, oavsett tillgång till annan lämplig föda.  
 
Överlevnad och tillväxt hos små och ännu icke-kannibalistiska gäddlarver verkar främst styras 
av intraspecifik konkurrens om föda (Kipling & Frost, 1970; Salonen & Engström-Öst, 2013). 
Utifrån detta hade utgången av min studie troligtvis varit annorlunda, gällande tillväxtmönster 
för de olika tätheterna, om gäddorna varit mindre vid insamlingen. Resultaten från min studie 
visade en tendens till att tillväxten var täthetsberoende, men detta kunde inte stärkas statistiskt. 
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Figur 9. Foto på studiens största 
gädda (57 mm).  
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Däremot stod burarna med högst- resp. näst högst start-täthet (bur 9 och 10), vid slutet av 
studien för de tre största individerna (57, 53 och 47 mm), samt för de två individerna med högst 
individuell längdökning (+29 resp. +27 mm) och procentuell tillväxt (103,8 och 103,6%)(fig. 
8, tabell. 1). Tillväxten har visats öka markant vid dietskiftet från evertebrater till fisk (Oele 
m.fl., 2019). I min studie tillfördes ingen föda, vilket troligtvis resulterade i att gäddorna själva 
utgjorde den enda tillgängliga större födan. Troligt är att de största gäddorna i burarna med hög 
täthet gynnades av tillgången av sina mindre artfränder. Höga tätheter av gäddlarver skulle 
således, i naturen själva kunna utgöra tillgången av större byten vid dietskiftet, vilket kan vara 
av stor betydelse för den totala överlevnaden om annan födoresurs saknas. 
 
Giles m.fl, (1986) noterade i sina experiment på gäddyngel att det var den största individen i 
samtliga tankar/akvarium som först blev kannibal. Huruvida detta gällde för min studie kan jag 
inte säga med säkerhet, då jag inte märkte individerna, men det förefaller inte helt otroligt. 
Mortalitet hos 0+ gäddor har visats kunna vara tydligt storleksberoende, där överlevnaden hos 
de största individerna kan vara många gånger högre än för mindre individer (Grønkjær m.fl., 
2004). 
 
Habitatkomplexitet är en betydande faktor för hur fiskar fördelar livsutrymmet och interagerar. 
T.ex. har mängden död ved i strömmande vattendrag visats påverka agonistiska interaktioner 
(hotfulla beteenden),  födointag och energiförbrukning hos öring (Gustafsson m.fl., 2012). 
Liknande resultat kan hittas hos gäddan, som visats föredra strukturellt komplexa habitat 
framför habitat med mindre komplexitet, främst till följd av att komplexa habitat (mycket 
växtlighet) erbjuder god tillgång på gömställen och skydd. Samma struktur används samtidigt 
av kannibalistiska gäddor för jakt, vilket kan ge en direkt motsatt effekt (Skov & Koed, 2004). 
Ett komplext habitat minskar troligtvis risken/chansen för gäddor att stöta på varandra, vilket 
likt död ved i ett strömmande vattendrag torde minska konkurrensen om föda och öka 
överlevnaden. Naturvårdsåtgärder kan i många fall hjälpa till att återskapa påverkade habitat 
t.ex. lek- och uppväxtmiljöer, och på så vis stärka sviktande bestånd.  
 
Längst ostkusten, har det skapats s.k. “gäddfabriker”, där man genom att temporärt dämma upp 
ett vattendrag, skapat en våtmark som fungerar som lek- och uppväxtmiljö för både gädda och 
andra vårlekande fiskar. Av endast ett fåtal hektar våtmark kan det årligen simma ut 
hundratusentals gäddyngel (Nilsson m.fl., 2011). I samma studie sammanfattar de att det inte 
är våtmarksytan som avgör yngelproduktion, utan ytan av lämpligt lek- och uppväxthabitat 
(starr, halvgräs m.m.). Detta då gäddfabriker med begränsad mängd vegetation och stora ytor 
sediment- och jordytor inte resulterade i någon ökning av mängden utvandrande gäddyngel. 
Tillgången av rekryteringsområden har i ett skärgårdsområde i Östersjön visats vara en stark 
begränsande faktor för populationen av adult, könsmogen rovfisk, vilket understrukit vikten av 
att skydda sådana habitat (Sundblad, Bergström, Sandström, & Eklöv, 2014). I en omfattande 
engelsk studie från Windermere, fann man inget samband mellan vuxet gäddbestånd och 
rekrytering av yngel (Paxton, Winfield, Fletcher, George, & Hewitt, 2009). Med andra ord 
pekar resultaten från förenämnda studien på att stora mängder gäddyngel och smågäddor inte 
behöver spegla ett gott vuxet bestånd.  
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Min studieplats Vänern är en naturlig sjö, men utgör i dag Sveriges största regleringsmagasin 
och det finns många motstående intressen, t.ex. (jordbruk, elproducenter, sjöfart, strandnära 
bebyggelse) för hur regleringen ska skötas (Eklund, Stensen, Ghasem, & Jacobsson, 2018). Den 
tappningsregim som implementerades 2008 innebar en generell sänkning av vattennivån i 
Vänern, samt minskade nivåfluktuationer och risken för översvämning. Igenväxning av grunda 
områden rapporteras som ett av flera framtida problem till följd av den nya strategin (Eklund 
m.fl., 2018). Vid låga vattenstånd riskerar grunda vikar att torka ut och därmed torrlägga både 
rom, gäddyngel och vuxna individer (Mingelbier, Brodeur, & Morin, 2008). 
 
Min studieplats var belägen vid just en låglänt strandäng, invid en grund vik, och utgör ett 
sådant område som riskerar att förämras ur ett gäddbevarandeperspektiv. Säsongsvis betande 
kreatur som ges möjlighet att beta en bit ut i vattnet förhindrar till viss del igenväxning, 
samtidigt som de trampar upp stigar, skapar varierande djup och luckor i vegetationen, vilket  
på så vis bidrar till att öka habitatets komplexitet och struktur. För gäddan skulle igenväxning 
innebära en förlust av tillgängligheten till lek- och uppväxtmiljöer. Utan höga vattennivåer 
under våren skulle lekmogna gäddor inte längre kunna leka på översvämmade stränder och 
strandängar som tidigare.  
 
Resultaten av denna studie har visat att överlevnaden hos gäddyngel är täthetsberoende. För att 
stärka rekrytering och bestånd av gädda bör man lägga fokus på att förhindra egenväxning och 
arbeta för att maximera yta och tillgänglighet till gäddans lek och uppväxtmiljöer. 
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