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 Abstract 
 
Many species are today threatened by extinction. In streams and rivers, the historical clearing 
of obstacles in favour of transportation of floating timber has led to a decrease in the 
important habitat complexity. The larvae of freshwater pearl mussel (Margaitifera 
margaritifera) lives as a parasite on the gills of brown trout (Salmo trutta) wich effects the 
host negatively. In this study the effects of the activity, the amount of prey captured and the 
amount of initiated interaction with other trouts in different habitat complexity and different 
grade of infection from glochidia was investigated. The behaviour of brown trout was studies 
in the laboratory at Karlstads university in 2015. Analyses from data collected in laboratory 
studies at Karlstad University showed that there was no significant difference in activity or 
the amount of food captured between fish in complex and homogeneous habitats with high or 
low infection. In the case of initiated interactions there was a significantly higher rate of 
initiated interactions in homogeneous habitats than in complex habitats. The understanding of 
how the host is affected by parasites and even a changing habitat is important to be able to 
protect sensitive species with a parasitic lifecycle.  
 
Sammanfattning 
 
Många arters förekomst och utbredning hotas idag av habitatförändringar. I rinnande vatten 
har flottledsrensningen bidragit till att den viktiga komplexiteten hos habitaten har minskat. 
Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) vars glochidielarv lever som parasit i gälarna 
hos öring (Salmo trutta) och tidigare studier har visat att öringar påverkas negativt av 
infektion av flodpärlmusslans glochidielarver. I denna studie undersöktes 
habitatkomplexitetens påverkan på antalet fångade byten, aktivitetsnivå och interaktioner 
mellan öring med hög och låg infektionsgrad av musslans glochidielarver. Studier av 
beteende hos öringar med hög och låg infektion i komplexa och homogena habitat utfördas i 
laboratoriemiljö på Karlstads universitet år 2015. Det var inte några signifikanta skillnader i 
aktivitetsnivå eller födointag mellan öringar med hög och låg infektionsgrad i komplexa eller 
homogena habitat. Det initierades signifikant fler interaktioner i homogent habitat än i 
komplext habitat. Att förstå hur en parasits värdinteraktioner påverkas av förändrade habitat 
är viktigt för att kunna skydda känsliga arter med parasitiska livscykelstadier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Inledning 
 
Flottning av timmer pågick i landet från tidigt 1800-tal till början av 1980-talet. Detta var ett 
effektivt sätt att förflytta stora mängder timmer från avverkningsplatserna till 
uppsamlingsplatser för transport till sågverken. För att trädstammarna skulle få fri väg genom 
vattendragen rensades både små och stora vatten från så mycket störande material som 
möjligt, generellt stenblock, stenar och trästockar. Biflöden stängdes av och vissa strukturer 
byggdes i vattendragen för att underlätta arbetet. Detta skapade mycket homogena habitat 
som saknade många av de element som är viktiga för att upprätthålla en biologisk mångfald i 
dessa vattendrag (Nilsson., 2007). 
En av de arter som både direkt och indirekt påverkats av flottningen är den hotade 
flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) (Österling., 2015a). Flodpärlmusslan är en 
långlivad och störningskänslig art med dokumenterade livslängder på över 200 år 
(Länsstyrelsen, u.å.). Flodpärlmusslans larver kallas för glochidier och lever sina första tio till 
tolv månader som parasit på fiskar, inbäddade i gälarnas vävnad. I Sverige är öringen (Salmo 
trutta) den enda värdfisken (Österling., 2015b; Wengström et al., 2016). Efter att de tillvuxit i 
nästan ett års tid som parasit hos öringen släpper de små musslorna och gräver ner sig i botten 
på den plats där de kommer att spendera resten av sina liv (Österling., 2019). 
 
Öringens huvudsakliga födostrategi är så kallad ’drift-feeding’ där fisken står stilla mot 
strömmen och fångar bytesdjur som driver mot den. Varje individ försöker hålla en position 
där de får högst intag av energi med minst energiförlust. Detta benämns som netto-energi-
intag (NEI). Tidigare studier har visat att dominanta fiskar lyckas behålla de mest gynnsamma 
positionerna (Hayes, Stark & Shearer., 2000; Höjesjö., 2018; Filipsson et al., 2018). Efter att 
de kläcks etablerar ynglen ett revir som de skyddar mot inkräktare (Höjesjö., 2018). Öringar 
har utpräglade konkurrensbeteenden för att fastställa hierarkiska nivåer mellan individer och 
behålla sina revir. De uppvisar dominans genom att bitas, attackera, cirkulera runt varandra, 
’display’ där de visar upp sig med utsträckta fenor från sidan samt att jaga varandra.  
Öringar kan anpassa sitt beteende beroende på hur åtråvärt området den försvarar är. Om man 
försvarar ett åtråvärt revir är det värt att lägga mer energi och risker på att försvara det mot 
inkräktare. Ju mindre fördelaktigt område en öring är i besittning av desto längre tid kommer 
det ta innan ägaren initierar en attack mot inkräktare (Johnsson, Carlsson & Sundström, 
2000). Studier har visat att ju mer aggressiv en individ är, desto lättare har den att dominera 
exempelvis revir och födotillgångar. Aggressivitet är därför en viktig social faktor hos 
öringen (Harwood, Armstrong, Griffiths & Metcalfe., 2002; Wengström et al., 2016). 
Öring påverkas negativt av infektion med glochidielarver (Filipsson et al., 2018). Tidigare 
studier har visat att infekterade fiskar får energiförluster. Detta leder till minskad framgång 
vid jakt på föda då avståndet de kan lägga energi på att röra sig över minskar. Det föreslås 
även att infekterad fisk har sämre konkurrensförmåga i förhållande till fiskar utan infektion 
(Österling, Ferm & Piccolo., 2014). Filipsson et al. (2018) visade i sin studie att ej infekterade 
fiskar hade större framgång med att fånga föda än infekterade individer. Vidare visade de att 
dominanta individer fångade mer föda än sub-dominanta individer samt att de dominanta hade 
en högre aktivitetsnivå (Filipsson et al., 2018). Öring som infekterats av glochidier har visat 
sig utlösa reaktioner hos immunförsvaret och ha negativa effekter på fiskens förmåga att 
syresätta blodet. De behöver längre tid att återhämta sig från stress. Infektion påverkar även 
beteendet vilket bland annat visas genom minskad rädsla (Filipsson et al., 2017).   
 
Ett komplext habitat ger öringar fördelar såsom skydd från rovdjur och konkurrenter, fler 
potentiella revir samt mer föda. Tidigare studier har visat på minskade aggressionsnivåer hos 
öringar i ett mer komplext habitat. Aggressiva individer får inte lika stor fördel på grund av 



	

sin aggressivitet i ett komplext habitat jämfört med ett mindre komplext habitat. I komplexa 
habitat har lägre kortisolnivåer uppmätts vilket kan tyda på minskad stress (Höjesjö, Gunve, 
Bohlin & Johnsson., 2014). Det är lättare för fiskar att försvara revir i ett mer komplext 
habitat och skillnaderna mellan dominanta och sub-dominanta individer har visats minska 
med ökande komplexitet (Höjesjö, Johnsson & Bohlin., 2004). I ett komplext habitat kommer 
större objekt i vattnet att förändra hur vattnet rör sig, främst genom minskad flödeshastighet, 
vilket ökar fiskarnas möjligheter att välja en position i vattnet som kan spara dem energi 
(Höjesjö., 2018).  
Beteenden hos värdfisken är avgörande för överlevnaden hos glochidielarverna och genom att 
förstå hur infektion samt habitatets komplexitet och utformning påverkar öringens beteende 
kan det ge ökade möjligheter till att skydda både öringen och flodpärlmusslan (Filipsson et al, 
2018; Österling, Ferm & Piccolo., 2014).  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur interaktioner mellan öringar med hög och låg 
infektion av glochidielarver påverkas av habitatets komplexitet. Kommer aktivitetsnivå, 
initierade interaktioner och födointag att påverkas av hög och låg infektion av glochidielarver 
i kombination med komplext eller homogent habitat. Mina hypoteser är att I) infekterade 
individer kommer ha en lägre aktivitetsnivå, samt att aktivitetsnivån kommer att vara lägst i 
ett mer komplext habitat. II) I ett mer komplext habitat kommer antalet interaktioner att 
minska. Antalet initierade interaktioner kommer vara lägre hos individer med hög 
infektionsnivå jämför med de som har en lägre infektionsnivå. III) Högt infekterade individer 
kommer att ha sämre framgång i att fånga byten än individer med lägre infektion. I ett 
komplext habitat kommer skillnaden mellan infekterade och ej infekterade individer inte vara 
lika stor som i ett homogent habitat.  
 
Metod 
 
Med hjälp av standardiserat elfiske samlades 80 juvenila öringar (Salmo trutta) in från Älgån i 
september 2015. Fisken transporterades till Karlstads Universitet i genomluftade tankar. 
Öringen spenderade natten i tankarna för att dagen efter sövas (MS-222, 50mg/L) för att 
vägas, mätas och få infektionsgraden av glochidielarver bedömd. 58 fiskar hade över 100 
glochidier, 17 fiskar hade under 100 glochidier och fem fiskar var oinfekterade. Fisken 
delades in i två årsgrupper (0+ samt 1+) genom visuell bedömning och två-stegs 
klusteranalys.  
 
Fisken fördelades i 100-literstankar (0,65x0,5x0,3m) där vattnet filtrerades med externa 
filtersystem (Eheim-2217). Fisk med >100 glochidier placerades i en tank, fisk med 30-100 
glochider i en tank och fisk med 0-30 glochidier i en tank. Tankarna hade en belysningsperiod 
med dagsljus (100 Lux) i tio timmar och släckt i 13 timmar med en gryningsperiod och en 
skymningsperiod på 0,5 timmar vardera. Temperaturen i vattnet var tio grader Celsius. Under 
en 20 dagars tillvänjningsperiod utfodrades fiskarna med chironomid-larver (1% av 
kroppsvikten) en vecka innan experimenten samt 24 timmar innan experimenten. 48 timmar 
innan testen startade byttes 25% av vattnet och därefter höjdes temperaturen till 12 grader 
Celsius.  
 
Testarenor skapades i 7 meter långa strömtankar, med en vattenhastighet på 0,05 m•s-1vid 10 
centimeter vattennivå. Storleken på arenorna var 1x0,6x0,2m och de skapades med hjälp av 
rostfritt nät (maskstorlek 5,35mm. Trådgrovlek 1,0mm. 71% öppen yta) i uppströmsdelen. 
Botten var täckt med grus i grovleken 0,5-20mm. Tankens väggar var gråfärgade och ett 
observationsfönster fanns på ena sidan. Det var totalt fyra strömtankar varav två hade ett 



	

homogent habitat med endast grus på 0,5-20 mm medan de två andra simulerade ett mer 
komplext habitat med inredning bestående av grus, träddelar och stenar av olika slag. De 
komplexa tankarna var identiskt inredda och föremålen hade ingen påverkan på vattnets 
hastighet eller djup.  
 
Fiskarna delades in i en höginfekterad grupp och en låginfekterad grupp. De testades sedan i 
par med en höginfekterad och en låginfekterad individ. Totalt sattes 14 par samman. 8 par var 
1+ och 6 par var 0+. Genom att ta bort fettfenan på en av fiskarna i varje par så kunde de 
särskiljas under försökens gång. Vilken fisk som markerades skedde slumpmässigt mellan 
infekterade och mindre infekterade individer för att detta inte ska ha någon påverkan på 
resultaten. Försöken förbereddes genom att fiskarna i varje par fick vara ifred i varsitt 60 liters 
akvarium (0,75x0,4x0,2 m) under 1 timmes tid. Alla akvarier i försöket höll samma 
vattentemperatur, ljusmängd och dagslängd. När ett par spenderat 1 timma i ett 
acklimatiseringsakvarium fångades de med håv och överfördes till en testarena. Efter 10 
minuters tid släpptes den första tinade chironomidlarven i via ett plaströr mitt i akvariet på 
10cm djup. Detta upprepades var 15 sekund i 20 minuter. Allt dokumenterades med 
videokamera (Canon XA10) med kommentarer under tidens gång för att underlätta 
insamlandet av datan.  
 
Efter att försöket avslutats överfördes paret tillbaka till varsitt 60-liters akvarium där de 
spenderade ytterligare en timme innan de håvades över till en annan arena med annorlunda 
behandling med samma procedur vad gäller tidsupplägg, tillskott av chironomidlarv samt 
dokumentation. Paren startade i en slumpmässigt utvald behandling (komplext eller 
homogent) med 7 par som startade med vardera behandling. För att exakt kunna räkna antalet 
glochidielarver hos varje fisk avlivades vid försökens slut alla individer via överdos av 
sömnpreparat (MD-222, 60mg/L) och konserverades i 95% etanol.  
 
När filmerna skulle analyseras definierades följande interaktioner (initierade): 
1) Display, en fisk visar upp sina fenor antingen framför eller vid sidan om den andra 
individen.  2) Cirkling, två individer cirkulerar runt varandra. 3) Attack, en fisk attackerar en 
annan fisk. 4) Jakt, En fisk följer efter när den andra fisken flyr. Alla interaktioner 
summerades för varje individ. Även det totala antalet chironomid-larver som fångades av 
varje individ summerades. Aktiviteten hos fiskarna klassades på följande vis:  
1) En individ ligger på botten. 2) En individ står still i vattnet. 3) En fisk simmar/glider sakta 
genom akvariet. 4) En fisk simmar aktivt i akvariet. Data samlades var 15:e sekund och alla 
81 mätvärden från vardera fisk summerades till en total aktivitets-summa.  
 
Skillnad mellan hög- och låginfekterade individer i komplext och homogent habitat 
analyserades via 2-vägs ANOVA i excel vad gäller antal fångade byten, aktivitetsnivå samt 
antal initierade interaktioner.  
 
Resultat 
 
Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i aktivitetsnivå mellan låg och 
höginfekterade individer i komplexa och homogena habitat (figur 1) (2-vägs ANOVA F= 
2,37, p= 0.13, df=55).  
Vidare visade analyserna av initierade interaktioner (figur 2) för hög och låginfekterade 
öringar i komplext och homogent habitat på att det fanns en signifikant skillnad mellan 
grupperna då det initierades signifikant fler interaktioner i homogent habitat än i komplext 
habitat ( 2-vägs ANOVA F= 9.34, p=0.0035, df=55). 



	

Till sist analyserades skillnader i hur framgångsrika hög och låginfekterade individer i 
komplext och homogent habitat var på att fånga föda (figur 3). Analys via 2-vägs ANOVA 
visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika grupperna (2-vägs 
ANOVA F= 1.84, p= 0,18, df=55).  
 

 
Figur 1. Skillnad i aktivitetsnivå hos öringar med hög respektive låg infektion av glochidier i komplext 
och homogent habitat uttryckt i medelvärde av tilldelad aktivitetspoäng.  
 

 
Figur 2. Interaktioner hos öringar med hög respektive låg infektion av glochidier i komplext och 
homogent habitat uttryckt i medelvärde av antal initierade interaktioner. 
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Figur 3. Antal fångad föda hos öringar med hög respektive låg infektion av glochidier i komplext och 
homogent habitat uttryckt i medelvärde av antal fångade födoobjekt.  
 
 
Diskussion 
 
Den första hypotesen (I) förkastas då det inte fanns någon signifikant skillnad varken mellan 
hög och låg infektion i relation till habitatets komplexitet. Tidigare studier har visat på att 
infektion av glochidielarver påverkar öringens återhämtningstid efter att den utsatts för stress. 
Filipsson et al. (2017) observerade en högre ventilationstakt av gälarna vid hög infektion av 
glochidielarver, vilket den första hypotesens antaganden baserades på då detta skulle kunna 
tyda på att de behöver minska sin aktivitetsnivå för att återhämta sig i förhållande till 
individer med lägre infektionsnivå. Anledningen till att det i denna analys inte påvisade någon 
signifikant skillnad i aktivitetsnivå mellan testgrupperna kan bero på att öringen kompenserar 
den försämrade syreupptagningsförmågan i gälarna med att höja antalet röda blodkroppar 
vilket leder till att blodet kan transportera syre mer effektivt (Filipsson et al., 2017; 
Wengström et al., 2016). Det kan också vara så att det är de mest aktiva individerna som 
utsätts för störst sannolikhet att infekteras av glochidielarver då de rör sig mer aktivt i 
habitatet. Detta kan göra att en potentiell sänkning av aktivitetsnivån inte märks lika tydligt i 
försök mot fiskar med en lägre ursprunglig aktivitetsnivå som har en låg infektionsgrad 
(Wengström et al., 2016). Ett komplext habitat ger öringar större möjligheter att hitta bra 
platser att positionera sig på i vattenkolumnen för att spara så mycket energi som möjligt, det 
vill säga få ett så högt nettoenergiintag som möjligt, vilket var en av grunderna till den första 
hypotesen men som inte återspeglade resultatet i denna undersökning (Höjesjö,. 2018; Hayes, 
Stark & Shearer,. 2000). 
 
När det kommer till antalet initierade interaktioner (display, attacker, jakt och cirkling) kan 
man se en signifikant skillnad mellan testgrupperna då det initierade fler interaktioner i 
homogent habitat än i komplext habitat. Detta innebär att den andra hypotesen (II) inte kan 
förkastas eftersom att det gick att uppvisa en signifikant skillnad i antalet initierade 
interaktioner mellan komplext och homogent habita. Tidigare studier har visat på att ett 
komplext habitat ger enskilda individer större möjlighet att gömma sig för mer dominanta 
individer i kombination med lägre aggressionsnivåer hos de dominanta fiskarna (Höjesjö, 
Gunve, Bohlin & Johnsson,. 2014; Höjesjö, Johnsson & Bohlin,. 2004). I denna analys kunde 
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man se att höginfekterade individer initierade signifikant färre interaktioner jämfört med de 
andra grupperna vilket går i linje med resultaten från de tidigare utförda studierna.  
 
Den tredje hypotesen (III) förkastas då det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet 
fångad föda. I tidigare studier har det visat sig att laxfiskar som haft en hög infektion av 
glochidielarver får en försämrad framgång vad gäller att säkra föda (Wengström et al,. 2016; 
Österling, Ferm & Piccolo,. 2014). Detta går i motsats till vad denna studie visade då 
individer med hög infektion inte hade ett signifikant lägre intag av föda under försöken. En 
annan studie visade på att framgångsnivån, bland annat vad gäller att fånga föda, blir lägre i 
ett mer komplext habitat för mer dominanta individer (Höjesjö, Johnsson & Bohlin,. 2004). 
En studie av Harwood, Armstrong, Griffith och Metcalfe (2001) påvisades att dominanta 
individer hade lägre framgång i födointag jämfört med sub-dominanta individer då de lägger 
mer tid och energi på aggressiva interaktioner mot andra fiskar.  
 
Att förstå hur värdfiskarna påverkas dels av infektion men även av förändringar i habitatet är 
mycket viktigt för att på ett bättre sätt förstå och ha möjlighet att skydda den hotade 
flodpärlmusslan från utrotning då deras reproduktion är beroende av att det finns gott om 
värdfiskar att infektera (Österling,. 2015a; Österling,. 2011). Att skydda hotade arter är sällan 
en enkel uppgift och att rädda en art med en mer komplicerad livscykel kräver en stor 
förståelse för de bakomliggande mekanismerna (Österling, Greenberg & Arvidsson,. 2008)  
I framtida studier skulle det vara intressant att genomföra fler försök med ett större antal 
testobjekt för att få en större mängd data och se om det skulle ge ett annorlunda resultat. I 
denna studie användes en design på komplext habitat och en design på ett homogent habitat 
som kontroll. Det skulle vara intressant att studera hur olika utformningar av komplexa 
habitat kan påverka öringarnas beteende för att sedan kunna implementera detta i hur 
restaureringar av vattendrag genomförs på bästa möjliga vis.  
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