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Sammanfattning 

Den globala genomsnittstemperaturen förväntas öka 3–5 °C under det kommande århundradet, som 

konsekvens av den globala uppvärmningen. Negativa effekter förväntas drabba poikiloterma djur, 

däribland fisk, genom förändringar i deras fysiologi inklusive metabolism. Tidigare har det även 

visats att metabolism har ett samband med vandringsbenägenhet, vilken då också påverkas av en ökad 

temperatur orsakad av global uppvärmning. Syftet med den här studien var att undersöka om höjd 

temperatur under ägginkubation har en effekt på metabolismen hos en delvis migrerande fiskart. 

Hypoteserna för denna studie var att (i) ventilationshastighet (VR) kommer att minska som resultat av 

varmare temperaturer under inkubation, samt (ii) att avkomma med anadroma föräldrar förväntas ha 

en högre VR jämfört med avkomma med residenter som föräldrar. VR, som ett mått på metabolism, 

undersöktes på årsyngel av öring (Salmo trutta) under försök i respirationskammare. Befruktade ägg 

från fyra olika korsningar av föräldrar (anadrom x anadrom, resident x resident, anadrom hane x 

resident hona, resident hane x anadrom hona) genomgick inkubering under normala respektive varma 

(normala + 3 °C) vattentemperaturer. En Tvåvägs-ANOVA uppvisade en signifikant interaktion 

mellan inkubationstemperatur och korsningstyp på VR. Varmare inkubationstemperatur hos 3 av 4 

korsningstyper gav högre VR, utom för individer med två anadroma föräldrar. Individer med en 

anadrom far hade en högre VR än individer med en resident far. Stöd kunde alltså delvis uppvisas för 

båda hypoteser. Metabolism kan starkt vara genetiskt betingat, och andra bidragande faktorer som kan 

tänkas ha ett inflytande på metabolism och VR är epigenetiska faktorer, stressfaktorer, äggstorlek med 

mera. Studier av detta slag kommer att ha betydelse för en ökad förståelse för vilka effekter den 

globala uppvärmningen kommer att ha på migrerande arter av fiskar samt poikiloterma ryggradsdjur i 

övrigt. 
 

 

 

Abstract 
The average global temperature is expected to rise by 3-5 °C at the end of the century, as a 

consequence of global warming. Negative effects are expected on poikilothermic animals, including 

fish, with changes in their physiology including metabolism. Metabolism has earlier been proven to 

have an association with propensities to migrate, which might be affected by raised temperatures as a 

consequence of global warming. The purpose of this study was to investigate if raised temperatures 

during incubation of eggs has an effect on metabolism in a partly migrating species of fish. The 

hypotheses for this study were: (i) ventilation rate (VR) will decrease as a consequence of warmer 

incubation temperatures, and (ii) offspring of anadromous parents are expected to have a higher VR 

compared to offspring of residential parents. VR, as a proxy for metabolic rate, was measured on 

young-of-the-year brown trout (Salmo trutta) during trials in respiration chambers. Fertilized eggs 

from four different crossings of parents (anadromous x anadromous, residential x residential, 

anadromous male x residential female, residential male x anadromous female) underwent incubation 

in normal and warm (normal + 3 °C) water temperatures respectively. A Two-way ANOVA showed a 

significant interaction between incubation temperature and crossing on VR. Warmer incubation 

temperatures in 3 out of 4 crossings resulted in a higher VR, except for individuals with two 

anadromous parents. Individuals with an anadromous father had a higher VR than individuals with a 

residential father. Evidence that partly supports both hypotheses was therefore found. Metabolism 

might have a strong genetic component, and other factors that might have an effect on metabolism and 

VR are epigenetics, stress, egg size etcetera. Studies of this kind will be of importance in getting a 

greater understanding of the effects of global warming on migrating species of fish, and on 

poikilothermic vertebrates in general. 

 

 

 

 



2 

 

Inledning 

Sedan 1850 har den globala genomsnittstemperaturen ökat med 0,85 °C, och beräknas stiga ytterligare 

3–5 °C under det kommande århundradet beroende på vilken klimatmodell som används vid denna 

uppskattning (Pachauri et al., 2014). Den arktiska regionen förväntas värmas upp snabbare än övriga 

jordklotet (Pachauri et al., 2014). Mätningar har dessutom visat att den globala uppvärmningen har en 

större inverkan på vintersäsongen än sommarsäsongen, det vill säga vintertemperaturer höjs i 

snabbare takt än sommartemperaturer (Arndt, 2015). Data har även visat att under de senaste 100 åren 

har havens yttemperatur ökat med cirka 0,13 °C per årtionde (The International Union for 

Conservation of Nature [IUCN], 2019), och en studie av O’Reilly et al. (2015) har visat att globala 

ytvattentemperaturer i sötvattenssjöar ökar i en ännu snabbare takt, med 0,34 °C per årtionde i 

genomsnitt. Den globala uppvärmningen förväntas ha en mycket stor negativ påverkan på ekosystem i 

sötvatten och dess arter, både i sjöar och vattendrag (Hershkovitz, Strackbein & Hering, 2013), och 

den globala uppvärmningen tros påverka fisk på alla nivåer i den biologiska hierarkin, från cell upp 

till samhällsnivå (Crawley, Johnson & Sumpter, 2013).  
     Temperatur är den abiotiska faktor som har störst påverkan på livscykeln hos poikilotermer 

(Réalis-Doyelle, Pasquet, De Charleroy, Fontaine & Teletchea, 2016). Samtliga fysiologiska 

processer påverkas mer eller mindre av temperatur, och fönstren för optimala temperaturer för dessa 

processer är oftast mycket smala (Seebacher & Post, 2015). Mindre avvikelser från dessa optimala 

temperaturer räcker för att negativt påverka fysiologiska processer (Seebacher & Post, 2015). Fiskar 

är ektotermer, och deras kroppstemperatur och fysiologi är därmed starkt knutna till temperaturen i 

miljön omkring dem då de flesta arter av fiskar saknar förmåga att reglera sin egen kroppstemperatur 

(Ojanguren, Reyes-Gavilán & Braña, 2001; Seebacher & Post, 2015; Réalis-Doyelle et al., 2016). 

Ektotermer påverkas därmed också direkt av förändringar i omgivande temperatur och i sin tur borde 

även global uppvärmning direkt påverka ektotermers metabolism och fysiologi, med märkbara 

konsekvenser i bland annat vandrings- och migrationsmönster (Seebacher & Post, 2015).  
     Studier utförda på till exempel korallrevsfisk från Stora Barriärrevet har visat att en ökning i 

vattentemperatur på endast 2 °C försämrar den aerobiska kapaciteten hos dessa fiskar på grund av en 

ökad syrekonsumtion vid vila i kombination med en oförmåga att öka det maximala syreupptaget 

(Crawley et al., 2013). Inom toleransgränser för temperatur hos fisk kommer en ökad 

vattentemperatur även att öka hastigheten på embryoutveckling (Thome, Mitz, Somers, Manzon, 

Boreham & Wilson, 2016). Exempelvis har en studie utförd av Réalis-Doyelle et al. (2016) visat att 

det finns ett negativt samband mellan vattentemperatur och tid (dagar) mellan befruktning av ägg till 

det första födointaget hos öring, det vill säga ju högre vattentemperaturer desto snabbare ontogenetisk 

utveckling. Avvikelser från toleransgränser kan också leda till att individen till exempel utvecklar 

morfologiska defekter eller dör som resultat (Thome et al., 2016). Tidigare studier på fisk har även 

visat att temperaturen under embryoutveckling hos äkta benfiskar (Teleostei) påverkar 

skelettutveckling, till exempel antal ryggradskotor och fenstrålar (Tåning, 1952). Studier utförda så 

tidigt som på 1890-talet kunde uppvisa ett samband mellan globala temperaturförhållanden och 

antalet ryggkotor hos diverse grupper av fiskar (Tåning, 1952). 
     Den globala uppvärmningen kommer att ha starkare effekter på sötvatten än på havet, och kommer 

därmed att ha en större påverkan på sötvattensstadiet hos laxfiskar (Salmonidae) än havsstadiet 

(Jonsson & Jonsson, 2009). Tidigare studier på exempelvis atlantlax (Salmo salar) har visat att 

individer återvänder till norska kusten från sina födoplatser i Nordatlanten cirka 2 veckor senare än 

vanligt när de utvecklats i 3 °C varmare vatten än under normala inkubationstemperaturer (Jonsson & 

Jonsson, 2018). Laxfiskar har relativt höga metaboliska krav generellt sett, och dessa ökar i samband 

med ökade temperaturer (Farrell, 2002). Dessutom har tidigare studier på till exempel bäckröding 

(Salvelinus fontinalis), en annan art i familjen laxfiskar, visat att både metabolism och kroppsmassa är 

beroende av både arv och temperatur under ägginkubation och embryoutveckling (Cook, Burness & 

Wilson, 2018). Tidigare studier på öring (Salmo trutta) har visat att den omgivande temperaturen 

under embryoperiod för ägguleabsorption har en negativ korrelation med metabolism, med andra ord 

så kommer en högre temperatur under tidig embryoutveckling leda till en minskad metabolism 

(Álvarez, Cano & Nicieza, 2006). Studier har även visat att anadroma öringar har ett högre 

energikrav, mindre energi tillgänglig för tillväxt proportionerligt sett, samt en större metabolism och 

metabolisk kostnad (Forseth, Nesje, Jonsson, & Hårsaker, 1999). Snabbväxande öringar migrerar 
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tidigare och vid en mindre kroppsstorlek, och detta på grund av att de uppsöker nya födoplatser för att 

kunna upprätthålla en fortsatt snabb kroppstillväxt (Forseth et al. 1999).  
     Öring anses som inhemsk i bland annat Europa, men omfattande introduktioner i kombination med 

artens höga anpassningsförmåga har lett till att den idag finns på samtliga av de stora kontinenterna 

förutom Antarktis (National Park Service [NPS], 2015). Öring leker under hösten från oktober fram 

till och med december i rinnande vatten med vattentemperaturer på cirka 8 °C, där ägg sedan 

utvecklas under vintern och kläcks påföljande vår (Réalis-Doyelle et al., 2016; Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018). Efter ett till fem år vandrar sedan dessa individer ut från vattendraget, till 

havet som så kallade smolt, eller närliggande sjö för att sedan vandra tillbaka till det ursprungliga 

vattendraget för lek efter ett halvt till tre år (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Vissa individer är 

anadroma, det vill säga migrerar till havet, medan andra förblir residenter (sensu Jonsson, 1985) i 

vattendraget (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; NOAA Fisheries, 2019).      
     Ventilationshastighet har visat sig vara en mycket bra indikator för metabolism då dessa variabler 

har en mycket stark positiv korrelation, och visuell mätning av ventilationshastighet kan användas 

som en mycket precis och enkel metod för uppskattning av metabolism (Millidine, Metcalfe & 

Armstrong, 2008). Ventilationshastighet har varit i fokus i flera tidigare studier där olika arter 

använts. Experiment utförda av Rogers & Weatherley (1983) på regnbåge (Oncorhynchus mykiss; 

tidigare Salmo gairdneri (Richardson)) visade att aktivitet i gällocksmuskulatur är direkt korrelerad 

med syreupptag. Detta bekräftas även i studier utförda av bland andra Dalla Valle, Rivas-Diaz & 

Claireaux (2003) på arten Platichthys stellatus där det konstaterades att mätning av gällocksrörelser är 

en bra metod för att mäta syreupptag då dessa faktorer tydligt korrelerar med varandra. 
     I detta projekt studerades juveniler av öring för att se hur dessa påverkas efter att ha genomgått 

inkubering, och tidig embryoutveckling, under normala respektive varma (normala + 3 °C) 

vattentemperaturer, i form av förändrad ventilationshastighet som ett mått på syreupptag, och därmed 

metabolism. Hypotesen för detta projekt var att (i) ventilationshastighet, och därmed syreupptag och 

metabolism, kommer att minska som resultat av en ökad omgivande vattentemperatur under 

inkubation och tidig embryoutveckling, samt (ii) att avkomma från anadroma föräldrar förväntas ha 

högre ventilationshastighet jämfört med avkomma med residenter som föräldrar. 
 

 

 

Material & metod 

För detta arbete tillhandahölls material och data av Larry Greenberg, professor på Karlstads 

universitet (Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstad, Sverige) för mätning av 

ventilationshastighet samt dataanalys. Studien genomfördes av Nina Jonsson (Norwegian Institute for 

Nature Research [NINA]; avdelningen för landskapsekologi), Bror Jonsson (NINA; avdelningen för 

landskapsekologi), Michael Møller Hansen (Aarhus universitet; avdelningen för biovetenskap) och 

Larry Greenberg. I denna studie användes 114 årsyngel av öring från älven Imsa, Norge. Dessa 

årsyngel filmades för att sedan i efterhand kunna beräkna gälslagsfrekvenser, hädanefter refererat till 

som ventilationshastighet (VR; ventilationer per sekund). Totalt åtta behandlingar testades, bestående 

av avkomma (“korsningstyper”), det vill säga årsyngel, från sammanlagt fyra olika kombinationer av 

havsvandrande (anadroma) och icke-vandrande (residenter) föräldrar. Denna avkomma har som ägg 

inkuberats under två olika vattentemperaturer: “normala” (“C”, eng. cold), hädanefter refererat till 

som “kalla”, vattentemperaturer respektive “varma” (normal temperatur + 3 °C; “W”, eng. warm) 

vattentemperaturer (fig. 1.). Totalt 58 individer inkuberades i kalla temperaturer och totalt 56 

individer inkuberades i varma temperaturer (tabell 1). Årsyngel som undersöktes i den här studien 

hade följande kombinationer av föräldrar: anadrom hane x anadrom hona (“AxA”), resident hane x 

resident hona (“RxR”), anadrom hane x resident hona (“AxR”) och resident hane x anadrom hona 

(“RxA”). Kroppslängd för individer som inkuberats i kalla temperaturer var cirka 40 ± 3,84 mm 

(medel ± SD; 29-48 mm), och kroppslängd för individer som inkuberats i varma temperatur var cirka 

45 ± 4,76 mm (medel ± SD; 33-55 mm). 
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Fig. 1. Temperatur för de kalla (hel linje) respektive varma (streckad linje) behandlingarna under hela 

inkuberingstiden plus tiden fram till och med inspelningsperioden. 
 
 

 
Tabell 1. Antalet replikat, det vill säga individer, per behandling (korsningstyp och inkubationstemperatur). 

Korsningar består av individer av kombinationer av anadroma (“A”) och residenta (“R”) föräldrar (“hane x 

hona”). Inkubationstemperatur indikerar kalla (“C”) och varma (“W”; “C” + 3 °C) temperaturer. 

Inspelningar av individer genomfördes 30/5-4/6 2018.  

Korsningstyp Inkubationstemperatur N 

AxA C 14 
 

W 15 

RxR C 14 
 

W 14 

AxR C 15 
 

W  12 

RxA C  15 
 

W  15 

Totalt C 58 
 

W 56 

 

 

 

Filmerna som studerades spelades in under perioden 30 maj till och med 4 juni 2018, av Larry 

Greenberg med flera. Individerna filmades i mörker med infraröda lampor, och med en kamera som är 

känslig för infrarött ljus (Canon, modell XA10). Individerna var placerade i små “tubformade” 

respirationskammare, med en volym på 50 ml, medan de filmades. Dessa respirationskammare var i 

sin tur placerade i 500 L odlingskar i ca. 6-7 h, och var del i ett statiskt flödesrespirometrisystem med 

en optisk sensor för mätningar av upplöst syre för respirationsmätningar. Efter att respiration blivit 

uppmätt under 15 min flödades vatten igenom det statiska flödesrespirometrisystemet under 15 min. 
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Individerna hamnade sällan under 70 % under normala syrenivåer för vatten. Vattentemperaturer 

under inspelningsperioden varierade mellan cirka 13-16 °C. 
     Totalt fanns 12-15 replikat, det vill säga filmer per behandling. Genomsnittlig längd på filmer var 

cirka 36 s (21-78 s). Totalt användes 114 filmer (en film per individ), med angiven behandling (till 

exempel “AxA, C”) och kroppslängd samt i efterhand uträknad VR som senare användes vid 

statistiska analyser. Filmerna studerades genom att räkna ventilationer (gällocksrörelser och/eller 

munrörelser) genom hela filmernas längd, med målet att få ett så representativt resultat som möjligt av 

VR för varje individ som filmats. Dessa filmer spelades upp med halva ursprungshastigheten för att få 

ett så säkert och korrekt resultat från varje film som möjligt. I vissa fall var sekvenser av dessa filmer 

inte möjliga, eller mycket svåra, att använda som material. I dessa fall användes endast utvalda 

sekvenser som var fria från exempelvis störningar i vattenytan, kamerarörelser med mera. Som 

ventilation räknades alla till fullo utförda gällocksrörelser och/eller munrörelser. Filmer granskades 

minst tre gånger, med målet att fastställa ett så säkert resultat som möjligt för varje film. I de fall där 

inget enskilt försök ansågs vara tillräckligt säkert, men där resultaten från samtliga försök var relativt 

lika, användes istället medelvärdet av dessa vid analys. Ett Levene’s test för homogenitet i varians 

mellan grupper uppvisade en signifikant skillnad i varians av VR mellan grupper (P < 0,001). För att 

motverka detta relaterades VR till kroppsmassa, där kroppslängd konverterades till kroppsmassa med 

hjälp av formeln Ln(M) = -5,144 + 3,29*Ln(L) där “M” är kroppsmassa (g) och “L” är kroppslängd 

(cm). Denna formel togs fram genom att avliva, och sedan väga ett visst antal individer för att kunna 

få fram ett samband mellan kroppslängd och kroppsmassa. Variabeln VR/M logaritmerades (log10) och 

användes vid statistisk analys. Ett nytt Levene’s test uppvisade ingen signifikant skillnad i varians av 

VR mellan grupper (P = 0,601). Ett icke-parametriskt test vid statistisk analys var därför inte 

nödvändigt. För statistisk analys användes tvåvägs-ANOVA med VR/M som beroende variabel och 

korsningstyp samt inkubationstemperatur som oberoende variabler. Analysen genomfördes i SPSS 

Statistics 25 (International Business Machines Corporation [IBM] SPSS, 2019). Post-hoc tester 

genomfördes i Microsoft Excel 2016, där totalt fyra t-tester (oberoende sampel) med Bonferroni-

korrektion genomfördes mellan de två inkubationstemperaturerna (kalla och varma) för varje 

korsningstyp. Tukey-tester genomfördes även för jämförelser av totalt VR/M mellan korsningstyper.  
 

 

 

Resultat    

Den statistiska analysen uppvisade signifikanta skillnader mellan korsningstyper (F3,106 = 4,73, P = 

0,004) och även signifikanta skillnader mellan inkubationstemperaturer (F1,106 = 46,93, P < 0,001) med 

avseende på VR/M. Dessutom uppvisades en signifikant interaktionseffekt mellan korsningstyp och 

inkubationstemperatur (F3,106 = 5,76, P = 0,001) på VR/M. Interaktionen berodde på att VR/M var 

högre för kall inkubationstemperatur än varm inkubationstemperatur för alla korsningstyper förutom 

“AxA”, där VR/M inte skiljde sig mellan kall och varm inkubationstemperatur (fig. 2), vilket 

bekräftades av post-hoc tester för samtliga korsningstyper: “AxA”, t(27) = 0,47, P = 0,639; “RxR”, 

t(26) = 4,57, P < 0,001; “AxR”, t(25) = 4,47, P < 0,001; “RxA”, t(28) = 3,18, P = 0,004. 
     Korsningstyper “AxR” (2,39 ± 0,24; VR/M, medel ± SD) respektive “AxA” (2,36 ± 0,12; VR/M, 

medel ± SD) hade högre genomsnittlig ventilationshastighet än “RxR” (2,27 ± 0,23; VR/M, medel ± 

SD) respektive “RxA” (2,25 ± 0,15; VR/M, medel ± SD). Tukey-tester uppvisade dock endast 

signifikanta skillnader i VR/M mellan följande jämförelser av korsningstyper: “AxA” och “RxA” (P = 

0,035), “AxR” och “RxR” (P = 0,022) samt mellan “AxR” och “RxA” (P = 0,004). Ingen signifikant 

skillnad i VR/M kunde uppvisas mellan följande jämförelser av korsningstyper: “AxA” och “RxR” (P 

= 0,141), “AxA” och “AxR” (P = 0,852) samt mellan “RxR” och “RxA” (P = 0,947). Med andra ord 

så har individer med en anadrom far och en anadrom mor (“AxR”) har högre ventilationshastighet än 

individer med två residenter som föräldrar (“RxR”) samt individer med en resident far och anadrom 

mor (“RxA”). Individer med två anadroma föräldrar (“AxA”) har även högre ventilationshastighet än 

individer med en resident far och resident mor (“RxA).  
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Fig. 2. Medelvärden av VR/M (log.) för samtliga behandlingar (korsningstyper och inkubationstemperatur). 

Korsningar består av individer av kombinationer av anadroma (“A”) och residenta (“R”) föräldrar (“hane x 

hona”). Inkubationstemperatur indikerar kalla (“C”) och varma (“W”; “C” + 3 °C) temperaturer. 

Inspelningar av individer genomfördes 30/5-4/6 2018. Felstaplar är standardfel. 
 

 

 

Diskussion 

Hypotesen om att öringar som genomgått inkubering i varmare temperaturer har en lägre VR jämfört 

med de som har genomgått inkubering i kallare temperaturer var delvis bekräftad. Den signifikanta 

interaktionen mellan inkuberingstemperatur och korsningstyp speglar faktumet att tre av fyra 

korsningstyper, nämligen ”AxR”, ”RxA” och ”RxR”, uppvisar ett sådant mönster. Eftersom VR 

används som ett mått på metabolism i denna studie kan resultatet tolkas som att individer från dessa 

tre korsningstyper, som genomgått inkubering i varmare temperaturer, också utvecklar en lägre 

metabolism som en konsekvens. Med andra ord visar denna studie att temperaturförhållanden som 

öringen upplever som embryo påverkar metabolism i det juvenila stadiet.  
     Hypotesen om att avkomma från anadroma föräldrar har en högre VR än avkomma med residenter 

som föräldrar bekräftades också delvis, då individer med en anadrom far har högre 

ventilationshastighet än individer med en far som är resident. Detta indikerar att det finns en viss 

skillnad mellan anadroma individer och individer som är residenter, åtminstone om fadern är 

anadrom. Eftersom det finns en signifikant interaktion mellan inkuberingstemperatur och 

korsningstyp, så är det möjligt att inkuberingstemperatur i kombination med “faderskap” bidrar till en 

effekt på VR hos individer. Resultatet kan också vara en indikation på att både kön och 

livsshistorieegenskaper hos föräldrar har en inverkan på dess avkomma. Att “föräldraskap” och arv 

kan vara av betydelse har påvisats i flera studier (Régnier, Bolliet, Labonne & Gaudin, 2010; Burton, 

Killen, Armstrong & Metcalfe, 2011). 
     Även om ett visst stöd för hypotes (i) finns, så uppvisar korsningstyp “AxA” ingen skillnad i VR 

mellan kalla och varma inkubationstemperaturer. Dessa anadroma individer är i behov av att migrera 

för att kunna tillförskaffa sig tillräckligt mycket näring på annan plats, i havet eller anslutande sjö, än i 

vattendraget de kläcktes så att de metaboliska kraven kan mötas (Forseth et al., 1999). Ett sätt att tolka 

detta på är att de metaboliska kraven är tillräckligt höga hos anadroma individer att 

inkubationstemperatur inte har en betydande inverkan på metabolism, och därmed inte heller VR och 

syreupptag. Däremot har inkuberingstemperatur en effekt på övriga korsningstyper. Om anadromi är 

genetiskt betingad kan den genetiska effekten vara av större vikt i det här fallet. Det är alltså möjligt 

att “föräldraskapet” och arvet i sig är av större vikt än inkubationstemperatur för de individer med två 

anadroma föräldrar. Forseth et al. (1999) för ett resonemang, utifrån fynd av Huntingford, Metcalfe, 

Thorpe, Graham & Adams (1990), att vissa individer föds med en högre metabolism. Metabolism i 



7 

 

vilande stadium och dess ärftlighet har varit i fokus i flertalet studier på varierande grupper av arter, 

där resultaten i vissa fall indikerar att det finns en ärftlighetsfaktor och i andra fall inte (Burton et al., 

2011). Régnier et al. (2010) visade i en studie på öring att föräldrar har en effekt på metabolism, dock 

uppvisades en tydlig effekt av mödrarna i det här fallet på både genomsnitt och varians av VR under 

tidig utveckling hos avkomma, medan fäderna endast uppvisade en effekt på varians av VR. Även om 

detta inte var i fokus för studien spekulerar Régnier et al. (2010) att även skillnader i livshistorier hos 

föräldrar kan ha en betydande effekt på metabolism. Cook et al. (2018) visade att både kroppsstorlek 

och metabolism hos embryon och juveniler av bäckröding var tydligt genetiskt betingat, och hade ett 

samband med temperatur under inkubation. Föräldraskap och arv, samt föräldrarnas livshistorier, kan 

alltså ha en potentiellt stor inverkan på metabolism, och därmed VR och syreupptag. Även om den här 

studien använder VR som ett indirekt mått på metabolism så bör vikten belysas av att både arv och 

miljö, i detta fall temperatur, båda potentiellt samverkar och har en inverkan på resultatet.  
     VR var i fokus för denna studie, och som angivet i Millidine et al. (2008) är VR en bra indikator på 

metabolism. Van Rooij & Videler (1996) anser att visuellt räkna ventilationsrörelser endast anger 

frekvenser av dessa, men inte hur djupt en individ “andas”. På grund av datainsamlingsmetodiken i 

den här studien var djup i andning en faktor som det inte fanns möjlighet att ta hänsyn till. Att 

inkludera denna parameter skulle troligtvis bidragit till resultatets precision, men detta skulle dock 

kräva viss elektronisk utrustning för utförandet och då är det antagligen bättre att utföra mätningar av 

respiration istället (som gjordes i en annan studie, Larry Greenberg, pers. komm.), och 

undersökningar av djup i andning blir överflödigt.  
     I vissa fall under visuell räkning av VR upplevdes vissa filmade individer vara “stressade” och 

relativt aktiva, även om detta inte bedöms haft en inverkan på resultatet. Studier har visat att vissa 

individer som är mottagliga för stress reagerar i större utsträckning på förvaring i utrymmen som till 

exempel en respirometer, vilket potentiellt kan bidra till en “överskattning” av metabolism (Burton et 

al., 2011). Graden av stress föräldrarna utsätts för kan också ha en inverkan på individers metabolism. 

En studie av Sloman (2010) visade att ägg av öring som utsattes för höjda nivåer av stresshormonet 

kortisol innan befruktning resulterade i juveniler som hade en större metabolism och syrekonsumtion, 

samt var mer aggressiva. Föräldrar som utsätts för stress redan innan befruktning kan, genom bland 

annat epigenetiska effekter på genuttryck, påverka kommande generationer genom förändringar i 

fysiologi, beteende med mera (Burton & Metcalfe, 2014). Med andra ord kan alltså flertalet 

mekanismer, som inte är i direkt fokus eller inte är helt uppenbara, ha en inverkan på uppskattningar 

av VR och metabolism. 
     I den här studien relaterades VR till kroppsmassa, som konverterades från kroppslängd, vid analys. 

I en studie av Ojanguren & Braña (2003) på öring resulterade en ökad inkubationstemperatur till en 

mindre kroppsstorlek hos juveniler vid äggkläckning. Även i en studie av Régnier et al. (2013) 

uppvisades ett negativt samband mellan kroppslängd och inkubationstemperatur, vilket dels kunde 

förklaras av att individer som inkuberats i lägre temperaturer kommit längre fram i utvecklingsstadiet 

samt att varmare inkubationstemperaturer inducerar en större metabolism och sämre effektivitet i 

upptag av äggula. Enligt Jonsson & Jonsson (2009) har äggstorlek ett positivt samband med 

temperatur. I en studie av Régnier et al. (2013) indikerade resultat att metabolism hos yngel av öring 

är positivt korrelerat med kroppsmassa vid höjda inkubationstemperaturer samt var kroppsmassa 

positivt korrelerat med äggstorlek, och på kullnivå var metabolism relaterad till den genomsnittliga 

äggstorleken. Att äggstorlek kan ha en direkt påverkan på kroppsmassa, och därmed indirekt på 

metabolism och VR, borde innebära att detta skulle kunna vara en potentiellt viktig faktor att ta 

hänsyn till vid studier av denna karaktär. Detta kan dessutom ge ytterligare alternativa förklaringar till 

hur VR och metabolism är relaterat till kroppsmassa, samt vilken inverkan denna variabel eventuellt 

har på resultatet. 
     Fortsatta studier och experiment bör ha i beaktning att resultat och samband som tas fram via 

analyser i laboratoriemiljö och artificiella förhållanden inte nödvändigtvis kan implementeras direkt i 

naturliga förhållanden med samma förväntade resultat. I en studie av Álvarez & Nicieza (2005) 

genomfördes experiment på naturliga populationer av öring där resultatet indikerade att det inte finns 

ett direkt samband mellan metabolism och tillväxt hos juveniler av denna art, och det i vissa fall kan 

finnas ett negativt samband mellan dessa variabler. Detta skiljer sig från tidigare studier som under 

artificiella förhållanden uppvisat ett direkt positivt samband mellan metabolism och tillväxt (Álvarez 

& Nicieza, 2005). Álvarez & Nicieza (2005) menar att en hög komplexitet i miljöfaktorer har en 
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inverkan på detta samband, medan studier av dessa slag som utförs i artificiella förhållanden innebär 

att individer som studeras istället utsätts för en låg komplexitet i miljöfaktorer. Detta bör tas i hänsyn 

när resultat från studier av detta slag, med avseende på uppskattningar av metabolism baserat på VR 

och syrekonsumtion, på ett teoretiskt plan eller i praktiken ska implementeras i situationer och miljöer 

av hög komplexitet där flertalet faktorer kan inverka på huruvida en individ uppnår den tillväxt som 

kan förväntas utifrån genetik, uppskattad metabolism med mera. 
     Sammanfattningsvis så har inkuberingstemperatur och korsningstyp en interaktionseffekt på VR, 

samtidigt som individer med en anadrom far har en högre VR än individer med en far som är resident. 

Genetiska och epigenetiska faktorer, men även exempelvis äggstorlek, stressfaktorer, kroppsmassa 

med mera har potentiellt en inverkan på metabolism och VR. Faktorer som dessa kan vara av intresse 

för fortsatta studier för att kunna ge en mer nyanserad förklaring till vad som bidrar till en individers 

uppskattade metabolism och VR. I och med att det finns en interaktion mellan inkubationstemperatur 

och korsningstyp så borde detta kunna implementeras i framtida scenarier med förväntade effekter av 

den globala uppvärmningen. Vid temperaturökningar bör effekter på metabolism, och därmed 

migrationsmönster, förväntas som konsekvens av detta. Eftersom individer med två anadroma 

föräldrar inte uppvisar en skillnad i VR mellan kalla och varma inkubationstemperaturer så är det 

möjligt att de potentiella effekterna av den globala uppvärmningen, åtminstone i avseende till 

metabolism i relation till inkubationstemperatur, blir mindre påtagliga för dessa individer. Möjligtvis 

blir det också enklare att förutse reaktionsmönster hos dessa individer med avseende på effekterna av 

dessa temperaturhöjningar. Däremot kan det bli svårare att förutse reaktionsmönster hos individer 

med andra kombinationer av föräldrar. Ytterligare studier, med fokus på till exempel genetiska 

effekter av olika typer, kommer att behövas för utveckla en bättre förståelse över vilka effekter den 

globala uppvärmningen kan tänkas ha på migrerande arter av fiskar, men även poikiloterma 

ryggradsdjur i övrigt. 
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