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Sammanfattning 
 
Effekterna på öringens (Salmo trutta) diet till följd av en avverkning av kantzonsvegetationen 
har undersökts i ett fältexperiment, där två av de potentiella effekterna av en skogsavverkning 
simulerades. Fokus låg på de två faktorerna ökad ljusinstrålning och minskat nedfall av 
terrestra evertebrater. Ökad ljusinstrålning har simulerats med hjälp av montage av lysrör och 
nedfall av terrestra evertebrater med hjälp av plasttält. Frågeställningarna rör andelen terrester 
föda i olika behandlingar och årstider, dietskillnader mellan äldre och yngre öringindivider, 
skillnader i mängden akvatisk föda vid ökad ljusinstrålning samt en taxonomisk översikt av 
dietens sammansättning. Signifikanta skillnader mellan behandlingarna fanns, där individerna 
i kontrollbehandlingen åt signifikant mer terrester föda än individer i tältbehandlingen och 
den kombinerade tält- och ljusbehandlingen. Signifikanta skillnader fanns även mellan 
provtagningstillfällena där en högre andel terrester föda återfinns senare på säsongen. Inga 
signifikanta skillnader fanns med avseende på andelen terrester föda mellan äldre och yngre 
individer, ej heller mellan mängd akvatisk föda mellan de olika behandlingarna. Den 
akvatiska födan var mer varierad och divers än den terrestra, och daggmaskar (Lumbriculidae) 
var en mycket vanlig födopartikel.  
 
 
 
Abstract 
 
The effects on the diet of brown trout (Salmo trutta) of a clear cutting of the riparian 
vegetation has been investigated in a field-experiment, where two of the potential effects of a 
clear cut were simulated. The focus was placed on the two factors increased light and input of 
terrestrial invertebrates. The increase of ligth was manipulated by placing fluorescent lights 
over the brook and the input of terrestrial invertebrates was manipulated by placing plastic 
tents over the brook. Issues discussed are the percentage terrestrial food in the different 
treatments and at the different times of sampling, differences in the percentage terrestrial food 
between older and younger individuals of brown trout, differences in the amount of aquatic 
food in the light-treatment and a taxonomic summary of the composition of the diet. There 
were significant differences between the the different treatments, where the individuals in the 
control treatment ate significantly more terrestrial food as compared to the individuals in the 
tent and in the combined light and tent treatment. There was also a significant difference 
between the different times of sampling, more terrestrial food was consumed later in the 
season. No sigificant differences were detected between older and younger individuals 
concerning the percentage of terrestrial food eaten, nor between the different treatments 
concearning the amount of aquatic food consumed. The aquatic food showed a wider 
variation and was more diverse as compared to the terrestrial food, and earthworms 
(Lumbriculidae) was a very common food item. 



2(13) 

Inledning 
 
Den vegetation som återfinns vid kanten av ett vattendrag utgör en övergångszon mellan det 
omkringliggande terrestra och det akvatiska ekosystemet. Denna övergång kallas här kantzon 
och har flera olika definitioner (Lindegren 2006). Med kantzon menar jag här det område som 
återfinns närmast vattnet och vars vegetation mer eller mindre påverkas av vattendraget, och 
som påverkar vattnet genom t.ex. beskuggning, nedfall av organiskt material och erosion. 
Kantzonen är således av stor betydelse för det akvatiska ekosystemet, likväl som kantzonen 
påverkas mycket av vattendraget. Mellan vattendraget och kantzonen flödar energi och 
resurser. Organiskt material av terrestert ursprung tillförs vattendraget och är en viktig 
energikälla för små vattendrag i tempererade områden (Nakano et al 1999) och är en 
strukturerande faktor för organismsamhället i vattendraget (Vannote et al 1980). Öring (Salmo 

trutta L.) är en betydelsefull fisk såväl för sportfiske som yrkesfiske och kan dessutom 
betraktas som en art vars förekomst indikerar ett välmående vattendrag.  
 
Kantzoner vid skogsbäckar har på grund av fluktuerande vattennivå inte sällan ett heterogent 
mikroklimat vilket skapar livsutrymme för flera idag ovanliga kryptogamer som kan utgöra 
signalarter för skyddsvärd skogsmark (Nitare 2000). Det svenska skogsbrukets lagstiftning 
omfattar generell naturvårdshänsyn, vilket bl.a. innebär att man skall lämna en oavverkad 
trädzon närmast diverse känsliga miljöer, däribland vattendrag. Skogsstyrelsen föreskrifter 
och allmänna råd till Skogsvårdslagen lyder: Skyddszoner med träd och buskar skall lämnas 

kvar mot skogliga impediment, utmed hav, sjöar, vattendrag och öppen jordbruksmark samt 

vid bebyggelse i sådan utsträckning som behövs av hänsyn till växt- och djurlivet, 

kulturmiljön och landskapsbilden (SKSFS 1993:2). Bevarandet av kantzoner är också av vikt 
för flera av de av Sveriges Riksdag uppsatta miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål som i 
större eller mindre utsträckning berör kantzoner är Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv (Miljömålsportalen 2007). 
 
Den bäck som här studerats är belägen i ett barrskogsområde där skogsbruk bedrivs. 
Självklart är att en slutavverkning av skogen, som innefattar kantzonen, innebär en mycket 
dramatisk förändring av det terrestra ekosystemet. Men även det akvatiska ekosystemet ställs 
inför stora förändringar av de biotiska och abiotiska faktorer som påverkar livsvillkoren för de 
i vattendraget levande organismerna. Kantzoner har genom ett antal faktorer visats ha stor 
inverkan på vattendraget och kan även ha betydelse för andra akvatiska ekosystem nedströms. 
Några av de effekter som följer av en avverkning av kantzonsvegetationen är ökad 
ljusinstrålning, höjd vattentemperatur, ökad primärproduktion, större tillförsel av 
eutrofierande näringsämnen, mer erosion och sedimentation, minskad tillförsel av död ved 
samt minskad tillgång till ståndplatser och gömställen för fiskar (Giller och Malmqvist 1998, 
Peterjohn och Correl 1984, Naiman och Decamps 1997, Meehan et al. 1977, Brosofske et al 
1997) 
 
Kiffney et al (2004 och 2003) visade att en positiv korrelation finns mellan ljusstyrkan och 
biomassan hos primärkonsumenterna, samt att en positiv korrelation finns mellan halterna av 
klorofyll a och ljusstyrkan. Träd och buskar som hänger ut över vattnet ger en större mängd 
nedfallande terrestra evertebrater jämfört med sträckor där denna vegetation saknas (Mason 
och Macdonald 1982, Bridcut 2000) och terrestra evertebrater som av misstag faller ned i 
vattendraget utgör en viktig födokälla för flera fiskarter (Wipfli 1997, Nakano och Murakami 
2001), däribland öring (Bridcut 2000). Terrestra evertebrater har visats kunna utgöra upp till 
51 % av biomassan i dieten hos öring under vissa årstider (Kelly-Quinn och Bracken 1990) 
och Wipfli (1997) fann att en större andel terrester föda återfanns senare på året (sett över en 
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period från maj till oktober). Flera studier har visat att äldre öringars diet består av en större 
andel terrester föda jämfört med yngre öringars (Kelly-Quinn och Bracken 1990, Bridcut 
2000, Egglishaw 1967). 
 
Att studera kantzonsvegetationens inverkan på ett rinnande-vatten-ekosystem i allmänhet och 
på öringens biologi i synnerhet ger förhoppningvis en bättre förståelse för de ekologiska 
faktorer och processer som är verksamma i sammanhanget. En bättre förståelse kan ge en 
vägledning i hur vi på bästa sätt kan vårda och värna dessa miljöer och deras organismer. 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur dieten hos öring påverkas av en 
avverkning av kantzonen. Jag har i den här studien valt att fokusera på två av de variabler som 
visats förändras till följd av en avverkning av kantzonen, ljus och nedfall av terrestra 
evertebrater. Jag har arbetat efter hypoteserna att a) Öringar som utsätts för en miljö med 
mindre nedfall av terrestra evertebrater äter en mindre andel terrester föda jämfört med 
öringar som utsätts för en miljö med normalt nedfall av terrestra evertebrater.  
b) En högre andel terrester föda återfinns vid senare provtagningstillfällen jämfört med 
tidigare provtagningstillfällen. c) Öringar som utsätts för en miljö med mer instrålande ljus 
äter mer akvatisk föda jämfört med öringar som utsätts för en miljö med normal instrålning av 
ljus eftersom tidigare studier visat att en ökad ljusinstrålning medför högre biomassa av 
primärproducenter, d) Äldre öringar äter en större andel terrester föda jämfört med yngre 
öringar. 
 

 

 

 

Material och metoder 
 
Studien utfördes i Sundtjärnsbäcken (X= 6610868, Y= 1304529 RT90), som är en mindre 
skogsbäck belägen i naturreservatet Glaskogen i Arvika kommun i västra Värmland. Bäcken 
förbinder Sundtjärnet med sjön Övre Gla och är ca 1 km lång. Bäckens genomsnittliga pH-
värde var under försöksperioden 7,2 och konduktivitetens medelvärde var 4,8 mS/m. En 
naturligt reproducerande ej inplanterad öringpopulation finns i sjön och bäcken. Andra 
fiskarter som noterades i bäcken (dock ej inom försöksområdet) var gädda (Esox lucius) och 
lake (Lota lota). 
 
I försöksuppställningen delades bäcken in i tolv stycken 20 m långa fållor. Fållorna var 
avgränsade av metallnät med en maskstorlek av 6,8 mm för att säkerställa att alla fiskar var 
kvar i rätt fålla under hela experimentet. Fållorna numrerades från ett till tolv med början 
nedströms och mellan fållorna fanns 40 m långa buffertzoner. I varje fålla tillämpades en viss 
behandling och de variabler vars effekt jag ville undersöka var nedfall av terrestra evertebrater 
och instrålande ljus. I denna studie menar jag med terrestra evertebrater alla evertebrater som 
inte är akvatiska. Både flygande, delvis flygande, gående och krypande organismer har 
räknats som terrestra, så länge de inte lever i vattnet. Semiakvatiska organismers terrestra 
stadier har räknats som terrestra och de akvatiska livsstadierna har räknats som akvatiska. 
Vissa taxa har utgjort gränsfall, t.ex. bäcklöpare (Velia sp.) och virvelbaggar (Gyrinidae sp.) 
som båda lever på vattenytan. Dessa taxa har räknats som akvatiska, då kantzonens vegetation 
troligtvis inte påverkar deras förekomst lika mycket som den påverkar de mer klara fallen av 
terrestra evertebrater. För att simulera minskat nedfall av terrestra evertebrater byggdes tält 
bestående av trekantiga ställningar av trä som sedan täcktes med genomskinlig plast. Direkt 
uppströms tältbehandlingsfållorna förlängdes tältet 20 meter in i buffertzonen för att förhindra 
att terrestra evertebrater som hamnar i vattnet uppströms driver in i behandlingsfållan. För att 
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simulera ökad ljusinstrålning monterades lysrörsarmaturer med måtten 20 x 150 cm strax över 
bäcken och fästes i träställningarna. Lysrörsarmaturerna monterades längs med bäcken och 
hängde ca 50 cm över vattenytan med ett mellanrum av ca 1,5 meter. I varje 
ljusbehandlingsfålla användes åtta armaturer och varje armatur innehöll två lysrör med en 
effekt på 58 W vardera. Lysrören var tända mellan solens upp- och nedgång. För att kunna 
testa effekten av dessa två variabler användes även sträckor utan varken tält- eller 
ljusbehandlingen samt sträckor där dessa behandlingar kombinerades (tabell 1). Totalt 
användes således fyra olika behandlingar: Behandlingen med tält och ljus kallas TL (Tält och 
Ljus), behandlingen med tält kallas T (Tält), behandlingen med ljus kallas L (Ljus) och den 
fjärde behandlingen, där varken ljus eller tält ingår, K (Kontroll). 
 

Tabell 1. Kombinationer av behandlingar. TL = Tält och Ljus, T = Tält, L = Ljus, K = 
Kontroll. 

 Tält Ej tält 

Ljus TL L 

Ej ljus T K 

 
I syfte att kunna utesluta att eventuella effekter av experimentet berodde på träställningarna 
eller armaturerna byggdes trekantiga ställningar av trä som inte täcktes med plast i de fållor 
som inte hade tältbehandling och block av frigolit med samma mått och avstånd som 
lysrörsarmaturerna hängdes upp i de fållor där ljusbehandlingen ej tillämpades. De fyra 
kombinationerna av behandlingar användes i tre replikat. Det första replikatet utgjordes av 
fållorna ett t.o.m. fyra, det andra replikatet utgjordes av fållorna fem t.o.m. åtta och det tredje 
utgjordes av fållorna nio t.o.m. tolv. Inom varje replikat slumpades ordningen av 
behandlingarna ut (tabell 2) med villkoret att samma följd av behandlingar som i tidigare 
replikat ett ej fick uppkomma. 
 

Tabell 2. De olika fållornas behandlingar.  K = Kontroll, T = Tält, L = Ljus, TL = Tält och 
ljus. 

Replikat 1 Replikat 2 Replikat 3 

1 T 5 TL 9 K 

2 L 6 T 10 TL 

3 TL 7 K 11 L 

4 K 8 L 12 T 

 
I samband med att experimentet startades den 17:e maj 2006 elfiskades öringar från ett annat 
vattendrag. Öringarna bedövades med MS 222 och försågs med varsin passive integrated 

transponder (PIT)-tag (Prentice et al 1990) av märket TROVAN ID100 med måtten 11,5 x 
2,12 mm. PIT-tagen är ett mikrochip som ger varje individ en unik kod som avläses med hjälp 
av en handläsare (TROVAN LID500). PIT-tagsen injicerades ventralt i bukhåligheten med 
hjälp av en kanyl som desinficerades i 70 % etanol. De med PIT-tag märkta individerna 
fördelades jämnt på de olika fållorna så att likvärdiga individ- och biomassetätheter uppstod. 
Under försöket genomfördes fyra provtagningar: 20-21/6, 1-2/8, 2-3/9 samt 8-9/10. Vid 
provtagning elfiskades bäcken med en Lugab elfiskeutrustning med en spänning på 400 – 600 
V med fast katod. Varje fålla elfiskades minst en gång, dock oftast två eller fler gånger då 
samtliga individer sällan fångades vid första elfisket.  Öringarna bedövades med MS 222, 
magpumpades och lades i en balja med vatten från bäcken för återhämtning, efter ca tio 
minuter återbördades fisken till sin fålla i bäcken. Fiskens maginnehåll samlades upp i en 50 
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ml burk som så snart som möjligt frystes ned för senare identifikation. Totalt togs 443 
dietprover under försöket. Dessa var fördelade enligt följande: juni 93 st, augusti 159 st, 
september 131 st och oktober 60 st. Ambitionen var att ta lika många dietprover vid varje 
tillfälle, dock förekom rymningar och annat som gjorde att bara ett visst antal individer 
återfanns i rätt fålla vid respektive provtagningstillfälle. För provtagning av bottenfaunan 
användes en surberprovtagare med måtten 20 x 19 cm. I varje fålla togs vid varje 
provtagningstillfälle sex stycken surberprover. Proverna sparades i burkar om 100 cl, därefter 
sorterades innehållet och evertebraterna konserverades i 70 % etanol. För provtagning av 
terrestra nedfallande evertebrater användes fallfällor i form av blå plasthinkar med arean 
0,051 m2 och volymen 10 L. Hinkarna hängdes upp i träställningarna strax ovan bäckens yta. 
Varje fallfälla fylldes med ca 2 cm vatten och ett par droppar diskmedel för att minska 
ytspänningen och se till att de evertebrater som en gång väl hamnat i hinken förblev däri. 
Dessa prover togs var tredje vecka och sex fällor i varje fålla var ute under tre dygn. Vid 
vittjandet av fällorna silades innehållet genom en handsil (maskstorlek 500 µm) och 
konserverades sedan i 70 % etanol. Temperaturen mättes kontinuerligt under hela fältförsöket 
med temperaturloggar som registrerat både luftens och vattnets temperatur. 
 
De organismer som återfanns i diet-, surber- och de terrestra proverna identifierades på 
laboratoriet med hjälp av en Leitz stereolupp med mätokular. Organismerna bestämdes till så 
låg taxonomisk nivå som möjligt och mättes med en noggrannhet av tiondels millimeter. Att 
fastställa biomassan av dietproverna kunde ej ske genom vägning, eftersom födan är delvis 
nedbruten. Istället har en längdmätning gjorts av varje ingående födopartikel. En linjär 
regression har gjorts mellan längd och vikt för samtliga funna taxa i surberprover och terrestra 
prover. Biomassan av dietproverna har sedan beräknats utifrån funna samband mellan längd 
och vikt. För att kunna väga organismer från surberproverna och de terrestra proverna 
torkades exemplar i olika längder från samtliga taxa i värmeskåp 60˚C i 24 timmar. Därefter 
vägdes deras torrvikt på en våg (Sartorius BP211D) med en noggrannhet av ett 
hundratusendels gram. 
 
Andelen terrester föda (%T) beräknades genom att dividera torrvikten av den terrestra födan 
(viktT) med summan av torrvikten av den terrestra födan och torrvikten av den akvatiska 
födan (viktA) enligt följande: ((%T) = (viktT)/(viktT + viktA). För att få normalfördelade data 
och kunna använda parametriska tester har alla andelsvärden arcsin(√(x))-transformerats och 
biomassevärdena log(x+1)-transformerats. Fiskindivider har klassificerats i äldre och yngre 
baserat på individernas längd vid experimentets början. Yngre kallas de individer som vid 
experimentets början hade en längd mindre än 100 mm. Äldre kallas de individer som vid 
experimentets början hade en längd större än 100 mm. Statistiken utgörs av tvåvägs-ANOVA 
och t-test som utförts i Excel. Signifikansnivån 0,05 användes. 
 
 
 
 
Resultat 
 
Andelen terrester föda i öringens diet var högre i kontrollen (K) än i tältbehandlingen (T) och 
mängden ökade med tiden. Likaså var andelen terrester föda högre i kontrollen (K) än i den 
kombinerade tält-ljusbehandlingen (TL) och även här ökade mängden med tiden. Mellan 
kontrollen (K) och ljusbehandlingen (L) fanns ingen signifikant skillnad. Inte i något fall 
fanns någon signifikant interaktion mellan behandling och tid (tabell 3) (figur 1). 
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Tabell 3. Tvåvägs-ANOVA som testar effekten av behandling (K = Kontroll, L = Ljus, T = 
Tält, TL = Tält och Ljus) och tid på andelen terrester föda i öringens diet. Signifikanta resultat 
markerade med *. 
  df F P 
T mot K Behandling 1 6,22 0,02* 
 Tid 3 3,60 0,04* 
 Interaktion  3 0,53 0,67 
L mot K Behandling 1 0,08 0,78 
 Tid 3 2,06 0,15 
 Interaktion 3 0,47 0,71 
TL mot K Behandling 1 5,51 0,03* 
 Tid 3 4,92 0,01* 
 Interaktion 3 0,55 0,65 

 
 
 

Figur 1. Andel terrester föda (medelvärden ±SD) i öringens diet i de olika behandlingarna och 
provtagningstillfällena. K = Kontroll, L = Ljus, T = Tält, TL = Tält och Ljus. 
 
 
Det fanns ingen skillnad i biomassa akvatisk föda mellan kontrollen och någon av 
behandlingarna (t-test, n.s. i samtliga fall) (figur 2). 
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Figur 2. Biomassa akvatisk föda (mg, medelvärde +SD) i de olika behandlingarna och 
provtagningstillfällena. K = Kontroll, L = Ljus, T= Tält, TL = Tält och Ljus. 
 

 
Andelen terrester föda var inte olika för de två åldersklasserna äldre och yngre vid 
kontrollbehandlingen (figur 3), ljusbehandlingen (figur 4), tältbehandlingen (figur 5) eller tält- 
och ljusbehandlingen (figur 6). I tältbehandlingen fanns en signifikant effekt av tiden men 
inga signifikanta effekter av interaktionen mellan ålder och tid (tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Tvåvägs-ANOVA som testar effekten av ålder och provtagningstillfällen inom de 
olika behandlingarna avseende andel terrester föda (K = Kontroll, L = Ljus, T = Tält, TL = 
Tält och Ljus). Signifikanta resultat markerade med *. 
  df F P 
K Ålder 1 0,02 0,96 
 Tid 3 2,63 0,09 
 Interaktion  3 0,80 0,51 
L Ålder 1 0,002 0,96 
 Tid 3 2,59 0,09 
 Interaktion 3 0,46 0,72 
T Ålder 1 2,54 0,13 
 Tid 3 3,99 0,03* 
 Interaktion 3 2,05 0,15 
TL Ålder 1 0,02 0,90 
 Tid 3 1,39 0,28 
 Interaktion 3 1,24 0,37 
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Figur 3. Andel terrester föda (medelvärde +SD) för de två åldersklasserna av öring och 
provtagningstillfällen för behandlingen kontroll. 
 
 

 
Figur 4. Andel terrester föda (medelvärde +SD) för de två åldersklasserna av öring och 
provtagningstillfällen för behandlingen ljus. 
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Figur 5. Andel terrester föda (medelvärde +SD) för de två åldersklasserna av öring och 
provtagningstillfällen för behandlingen tält. 
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Figur 6. Andel terrester föda (medelvärde +SD) för de två åldersklasserna av öring och 
provtagningstillfällen för behandlingen tält och ljus. 
 
 
Dietprovernas taxonomiska sammansättning visade att sett över hela perioden juni – oktober 
dominerades den terrestra delen av dieten av Lumbriculidae, Lepidoptera (larvstadium), 
Heteroptera, och Coleoptera (adultstadium) i nämnd ordning. Dessa fyra taxa utgjorde 86,3 
% av den totala terrestra biomassan som konsumerades av öringarna i den studerade bäcken 
under hela försöksperioden. Totalt noterades 32 terrestra taxa i dietproverna under 
försöksperioden. Den akvatiska komponenten dominerades av släktet Velia, följt av 
Limoniidae-Pedicidae, Planorbidae och Limnephilidae. Dessa fyra taxa utgjorde 53,2 % av 
den totala akvatiska biomassan som konsumerades av öringarna i den studerade bäcken under 
hela försöksperioden. Totalt noterades 45 akvatiska taxa i dietproverna under 
försöksperioden. En mer detaljerad beskrivning av den taxonomiska sammansättningen finns i 
bilaga 1 och 2. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Flera tidigare studier har visat att frånvaron av en uppvuxen kantzonsvegetation medför ett 
minskat nedfall av terrestra evertebrater jämfört med en uppvuxen kantzon (Mason och 
Macdonald 1982, Bridcut 2000). I denna studie manipulerade jag detta med tält, vilka 
förhindrade det terrestra nedfallet, och studien visade att ett minskat nedfall av terrestra 
evertebrater återspeglas i öringarnas diet. Den signifikanta skillnaden är intressant ur ett 
naturvårdsbiologiskt perspektiv, då jag nu kan påstå att en skogsavverkning som innefattar 
kantzonen medför försämrade förutsättningar för i vattnet förekommande öringar, då 
födomängden minskar. Samma resonemang kan vara tillämpbart på andra fiskarter med 
liknande ekologi. En annan intressant aspekt är att de öringar som utsatts för ljusbehandlingen 
vid två provtagningstillfällen uppvisar den högsta andelen terrester föda. En förklaring till 
detta är att flygande insekter kan attraheras till ljuskällor, en annan förklaring är att 
ljusbehandlingen kan medföra ett för öringen gynnsammare jaktljus. 
 
Förekomsten av en högre andel terrester föda under hösten går i linje med viss tidigare 
forskning (Wipfli 1997, Bridcut 2000). Dock finns även studier i vilka har noterats en högre 
andel terrester föda på sommaren jämfört med hösten (Kawaguchi et al 2001). Egglishaw 
(1967) spekulerar i att den ökning i terrester föda han observerat under hösten i sin studie kan 
bero på att väderleken under hösten innebar mer nederbörd som spolade ned stora mängder 
terrestra evertebrater i vattendraget. Samma förklaring är möjlig i min studie, då september 
och oktober var två månader med mer nederbörd jämfört med tidigare i studien ingående 
månader. Calson (ej publ) har studerat nedfallet av terrestra evertebrater i samma vattendrag 
som denna studie utförts i, där mängden nedfall per ytenhet och dygn är störst under juni och 
juli, för att sedan successivt minska för varje provtagningstillfälle. Mina dietprover uppvisar 
ett större innehåll av terrestra evertebrater vid de provtagningstillfällen där tillgängligheten är 
lägre. Detta kan förklaras med en födopreferens hos öringen som varierar mellan olika 
årstider, men kan även bero på att provtagningsmetodiken för nedfall av terrestra evertebrater 
inte täcker hela den terrestra resursen utan riskerar att missa organismer med ett markbundet 
levnadssätt. 
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Att jämföra biomassan av föda vid olika årstider kan vara vanskligt, då metabolismen hos 
öringen är temperaturberoende (Egglishaw 1977, Elliot 1972), dock kan en jämförelse göras 
mellan olika behandlingar vid varje provtagningstillfälle. Kiffney et al (2004 och 2003) har 
visat att ökad mängd instrålande ljus till vattendraget medför en ökning av halten klorofyll a 
hos primärproducenterna samt ökad biomassa hos de primära konsumenterna. I min studie 
antog jag att de fiskindivider som levt i sträckor med ljusbehandling skulle äta en högre andel 
akvatisk föda jämfört med de individer som levt i sträckor utan ljusbehandling, då en ökad 
mängd av primärkonsumenter bör innebära mer tillgänglig akvatisk mat för öringarna. 
Resultatet i min studie stödde inte detta antagande, vilket kan bero på flera saker. En 
förklaring är att försöket inte pågick länge nog för att få ekosystemet att svara på förväntat 
sätt, d.v.s. bygga upp en högre densitet av bottenfauna. En annan förklaring är att ljusstyrkan 
på ljusbehandlingssträckorna var starkare än på andra sträckor men ändå inte tillräckligt stark 
för att öka primärproduktionen. En tredje förklaring är att ljuset inte är den begränsande 
faktorn för primärproduktionen i detta vattendrag. Istället kan t.ex. kväve eller fosfor vara den 
begränsande faktorn. Slutligen är det tänkbart att biomassan av bottenfaunan faktiskt ökade, 
men att öringen inte utnyttjar denna födoresurs. 
 
Tidigare forskning visar att äldre öringar äter en större andel terrester föda än mindre öringar 
(Kelly-Quinn och Bracken 1990, Bridcut 2000, Egglishaw 1967). En förklaring till att denna 
studie inte uppvisar samma resultat är att de i denna studie ingående individerna inte är 
tillräckligt olika i avseende på ålder och storlek. Ett bredare spektra med yngre och äldre 
individer skulle möjligen ge ett annat resultat. En annan förklaring är att min indelning i 
terrester och akvatisk föda, där jag i denna studie betraktat allt som inte är akvatiskt som 
terrester föda. Eriksson och Alanärä (1992) gör en indelning i två grupper av föda beroende 
på hur organismerna transporteras i vattnet; ytdriftande organismer utgör den ena gruppen och 
de organismer som driftar i vattenkolumnen den andra gruppen. Möjligt är att en sådan 
indelning av organismer i denna studie hade gett ett annat resultat.   
 
Den akvatiska dietkomponenten är viktmässigt fördelad på fler taxa än den terrestra, som är 
mer koncentrerad till några få taxa. Detta kan givetvis bero på artbestämningen, för att få en 
klarare bild av detta skulle en jämförelse på en viss taxonomisk nivå kunna göras. 
Dominansen av Lumbriculidae i den terrestra komponenten var tydligast under september och 
oktober, vilket kan bero på att detta var två nederbördsrika månader.  
 
Det kan framföras kritik mot att i försök med fisk på olika sätt hantera fisken genom t.ex. 
märkning eller magpumpning. Märkning med PIT-tags har emellertid visat sig vara en 
användbar metod för att i studier av fisk i mindre vattendrag kunna följa individuella fiskars 
tillväxt eller diet (Hill et al 2006) och studier har visat att implantering av PIT-tags av samma 
fabrikat som användes i den här studien inte gav upphov till försämrad tillväxt eller ökad 
mortalitet hos unga (0+) öringar (Ombredane et al 1998). Inte heller magpumpning har några 
negativa effekter på öringarnas födointag eller allmäntillstånd (Twomey & Giller 1990).  
 
Sammanfattningsvis har jag i denna studie visat att en begränsning i mängden nedfallande 
terrestra evertebrater återspeglas i öringens diet, detta är intressant i diskussionen kring 
kantzoner längs vattendrag inom skogsbruket. Andelen terrester föda hos öringen har i denna 
studie noterats öka från juni till oktober. Jag kan i nuläget ej förklara om detta beror på en 
med årstiden varierande födopreferens hos öringen, mängden nedfallande terrestra 
evertebrater, väderlek eller något annat. Ökad ljusinstrålning har ej kunnat visas öka mängden 
akvatisk föda hos öringen, detta kan bero på för kort försöksperiod, för liten ökning i 
ljusinstrålningen eller något annat. Äldre öringindivider har i denna studie ej kunnat visas äta 
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en större andel terrester föda i jämförelse med yngre individer, vilket är ett förvånande 
resultat. 
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