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Populationsgenetisk analys av öring (Salmo trutta) från gotländska 
vattendrag. 
 

Björn Lundmark 

I denna studie av öring från 16 gotländska vattendrag har mikrosatelliter använts som 
genetiska markörer. Syftet har varit att studera hur mikroevolutionära faktorer 
(effektiva populationsstorlekar och genflöde) påverkar genetisk variation i tid och rum. 
Dessa genetiska resultat har sedermera jämförts med ekologiska och geografiska 
faktorer för att söka efter samband. Det har även gjorts jämförelser med mitokondriellt 
DNA för samma lokaler från en tidigare studie. 

Hierarkiska analyser av den genetiska populationsstrukturen visade att det finns 
signifikanta skillnader på flera nivåer, både mellan vattendragen och inom de samma 
(mellan kohorter och dellokaler). Vid skattningar utifrån genetiska data av effektiva 
populationsstorlekar framtogs två typer av estimat, dels antalet effektiva föräldrar per 
år (Nb) samt på antalet effektiva individer per generation (Ne). Skattningarnas 
harmoniska medelvärde över samtliga vattendrag är Nb=16 och Ne =57, vilket är att 
beteckna som lågt. Flera resultat (bl.a. ett lågt antal alleler) tyder på att populationen i 
åtminstone ett av vattendragen (Kopparviksbäcken) nyligen kan ha genomgått en s.k. 
genetisk flaskhals (bottleneck), möjligen som ett resultat av utdöende och nykolonisation.  

Migrationen (genflödet) mellan populationerna skattades till ungefär 12 % för hela 
systemet i genomsnitt, men med ett betydligt högre genflöde för honor (20 %) än för 
hanar (4 %). Vid försök att finna korrelationer mellan genetiska och ekologiska 
parametrar erhölls ett blandat utfall. En slutsats är att det tycks svårt att uppskatta den 
effektiva genetiska populationsstorleken utifrån de ekologiska data som här studerats. 
Det framkom bl.a. att korrelationen mellan Nb och totala antalet producerade yngel 
(ålder 0+, yngre än ett år) var svagare än förväntat, troligen förklarat av olika 
”störande” faktorer som förekomst av tidig yngelutvandring i mindre vattendrag. Ett 
intressant samband är dock det mellan det verkliga antalet lekfiskar per år (Nt) och det 
motsvarande effektiva antalet (Nb), där kvoten Nb/Nt i denna studie har skattats att ligga 
i intervallet 0,3-0,4. Sammantaget tyder resultaten från denna studie på att de 
gotländska öringarna kan antas ha en s.k. metapopulationsstruktur, där genflöde 
mellan små och instabila subpopulationer är av stor vikt för hela populationens 
överlevnad. 


I en framtid med klimatförändringar och habitatförstöring kommer arter som har en stor 
genetisk mångfald att ha en större chans att klara sig bättre, då dessa har större framtida 
anpassningsförmåga (Andersson et al. 2007). Det har ibland hävdats att avsaknad av genetisk 
variation inte förväntas leda till en populations nedgång och sedermera utdöende, men detta är 
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felaktigt då genetisk variation ofta har visat sig vara positivt för flera överlevnadsfaktorer som 
bl.a. fruktsamhet och livsduglighet hos olika organismer (Frankham 1995). Kunskap om hur 
mycket genetiska variation som förekommer, hur denna fördelad, vilken funktion den fyller 
samt vilka faktorer som påverkar den samma är därför avgörande för hur arter ska förvaltas 
och bevaras. 

Inom bevarandebiologin är storleken på den genetiska effektiva populationsstorleken (Ne) 
bland de viktigaste parametrarna då den avgör mängden inavel, genetisk drift och förlust av 
genetisk variation (Frankham et al. 2004). Ne påverkas också av flera faktorer än de redan 
nämnda (könskvoten, variationen i reproduktiv framgång mellan individer, m.fl.) och ska inte 
förväxlas med den verkliga populationsstorleken, vilken oftast är mycket större (Frankham 
1995). Populationsstorleken är i själva verket i många fall en dålig prediktor av den genetiska 
storleken. Det stämmer till exempel mer sällan än man kan tro att stora populationer har mer 
genetisk variation än små (Frankham et al. 2004). 

Mängden genflöde eller genetiskt effektiv migration är också av stor betydelse, denna process 
motverkar inavelsökning och förlust av genetisk variation (p.g.a. drift) i små populationer 
(Andersson et al. 2007). Om genflödet är stort i förhållande till den effektiva 
populationsstorleken kan detta leda till att det inte sker några större genetiska anpassningar på 
lokal nivå. Däremot kan ett större antal små populationer som är förbundna med genflöde 
sinsemellan anpassa sig till rådande förhållande på en mer övergripande nivå (region). 

Öringen (Salmo trutta; Appendix 1) är en art som är av stor betydelse för både fritids- och 
yrkesfisket, och som samtidigt hotas av många mänskliga verksamheter som överfiske, 
försurning, vattenkraft, och utsättningar av genetiskt främmande stammar (Laikre 1999). På 
Gotland finns sammanlagt närmare ett 30-tal öringförande vattendrag, varav många är mycket 
små och ibland torkar ut. Den hittills enda genetiska studien av havsöringen på Gotland 
utfördes av Laikre et al. (2002) med hjälp av mitokondriellt DNA (mtDNA). Resultaten tydde 
på att de gotländska populationerna är mycket små genetisk sett, men att de trots detta 
uppvisar överraskande hög grad av genetisk variation. Det senare tolkades som en effekt av 
ett betydande genflöde mellan populationerna. På ön Bornholm (Danmark), med liknande 
förhållanden som Gotland, tycks öringen ha ett klart metapopulationsmönster (d.v.s. ett antal 
populationer med genflöde emellan sig, där det förekommer lokala utdöenden och 
återkoloniseringar; Östergaard et al. 2003). Huruvida den gotländska öringen också har en 
metapopulationsstruktur har dock inte undersökts grundligt. Det saknas till exempel 
skattningar av den genetisk effektiva migrationens storlek, och det är oklart om detta genflöde 
skiljer sig mellan könen. 

Det förväntas en skillnad i mängden genflöde mellan könen då en majoritet (ca. 70-80%) av 
de havsöringar som lämnar sin födelselokal som smolt och senare vandrar upp för lek är 
honor (Degerman et al. 2001). Bekkevold et al. (2004) studerade havsöring i Danmark med 
hjälp av genetiska markörer och fann att de hanar som vandrade ut, tycktes vandra upp i fel 
vattendrag oftare än honorna, men eftersom majoriteten av ”utvandrarna” var honor antogs 
ändå honorna stå för den största delen av genflödet. Hur stor denna förväntade skillnad i 
genflöde mellan könen är tycks dock inte ha undersökts empiriskt tidigare. 
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Det kan antas att öringen har anpassat sig genetiskt till de miljöförhållandena som råder på 
Gotland. Ett indirekt bevis för förekomst av sådan lokal anpassning är den så kallade tidiga 
yngelutvandringen, ursprungligen beskriven av Järvi et al. (1996), vilken kan vara unik för 
den gotländska öringen. Detta beteende utgör sannolikt en anpassning till ett liv i de små och 
ofta uttorkade bäckarna på Gotland, och består i att ynglen vandrar ut till havs redan under sitt 
första levnadsår vilket öringen inte gör i större vattendrag (Landergren 2001). Om detta 
fenomen påverkar populationsstrukturen har inte utretts till fullo. Det har spekulerats i att 
tidig yngelutvandring skulle kunna minska benägenheten för fisken att återvända till sitt 
födelsevatten för att reproducera sig, vilket i så fall förväntas leda till små eller obetydliga 
genetiska populationsskillnader. Förekomsten av tydliga genetiska skillnader mellan 
vattendrag i studien av Laikre et al. (2002) visade dock att så inte var fallet, åtminstone inte 
vad avser mtDNA (vilket styrs av honornas beteende). 

Enligt den gotländska allmänna åtgärdsplanen för fiskevård, är policyn de arbetar efter 
”naturlig reproduktion och ett uttag i harmoni med den biologiska produktionen” (Lindberg & 
Glimsäter 2007). För att öka chanserna att lyckas med denna målsättning för öns öringbestånd 
är det av största vikt med basala kunskaper om artens biologi, och inom detta område avses 
även den genetiska populationsstrukturen och de processer som styr eller bestämmer denna. 
Skattningar av effektiva (och totala) populationsstorlekar samt mängden genflöde är dock i 
regel dyra och besvärliga att ta fram då de kräver en omfattande materialinsamling, DNA-
analyser och avancerade statistiska beräkningar. Det finns därför anledning att undersöka 
empiriska samband mellan befintliga estimat av genetiska parametrar (heterozygositet, Ne, 
genflöde, etc.) och annan mer lättillgänglig ekologisk (antalet lekfiskar, tätheter av yngel mm) 
och geografisk (vattendragets storlek och lämplighet för reproduktion, mm) information. Om 
tydliga sådana samband existerar, skulle detta kunna ge vissa möjligheter att dra slutsatser om 
populationers genetiska status trots avsaknad av mer detaljerade studier. 

Syftet med denna studie är att genomföra en detaljerad populationsgenetisk analys av 
mikrosatellitdata från 16 öringförande vattendrag på Gotland som insamlats av Fiskeriverkets 
sötvattenslaboratorium inom ett tidigare projekt. Resultaten har även jämförts med 
motsvarande resultat erhållna från mtDNA ”hämtade” från samma vattendrag (Laikre et al. 
2002). Följande övergripande frågeställningar har belysts:  

1) Hur ser de gotländska öringarnas populationsstruktur ut (mängd och fördelning av 
genetisk variation)? Finns det tecken på en metapopulationsstruktur? 

2) Vilka är de effektiva populationsstorlekarna (per år, Nb, och per generation, Ne)? 
3) Hur stort är genflödet mellan populationerna? Skiljer sig detta mellan honor och hanar? 
4) Går det att finna samband mellan erhållna skattningar av genetiska parametrar och olika 

ekologiska vattendragsfaktorer? 
5) Hur kan resultaten från denna studie bidra till en bättre förvaltning av havsöringen på 

Gotland? 
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Det genetiska material som analyserats i denna studie är insamlat av personal vid 
Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium, Drottningholm, under åren 1993-2000. Inför analysen 
erhölls individdata för 3134 öringar insamlade med hjälp av elfiske och fiskfällor i 16 
gotländska vattendrag (Figur 1). I några av vattendragen har fisket skett i flera dellokaler 
(Tabell 1). För att skatta fiskarnas ålder har man använt fiskens längd. Denna metod 
korrelerar bra på årsyngel (0+) och ettåriga fiskar (1+), men är osäkrare för äldre fisk 
(principen finns beskriven av Laikre et al. 2002). För att kunna dela in fiskarna i olika 
årskullar (kohorter) användes fångståret minus åldern. Totalt kunde 2240 öringar av de 
ursprungliga 3134 kohortbestämmas på detta sätt. 

Till DNA-extraktionen användes fenklipp som analyserades med avseende på genetisk 
variation i sju mikrosatelliter (Tabell 2). Analysen skedde vid Sötvattenslaboratoriets 
fiskgenetiska laboratorium i enlighet med metoder som finns beskrivna av Dannewitz et al. 
(2004). Analysresultaten för de sju mikrosatelliterna sammanställdes i en fil, där också övrig 
information om de genotypbestämda fiskarna, såsom fångstplats, storlek och födelseår, 
inkluderades.  

För att möjliggöra jämförelser mellan olika skattade genetiska parametrar och uppgifter om 
vattendragens hydrogeografi, fisktäthet och artsammansättning har litteraturdata insamlats och 
sammanställts (Appendix 2). Uppgifter om vattendragens totala längd har erhållits från 
Ljunggren & Söderman (2006). Från Fiskeriverkets elfiskeregister (utdrag, februari 2008) har 
data erhållits över vattendragens bredd vid elfiskeställena, antalet uppskattade årsyngel (0+) 
per 100m2 samt gäddförekomst. Tillgänglig öringsträcka, vilket här är definierat som den del 
av vattendraget som öringen antas nyttja för sin reproduktion, har sammanställts utifrån en 
samlad bedömning av uppgifter från flera källor (Appendix2, Tabell A1).  
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Figur 1. De gotländska öringförande vattendrag som ingår i studien. 
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Tabell 1. Antal öringar som undersökts genetiskt, uppdelat på vattendrag, dellokaler (där sådana 
finns) samt födelseår (kohort). Totalantal per vattendrag och kohort är markerade med fetstil. 
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För den statistiska bearbetningen av genetiska data har ett flertal program använts. Vid 
stickprovsstorleksberoende skattningar av mängden genetisk variation inom olika vattendrag 
(mätt som förväntad heterozygositet samt allelic richness, där det senare är ett mått på antalet 
påträffade anlagsvarianter) användes HP-RARE 1.0 (Kalinowski 2005). För att testa 
avvikelser från Hardy-Weinberg (H-W) proportioner och för skattningar av parvisa FST–
värden (Weir & Cockerham 1984) användes FSTAT 2.9.3.(Goudet 1995). Vid hierarkiska 
analyser av genetisk variation mellan vattendrag, men också inom vattendragens olika 
subnivåer såsom dellokaler, årsklasser och individer, användes HIERFSTAT (Goudet 2005) 
vilket är ett delprogram till statistikpaketet R (R Development Core Team 2003). 
Permutationstester (10 000 randomiseringar) har genomgående använts för att testa statistiskt 
för förekomst av genetisk differentiering och avvikelser från H-W proportioner. 

För att grafiskt åskådliggöra genetiska skillnader mellan öringbestånd användes två metoder. 
En genetiskt baserad PCA-analys (principal component analysis) genomfördes i programmet 
PCAGEN 1.2.1, (Goudet 2005) medan programmet PHYLIP 3.68 (Felsenstein 2008) 
användes för framställande av dendrogram baserade på Cavalli-Sforza & Edward's (1967) 
chord-distance och Neighbor-Joining metoden (Saitou and Nei 1987). Dendrogrammen 
redigerades och visualiserades i MEGA 4.1 (Tamura et al. 2007). 

För att analysera förekomsten av ökad genetisk differentiering vid ökande geografiskt avstånd 
(IBD, isolation by distance) framställdes en IBD-plot. Denna plot baserades på parvisa FST 
skattningar och den kortaste vattenvägen mellan de jämförda vattendragen (km kuststräcka). 
För att testa graden av statistisk signifikans (mot nollhypotesen inget positivt samband) 
utfördes därefter ett så kallat Mantel-test med GENEPOP 4 (Rousset 2007). 


Två typer av estimat har framtagits för att skatta de genetiskt effektiva populationsstorlekarna. 
Först skattades det effektiva antalet föräldrafiskar per år (Nb) utifrån storleken på de 
slumpmässiga avvikelser från kopplingsjämvikt (linkage equlilibrium) som förväntas uppstå 
när antalet reproducerade individer är begränsat (Waples 2006). För estimaten av Nb har 
programmet LDNE använts (Waples & Do 2007). Eftersom skattningsmetoden är känslig för 
förekomst av ovanliga alleler slogs alla alleler med en frekvens lägre än 2 % samman vid 
analyserna, vilket är den nivå som rekommenderats av programmets författare. 

För att erhålla optimala resultat från LDNE krävs dessutom kunskap om den studerade 
organismens parningsmönster; modellen kräver val av ett av alternativen ”slumpmässig 
parning” (random mating) eller ”monogami”. I denna studie presenteras endast resultat för 
den modell som antar slumpmässig parning. Dels har empiriska studier visat att öringen har 
ett polygamt parningsmönster (ex. Dannewitz et al. 2004). Vid testkörningar mellan de två 
alternativen blev de erhållna Nb- estimaten vid monogami dessutom nästan dubbelt så höga 
som de vid slumpmässig parning, vilket förefaller orimligt i jämförelse med tidigare estimat 
av effektiv storlek på honsidan hos gotlandsöring (Laikre et al. 2002). 
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Nästa typ av skattning av effektiva populationsstorlek är den per generation (Ne) vilken har 
skattats utifrån temporala allelfrekvensförändringar mellan efterföljande årsklasser (kohorter) 
med hänsyn taget till förekomst av överlappande generationsintervall (Jorde & Ryman 1995, 
1996). För dessa skattningar användes programmet TEMPOFS och en ny förbättrad estimator 
av mängden genetisk drift (F's) som är mindre känslig än tidigare metoder för 
osäkerhetsfaktorer såsom små materialstorlekar och ovanliga alleler (Jorde & Ryman 2007). 
För att erhålla estimat på Ne användes följande formel  

!" #
$

%&'()
*+ 

där C är en ”korrektionsfaktor” för överlappande generationer erhållen från livshistoriedata 
och G är generationsintervallet (Jorde & Ryman 1995). Skattningar av C och G uträknade 
specifikt för öring i Själsöån (C= 12.7 och G=4.6; Palm et al. 2003) har använts för samtliga 
populationer, vilket inte antas påverka Ne skattningarna nämnvärt eftersom metoden har visat 
sig relativt okänslig för mindre skillnader i kvoten C/G (Palm et al. 2003). Vid skattningarna 
av Ne användes vidare ”sampling plan II” vilken antar att de provtagna individerna har 
fångats innan reproduktionen utan att återutsläppas (ex. Jorde & Ryman 2007), vilket inte är 
helt korrekt då en större andel av de provtagna individerna återutsattes efter provtagning. 
Effekten av antagande om ”sampling plan II” kan dock antas vara försumbar med tanke på att 
dödligheten bland de unga fiskar (0+ och 1+) som provtogs är hög innan de når 
reproduktionsåldern. 


För att göra skattningar av genflödet (migrationen) måste man välja den populationsmodell 
som verkar lämpligast för arten som studeras. Här har en s.k. island-model använts. Denna 
modell antar att antalet subpopulationer är oändligt, och att migrationen är lika stor mellan 
samtliga populationer. Detta kan i det aktuella fallet likställas med att samtliga ”felvandrande” 
öringar blandas i en stor pott och att de sedan har samma sannolikhet att vandra upp i såväl 
närliggande som mer avlägset belägna vattendrag. Antagandet om ett oändligt antal 
populationer har visat sig spela liten roll, under förutsättning att det ”verkliga” antalet 
populationer inte är väldigt lågt (Larsson et al. 2008).  

Under antagande om att island-model gäller, har mängden genflöde uppskattats utifrån 
punktestimat av FST och Ne erhållna i denna studie samt av Laikre et al. (2002). Följande 
formler (Larsson et al. 2008; ekv. 5 och 6) beskriver den väntade ökningen av FST i en island 
model från en generation till nästa hos nukleära gener (mikrosatelliter) respektive hos en 
organell (mtDNA): 
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där Ne är den effektiva populationsstorleken för båda könen (antaget att Ne(honor)=Ne(hanar)) och 
mtot respektive mhonor är immigrationsfrekvensen av gener från hela populationssystemet totalt 
(båda könen) respektive endast på honsidan. 

Ovanstående formler har använts för att belysa två saker. För det första har det undersökts hur 
lång tid det förväntas ta innan genetiskt identiska populationer med en viss genetiskt effektiv 
storlek uppnår jämvikt mellan genetisk drift och genflöde (antalet generationer tills FST förblir 
konstant över tiden). För det andra har det undersökts vilka immigrationsfrekvenser (mtot resp. 
mhonor) som krävs för att jämviktslägena för FST(mikrosatelliter) respektive FST(mtDNA) ska bli av 
samma storleksordning som de värden som observerats empiriskt. På detta vis har det 
uppskattats vilken mängd genflöde (totalt respektive på honsidan) som bäst stämmer överens 
med de observerade FST och Ne värdena. Utifrån de erhållna skattningarna av mtot samt mhonor 
har även genflödet på hansidan kunnat beräknas utifrån förhållandet mtot = (mhonor + mhanar)/2. 




Totala antalet observerade alleler hos de 7 loci som analyserats varierar mellan 4 och 14 
(Tabell 2); största allelantalet per locus (14) observerades hos locus SsOsl417, medan Str60 
hade det minsta antalet alleler (4). One9 ligger lägst i förväntad heterozygotigrad (Hexp=0,392) 
medan SsOsl417 ligger högst (0,752). Hobs (observerad heterozygoti) följer samma mönster, 
och avvikelserna mellan Hexp och Hobs i totalmaterialet är överlag mycket små (Tabell 2). 

Vid en jämförelse av mängden observerad genetisk variation i de olika vattendragen framkom 
att graden av förväntad heterozygositet var lägst i Brucebobäcken (0,51±0,08) medan 
Gothemsån ligger i topp (0,65±0,09; Tabell 4). Vad beträffar antalet alleler i genomsnitt över 
loci (Ar; allelic richness) ligger Kopparviksbäcken lägst med 3,5 (±1,1) medan 
Lummelundaån uppvisar det flesta antalet varianter (5,4 ±1,6). Det finns dock ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan samtliga vattendrag för varken Hexp eller Ar (P>>0.05; Kruskal-
Wallis test). Däremot är medelvärdena över loci för dessa variabler signifikant positivt 
korrelerade med varandra (r=0.72; P=0.001; korrelationstest). 

Tabell 2. Genetisk variation i totalmaterialet hos de sju mikrosatelliter som analyserats: antal alleler per locus 
(A), observerad och förväntad heterozygositet (Hobs, Hexp).  
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I detta avsnitt behandlas de resultat som belyser mängden genetisk variation i tid och rum 
mellan och inom de olika vattendragen. En inledande jämförelse mellan samtliga vattendrag 
med hjälp av parvisa FST-värden visade att öringarna från samtliga vattendrag skiljer sig åt 
genetiskt; medelvärdet över samtliga FST–skattningar är 0,06 (6 %), och de enskilda värdena 
varierar från 0,004 mellan Ireån och Lummelundaån till 0,243 mellan Bångån och 
Brucebobäcken. Samtliga parvisa jämförelser är statistiskt signifikanta även när hänsyn tas till 
förekomst av multipla tester (Tabell 3). 

Tabell 3. Parvisa FST-värden (Weir & Cockerham 1984) mellan 16 vattendrag. I samtliga fall är den genetiska 
skillnaden statistiskt signifikant (p<0.001; även efter Bonferroni-korrektion för multipla tester). 

 

I ett andra steg genomfördes hierarkiska analyser av genetisk variation, där den relativa 
betydelsen av ett flertal variationsorsaker studerades med hänsyn taget till genetisk variation 
mellan och inom vattendragen. För att underlätta förståelsen för de hierarkiska analyserna har 
en schematisk skiss utformats (Figur 2), vilken förklarar och definierar använda uttryck och 
förkortningar. 

"#
3$
#3

%
60
56
0&
4#
3

%
?5
'4
(
>#
3

)
67
>4
$#
0*
6#
3

)
 $
04
1+>
#3

)
 7
5 
3$
>#
3

,04
#3

-?
74
3>
.&
60
3>
2/
/.
43

-?
!!
60
&1
.>
2/
/.
43

0 
(
(
47
 3
*6
#3

.1
/7
>2
#3

.3
?*
40
#3

.5
?0
> 
3*
>#
3

.&
61
*4
#3

31
.4
#3

"0 /42?2//.43 &-(" &-$' &-$' &-$' &-$" &-$" &-$& &-&% &-$* &-$& &-&, &-$) &-$* &-$& &-$)
"#3$#3 &-&, &-&+ &-$( &-$& &-$' &-&+ &-$( &-$% &-&+ &-$& &-&, &-&) &-$( &-&,
%60560&4#3 &-&( &-&$ &-&( &-&' &-&( &-&" &-&* &-&$ &-&" &-&( &-&" &-&$ &-&'
%?5'4(>#3 &-&( &-&' &-&" &-&( &-&% &-&) &-&( &-&" &-&' &-&" &-&( &-&'
)67>4$#0*6#3 &-&( &-&( &-&( &-&" &-&) &-&( &-&" &-&( &-&" &-&$ &-&(
) $041+>#3 &-&% &-&" &-&% &-$& &-&' &-&" &-&" &-&" &-&" &-&"
) 75 3$>#3 &-&" &-&) &-&) &-&' &-&" &-&% &-&" &-&' &-&"
,04#3 &-&( &-&* &-&& &-&( &-&( &-&" &-&' &-&(
-?743>.&603>2//.43 &-&, &-&( &-&( &-&) &-&) &-&' &-&%
-?!!60&1.>2//.43 &-&* &-&+ &-&* &-$& &-&) &-&+
0 ((47 3*6#3 &-&$ &-&( &-&" &-&( &-&(
.1/7>2#3 &-&% &-&" &-&" &-&"
.3?*40#3 &-&% &-&' &-&(
.5?0> 3*>#3 &-&% &-&%
.&61*4#3 &-&'
31.4#3



 

11 
 

Figur 2. Schematisk skiss (modifierad efter Laikre 1999) över den hierarkiska uppdelning som använts vid de 
analyser som presenteras i Tabell 4. På vänster sida anges den hierarkiska nivån, medan motsvarande F-värden 
är förklarade till höger. 

I Tabell 4 återfinns dels resultat från en analys som omfattar totala materialet (nedersta raden) 
samt motsvarande resultat för enskilda vattendrag (övriga rader). Inom totalmaterialet, överst i 
den analyserade hierarkin, föreligger ett signifikant heterzygotunderskott (FIT = 0,029; 
P<0.001) vilket är vad som förväntas vid en populationsblandning (en s.k. Wahlund-effekt). 
På nästa nivå i hierarkin är FST =0.029 (P<0.001), vilket innebär att 2,9 % av den totala 
genetiska variationen inom totalpopulationen förklaras av allelfrekvensskillnader mellan 
subpopulationer (vattendrag). 

 Inom vattendrag omfattar den hierarkiska analysen flera nivåer. ”Överst” bland dessa 
återfinns FLS (allelfrekvensskillnader mellan dellokaler inom vattendrag). Genomsnittet 
(0,009) är signifikant vilket innebär att det finns en liten genomsnittlig genetisk skillnad 
mellan dellokaler, även när hänsyn tas till variation på underliggande nivåer i analysen 
(kohorter och individer). Inom de enskilda vattendragen (när dessa analyserats enskilt) är tre 
av nio FLS-värden signifikanta (Halsegårda-, Hultungs- och Svajdeån). 

                   Hierarkisk nivå  

  

                  Totalmaterial 
  

    

    

    

            Vattendrag (totalt 16 st.)  

    

    

 

    Dellokaler (1-3 per vattendrag) 

 

        
         Kohorter (1993-2000, antalet  
  varierar mellan vattendrag/dellokaler ) 
 
 
         Enskilda indvider (totalt 3134 st.) 

Motsvarande F-värde i Tabell 5 
 med förklaring 
  
FIT = Avvikelse från Hardy-Weinberg- 
proportioner bland individerna 
inom totalmaterialet. (FIT >0 innebär 
heterozygotunderskott; FIT < 0 innebär 
heterozygotöverskott) 
   
   
FST = Relativt mått på hur stor del av  
den totala genetiska variationen som 
förklaras av allelfrekvensskillnader mellan 
subpopulationer (vattendrag). FST=0 
betecknar avsaknad av genetisk skillnad. I 
hierarkisk design tas hänsyn till 
allelfrekvensvariationen på lägre nivåer 
(mellan dellokaler och kohorter). 
   
FLS = Relativt mått på 
allelfrekvensskillnader mellan dellokaler 
(inom vattendrag, med hänsyn taget till 
variation mellan kohorter). 
   
FCL = Relativt mått på 
allelfrekvensskillnader mellan kohorter 
(inom vattendrag och dellokaler) 
   
FIC = Genomsnittlig avvikelse från HW 
inom kohorter (samma tolkning som FIT).
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Nästa nivå att behandlas är allelfrekvensskillnader mellan kohorter inom dellokaler och 
vattendrag (FCL), det vill säga temporal (tidsmässig) genetisk variation. Denna komponent har 
ett genomsnitt på knappt 2 % (FCL=0,019) och är statistiskt signifikant (P<0.001), medan 
motsvarande analyser inom de enskilda vattendragen gav nio av 15 signifikanta FCL-värden 
(Tabell 4). 

Nederst i hierarkin återfinns FIC (genetisk variation mellan genotyper inom kohorter) vilket är 
det samma som ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från de förväntade Hardy-Weinberg 
proportionerna på denna nivå. Medeltalet över samtliga vattendrag är negativt och statistiskt 
signifikant (FIC = -0,028; P<0.001) vilket innebär ett genomsnittligt heterozygotöverskott. 
Inom de enskilda vattendragen uppvisar 13 av 15 heterozygotiöverskott, varav åtta är 
signifikanta. Vikeån är det enda vattendraget som avviker genom att istället uppvisa ett 
signifikant heterozyotunderskott inom de kohorter som har studerats (FIC = 0,05; P<0.05; 
Tabell 4). 

Tabell 4. Genetisk variation inom enskilda vattendrag (Hexp = förväntad heterozygositet; AR=allelic richness) 
samt resultat från hierarkiska analyser av genetisk variation i tid och rum (allelfrekvensskillnader och avvikelser 
från H-W proportioner). Tomma fält (-) förekommer i de vattendrag där dellokaler och/eller åldersdata saknas 
(jmf. Tabell 1). Se Figur 2 för förklaringar av innebörden av de olika F-värdena.

 

I principalkomponentanalysen (PCA) förklaras 54,6 % av den totala allelfrekvensskillnaden 
mellan vattendragen av de första två faktorerna (axlarna) vilka är illustrerade i Figur 3. Den 
största faktorn förklarar 36,6 % medan den nästföljande förklarar 18 %. Generellt kan man se 
en tendens att vattendragen tenderar att gruppera i två fraktioner – en östlig och en västlig. 
Två av vattendragen (Brucebobäcken och Bångån) avviker särskilt från de resterande. 
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Figur 3. Principalkomponentanalys (PCA; Goudet 1999) baserad på genetiska data för öring från 16 gotländska 
vattendrag. Tillsammans förklarar de båda faktorerna 54,6 % av de observerade allelfrekvenssskillnaderna 
mellan populationerna. Cirklar motsvarar vattendrag från Gotlands östkust, medan fyrkanter är vattendrag 
belägna på öns västra sida. Snoderån (triangel) ligger ”ensligt” på SV kusten (se Figur 1). 

Grafiska analyser med hjälp av dendrogram är presenterade i Figur 4. Den första delfiguren 
(4a) illustrerar graden av likhet/skillnad mellan ett större antal populationer från fyra 
geografiska områden (Gotland, Bråviken, Västkusten och Stockholm). Uppspaltningen är 
relativt tydlig på dessa fyra regioner, vilket visar att de gotländska öringpopulationerna är mer 
genetiskt lika varandra än de är populationer från andra områden. 

Delfigur (4b) utgör en mer detaljerad analys av hur de gotländska vattendragen relaterar till 
varandra. Överlag finns en tendens att geografiskt närliggande vattendrag tycks hamna nära 
varandra i trädet, men det statistiska stödet för detta mönster är obefintligt. En bootstrapanalys 
ger bara stöd för att Kolenskvarnsbäcken och Brucebobäcken avviker från de övriga 
vattendragen (Bootstrapvärde=94 %).  Visst stöd (79 %) finns även för att Bångån och 
Storsundsån grupperar tillsammans, medan övriga bootstrapvärden samtliga är alltför svaga 
för att medge några som helst slutsatser (Figur 4b). 
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Figur 4. Orotade Neighbor-Joining släktträd (dendrogram) baserade på Cavalli-Sforza & Edward's (1967) 
”chord distance” och data för 7 mikrosatelliter. a) Släktträd över olika Svenska öringpopulationer, uppdelade på 
geografiska regioner (Stockholm, Bråviken, Västkusten och Gotland; modifierat efter Palm et al. 2008) b) 
Släktträd över gotländska populationer. Endast bootstrapvärden (1000 replikat) över 50% är utskrivna. 

Av Figur 5 framgår hur graden av genetisk skillnad mellan par av vattendrag [FST/(1-FST)] 
förändras med det inbördes geografiska avståndet i kilometer, observera att Snoderån har 
uteslutits. Ett svagt men statistiskt signifikant positivt samband kan påvisas mellan genetiskt 
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och geografiskt avstånd, vilket antyder att felvandring (genflöde) tycks förekomma något 
oftare mellan närliggande vattendrag än från mer avlägset belägna vattendrag. Det gjordes 
även tester med Snoderån inkluderad men detta försämrade såväl sambandet som 
signifikansen (data ej visad). 

 

Figur 5. Samband mellan parvist genetiskt (Fst/[1-Fst]; Rousset 1997) och geografiskt avstånd mellan 15 
gotländska öringpopulationer. De geografiska avstånden har uppskattats från karta. Snoderån har uteslutits då 
dess intermediära läge i SV komplicerar beräkningarna av parvisa avstånd (jmf. Figur 1). Det positiva sambandet 
är statistiskt signifikant (P=0.01; ensidigt Mantel-test).  

 


Vid analyserna av det genetiskt effektiva antalet individer per år (Nb) och per generation (Ne) 
har samtliga fiskar från samma kohort (inom vattendrag) slagits samman, även då dessa 
kommer från olika dellokaler (i likhet med Laikre et al. 2002). De resulterande Nb- och Ne-
skattningarna presenteras i Tabell 5.   

Punktestimaten av Nb (harmoniskt medelvärde över samtliga kohorter) varierar från tre 
(Storsundsån) till oändligheten (Svajdeån), med ett medeltal på endast 16 effektiva 
föräldrafiskar per vattendrag och år. I genomsnitt är Ne cirka 3.5 gånger högre än Nb 
(Tabell 5). Skattningarna av Ne per vattendrag varierar från ett lägsta punktestimat på 11 
(Brucebobäcken) till oändligheten i Hugreifsån och Snoderån (vilket innebär att det i dessa 
lokaler inte finns några temporala allelfrekvensförändringar som är större än de som förväntas 
av slumpen vid de aktuella stickprovsstorlekarna). Medeltalet för Ne över samtliga vattendrag 
är 57 effektiva fiskar per generation.   
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Tabell 5. Antal skattade effektiva föräldrafiskar per år (Nb) och motsvarande antal per generation (Ne) i 15 
gotländska öringpopulationer (Bångån saknar åldersdata; jmf. Tabell 1) med 95% konfidensintervall (CI). Siffror 
i fetstil utgör harmoniska medeltal. ”!” innebär att estimatet inte går att skilja från oändligheten. 
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Vid de låga effektiva storlekar per generation som i genomsnitt tycks råda i de gotländska 
öringbestånden (Ne<100) behövs endast mellan omkring 5-100 generationer innan jämvikt för 
FST för nukleära gener (mikrosatelliter) uppnås, så länge immigrationsfrekvensen (mtot) är 
större än några få procent per generation (resultat ej visade). För ett extranuklärt locus 
(mtDNA) inställer sig jämvikten ännu tidigare vid samma mängd genflöde. Att skatta 
genflöde från Ne och FST under antagande om jämvikt mellan drift och genflöde förefaller 
därför fullt möjligt. 

Av Figur 6 framgår hur FST för mikrosatelliter och mtDNA förväntas öka med tiden under ett 
scenario där Ne=57 (jmf. Tabell 5) och mängden genflöde har anpassats till att resultera i 
jämviktsvärden för FST vilka motsvarar de som observerats empiriskt för mikrosatelliter (FST = 
0,03; Tabell 4) respektive för mtDNA (FST = 0,06, skattat i en hierarkisk analys motsvarande 
den i Tabell 4; Laikre et al. 2002, Tabell V, ”test 4”). Resultatet av detta blir, att det krävs en 
immigration på 12 % totalt (båda könen) samt 20 % på honsidan, vilket i sin tur ger en 
skattning av genflödet på hansidan på endast 4 % (givet de ovan nämnda Fst-estimaten). 

 

Figur 6. Väntade jämviktsvärden för FST (mikrosatelliter resp. mtDNA) efter genetisk drift (Ne=57, 
Ne(honor)=Ne(hanar); jmf. Tabell 5) och genflöde (mtot = 0.12 och mhonor=0.20) i en island-model efter uppdelning av 
en ursprungligen genetiskt homogen population (FST=0 i generation 0). Se texten för ytterligare information. 


I ett avslutande steg har de erhållna skattningarna av antalet effektiva individer per år (Nb, 
harmoniska medelvärdet över samtliga studerade kohorter; Tabell 5) jämförts med mängden 
förväntad heterozygositet (Hexp; Tabell 4), samt med det beräknade antalet producerade 
årsungar (0+) och den tillgängliga öringarean i respektive vattendrag (Tabell A1). Eftersom 
Ne och Nb är förhållandevis väl korrelerade med varandra har endast Nb använts vid dessa 
jämförelser. Det samma gäller för de båda måtten på genetisk variation (Ar och Hexp) där 
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endast den senare variabeln har använts. I samtliga jämförelser där parametern Nb har använts 
har Svajdeån uteslutits, p.g.a. att genomsnittliga Nb-estimatet i denna lokal ej går att skilja 
från oändligheten (Tabell 5).  

En första jämförelse gjordes mellan antalet skattade effektiva föräldrafiskar per år och 
vattendrag (Nb; harmoniska medelvärden över de kohorter som studerats; Tabell 5) och 
mängden förväntad heterozygositet (Hexp; Tabell 4). Den heldragna linjen i Figur 7 visar den 
teoretiskt förväntade heterozygositeten inom enskilda subpopulationer av olika effektiv 
storlek vid jämvikt mellan drift och immigration från en tänkt oändligt stor givarpopulation 
(Palm et al., in prep., efter Hendry et al. 2000). För att möjliggöra en jämförelse mellan de 
empiriska Nb-skattningarna har Ne från de teoretiska beräkningarna transformerats genom 
division med 3,5 (jmf. Tabell 5). De flesta populationer följer kurvan förhållandevis väl. Enda 
tydliga undantaget utgörs av Kopparsviksbäcken som har en betydligt lägre heterozygositet än 
förväntat utifrån det relativt höga Nb-estimatet (Figur 7).  

)

 

Figur 7. Visar relationen mellan Nb (antalet effektiva föräldrar) och förväntad heterzygositet (Hexp)  hos 
gotländska öringpopulationer. Kurvan beskriver den väntade graden av heterozygositet (Hexp) i en lokal 
population av en viss effektiv storlek per år vid jämvikt mellan drift och immigration från en tänkt oändligt stor 
givarpopulation (Palm et al., in prep). Hexp för den tänkta givarpopulationen har satts till 0.62 (medelvärde för 
samtliga gotländska populationer; Tabell 4) medan immigrationsfrekvensen (m=0.12) utgör en skattning från 
estimat av Ne respektive FST från denna studie. Kvoten mellan Ne och Nb har vidare antagits vara c:a 3.5 (jmf. 
Tabell 5). Kopparviksbäcken är markerad då den utmärker sig i förhållande till de andra lokalerna. 

Vid jämförelsen av Nb och ”tillgänglig öringarea” (uppskattad sträcka som kan nyttjas av 
lekande öring multiplicerad med vattendragets bredd; Appendix2) kunde endast ett svagt 
positivt samband påvisas (Figur 8). 
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Figur 8. Visar korrelationen mellan beräknad tillgänglig öringarea (Tabell A1) och antalet effektiva 
föräldrafiskar (Nb; Tabell 5) hos gotländska öringpopulationer. I figuren är Gothemsån borttagen då denna lokal 
har ett areaestimat (>50 000m2) som troligen är alltför högt (se Tabell A1). 

Generellt bör man kunna förvänta sig ett klart positivt samband mellan antalet lekfiskar och 
antalet yngel, då varje hona förväntas producera cirka 2000 ägg per kilo kroppsvikt 
(Degerman et al. 2001). Trots detta gav en jämförelse av skattningarna av Nb och det totala 
antalet yngel per vattendrag (Ntot (0+), beräknat utifrån den uppskattade öringarean och 
täthetsskattningar) ett negativt samband (Figur 9). När Gothemsån, med sin troligen alltför 
höga öringarea och därmed höga yngelskattning, togs bort blev sambandet svagt positivt men 
ändå långt ifrån statistiskt signifikant(P>0.50). En jämförelse gjordes även för att se om 
uttorkande vattendrag utmärker sig i vad avser förhållandet mellan Nb och Ntot(0+), men denna 
jämförelse gav inga tydliga resultat (data ej visade). 

 

Figur 9. Relationen mellan uppskattat antal effektiva föräldrafiskar per år (Nb) och antalet producerade yngel 
[Ntot(0+)] hos gotländska öringpopulationer. Ntot(0+) baseras på en uppskattning av leksträckans längd multiplicerad 
med vattendragets bredd och data från elprovfisken (antal yngel per 100m2; Appendix 2). Den anpassade linjära 
regressionslinjen med svag positiv lutning erhålls när Gothemsån (markerad punkt) uteslutits. 
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Ett av huvudsyftena med denna studie var att studera de gotländska öringarnas 
populationsstruktur. De låga skattningarna av effektiva populationsstorlekar och ett högt 
genflöde tillsammans med indikationer på lokala utdöenden och återkolonisationer tyder på en 
så kallad metapopulationsstruktur, där genutbyte mellan subpopulationerna är av stor vikt för 
hela populationens överlevnad. Ett annat syfte var att leta efter eventuella samband mellan 
genetiska och ekologiska parametrar. Sammantaget visade det sig dock vara svårt att erhålla 
något tydligt sådant samband som skulle kunna användas för att indirekt försöka uppskatta 
effektiva populationsstorlekar endast utifrån ”icke genetiska data”.   


Den genetiska skillnaden mellan populationerna (FST) är på ungefär 3 % vilket är omkring 
hälften av vad Laikre et al. (2002) observerade i sin mtDNA-baserade studie av samma 
gotländska vattendrag. Dessa resultat stämmer väl överens med de från andra 
populationsgenetiska studier av havsvandrande öring, där FST-estimaten är av samma 
storleksordning (3-6 %; Hansen et al. 2002, Frasier et al. 2007, Östergaard et al. 2003). Även 
Jensen et al. (2005) observerade parvisa FST-värden på 0,02-0,06 i sin studie av danska 
havsöringspopulationer. De diskuterade huruvida detta antingen motsvarade (1) stora stabila 
populationer med lite genflöde eller (2) små instabila populationer med mycket genflöde. 
Utan tvekan tillhör de gotländska populationerna den sista nämnda kategorin. Trots det 
uppenbarligen höga genflödet är dock samtliga populationer klart genetiskt differentierade 
från varandra, även i de fall där populationerna ligger mycket nära varandra.  

Det har spekulerats om förekomsten av tidig yngelutvandring hos öringen på Gotland (Järvi et 
al.1996, Landergren 2001) kan resultera i en försämrad homingförmåga (d.v.s. förmågan 
återfinna sitt födelsevattendrag vid leken efter en tillväxtperiod i t.ex. havet). Det finns dock 
inget som tyder på detta i denna studie. Samtliga vattendrags öringar är genetiskt olika, vilket 
tyder på att en övervägande majoritet av individerna trots allt återvänder till sin födelseplats 
för att leka. Snarare finns stöd för att homingbeteendet är tämligen exakt, eftersom det finns 
flera indikationer på genetiska skillnader inom vattendrag mellan dellokaler som endast ligger 
ett par kilometer ifrån varandra. Vid jämförelser av dellokaler inom vattendrag framkom 
signifikanta genetiska skillnader i tre fall (Halsegårdaån, Hultungsån och Svajdeån). Samtliga 
dessa vattendrag har en tillgänglig öringsträcka på 3-7 km. Detta kan antingen tyda på att 
öringen är relativt stationär i sitt lekbeteende mellan olika år eller/och att den är mycket exakt 
i sitt ”homingbeteende” (d.v.s. i sin förmåga att hitta hem till födelsevattendraget vid leken).  

De flesta vattendrag uppvisade ett mer eller mindre klart heterozygotöverskott inom enskilda 
årsklasser, vilket är vad som väntas vid ett lågt antal föräldrafiskar (ex. Balloux 2004). En 
ytterligare (icke-uteslutande) förklaring till överskott av heterozygoter är hybridisering, som 
antingen kan uppstå när en population mottar en stor andel immigranter från andra gotländska 
populationer, men också om/när immigranter från mer avlägsna populationer, t.ex. från 
svenska fastlandet, har deltagit i leken.  

Noterbart är att Kopparviksbäcken avviker från de andra populationerna i flera avseenden. 
Detta vattendrag är det enda västligt belägna som hamnar tillsammans med de östliga i PCA-
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analysen (Figur 3). Trots att Kopparviksbäcken är belägen bara några kilometer från 
Kolenskvarnsbäcken och Brucebobäcken, för att nämna två närliggande vattendrag (Figur 1), 
placeras den bland de östligt belägna även i släktträdet (Figur 4), signifikant åtskild från dessa 
båda vattendrag.  Denna bäck har dessutom det klart lägsta allelantalet bland samtliga 
vattendrag (medan heterozygositeten inte är anmärkningsvärt låg), vilket kan indikera att 
populationen har genomgått en genetisk flaskhals (Nei et al. 1975). Sammantaget tyder dessa 
resultat på att Kopparviksbäcken kan ha genomgått en relativ nylig återkolonisation, kanske 
av öring från någon östligt belägen population. Till saken hör att det har genomförts en rad 
habitatförbättrande åtgärder som möjligen har ”hjälpt” öringen att återkolonisera detta 
vattendrag (Appendix2).  


Punktestimaten av antalet effektiva föräldrar per år (Nb) för vattendragen i denna studie, 
skattade från avvikelser från kopplingsjämvikt, ligger mellan 2-164 fiskar med ett harmoniskt 
medel på 16 (även om konfidensintervallet i de flesta fall är ganska stora). De föreliggande 
estimaten är något lägre än motsvarande Nb-skattningar för öringbestånd på Bornholm där 
antalet skattades inom intervallet 27-1210 med ett harmoniskt medel på 52 (Fraser et al. 2007, 
baserat på data från Östergaard et al. 2003). 

Det är viktigt att betänka att Nb förväntas ligga lägre än det verkliga antalet lekfiskar (Nt) på 
grund av varierande reproduktionsframgång mellan individer och skeva könskvoter. I en 
detaljerad studie av havsvandrande regnbåge (Oncorhynchus mykiss) i ett delflöde av 
Columbia River, USA, skattades exempelvis kvoten Nb/Nt till mellan 0,17–0,4 (Araki et al. 
2007). I en experimentell studie av reproduktiv framgång hos öring i Dalälven fann 
Dannewitz et al. (2004) att motsvarande kvot varierade mellan 0.12 och 0.59 med ett 
medelvärde av 0.31. 

För att skatta kvoten Nb/Nt hos gotlandsöring har jämförelser gjorts mellan Nb från denna 
studie med uppgifter från litteraturen av antalet stigande lekfiskar (Nt) för de vattendrag där 
sådana finns. I Hultungsån räknade Landergren (2001) stigande lekfisk under åren 1995-2000 
och observerade 105 individer i genomsnitt, samt ett ganska stort antal ”sneakers” 
(brådmogna stationära hanar; 17 st.) vilket ger en summa av 122 lekfiskar per år. 
Motsvarande estimat av genomsnittliga Nb för Hultungsån år 37 fiskar (Tabell 5) vilket ger en 
Nb/Nt kvot på omkring en tredjedel (0,30). I Själsöån finns uppgifter från vintern 1992/93 att 
det steg 68 fiskar för lek (Rubin et al. 2004). Om man antar att andelen brådmogna stationära 
hanar är ungefär den samma som i Hultungsån ger detta Nt =79 och en Nb/Nt kvot av 0.41. 
Båda dessa estimat av Nb/Nt (0.3 och 0.4) ligger alltså inom de intervall av kvoter som 
observerats av Araki et al. (2007) och Dannewitz et al. (2004). Om vi dividerar ett 
(aritmetriska) medelvärde för Nb över hela Gotland (Tabell 5) med dessa kvoter ger detta ett 
genomsnitt av 125-167 lekfiskar totalt i respektive vattendrag per år, vilket får betraktas som 
ett lågt antal. 

Ne (effektiva populationsstorleken per generation) erhålls genom att storleken på den 
observerade temporala genetiska variationen ”översätts” till ett motsvarande Ne-estimat. Det 
genomsnittliga (harmoniska) Ne-estimatet för hela Gotland är 57 (Tabell 5) vilket stämmer 
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påfallande väl överens med resultatet från den tidigare genetiska studien av gotländsk 
havsöring (Laikre et al. 2002) där antalet effektiva honor per generation på honsidan (Nef ) 
uppskattades till 28 i genomsnitt. Om man antar en jämn könskvot motsvarar detta ett totalt 
antal effektiva fiskar för båda könen på Ne=56, vilket alltså är nästan identiskt med denna 
studies medelestimat. 

I vissa situationer kan det vara värdefullt att försöka skatta den effektiva populationsstorleken 
per generation(Ne) utifrån uppgifter om antalet lekfiskar. Medan den förstnämnda parametern 
relaterar direkt till mikroevolutionära processer och förlust av genetisk variation, är 
information om antalet lekfiskar (och skattningar av Nb) i regel både enklare och billigare att 
samla in än att skatta Ne ”på riktigt”. Det är därför av stort intresse att söka efter korrelationer 
mellan dessa parametrar. 
 
Hos arter med överlappande generationer där samtliga individer dör efter leken (semelpari), 
som exempelvis stillahavslaxar, har det visats att Ne"G×Nb (Waples 1990). Hur det teoretiska 
förhållandet ser ut mellan Ne och Nb hos öring är dock inte klargjort. Det som försvårar 
skattningen är att öringen kan leka fler gånger i sitt liv (iteropari), och därför kan man inte 
direkt anta att Ne"G×Nb gäller. Det är därför osäkert hur man ska tolka den Ne/Nb-kvot som 
kan beräknas utifrån resultaten i denna studie (57/16=3,6) vilken är betydligt mindre än 
generationsintervallet (G=4,6; Palm et al. 2003). Möjligen kan detta indikera att man, för 
öringen på Gotland, ska förvänta sig ett Nb som är något större än vad som anges av kvoten 
Ne/G, men denna fråga behöver utredas vidare. Vid en jämförelse av G, med andra studier kan 
nämnas att Frasier et al. (2007) på Bornholm observerade ett generationsintervall på G=3,5 
vilket ligger betydligt närmare kvoten erhållen i denna studie. Skillnaden i 
generationsintervall torde inte vara ett helt år, trots att Gotland ligger längre norrut än 
Bornholm. Den annan sak angående G är att en hög andel sneakers (upp till 70 % av hanarna 
stannar i födelsevattendraget åtminstone när det rör sig om större vattendrag, Degerman et al. 
2001) torde dra ned estimatet av G då dessa blir könsmogna redan vid låg ålder, hur detta 
påverkar G är dock osäkert.  
 
Slutligen ska nämnas att de Ne-värden som presenteras i denna studie (samt även av Laikre et 
al. 2002) kan tänkas vara underskattningar. Den metod som använts i båda dessa fall för att 
skatta Ne utifrån temporala genetiska förändringar antar att den population som studerats är 
helt isolerad, medan förekomst av genflöde kan förväntas tillföra temporal variation vilket kan 
öka storleken på allelfrekvensförändringarna (och därmed kan ge något för låga Ne-estimat). 
Detta påverkar i sin tur de genflödesestimat som tagits fram i denna studie och de kan därför 
antas vara aningen för höga (givet att Ne –skattningarna är låga). Detta även om jämförelserna 
mellan skattningar baserade på resultat för mtDNA (honor) och mikrosatelliter (båda könen) 
inte förväntas bli påverkade.  


En faktor av stor betydelse för den genetiska strukturen hos de gotländska öringarna är 
genflödet (den genetiskt effektiva migrationen) där det i denna studie har uppskattats att 
ungefär var 10:e fisk som deltar i reproduktionen är en ”felvandrare”. Att genflödet är stort är 
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dock vad man förväntar sig hos små öringpopulationer för att undvika inavelsrelaterade 
problem (Östergaard et al. 2003). Genflödet tycks ske något oftare mellan mer närliggande 
lokaler (svag isolation by distance) men detta mönster är vagt och de genomsnittliga genetiska 
skillnaderna mellan de mest närbelägna och avlägsna vattendragen är påfallande lika 
(Figur 5).  
 
Intressant är den stora skattade skillnaden i mängden genflöde hos honor och hanar, 20 % 
respektive 4 %. Även om dessa punktestimat av genflöde är osäkra (såväl FST- och Ne-
skattningar som de baseras på är i sin tur punkestimat), är skillnaden mellan könen tillräckligt 
tydlig (5 gångers skillnad) för att det ska verka troligt att en könsskillnad verkligen existerar. 
Detta är i så fall inte särskilt förvånande med tanke på den relativt höga andel brådmogna 
hanarna (sneakers) som inte lämnar födelsevattendraget vilket leder till att fler honor än hanar 
lämnar födelsevattendraget. Denna ”skevhet” mellan könen är relativt stor och i samma 
storleksordning både vid utvandringen som smolt och vid lekuppvandringen (ungefär 70 % 
honor och 30 % hanar för öring i norra Europa; Degerman et al. 2001). 


De jämförelser (korrelationer) mellan genetiska och ekologiska parametrar som genomförts 
fick ett blandat utfall. Vid jämförelsen mellan Hexp (förväntad heterozygositet) och Nb 
framkom ett positivt samband, vilket var förväntat. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet 
att detta samband inte är linjärt utan har en mer logaritmisk form (Figur 7). Detta beror på att 
det i alla populationer med ett inflöde av gener från en givarpopulation (”alla gotländska 
öringpopulationer”) uppstår en jämvikt mellan migration och drift; i små populationer är dock 
driften ”starkare” än migrationen vilket ger ett lägre Hexp i dessa fall (Palm et al., in prep., 
baserat på formler i Hendry et al. 2000). 

 
Vid jämförelsen mellan Nb och tillgänglig öringarea (Figur 8) sågs ett intressant mönster, 
nämligen det att ett ökande Nb bara är associerat med en svag ökning av den tillgängliga 
öringarean, vilket inte är det man intuitivt förväntar sig. Inte heller jämförelsen mellan Nb och 
det uppskattade totala antalet yngel (0+) per vattendrag (Figur 9) uppvisade något tydligt 
samband, trots att man borde kunna förvänta sig detta. En orsak till dessa svaga samband 
kanske kan sökas i yngeltätheterna baserade på elfiskedata. Majoriteten av alla elfisken på 
Gotland sker på hösten och vid den tidpunkten bör en majoritet av de utvandrande 0+ ynglen 
från de minsta vattendragen ha lämnat vattendraget i enlighet med den ”tidiga 
yngelutvandringsteorin”. Trots detta återfinns jämförelsevis höga koncentrationer av 0+ yngel 
(1,9 ind/m2 i genomsnitt) i vattendragen som är kortare än en kilometer. Om man jämför detta 
med de vattendrag som har en något längre totalsträcka (1-5km) sjunker medeltalet till 0,5 
ind/m2. Detta kan bero på flera av de allra minsta vattendragen har källflöden som ej torkar ut 
och därför har en begränsad yngelutvandring och/eller att de minsta vattendragen har en 
väldigt hög yngelproduktion och att skattningarna av den totala yngelproduktionen egentligen 
är underskattningar (p.g.a. utvandring). Att det finns osäkerheter i de jämförelser som berör 
yngeltätheter är i vilket fall helt klart. 
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Om yngelutvandringen verkligen sker i en stor omfattning, vad får det för påverkan på 
populationen? Då yngelutvandringen enligt Landergren (2001) ska vara vanligast i mindre 
vattendrag kan detta fenomen leda till att de minsta bäckarna får ett kraftigt överskott av 
lekfisk då det produceras många överlevande yngel vilket senare leder till ett stort antal 
återvändande lekfiskar. Detta leder i sin tur till att det kan sägas leka fler fiskar än det ”finns 
plats” för i dessa vattendrag (högt Nb) och så vidare. För att närmare studera detta antagande 
gjordes en jämförelse med det beräknade antal lekfiskar som potentiellt får plats på en ideal 
leksträcka, d.v.s. om all area betraktas som lämplig (utifrån ett estimat av 5 lekfiskar per 
100m2, Degerman et al 2001; Figur 10). Oavsett vilken Nb/Nt kvot som använts, tycks 
skattningarna av Nb vara högre än förväntat i många av de minsta vattendragen med en låg 
beräknad öringarea (<1000m2), medan ingen sådan tendens kan skönjas för de större 
vattendragen. Detta stödjer hypotesen att de minsta vattendragen har stora mängder lekfisk i 
förhållande till sin area. 

 

Figur 10. Visar korrelationen mellan beräknad tillgänglig öringarea (Appendix 1) och antalet effektiva 
föräldrafiskar (Nb; Tabell 5) hos gotländska öringpopulationer.  Heldragna linjer är dels en anpassad linjär 
regressionlinje (”Linear (Emp. data)” samt linjer som anger det förväntade antalet effektiva lekfiskar antaget att 
vattendragen kan hålla fem lekfiskar per 100m2 (Degerman et al. 2001). För att omvandla totala antal lekfiskar 
(Nt) till motsvarande effektiva antal har några olika Nb/Nt kvoter använts (0.5, 0.33, 0.2 samt 0.1). I figuren är 
Gothemsån borttagen då denna lokal har ett areaestimat (>50 000m2) som troligen är alltför högt (se Appendix). 

En annan faktor som kan tänkas ”störa” de förväntade sambanden mellan Nb och den 
beräknade öringarean respektive totala antalet producerade yngel, är att större vattendrag kan 
tänkas rymma fler dåliga/olämpliga habitat för öringlek överlag (t.ex. dåliga leksubstrat och 
lugnflytande sträckor). Små snabbflytande och korta vattendrag är däremot ofta ”ideala” över 
hela sin sträcka, åtminstone på hösten vid leken. Slutligen kan högre konkurrens och 
predation från andra fiskarter tänkas förekomma i större vattendrag, som i regel håller fler 
arter än små.  
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När sambandet mellan antalet uppskattade yngel plottas mot den beräknade arean syns en 
tydligt L-format samband som dessutom sammanfaller med förekomst av gädda (Figur 11). 
Det är dock svårt att avgöra hur de olika faktorerna som tycks vara korrelerade i denna figur 
(beräknad area, antal yngel, gäddförekomst) i praktiken påverkar varandra. Påverkan av 
predatorer (gädda) på yngeltätheter har påvisats såväl här (Figur 11) och i tidigare studier 
(t.ex. Degerman et al. 2001). Troligen ”stör” närvaro av gädda de flesta här undersökta 
sambanden då man kan anta att denna art inte trivs i de minsta, kallaste och de snabbast 
strömmande vattendragen (Figur 11), i vilka de tätaste öringkoncentrationerna finns. Om det 
senare beror på gäddans vantrivsel eller öringens trivsel förblir dock en obesvarad fråga, men 
troligen ligger väl svaret mitt emellan. 

 

Figur 11. Korrelation mellan yngeltäthet (antal per m2) och beräknad tillgänglig öringarea (m2). Romber är 
vattendrag som saknar gädda medan trianglar symboliserar vattendrag som hyser gädda. 

Sammantaget tycks alltför många okända förhållanden störa de undersökta korrelationerna 
mellan effektiv populationsstorlek och andra variabler för att några tydliga och pålitliga 
samband ska kunna påvisas. Det tycks därför vara ytterst svårt att indirekt skatta den 
genetiska populationsstorleken utifrån endast ekologiska data. Det tydligaste sambandet 
utgörs kanske av kvoten Nb/Nt på 0,3-0,4 som kan antyda att uppgifter om antalet lekfiskar 
kan användas för att skatta antalet effektiva individer. Ytterligare studier av relationen Nb/Nt 
(data från fler lokaler) kan dock behövas. Likväl måste sambandet mellan Nb och Ne 
undersökas närmare. 


Både yrkesfisket och fritidsfisket är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Om vi vill vara 
självförsörjande på fisk måste vi förvalta våra fiskevatten och fiskbestånd på ett hållbart sätt. 
För att göra detta måste man känna till hur mycket fisk som produceras och hur arternas 
populationsstruktur ser ut. Ett felaktigt uttag kan i värsta fall leda till utrotning av hela arten 
(Andersson et al. 2007). Nedan följer en sammanställnig av denna studies resultat och vad 
dessa kan betyda för skötseln av de gotländska öringförande vattendragen. 
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Det tycks som att den gotländska öringen har en ganska tydlig metapopulationsstruktur; arten 
är uppdelad i många små populationer, varav vissa kan tänkas dö ut emellanåt, samtidigt som 
mängden migration (genflöde) och förmågan till återkolonisation förefaller vara hög. 
Genflödet mellan vattendragen motverkar den förlust av genetisk variation och den ökade 
inavel som annars skulle bli följden. Den gotländska öringen ”måste” för att överleva 
dessutom vara flexibel och ha förmåga att återbefästa vattendrag som av olika anledningar 
förlorat sin öringstam. En ytterligare faktor som kan bidra till ”ökad” migration är att de flesta 
vattendragen är små och instabila, ibland dessutom med mycket svårforcerade utlopp. Detta 
kan leda till att de ”utestängda” individerna måste söka sig alternativa lekvattendrag. Om så 
verkligen sker återstår dock att undersöka. Sammantaget innebär detta att det är helheten som 
måste bevaras det vill säga, samtliga de enskilda populationerna och deras förmåga till 
genetiskt utbyte.  

Resultat från denna och tidigare studier tyder vidare på att de minsta bäckarna kan ha en 
”överbeläggning” av leköring, där inte mycket mer verkar vara möjligt att göra för att ge en 
ökad produktion. Däremot kan det vara idé att förbättra förhållandena i de små vattendrag 
som idag inte håller öring, för att på så vis förstärka den gotländska populationen som helhet. 
En ytterligare möjlighet om man önskar att öka den naturliga produktionen av öring på 
Gotland är att skapa fler lekhabitat i de lite större vattendragen, för vilket det sannolikt finns 
stor potential. Detta stöds bl.a. av att stora beräknade ”öringareor” idag varken tycks vara 
kopplat till fler lekfiskar eller högre yngelproduktion. Kanske kunde man också prova att 
”modifiera” vattendragen så att det skapas starkare kontraster i vattendragen d.v.s. 
koncentrerade snabbflytande partier respektive mer lugnflytande partier som föredras av 
öringen respektive av gäddan. På detta sätt kunde man skapa lämpliga habitat för båda arterna 
i samma vattendrag, vilket vore värdefullt eftersom även gäddan lider av sviktande 
populationer i stora delar runt Östersjön. 

Kombinationen av mycket små effektiva populationsstorlekar och ett högt genflöde gör det 
osannolikt att öringbestånden i de gotländska vattendragen sinsemellan uppvisar några 
välutvecklade genetiska skillnader i form av lokala anpassningar. Öringbestånden i de minsta 
gotländska vattendragen är troligen dessutom alltför instabila över tiden för att kunna 
förväntas bli lokalt anpassade. Däremot är det rimligt att tro att det i den gotländska 
populationen som helhet kan finnas anpassningar som är unika. Av denna anledning är det 
inte önskvärt med utsättningar av andra öringstammar på Gotland, då detta kan leda till en 
försämrad lokal anpassning. Trots att inga utsättningar sker på ön finns det tecken på 
främmande odlad öring i gotländska vattendrag; en nylig studie kunde påvisa drygt 4 % sådan 
lekfisk i Lummelundaån (Söderman et al. 2008). Enligt DNA-studier vid Fiskeriverket 
kommer den största delen av dessa fiskar från Stockholmsregionen (den s.k. Åva/Gålö-
stammen; Palm et al. 2008). Det är dock ännu oklart i vilken omfattning sådan genspridning 
sker och har skett under åren samt vilka effekter detta kan ha för den gotländska öringen. 
Dessa frågor bör utredas vidare. 
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Öringen (Salmo trutta) tillhör laxfiskarna (Salmonidae) och dess närmaste släkting är laxen 
(Salmo salar). Öringen är väldigt flexibel och kan anpassa sig till en rad olika livsmiljöer. I 
små stängda vattendrag bildar öringen stationära dvärgbestånd, ofta kallade bäcköring. När 
öringen har tillgång till en stor vattenmassa, t.ex. Östersjön eller en större sjö, vandrar en stor 
andel av individerna ut i denna för att äta upp sig och de kallas då för havsöring eller 
insjööring.  

Öringen kan alltså leva både i söt- och saltvatten. I havet är öringen silverblank med små 
svarta prickar både ovan och under sidolinjen, till skillnad från laxen som oftast har sina 
prickar bara över sidolinjen. När fiskarna stiger för lek får de en så kallad lekdräkt som utgörs 
av en brunröd kroppsfärg. Storleken överstiger sällan 15 kilo och en meter i längd. Ofta kan 
man också se att öringarna blir mindre storleksmässigt i korta vattendrag, detta då de där inte 
behöver lika stora energiansamlingar för att klara en lång lekvandring (Degerman et al. 2001). 
Till skillnad från laxen som i de flesta fall bara leker en gång i sitt liv (semelpari) kan öringen 
ofta leka flera gånger (iteropari). Hur stor andel av individerna som är återlekande varierar 
från population till population, och denna andel är relativt okänd (men en studie i gotländska 
vattendrag anger 5-12 % som återlekare; Landergren 2001). Intressant att nämna är att unga 
hannar kan stanna kvar i födelsevattendraget och bli könsmogna redan vid ett års ålder, där de 
sedan smyger sig in i leken obemärkt, bland meterstora fiskar. Dessa ”minihanar” kallas ofta 
sneakers. 

Öringens livshistoria börjar på hösten då fiskarna stiger för lek, som äger rum i oktober-
november beroende var i landet man befinner sig. Fördelen med att vara höstlekande är att 
fisken reproducerar sig när den är som mest välnärd, vilket leder till maximalt antal 
producerade ägg (Degerman et al. 2001). Äggen ligger nedbäddade i gruset och kläcks tidigt 
nästa vår (mars-maj). Ynglen växer upp nära lekplatsen under sina första år. Under denna tid 
är ungfiskarna brunaktiga och kallas stirr eller parr. Under denna tid är gäddan en svår 
predator och ofta ”försvinner” en stor del av ynglen just p.g.a. denna predator. Beroende på 
vattendragets beskaffenhet och stirrens tillväxt, börjar ungfiskarna så småningom att 
förbereda sig för att utvandra till havet. Ofta sker denna utvandring på våren två år efter 
kläckningen, men variationen i tid är dock stor. Under denna process förvandlas stirren till så 
kallade smolt. Processen kallas för smoltifikation eller smolitifiering och innebär bl.a. att 
ungfiskarna får ett silvrigt utseende samtidigt som och en rad fysiologiska förvandlingar sker, 
allt för att öringarna ska kunna leva i saltvatten. 

Väl i havet växer öringarna snabbt (6-30 cm på en sommar), ofta följer de kusterna och 
sill/strömmingsstimmen. Under den här tiden kan de ge sig iväg längre sträckor från 
födelsevattendraget. Ofta följer de havsströmmarna och cirka 5 % av öringarna simmar mer 
än 200 km från ursprungsvattendragets mynning (Degerman, et al. 2001). Till havs stannar de 
allt ifrån ett till sju-åtta år; honorna stannar ofta längre tid i havet än hanarna. Nu är cirkeln 
sluten och öringarna påbörjar återvandringen mot sin ”hemort” som de vandrar upp just innan 
leken (om det är en liten bäck). Leken sker på grunt snabbströmmande vatten, ofta grundare 
än en meters djup och med grovt grus på botten. 
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Alla vattendragsparametrar som använts i denna studie finns sammanställda i Tabell A1. 
Ibland har informationen om vattendragen varit delvis motsägelsefull; i dessa fall har 
uppgifterna från den referens som finns angiven i tabellen valts. Ofta har bara uppgift om att 
”vandringhinder saknas” angivits i de källor som citeras; då har det antagits att hela 
vattendragets längd kan användas för lekande öring. Denna längd har dock ibland justerats 
nedåt, beroende på andra tillgängliga uppgifter om vattendraget, och mot bakgrund av att 
öringarna sällan kan vandra hela vägen upp till vattendragets källa då vattendraget blir alltför 
litet rent fysiskt. 

I ett försök att estimera produktionen av öring (årsyngel, 0+) för respektive vattendrag har den 
beräknade ”öringarean” multiplicerats med medeltalet elfiskade 0+ individer över de år och 
dellokaler för vilka sådana data finns tillgängliga. Detta ger en grov uppskattning av den 
totala yngelproduktionen i varje vattendrag. Observera att Gothemsån har ett väldigt högt 
estimat på ca. 26 000 yngel. Detta beror på att det har angivits att öringyngel har observerats 
drygt 10 km upp i vattendraget (Vallin et al. 2006). Om man utifrån denna uppgift antar att 
hela denna sträcka utnyttjas för öringproduktion, får denna å en väldigt stor öringarea, vilket 
sedemera resulterar i högt estimat av totala yngelproduktionen. Samma typ av osäkerhet gäller 
Vikeån men den är inte lika tydlig därför har detta vattendrag fått vara med i analyserna. 
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Tabell A1. Sammanställning över vattendragsparametrar. ”Dellokaler” är antalet studerade dellokaler inom 
vattendraget.”Tot.längd” beskriver vattendragets totala längd (Ljungren & Söderman 2006). ”Bredd” är 
medelbredden över de elfiskessträckor som studerats (Fiskeriverkets elfiskeregister, februari 2008). ”Ö.sträcka” 
är den uppskattade längden av varje vattendrag som kan används av lekande öring, längden är hämtad från 
referenserna.När uppgiften ”inget hinder” förekommer har hela vattendraget ansetts vara tillgänglig för lekande 
öring (eller  nästan hela vattendragslängden,  p.g.a. antagandet att öringen ej kan nå ända upp till källflödet). 
Öringarea” är den area som uppskattningsvis utgör lek- och uppväxtområden för öring (bredd*öringsträcka). 
”0+” är antalet elfiskade årsyngel (ålder 0+, yngre än ett år) per m2 (Fiskeriverkets elfiskeregister, februari 
2008). ”Ntot” utgör en beräkning av sammanlagda antalet 0+ yngel producerade i hela vattendraget 
(öringarea*0+).

 


Nedan följer en mer detaljerad sammanställning av diverse information från litteraturen om de 
enskilda vattendragen. Koordinaterna inom parentes (rikets nät; jmf. Figur 1) är hämtade från 
Ljunggren & Söderman (2006). Där ej annat är angivet härrör data på yngeltätheter 0+ 
(ind/m2) från Fiskeriverkets elfiskeregister (utdrag, februari 2008). 

Brucebobäcken: (N: 6398565 O: 1651465). Liten bäck som bevattnas av ett kallt källflöde och 
torkar därför aldrig ut. Ån kan trots sin ringa storlek och längd (200m) producera stora 
mängder 0+ (321 ind/100m2), kanske beroende på avsaknad av predatorer (gädda) som inte 
trivs i det kyliga källvattnet och har svårt att ta sig förbi mynningen. Den svårforcerade 
mynningen leder också till att reproduktionen är något chansartad, men god när den lyckas. 

Bångån: (N: 6405434 O: 1682961). Medellångt vattendrag (5 km) som avvattnar Gotlands 
tredje största sjö (Fardume träsk). Ån torkar ofta ut men håller trots detta ett flertal fiskarter, 
däribland gädda. På grund av att ån ligger i flackt landskap och har måttligt flöde tränger 
ibland havsvatten upp i ån sommartid, vilket orsakar syrebrist med fiskdöd som följd 
(Ljungren & Söderman 2006). Enligt Nyman & Westin (1978) har de 2-3 översta 
kilometrarna mycket bra lekbottnar, medan de nedersta delarna av ån är kraftigt påverkade av 
rensning och rätning. Enligt Nyman & Westins kartläggning från slutet av 1970-talet saknades 
öringyngel helt, men med förbättrade förhållanden menade de att det fanns potential för 
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smoltproduktion. Förhållandet i Bångån tycks dock inte ha förbättrats nämnvärt under senare 
år eftersom elfiskedata (för åren 1993-2008) visar bland de lägsta tätheterna för hela Gotland 
(1 ind/100m2). Landergren (2001) räknade lekfiskar under 1995-2000 och erhöll ett medeltal 
om 78 lekfiskar per år. Detta kan tyda på att en omfattande yngelutvandring äger rum i detta 
vattendrag, vilket också kan förklara de låga tätheterna av yngel. 

Gartarveån: (N: 6364897 O: 1680013). I denna å har de Gotländska sportfiskeklubbarna utfört 
restaureringsarbeten mellan åren 1978-2003, och de nedre partierna har mycket fina habitat. 
Trots detta är yngelproduktionen ganska låg (12 ind/100m2) men om man tittar på de senaste 
årens elfisken så verkar trenden vara ett kraftigt ökande antal smolt. Ån torkar ut under vissa 
år, men håller trots detta goda bestånd av den sällsynta arten flodnejonöga. År 1977 
uppskattades smoltproduktionen till 500-1000 (Nyman & Westin 1978). 

Gothemsån: (N: 6391721 O: 1676751) Gotlands största och längsta å (25 km). Trots sin längd 
är i det bara de nedersta delarna som vattnet rinner i sin naturliga fåra, resten av ån är 
påverkad av rensning och uträtning. Ån håller ett flertal fiskarter (bl.a. flodnejonöga och 
flodkräfta) och utgör en populär id-fiskelokal på våren, men det finns också en hel del öring 
(51 ind/100m2). Vallin et al (2006) fann öring vid Hörsne drygt 10 km upp i ån. Detta har 
gjort det svårt att skatta vattendragets totala ”öringsträcka”. Nyman & Westin (1978) ansåg 
den låga smoltproduktionen som anges i deras rapport (Havsöringen på Gotland – en 
inventering) bero ”på biotopens allmänna olämplighet”. 

Halsegårdaån: (N: 6362526 O: 1676828). En av tre åar/bäckar som ligger relativt nära varandra 
på gotlands östkust, de andra två är Gartarveån och Hugreifsån. Ån har en måttlig 
yngelproduktion (10 ind/100m2). Endast de nedre delarna är orörda medan de övre är 
kanaliserade. En del biotopförbättrande åtgärder har genomförts. Framförallt har man 
åstadkommit en del mer snabbflytande sträckor i den ursprungligt lugnflytande ån för att 
främja öringens lekplatser. Dessa åtgärder har också främjat förekomsten av flodnejonöga i 
vattendraget (Ljunggren & Söderman 2006). Det finns även gädda i ån. Nyman & Westin 
(1978) fann gott om 0+ öringar, något som inte har hållit i sig till dags dato. 

Hugreifsån: (N: 6364321 O: 1678541). En mindre bäck på 1500m som är helt opåverkad av 
människan och tack vare ett källflöde inte torkar ut under torra somrar (ganska unikt för 
Gotland). Dessa faktorer gör att bäcken uppvisar god yngelproduktion (85 ind/100m2 i 
genomsnitt) samt en livskraftig flodnejonögepopulation. 

Hultungsån: (N: 6416224 O: 1690999). Ligger på nordöstra hörnet av Gotland och har en längd 
av 3 km. De övre delarna torkar ofta ut medan de nedersta alltid håller vatten. I de översta två 
kilometrarna har det utförts omfattande restaureringsarbeten för att återställa tidigare 
kanaliseringar. De utförda restaureringsarbetena verkar ha fått en positiv effekt (72 
ind/100m2), men även Nyman & Westin (1978) rapporterade förekomst av småöring (dock 
sparsamt, ca 20 smolt per år). Enligt Vallin & Landergren (2004) leker uppemot 100 öringar i 
ån varje år. Trots att det finns flera fiskarter i ån saknas gädda, vilket troligen gynnar 
öringproduktionen. 
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Ireån: (N: 6416512 O: 1666032). Enligt Ljunggren & Söderman (2006) hyser Ireån bland de 
starkaste öring- och nejonögepopulationerna på Gotland. Trots sin längd på 15 km kan bara 
2,5 km utnyttjas av havsöring på grund av en damm. De två nedersta kilometrarna utgör dock 
mycket bra öringhabitat. Detta till trots finns ”bara” 44 ind/100m2. Nyman & Westin angav en 
smoltproduktion på 4-5000 smolt per år. Ån är i sina övre delar kraftigt påverkad av 
människan och har där bara några få bra öringhabitat kvar. 

Kolenskvarnsbäcken: (N: 6397494 O: 1650909). En mycket kort bäck på 200 m som får sitt 
vatten från en karst (sprickor och grottor i kalkstensbergrunden) och därför sällan torkar ut. 
Av samma anledning blir vattnet kallt (grundvatten). Omkring 75 m från mynningen finns en 
brant stigning ovanför vilken det enligt Ljunggren & Söderman (2006) fanns öringyngel (0+) 
men inga äldre yngel, vilket stöder uppfattningen att bäcken torkar ut vissa år. Enligt 
elfiskedata håller bäcken en hel del öring (102 ind/100m2). Nyman & Westin (1978) ansåg att 
bäcken endast producerade cirka 10 smolt per år. 

Kopparviksbäcken: (N: 6391956 O:1647505). Kort bäck (200 m) som mynnar mitt i Visby 
hamn. Rinner i hela sin sträcka genom industri- och tomtområden. Omfattande fiskevård har 
utförts i bäcken och den har idag en väldigt hög smoltproduktion 251 ind/100m2. Bäcken är 
snabbflytande och anses ha en väldigt svårforcerad mynning (Söderman & Ljunggren 2006). 
Yngelutvandringen i detta vattendrag anses ske i ett tidigt stadium (Lindberg & Glimsäter 
2007).  

Lummelundaån: (N: 640484 O: 1654588). Trots en total längd på närmare en mil är bara den 
allra nedersta sträckan (300m) tillgänglig för öringen p.g.a. ett gammalt kvarndämme. Ån 
torkade nästan ut sommaren/hösten 2004 tack vare att vattenföringen minskade från 
Lummelundagrottorna, vilket är ovanligt (Vallin & Landergren 2004). Öringen i ån har 
vårdats i generationer och även vissa utsättningar lär tidigare ha ägt rum (Ljunggren & 
Söderman 2006), även om det är oklart om dessa utsättningar skedde ovan dämmet eller ej. 
En rad habitatförbättrande åtgärder har vidtagits under senare år av bl.a. Gotlands 
Sportfiskeklubb. Elfiskena visar på 67 ind/100m2. 

Själsöån: (N: 639926 O: 1651960). Ett av de mest kartlagda och studerade vattendragen på 
Gotland när det gäller öring. Ån är ca 3 km lång men öringen kan endast ta sig cirka 500m 
upp, sedan är det stopp. Ån torkar ut under torrsomrar då ibland saltvatten kan tränga upp 
varpå syrebrist i regel uppstår med fiskdöd som följd. Sammantaget tyder detta på att Själsöån 
har stor andel tidig yngelutvandring (Lindberg & Glimsäter 2007). En fiskfälla har varit 
utplacerad i många år för att räkna antalet uppstigande lekfiskar, och elfisken av yngel visar 
goda värden på ungefär 145 ind/100m2. En begynnande flodnejonögepopulation verkar vara 
på gång, vilket kan tyda kanske på förbättrade förhållanden i ån. 

Snoderån: (N: 6346297 O: 1641631). Till skillnad från övriga öringförande vattendrag i denna 
studie, vilka mynnar mestadels på öns nordvästra och östra kuster, ligger denna å ganska 
isolerad på öns sydvästra sida (Figur 1). Snoderån är som de flesta andra Gotländska 
vattendrag kraftigt påverkad av människan. Öringen har endast tillträde till två kilometer av 
åns totala längd (20 km) på grund av fördämningar. Under slutet av 1970-talet fanns ingen 
öring i Snoderån enligt Nyman & Westin (1978). Läget tycks dock ha förbättrats sedan dess 
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eftersom elfiskedata från senare år anger en täthet av yngel på 29 individer per 100m2. 
Möjligen är detta en effekt av biotopförbättrande åtgärder som genomförts under senare tid.  

Storsundsån: (N: 6387439 O: 1678903) Ett av de kortare vattendragen med en totallängd på 
750m. Ån torkar ofta ut och det är troligt att det sker en del yngelutvandring. Trots sin ringa 
storlek är ån väldigt artrik; det finns minst 9 fiskarter rapporterade, bland annat den på 
Gotland numera ovanliga laken. Trots förekomst av dessa övriga arter finns en hel öring (101 
ind/100m2). 

Svajdeån: (N: 6358547 O: 1673523). Ån rinner genom ett flackt landskap och har stora problem 
med vattenförsörjningen under torra somrar, då saltvatten kan tränga långt upp i vattendraget.  
Denna å är också påverkad av mänskliga aktiviteter såsom kanalisering och dämningar. Det 
har därför utförts stora restaureringsförsök av gotländska sportfiskeklubbar. Av vattendragets 
totala längd på en mil är kanske hälften lämplig för öring; trots försöken till förbättringar har 
ån under senare år har det vid elfisken i genomsnitt endast påträffats 4 ind/100m2, och det 
tycks ha varit lika dåligt 1977 då mängden producerade smolt uppskattades till 10-25 per år 
(Nyman & Westin 1978). Kanske har de senast utförda åtgärderna ändå gett resultat - i ett 
elfiske från hösten 2007 påträffades nästan 39 ind/100m2. 

Vikeån: (N: 6394310 O: 1677150). De första 3-4 km av Vikeån från mynningen sett utgörs av 
en grävd kanal och hyser ett mycket svagt öringbestånd. Det är i biflödena som det finns bra 
bestånd, trots att dessa delar av ån ofta torkar ut. Det öringstarkaste biflödet är Västers kanal 
(cirka 5 km). Uppdelningen på flera biflöden och det faktum att huvudflödet i Vikeån har ett 
mycket dåligt öringbestånd gör det svårt att bedöma den korrekta ”öringarean” och därmed 
den totala yngelproduktionen. För Vikeåns huvudfåra finns dessutom inga elfisken utförda 
(endast för Västers kanal där det påträffats 78 ind/100m2). En rad biotopförbättrande insatser 
har genomförts av Gotländska sportfiskeföreningar. Dessa kan ha gett gott resultat då senaste 
rapporterade elfisket (hösten 2003) från Västers kanal uppvisade de högsta yngeltätheterna 
någonsin. 

 

 

 

 

 

 


