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Sammanfattning
I detta examensarbete görs en praktisk undersökning av några utvalda faktorer i
habitatet som antas påverka yngel av öring under deras första månader. Studien har
genomförts i anslutning till en utsättning av ca 30 000 yngel i Gysingeforsarna vid
Nedre Dalälven som Länsstyrelsen i Gävleborg utförde under sommaren 2014 och som
sedan under hösten följdes upp med hjälp av elfiske. Fältdata har samlats in från fem
lokaler under perioden 29 oktober 2014 till 9 januari 2015.
Resultatet från denna kartering och litteraturstudier i ämnet visar på goda förutsättningar
i habitatet vid två av lokalerna, vilka även är de två platser där flest yngel återfångades.
Vid två andra lokaler återfångades inga yngel. Detta kan för det ena fallet (Sevedskvarn,
södra) förklaras med för litet djup under sommarens lågvattenflöde och alltför höga
vattenhastigheter vid normalflöde. Den andra platsen där yngel saknades (Granön, ovan
bron) erbjuder bättre förutsättningar för predatorer (både fisk och fågel) samt har en
bottenstruktur som vid en jämförelse erbjuder färre skyddade platser.
En föreslagen hypotes utifrån studiens resultat är att bottensubstrat i storleksintervallet
60-200 mm har stor betydelse i öringynglens habitat vid närvaro av predatorer då där
skapas skydd (hålor/springor) i lämplig storlek för öringyngel.

Abstract
The purpose of this project was to examine important parameters for juvenile brown
trout habitat selection in their first months after hatching. The study was carried out
after approximately 30 000 fry had been released by the County Administrative Board
of Gävleborg. Data on habitat selection was collected from five different localities at the
river Dalälven, near Gysinge, Sweden. The method of estimating preferred habitat was
to determine remaining fry after a period of seven weeks by electrofishing.
This study confirms that the optimal local habitat choice for juvenile trout is where the
substrate size 60- 200 mm is present and a hypothesis is proposed that this substrate is
of importance for juvenile trout survival as it gives shelter in the presence of predators.
Based on previous research the study gives some suggestions to which important habitat
characteristics that were missing where no trout were recaptured.
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1
1.1

Inledning
Bakgrund

En livskraftig stam av öring i Dalälven är viktig ur flera aspekter. Dels som ursprunglig
och skyddsvärd art för detta vatten, men även som en ekosystemtjänst i form av resurs
för fisketurism och attraktiv målart för länets innevånare.
Gysingeforsarnas fiskevårdsområde och Länsstyrelsen i Gävleborg arbetar aktivt med
öringen kring Gysinge, bland annat med biotopförbättringar och förstärkning av
beståndet genom återkommande utsättningar med öring av Dalälvstam
(www.gysingeforsarna.se).
Som en del i detta arbete planterades ca 30 000 yngel ut den 7 juli 2014, fördelat över
några platser i Gysingeforsarna (Dahlén, personlig kommentar). Den 26 och 27 augusti
2014 följdes utplanteringen upp med hjälp av provfiske med elaggregat på bland annat
fem lokaler där det tidigare skett utplantering. Vid två av dessa lokaler påträffades gott
om öringyngel, vid en lokal sparsamt med yngel och på de återstående två lokalerna
påträffades inte något öringyngel (Provfiskeprotokoll Gysinge 2014, Elfiskeregistret).
Målet med denna studie var att studera vilka lokala parametrar i Dalälven som är viktiga
för öringens yngelstadium. Som underlag för studien har förhållanden i ynglens habitat
karterats på de fem lokaler där utplantering har gjorts och som sedan även provfiskades.
Ingen naturlig reproduktion av öring har konstaterats under modern tid vid tidigare
provfisken i området (Elfiskeregistret).

1.2

Frågeställning

Tidigare studier har visat att lämpliga habitat för öringyngel kan variera mycket mellan
olika platser/lokaler (Armstrong et al., 2003).
Eftersom det finns ambitioner för framtida utsättningar och även att göra förbättringar
av biotopen för öringyngel så var jag intresserad av att veta mer om de faktorer som är
viktiga för öringynglets överlevnad.
Skillnaden i förekomst av yngel vid provfisket den 26-27 augusti 2014 väcker frågor
kring förekomst av lämpliga habitat för öringyngel och de konkreta frågeställningarna
formulerades till:
– Vilka lokala abiotiska och biotiska faktorer är viktiga för yngel av öring
i Nedre Dalälven?
– Är det någon skillnad mellan habitaten vid de lokaler där yngel av öring sattes ut
under sommaren 2014?
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1.3

Gysinge och Gysingeforsarna

Gysinge är en mindre ort belägen
vid Dalälven i södra Gästrikland.
Gysinge är en gammal bruksort
med anor från 1668 (Turistbyrån
2013). Bruket är nedlagt sedan
länge, men dess karaktär med
vita stenhus och lämningar från
industriell drift präglar området.
Tillsammans med Mattön, i den
södra delen av Gysinge, så hade
småorten 149 invånare under
2010 (SCB, befolkningsstatistik).
Figur 1: Vy över ”Krokiga smedjan” och masugn vid Gysinge.

Både Gysingeforsarna och dess strandmiljö samt de nära belägna fjärdarna har höga
biologiska värden, såsom ett relativt opåverkat älvsystem med våtmarker,
översvämningsområden och gammelskog. Detta tillsammans med ett artrikt djur- och
växtliv är faktorer som lett fram till att området skyddas inom Färnebofjärdens
nationalpark. Utöver det så ingår området i projekt som Natura 2000-område och som
Ramsarområde. Området är även ett s.k. kärnområde i Biosfärområdet Älvlandskapet
Nedre Dalälven (UNESCO 2011).
Gysingeforsarna ligger ungefär 60 km från Dalälvens utlopp i södra Bottenhavet och på
vägen finns ett flertal kraftverk som hindrar fiskar från att nå havet. Från Gysinge kan
fiskar vandra uppströms till Näs bruk och nedströms till Söderfors utan att stöta på
vandringshinder och dessa två sträckor utgör tillsammans en sträcka på lite drygt 50
kilometer.
Medelflöde över ett år från Gysingeforsarna (älvfåran vid Gysinge + älvfåran vid
Sevedskvarn) in till Hedesundafjärden är 365 m3/s. Medel för varje års högsta
respektive lägsta flöde är 861 m3/s respektive 138 m3/s (SMHI:s Vattenwebb, statistik
från 1981-2010, subid: 41212).

1.4

Föregående utsättning av yngel och provfiske

1.4.1 Utsättning av yngel
Cirka 30 000 öringyngel planterades ut i Gysingeforsarna den 7 juli 2014 (Dahlén,
personlig kommentar). Ynglen kom ifrån SLU Aquas odling i Älvkarleby och var från
39 öringpar av Dalälvstam. Ynglens medelvikt var 2 gram och de var nyligen inmatade
på yngelfoder.
Totalt sattes 37 hinkar med yngel ut vilket ger ungefär 800 yngel per hink. Öringyngel
sattes ut vid följande lokaler (se närmare lokalbeskrivning i kapitel 2.1):
- Ovanför/vid lokal 1 i Gysinge (”Smedjan”) sattes 7 st. hinkar ut.
- Vid lokal 2 (”Granön ovan bron”) sattes 9 st. hinkar ut.
- Vid lokal 3 (”Granön, SO Nedströms”) sattes 3 st. hinkar ut.
- I anslutning till lokal 4 och 5 (”Sevedskvarn 1” och Sevedskvarn Sö) fördelades
17 st. hinkar ut (vid lokalerna, uppströms samt norr och söder om dessa).
- Den sista hinken sattes ut i den å som rinner över Granön.
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1.4.2 Uppföljande provfiske efter yngel
Den 26 och 27 augusti följdes utplanteringen upp med elfiske på bland annat fem av de
lokaler där det tidigare skett utplantering (Provfiskeprotokoll Gysinge 2014 samt
summerat i tabell 1 nedan). Vid dessa elfisken fick man gott om öring vid lokalerna
”Granön SO nedströms” (lokal 3) och vid ”Sevedskvarn 1” (lokal 4), endast tre
öringyngel vid ”Smedjan” (lokal 1) och inte några öringyngel vid lokalerna ”Granön
ovan bron” (lokal 2) eller vid ”Sevedskvarn Sö” (Lokal 5).
Tabell 1: Fångststatistik från provfisken i Gysingeforsarna den 26-27 augusti 2014
Antal fångade per art
Längddata
ÖringStenöringyngel (mm)
Benlöja Abborre
Lake Mört Harr Gädda
Lokal
Benämning
Datum Provfiskad yngel
simpa
Kortast Längst Median
1
Smedjan
140826
60
3
25
2
3
1
86
102
96
2
Granön ovan bron 140827
320
1
5
2
3 Granön SO nedströms 140826
100
31
6
29
2
4
3
59
100
81
4
Sevedskvarn 1
140827
320
73
1
216
1
3
62
107
83
5
Sevedskvarn Sö
140827
406
2
-

1.4.3 Teorier om öring och yngel av öring (Salmo trutta)
Öringen som art uppvisar en stor fenotypisk plasticitet (Youngston et al., 2003). Som
exempel har flera olika livsstrategier evolverats fram över tiden, från den småväxta
bäcköringen som fullbordar hela sin livscykel i en liten skogsbäck (Näslund et al., 1998)
till den avsevärt större havsöringen som vandrar mellan sitt uppväxtområde i sötvatten
och havet (Degerman et al., 2001). Det kan även vara större skillnader i utseende mellan
havsöringar från olika vattendrag än vad det är mellan en havsöring och en insjööring
(Pakkasmaa & Piironen, 2001).
Livscykeln börjar som romkorn vid lekplatsen, nedbäddat i bottensubstratet vid ett grunt
och strömmande vatten. Den första tiden efter vårens kläckning får ynglet näring från
sin gulsäck, men så snart den är förbrukad så lämnar öringen lekplatsen under en natt
för ett mer aktivt liv på en ny plats (Bardonnet et al., 1993). Som 0+ yngel (d.v.s. yngre
än ett år) tillbringas den första sommaren i en grund ström där vattenhastigheten ger
visst skydd mot predatorer och där den också, i konkurrens med andra yngel, etablerar
ett territorium som den ivrigt och aggressivt försvarar (Johnsson et al., 2000).
Allt eftersom ynglet växer kan det redan under hösten söka sig mot nya habitat
(uppväxtområden) med högre vattenhastigheter och lite större djup (Heggenes, 1996;
Maki-Petäys et al., 1997). När sedan vattentemperaturen sjunker till 10 ˚C drar sig
öringarna till övervintringslokaler där det är djupare höljor och lägre vattenhastigheter,
alternativt större stenar att krypa ner mellan (Maki-Petäys et al., 1997). När öringen
efter ett antal år blir könsmogen så söker den sig under hösten tillbaka till den plats där
den själv kläcktes för att leka, ett fenomen som kallas för ”homing beteende” (Jonsson
& Jonsson, 2011).
Eftersom olika habitat utnyttjas av öringen vid olika stadier av dess livscykel så
förekommer vid dessa stadier ett antal flaskhalsar som på olika sätt kontrollerar den
totala tätheten för en lokal population (Elliott, 1989). En faktor (med hänsyn till
öringens plasticitet) som gör det svårt att jämföra olika åtskilda populationer med
varandra är att unika evolutionära anpassningar kan ge dessa åtskilda populationer
lokala anpassningar till miljön (Youngson et al., 2003). Interaktioner som äger rum
mellan arter i den akvatiska näringsväven är så komplexa att resultatet från exempelvis
förändring av enstaka parametrar i miljön sällan ger en linjär respons (Hulot et al.,
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2000). Till denna komplexa väv av interaktioner måste vi lägga till ytterligare en faktor,
nämligen öringens plasticitet, vilket gör att man bör vara försiktig med att använda
modeller för att beräkna kvantitativa effekter hos en population av öring när ändringar
utförs i dess habitat. Att kvalitativt bedöma ett vattendrag för dess förutsättningar att
hysa öring låter sig dock göras (Armstrong et al., 2003).
Genom att söka i litteraturen efter vid vilka nischer (miljöer) som öringen förekommer
så går det att beskriva kriterier för parametrar i habitatet. Den realiserade nischen
beskriver inom vilket område för parametrar som öringen oftast befinner sig i vid
naturlig närvaro av konkurrenter (dock inget om det optimala värdet för parametern
eller gränser för öringarnas överlevnad).
I en metastudie från Storbritannien har man sammanställt resultaten från tidigare
undersökningar (Armstrong et al., 2003). Specifikt för yngel under deras första sommar
anges nedanstående intervall för vattenhastighet, djup och dominerande bottensubstrat
som realiserade nischer (se tabell 2).
Tabell 2: Nischer i habitat för yngel av öring under deras första sommar

Parameter
Vattenhastighet, medel för vattenlagren
- Tidigt på sommaren, små yngel (fry)
Vattenhastighet, medel för vattenlagren
- Senare på sommaren, större yngel
(parr 0+)

Intervall

Ursprungskälla

0-20 cm/s

Bardonnet & Heland, 1994

20-50 cm/s

Heggenes, 1996
Crisp, 1996

Djup

5-35 cm

Dominerande bottensubstrat

10-90 mm

Bohlin, 1977
Kennedy & Strange, 1982
Bardonnet & Heland, 1994
Maki-Petäys et al., 1997
Heggenes, 1988
Bardonnet & Heland, 1994

De parametrar i habitatet som anses ha störst påverkan enligt litteraturen är,
vattenhastighet, djup, bottensubstrat och skydd (Heggenes, 1990). Med skydd menar
man då både skydd och skyl som t.ex. håligheter, överhängande grenar och skugga.
Det finns även studier som visar att mängden död ved (bitar av pinnar eller stockar) i
vattnet korrelerar med mängden öring. Densiteten av öring kan öka med upp till 300 %
när mängden död ved ökar från 0 till 8-16 bitar per 100 m2 vattenyta (Degerman et al.,
2004, Degerman et al., 2005).
Vad gäller växtlighet och närvaro av öring så visade Heggenes (2002) att det fanns en
positiv korrelation mellan närvaro av näckmossa (Fontinalis) och förekomst av
öringyngel.
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2

Material och metoder

2.1 Platser
För att få data med avseende på yngelförekomst att relatera till parametrar i habitat så
utgår studien från de fem lokaler där utsättning av yngel skett den 7 juli 2014 och som
även provfiskades den 26-27 augusti 2014. Samma benämningar för lokalerna används
som vid respektive provfiske. Samtliga lokaler är belägna i Nedre Dalälven, södra
Gästrikland, och närmare bestämt vid Gysinge bruk, runt Granön och vid Sevedskvarn
(se figur 2 och 3). Ett fältbesök genomfördes den 29 oktober 2014 tillsammans med
Nichlas Dahlén som på plats visade de lokaler som provfiskades. På kartorna för
Granön och Sevedskvarn (figur 2 och 3) är även de platser som användes för
referensmätning av vattennivå utmärkta med röda kryss.

1.
4.

2.

x
5.

3.
x
Figur 2: Lokal 1 ”Smedjan” (i kanalen uppströms
”Krokiga smedjan” vid Gysinge bruk). Lokal 2
”Granön ovan bron” Lokal 3 ”Granön, sydost
nedströms”. Rött kryss visar referensplats för mätning
av vattennivå vid Granön.©Lantmäteriet [i2012/891]

Figur 3: Lokal 4 ”Sevedskvarn 1”. Lokal 5
”Sevedskvarn södra”. Rött kryss visar referensplats
för mätning av vattennivå vid Sevedskvarn.
©Lantmäteriet [i2012/891]

2.2 Val av data
Baserat på den litteratur och tidigare forskning som beskrivs i kapitel 1.5 har denna
studie valt att fokusera på följande parametrar i öringynglens habitat:
 Bottenstruktur/Substrat
 Bottenväxtlighet
 Förekomst av ved i vattnet
 Djup
 Vattenhastighet
 Beskuggning
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2.3 Insamling av data
2.3.1 Sampling av provrutor
Sampling
På varje provlokal samplades ett antal provrutor om 1 m2 som totalinventerades.
Som hjälpmedel vid utläggning av
provytorna spändes en lina mellan två
nedslagna rör, som transekt över hela
lokalen (längs med strömmen, se
exempel i figur 4).
På transektlinan hade i förväg knutits
markeringar med 224 cm mellanrum.
Transekten inventerades sedan i
strömmens riktning.
Väl framme vid en markering på
transekten ställdes vadarstaven mot
botten för att, ur inventerarens
perspektiv, markera övre vänstra
hörnet av en provyta.

Figur 4: Transektlinje vid ”Sevedskvarn 1”

I nedre delen av vadarstaven var fastsatt ett 100 cm långt vitt snöre med
decimetermarkeringar som sträcktes ut av strömmen och markerade provytans längd.
Provrutans bredd uppskattades med ögonmått och mätsnöret som referens.
För en stor provyta där flera transekter
läggs ut parallellt med 224 cm mellan
provrutorna så blir den totala ytan i
stickprovet strax under 20 % (se figur
5).
I praktiken var dock inte lokalerna så
breda och istället centrerades en enda
transekt i strömriktningen över
respektive lokal vilket gav ett
stickprov för totalinventering enligt
tabell 3.

Figur 5: Illustration stickprov av provytor

Tabell 3: Stickprov/provytor per lokal

Lokalens namn
1. "Smedjan"
2. "Granön ovan bron"

Samplad Samplad
2
Uppskattad yta yta (m ) yta (%)
12x3m =>36m2

6

17%

28x4m =>112m

10

9%

2

9

13%

2

9

13%

2

10

13%

2

3. "Granön sydost nedströms" 18x4m =>72m
4. "Sevedskvarn 1"
5. "Sevedskvarn södra"

18x4m =>72m
20x4m =>80m
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Utrustning för stickprov av provrutor
För att lägga ut transektlinjer så användes
25 m polyesterlina (persiennsnöre),
snitselband, två st. stålrör som fästpunkter
och hammare för att driva ned rören i
botten av älven.
Som hjälp för att definiera en provruta
användes vattenkikare (”Aquascope,
jointed” från Nuova Rade), vadarstav
(stålrör) med en polyesterlina fastsatt
längst ned som ”mätsnöre” (100 cm långt
med decimetermarkeringar).

Figur 6: Utrustning för bland annat
sampling av provrutor.

2.3.2 Bottenstruktur
Bottenstruktur, fraktionsindelning
För att beskriva bottensubstratet så används i huvudsak en storleksuppdelning enligt
Atterbergskalan (Jordartskommittén 1953). De minsta fraktionerna spolas vidare i de
strömmande partier som undersökts i denna studie och grupperas här ihop till
”Finsediment”. För att få en högre upplösning för fraktionerna ”Sten” och ”Block” så
delas dessa in i underfraktioner jämförbart med svensk och europeisk standard (SSEN/ISO 14688-1). Se tabell 4 nedan för den fraktionsindelning som använts i studien
och relaterade skalor.
Tabell 4: Storleksintervall för bottensubstrat i relation till Atterbergskala och SS-EN ISO 14688-1
Fraktionsstorlekar i denna
Referens: Atterbergskala (mm)
studie (minsta diameter, mm)
Häll
>2000
Grova block 600-2000
Block >200
Fina block
200-600
Grov sten
Fin sten
Grus

60-200
20-60
2,0-20

Sand

0,2-2,0

Finsediment <0,2

Sten

20-200

Referens: SS-EN/ISO 14688-1 (mm)
Mkt stora block
Stora block
Block

>2000
630-2000
200-630

Sten

63-200
20-63
6,3-20
2,0-6,3
0,63-2,0
0,2-0,63
0,063-0,2
0,02-0,063
0,0063-0,02
0,002-0,0063
<0,002

Grovgrus
Grus
2,0-63 Mellangrus
Grus 2,0-20
Grovgrus 6,0-20
Fingrus
2,0-6,0
Fingrus
Sand 0,2-2,0 Grovsand 0,6-2
Grovsand
Sand 0,063-2,0 Mellansand
Finsand 0,2-0,6
Mo
0,02-0,2 Grovmo 0,06-0,2
Finsand
Finmo
0,02-0,06
Grovsilt
Mjäla 0,002-0,02Grovmjäla 0,006-0,02 Silt 0,002-0,063 Mellansilt
Finmjäla 0,002-0,006
Finsilt
Ler
<0,002
Ler

Variationen av stenarnas diameter inom en fraktion antas vara jämnt fördelad och med
detta antagande blir de genomsnittliga tvärsnittsareorna enligt tabell 5.
Tabell 5: Genomsnittlig tvärsnittsarea för en sten inom respektive fraktion
Större fraktionsstorlekar
Medelarea för tvärsnitt av
som benäms i denna studie
stenar inom intervallet
Grova block

600 mm-2000 mm 1,46 m2

Fina block

200 mm-600 mm

0,136 m2

Grov sten

60 mm-200 mm

0,0146 m2

Fin sten

20 mm-60 mm

0,0014m2
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Bedömning/mätning av bottenstruktur
Var och en av de provrutor som ingått i stickprovet har bedömts med avseende på
bottenstruktur. Samtliga mätningar/bedömningar genomfördes av en och samma person.
Mätningarna har utförts genom att betrakta provrutan genom vattenkikare och räkna
antalet stenar som faller inom kategorierna ”Fina block” och ”Grov sten”.
Hur stor procentuell del av provrutan som upptas av eventuella ”Grova block” har
uppskattats visuellt. För de flesta provrutorna har eventuell återstående bottenyta endast
bestått av ”Fin sten” (35 av 44 provrutor).
För några av provrutorna (9 av 44 provrutor) har det även förekommit ”Grus” och/eller
”Sand” vars täckningsgrad då uppskattats visuellt.
I figur 7, 8 och tabell 6 nedan visas med hjälp av en fotograferad referensyta exempel på
bedömning av bottenstruktur.

Figur 7 Fotograferad referensyta för bedömning av bottenstruktur: 0,5 m*0,375 m =>0,1875 m2

Tabell 6: Bedömning av täckningsgrad för
respektive fraktion

Figur 8: Fraktionsindelning av referensyta
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Utrustning vid bedömning/mätning av bottenstruktur
Vattenkikare och vadarstav (stålrör) med ett mätsnöre fäst längst ned för att underlätta
storleksbedömning av stenar. En kraftig vattentät ficklampa kom till användning i de
djupare partierna.

2.3.3 Växtlighet och förekomst av ved i vattnet
Bedömning/mätning av växtlighet och förekomst av ved i vattnet
För var och en av de samplade provrutorna bedömdes (visuellt genom vattenkikaren)
hur stor del av provrutan som täcktes av sammanhängande växtlighet (%). Samtliga
mätningar/bedömningar genomfördes av en och samma person. Prover på växterna
plockades för artbestämning.
Även förekomsten av ved (antal bitar av större pinnar och stockar) i respektive provruta
noterades. Dessa delades upp i två storleksklasser:
1. Fin ved: Diameter på minst 5 cm och en längd av minst 50 cm.
2. Grov ved: Diameter på minst 10 cm och en längd av minst 100 cm.
Utrustning vid bedömning/mätning av växtlighet och förekomst av ved i vattnet
Vattenkikare och vadarstav (stålrör) med ett mätsnöre fastsatt längst ned för att
underlätta storleksbedömningen av ved. En kraftig vattentät ficklampa kom till
användning i de djupare partierna. En 80 cm lång griptång användes för att plocka
växter från botten. Växter (och andra motiv i denna rapport) fotograferades med en
Olympus PEN Lite E-PL5 (14-42 mm) kompletterad med ett vattenskyddande
kamerahus från DiCaPAC. Som referenslitteratur för artbestämning av vattenväxter
användes Andersson (1985) och Mossberg & Stenberg (2006).

Figur 9: Griptång för att lättare plocka växter från botten

2.3.4 Medeldjup och vattenhastigheter
Mätning av medeldjup och vattenhastighet
Mätning av medeldjup och vattenhastigheter genomfördes på samtliga lokaler under ett
och samma fältbesök för att få mätdata som är jämförbart mellan lokalerna (samma
vattenföring för älven).
Vattendjupet mättes på fem slumpvisa punkter i de samplade provrutorna och
medelvärdet noterades för varje provruta. För att kunna uppskatta vattendjupet vid olika
vattenföring så upprättades en referensplats i älvfåran vid Gysinge och en referensplats
vid älvfåran vid Sevedskvarn (se markeringar i figur 2 och figur 3). Dessa
referensplatser besöktes sedan vid varje fältbesök och vattendjupet mättes och noterades
tillsammans med aktuell vattenföring (SMHI:s Vattenwebb).
Vattenhastigheten mättes för fem slumpvisa punkter i ytan (~10 cm under ytan) och
medelvärdet noterades för varje provruta. Vattenhastigheten mättes även aktivt vid
botten och det lägsta värdet noterades för varje provruta.
11

Utrustning vid mätning av medeldjup och vattenhastighet
Vadarstav (stålrör) med en fasttejpad meterstock. Flödesmätare för vattendrag
MFP126-S från Geopacks.

Figur 10: Flödesmätare MFP126-S från Geopacks som användes vid mätning av vattenhastighet

2.3.5 Fältprotokoll
Ett standardprotokoll togs fram för insamling av fältdata från de samplade provrutorna
(se appendix 1).

2.3.6 Skuggad vattenyta
Uppskattning av skuggad vattenyta
Som definition för skuggad yta avses den procentuella andel av provlokalen som
skuggas kl.12 på dagen vid midsommar.
Information om solens läge hämtades från en webtjänst (Sunposition.info) och utgår
från data för Gimo flygplats (60 8´N, 18 7´E) den 20 juni 2014. Solens position är då
156˚ och höjden är 52˚.
Skuggans utbredning uppskattades på plats och ritades in på fotografi över respektive
lokal.
Utrustning vid uppskattning av skuggad vattenyta
Gradskiva och kompass
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2.4

Analys av data

I denna studie har jag infört en variabel som jag kallar Varierad botten. Denna
definieras som en yta bestående av flera fraktioner och där fraktionerna täcker lika stor
del samt är jämnt fördelade över ytan. Ett mått på detta fås genom att beräkna
”standardavvikelse” för fraktionernas täckningsgrad per provruta på lokalerna och sedan
beräkna medel för dessa avvikelser per lokal. Beräkningen förutsätter fler än en fraktion
per provruta. Måttet är att betrakta som indikator där ett lågt värde innebär en mer
varierad botten och ett högt värde att någon fraktion är mer dominerande. Resultatet
granskas även grafiskt då en sparsamt förekommande fraktion kan ge "högt" index.
Information om vattendjup/vattenhastighet summeras för varje lokal i form av max,
min, median, IQR och outliers. Djup vid enskilda provrutor jämförs dels vid den
vattenföring som rådde vid mättillfället men transformeras även till andra tidpunkter
med hjälp av historiska flödesdata från SMHI (SMHI:s Vattenwebb).
Konfidensintervall för förekomst av ved i vattnet beräknas i statistikprogrammet
Minitab 17 med hjälp av funktionen ”1-Sample t-test” (95 % konfidensnivå).
För att kunna jämföra data med tidigare studier (Degerman et al., 2004) så räknas
mängden ved i vattnet upp för respektive lokal till att motsvara antal ved per 100m2.
Regressionsanalys görs för de uppmätta parametrarna vid lokalerna med ”Återfångst av
öringyngel” som responsparameter.

2.5

Potentiella felkällor

Bottenstruktur och mänsklig faktor
Risk för fel på grund av mänsklig faktor finns vid bedömningen av bottenstruktur. Detta
har minimerats genom att använda en och samma person för att utföra inventeringen.
Med ökat antal inventerade provrutor finns ändå en viss risk för att inventeraren, på
grund av upplärningskurva, bedömer provrutor olika över tid.
Samplingsfrekvens med avseende på ved
Samplingsfrekvens visade sig vara för liten vad gäller förekomsten av ved, för att med
tillräcklig konfidens kunna påvisa någon skillnad mellan provområdena.
Storleksavgränsning av inventerade provrutor
Då mätsnöret längst ned på vadarstaven rör sig i strömmen och provrutans höjd
uppskattats visuellt, finns risk att den inventerade provrutan är större eller mindre än en
kvadratmeter. Detta fel slår främst på den procentuella fördelningen av fraktioner vid
inventering av bottensubstrat. Ett sätt att undvika denna felkälla skulle kunna vara att
lägga ut en fysisk ram på botten. Det innebär dock att fältarbetet blir omständligare och
tar mer tid.
Medelstorlek per fraktion
Vid beräkning av procentuell fördelning av bottenstrukturens fraktioner i en provruta så
räknades stenarna för de större fraktionerna och dess bidrag till provrutans yta
beräknades med hjälp av en medelyta för fraktionen. Denna medelyta för en fraktion har
vid antagandet utgått från att antalet stenar är jämnt fördelat över storleksintervallet med
avseende på diameter (se figur 11). Notera att tvärsnittsarean inte förändras linjärt med
diametern enligt figur 12.
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Antal
stenar

Ex.1: Storleksfördelning av stenar
inom en fraktion (antal+relativ area)

Area (mm2)

Ex.2 Tvärsnittsarea (mm2)
VS diameter (mm)

3000,00

4

2500,00

3

2000,00
1500,00

2

1000,00

1
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0
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80

Figur 11 Antagande som har gjorts är att det är en
jämn storleksfördelning av bottenssubstratet
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Figur 12 Tvärsnittsarean förändras inte linjärt med
diametern för bottenssubstratet

Fördelningen av antalet stenar inom ett storleksintervall kan vara annorlunda vilket inte
har undersökts närmare. Om till exempel frekvensen av mindre stenar är högre än den
för större stenar skulle medelarean bli mindre för en sten inom den fraktionen.
Referensytan från kapitel 2.3.2, figur 7 används nedan som exempel för att få en känsla
för bristande noggrannhet vid bedömning av bottenstruktur för en enskild provruta.
Ett rutnät läggs över bilden för att mer noggrant kunna uppskatta verkliga ytor, varje
ruta motsvarar 1 % av den fotograferade ytan (figur 13).
Beräknade täckningsgrader enligt den valda metoden att ”räkna stenar” redovisas
tillsammans med de verkliga täckningsgraderna i tabell 7.

Tabell 7: Bedömning av täckningsgrad för respektive fraktion

Figur 13 Bedömning av ytor mha fotografi
och rutnät

Avvikelsen förklaras (för denna ruta) med att de grova stenarna delvis ligger utanför
provrutan. Det fina blocket är större än den antagna medelstorleken men ligger delvis
utanför provrutan. För ”Fin sten” blir det ett följdfel då det antas utgöra den kvarstående
ytan. Dessa fel blir mindre med större provytor (referensytan ovan är 0,5 m x 0,375 m).
Den använda metoden, att ”räkna sten”, bedöms ha högre precision och repeterbarhet än
att visuellt bedöma täckningsgrad för alla fraktioner och är tämligen enkel att
genomföra i fält. Ännu högre precision skulle kunna erhållas med fotografering och
efterbearbetning enligt exemplet med referensytan ovan, men då ställs högre tekniska
krav för att kunna fotografera tillräckligt stor yta med tillräckligt god bildkvalitet.
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3
3.1

Resultat
Mätning av vattenhastighet den 27 november 2014

Vattenhastigheten vid ytan varierade från 0,40 m/s (median) vid lokalen Granön SO
nedströms upp till 1,23 m/s (median) vid lokalen Smedjan (se figur 14). Den lägsta
hastigheten vid botten varierade från 0,19 m/s (median) vid Granön SO nedströms till
0,70 m/s (median) vid Sevedskvarn södra (se figur 15).

Figur 14: Boxplot av vattenhastighet vid ytan för
provrutorna inom respektive lokal (medianen är
markerad med en punkt).

3.2

Figur 15: Boxplot av lägsta vattenhastighet vid
botten för provrutorna inom respektive lokal
(medianen är markerad med punkt).

Mätning av vattennivå den 27 november 2014

Medeldjupet varierade mycket mellan lokalerna och var som djupast vid lokalen Granön
SO nedströms (median 77 cm) och som lägst vid Sevedskvarn södra (median 45 cm).

Figur 16: Sammanfattande boxplot av medeldjup för provrutorna inom respektive
lokal den 27 nov. 2014 (medianen är markerad med en punkt)

15

3.3

Referensmätning av variation i vattennivå/flöde över tid

Under tiden för insamling av fältdata så mättes vattennivån vid två referensplatser, en
vid Granön och en vid Sevedskvarn. Aktuellt vattenflödeflöde vid dessa mättillfällen
(SMHI:s Vattenwebb) visas tillsammans med vattennivån i tabell 8. Under november
rådde ovanligt höga flöden vilket först under december sjönk till för säsongen mer
normala flöden.
Tabell 8: Variation i vattennivå och vattenflöde vid platser för referensmätning
Delavrinningsområde SUBID:41214

Datum
29 oktober -14
4 november -14
6 november -14
10 november -14
13 november -14
18 november -14
20 november -14
27 november -14
16 december -14
9 januari -15

Vattennivå, ref.plats
Granön (cm)
56
71
69
69
61
47
43
40
22
Isbelagd

Delavrinningsområde SUBID:41207

Flöde
Granön
(m3/s)
800
924
923
939
873
742
699
597
435

Vattennivå, ref.plats
Sevedkvarn (cm)
44

Flöde
Sevedkvarn
(m3/s)
0,507

53
50
38
34
35
13
15

0,508
0,486
0,355
0,305
0,407
0,23
0,28

För att kunna estimera vattennivå vid andra tidpunkter så antas förhållandet mellan nivå
och flöde vara linjärt. Det var ett signifikant positivt samband mellan vattenflödet och
vattennivå vid de två referensplatserna (se figur 17 och 18). Vid regressionsanalys för
nivå och flöde är förklaringsgraden R2 97,7 % respektive 84,3 %.

Figur 17: Vattennivån som en funktion av
vattenflöde under tiden för insamling av fältdata,
referensplats ”Granön”

Figur 18: Vattennivån som en funktion av
vattenflöde under tiden för insamling av fältdata,
ref. plats ”Sevedskvarn”

Historiskt vattenflöde visas i figur 19 och 20. Tidpunkt för utsättning av yngel markeras
med blå linje och tidpunkt för provfisket markeras med röd linje.
Vattenföring
m3/s

Vattenföring
m3/s

Referensplats "Granön"

Referensplats "Sevedskvarn"

0,8

1000
800

0,6

600
0,4

400
0,2

200

0

Datum

Figur 19: Vattenflöde över tid vid referensplats
”Granön”

0,0

Datum

Figur 20: Vattenflöde över tid vid ref. plats
”Sevedskvarn”
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Relevant tidsperiod för att jämföra vattennivåer är från och med utsättningen av yngel
till och med datumet för respektive provfiske.
Genom att utgå ifrån historiskt flödesdata (figur 19-20) och anta ett linjärt förhållande
och sedan extrapolera regressionslinjerna i figur 17-18 går det att estimera vattennivån
vid referensplatserna under följande intressanta tidpunkter inom tidsperioden (tabell 9):
 Det datum då vattennivåer mättes på alla lokaler (som referensdatum).
 Datum med högsta flödet mellan utsättning och provfiske.
 Datum med lägsta flödet mellan utsättning och provfiske.
 Datum då provfisken genomfördes på lokalen.
Tabell 9: Estimerad vattennivå på referensplatserna vid olika tidpunkter Inom parantes anges skillnaden
i vattennivå relativt det referensdatum då nivåmätning gjordes på alla lokaler.
Referensplats Granön Referensplats Sevedskvarn
Tidpunkt, beskrivning
Datum Vattennivå (cm) Datum Vattennivå (cm)

Referensdatum, nivåmätning på lokalerna 27/11-14
Högsta flödet från 7/7-14 tom 27/8-14
8/7-14
Lägsta flödet från 7/7-14 tom 27/8-14
7/8-14
Tidpunkt 1 för provfiske
26/8-14
Tidpunkt 2 för provfiske
27/8-14

3.4

37 (0)
17 (-20)
1 (-36)
11 (-26)
13 (-24)

27/11-14
7/7-14
4/8-14
27/8-14
-

38 (0)
1 (-37)
-10 (-48)
-8 (-46)
-

Jämförelse av bottenvariation

Jämförelse av variationen på botten enligt definition i kap.2.4 visar att den största
variationen i bottenstruktur fanns vid lokalerna Granön SO nedströms och vid
Sevedskvarn 1, se tabell 10 (ju lägre värde desto mer varierad/heterogen botten).
Tabell 10: Index för jämförelse av bottenvariation (lågt
värde=varierad botten) [Medel per lokal av ”standardavvikelse”
för fraktionernas täckningsgrad i de olika provrutorna]

1.
2.
3.
4.
5.

3.5

Lokal
Smedjan
Granön ovan bron
Granön SO nedströms
Sevedskvarn 1
Sevedskvarn södra

Bottenvariation
0,44499
0,27517
0,16009
0,12119
0,37223

Sammanfattande resultat per lokal

3.5.1 Lokal 1, ”Smedjan”
Beskrivning av lokalen
Vid ”Smedjan” återfångades tre öringyngel tillsammans med 25 st. benlöjor,
två abborrar, tre stensimpor och en mört.
Lokalen utgörs av en kanal som ursprungligen är anlagd för att utvinna
vattenkraft till den närbelägna masugnen och smedjan. Direkt uppströms
lokalen finns en nacke som är tillräcklig stor för att utgöra ett svårt
vandringshinder för yngel. Nedströms den undersökta lokalen så blir det
både smalare och djupare. Kanalen fortsätter ca 80 m och mynnar sedan ut i
ett öppet och mindre strömt parti av Dalälven.
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Längst uppströms i lokalen finns stenar som kan tänkas utgöra potentiell
spanings/viloplats för predatorer som till exempel skrake, häger och mink.
Vattenytan är krusad/skummande över hela lokalen vilket försvårar sikten
för predatorer.
Mätresultat
Bottenstruktur
Inom lokalen förekommer flera olika fraktioner av bottensubstrat med en övervikt av
”Fin sten” (se figur 21). Fraktionerna är dock inte jämnt fördelade över lokalen utan de
finare fraktionerna dominerar den övre delen av sträckan och grövre fraktioner
dominerar nedströms (se figur 22). Provruta nr.1 i figur 22 nedan är längst uppströms i
lokalen och övriga i fallande ordning nedströms (detta gäller alla grafer i rapporten med
data för separata provrutor).
Smedjan, bottenstruktur på lokalen (%)

Smedjan, bottenstrukturens fördelning per provruta (%)
100%

Sand %

Grova block %
80%

Grus %
Fin sten %

Fina block %
Grov sten %

60%

Fin sten %

Grov sten %
40%

Fina block %

Grova block %

Grus %
Sand %

20%
0%
1

Figur 21: Bottenstrukturens fraktioner för
lokal nr.1.
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Provruta nr

Figur 22: Bottenstrukturens fraktioner per provruta för
lokal nr.1.

Vattenhastigheter, vattennivåer
Eftersom lokalen utgör ett eget sidoflöde från huvudfåran och de närmaste
referensmätningarna av vattennivå gjordes i själva huvudfåran (Granön) törs jag inte
använda dessa referensmätningar för att, baserat på historiska flödesdata, estimera
vattennivåer för andra datum vid Smedjan. I efterhand inser jag att en egen plats för
referensmätning av vattennivå VS vattenflöde borde ha upprättats vid Smedjan.
Av denna anledning redovisas endast de medeldjup som uppmättes den 27 nov. 2014.
Vattenhastigheten är hög vid ytan och ökar längs med sträckan, vid botten är
vattenhastigheten som lägst i början och slutet av lokalen (se figur 23). Medeldjupet
varierar över lokalen från 25 cm till 80 cm (se figur 24).

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Smedjan, Vattenhastighet vid yta och lägsta
hastighet vid botten (27/11-14)
Lägsta vattenhastighet (m/s)
Medelhastighet vid
ytan (m/s)

Smedjan, medeldjup vid provytorna 27/11-14
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100
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Figur 23: Medelhastighet för vatten vid ytan samt
lägsta hastigheten vid botten för lokal nr.1.
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Figur 24: Medeldjup per provruta för lokal nr.1 den
27 november 2014
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Skuggad yta
Den skuggade ytan uppskattas till 95 % för lokal nr.1 ”Smedjan”.

Figur 25: Skuggans utbredning (blått) över ytan för lokal nr.1 (röd ram).

Växtlighet
Inga växter påträffades på botten.
Ved i vattnet:
För 6 m2 inventerad botten så påträffades en fin bit => 0-60 bitar per 100 m2.
(95 % konfidensnivå)
Övriga noteringar
I skydd av ett stort block vid den första
provrutan (uppströms) påträffades en
koloni med ärtmusslor.

Figur26 Ärtmussla under luppen.

Figur27 Koloni med ärtmusslor vid lokal 1
”Smedjan”
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3.5.2 Lokal 2, ”Granön, ovan bron”
Beskrivning av lokalen
Vid ”Granön ovan bron” återfångades inga öringyngel vid provfisket.
Däremot så fångades en abborre, fem stensimpor och två mörtar.
Lokalen avgränsas på sin östra sida av fast mark medan västerut och uppströms lokalen
är det ungefär 200m med liknande typ av vattenmiljö, dock uppblandat med
djupare/lugnare partier. Nedströms lokalen är det först en hård fors under vägbron,
sedan cirka 100 m med bred och djup ström som efter det övergår till öppet, lugnt och
djupt vatten.
Vid lokalen finns det gott om stenar (>10 st.) som sticker upp över vattenytan och utgör
potentiell spanings/viloplats för predatorer, exempelvis storskrake. Förutom längst ned i
lokalen så är den största delen av vattenytan relativt obruten.
Mätresultat
Bottenstruktur
Lokalen domineras av block, i början och slutet av lokalen finns dock ett större inslag
av ”Fin sten”.
Granön ovan bron, bottenstruktur på lokalen (%)

Granön ovan bron, bottenstrukturens fördelning per provruta (%)
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Figur 28: Bottenstrukturens fraktioner för
lokal nr.2.
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Figur 29: Bottenstrukturens fraktioner per provruta för
lokal nr.2.

Vattenhastigheter, vattennivåer
Sträckan börjar lugnt och avslutas med ett mer strömsatt parti vilket visar sig i
medelhastighet vid ytan i figur 30. Medeldjupet varierar över lokalen med största
djupen vid provruta 3-4 och 7.
Granön ovan bron, Vattenhastighet vid yta och lägsta
hastighet vid botten (27/11-14)
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Figur 30: Medelhastighet per provruta för vatten vid Figur 31: Vattennivå per provruta vid tre tidpunkter
ytan samt lägsta hastighet vid botten för lokal nr.2. för lokal nr.2.
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Skuggad yta
Den skuggade ytan uppskattas till 20 % för lokal nr.2 ”Granön, ovan bron”.

Figur 32: Skuggans utbredning (blått) över ytan för lokal nr.2 (röd ram).

Växtlighet
Växter som påträffades på botten var främst näckmossa men i mindre omfattning även
hårslinga och trådnate.
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Figur 33: Bottenväxters täckningsgrad över provytor Figur 34: Hårslinga från lokal nr.2.
vid lokal nr.2.

Ved i vattnet:
För 10 m2 inventerad botten så påträffades två grova bitar => 0-50 bitar per 100 m2.
(95 % konfidensnivå)
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3.5.3 Lokal 3, ”Granön, sydost nedströms”
Beskrivning av lokalen
Vid ”Granön, sydost nedströms” återfångades 31 st. öringyngel tillsammans med sex
abborrar, 29 st. stensimpor, två lakar, fyra mörtar och tre gäddor.
Uppströms lokalen är det först en kort nacke och sedan ett parti med högre
vattenhastigheter. Norrut avgränsas lokalen av fast mark. Söderut och nedströms blir
vattnet djupare, fortfarande strömsatt och med stora synliga block. Först ca 250 m
längre nedströms saktar vattnet ned och det blir en lugnare, öppen, vattenyta.
Vid lokalen finns det gott om stenar (>10 st.) som sticker upp över vattenytan och utgör
potentiell spanings/viloplats för predatorer. Vid normal och låg vattenföring är ca 20 %
av vattenytan bruten (krusad/skummande).
Mätresultat
Bottenstruktur
Lokalen domineras av ”Fina block”, ”Grov sten” och ”Grova block” och dessa tre
fraktioner är relativt jämnt fördelade över lokalen. Vid övre delen av sträckan finns även
ett parti med ”Fin sten”.
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Figur 35: Bottenstrukturens fraktioner för
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Figur 36: Bottenstrukturens fraktioner per provruta för
lokal nr. 3.

Vattenhastigheter, vattennivåer
Vattenhastigheten är relativt låg och jämn över lokalen (se figur 37). Även medeldjupet
är jämnt över lokalen och varierar beroende på vattenflödet mellan 39 cm och 85 cm (se
figur 38).
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Figur 37: Medelhastighet för vatten vid ytan samt
lägsta hastighet vid botten för lokal nr.3.
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Figur 38: Vattennivå per provruta vid tre tidpunkter
för lokal nr.3.
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Skuggad yta
Skuggad yta uppskattas till 85 % för lokal nr.3 ”Granön SO nedströms”.

Figur 39: Skuggans utbredning (blått) över ytan för lokal nr.3 (röd ram).

Växtlighet
De växter som påträffades på botten var främst vattenpest men även näckmossa och
trådnate.
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Figur 40: Bottenväxters täckningsgrad över
provytor vid lokal n.r .3.

Figur 41: Vattenpest från lokal nr .3.

Ved i vattnet:
För 9 m2 inventerad botten så påträffades en fin och en grov bit ved => 0-56 bitar ved
per 100 m2 (95 % konfidensnivå)
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3.5.4 Lokal 4, ”Sevedskvarn 1”
Beskrivning av lokalen
Vid ”Sevedskvarn 1” återfångades 73 st. öringyngel tillsammans med en abborre, 216
st. stensimpor, en lake och tre harrar.
Lokalen avgränsas på sin norra sida av fast mark med tät vildbevuxen skog och på den
södra av en gräsbeväxt stenbank. I den övre delen av lokalen ligger fallna trädstammar
och omedelbart ovan dessa passerar en bredare djup och blank ström. Nedströms blir det
djupare och bredare med flera synliga större block (gemensamt utlopp med lokal 5).
Vid lokalen finns tre stenar som sticker upp över vattenytan och utgör potentiell
spanings/viloplats för predatorer. De översta två metrarna av lokalen har en blank
vattenyta men i övrigt är vattenytan bruten (krusad).
Mätresultat
Bottenstruktur
Inom lokalen förekommer det flera olika fraktioner av bottensubstrat som även är
relativt jämnt fördelade över lokalen. I den övre delen av lokalen är det en övervikt
med fina fraktioner.
Sevedskvarn 1, bottenstrukturens fördelning per provruta (%)
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Figur 42: Bottenstrukturens fraktioner för
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Figur 43: Bottenstrukturens fraktioner per provruta för
lokal nr. 4.

Vattenhastigheter, vattennivåer
Vattenhastigheten är relativt hög vid ytan men skillnaden är stor mot lägsta hastigheten
på botten vid provruta tre och nio. Medeldjupet är jämnt över lokalen och varierar
mellan 2 cm och 70 cm.
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Figur 44: Medelhastighet för vatten vid ytan samt
lägsta hastighet vid botten för lokal nr.4.
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Figur 45: Vattennivå per provruta vid tre tidpunkter
för lokal nr.4.
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Skuggad yta
Den skuggade ytan uppskattas till 15 % för lokal nr.4 ”Sevedskvarn 1”.

Figur 46: Skuggans utbredning (blått) över ytan för lokal nr.4 (röd ram).

Växtlighet
Näckmossa var den enda växt som påträffades på botten av dessa provrutor.
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Figur 47: Bottenväxters täckningsgrad över provytor vid lokal nr.4.

Ved i vattnet:
För 9 m2 inventerad botten så påträffades två grova bitar ved => 0-56 bitar ved per 100
m2 (95 % konfidensnivå).

Övriga noteringar
När platsen besöktes under snötäckta förhållanden fanns där vid varje tillfälle färska
spår från mink.
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3.5.5 Lokal 5, ”Sevedskvarn Södra”
Beskrivning av lokalen
Vid ”Sevedskvarn södra” återfanns inga öringyngel vid provfisket. Det enda som
fångades var två stensimpor.
Lokalen avgränsas på sin norra sida av en gräsbeväxt stenbank och på den södra av fast
mark med slyskog (sälg och asp) som i kantzonen är tuktad av bäver. Uppströms
lokalen finns en hindrande forsnacke och ovanför den så passerar en bredare djup och
blank ström. Nedströms blir det djupare och bredare med flera synliga större block
(gemensamt utlopp med lokal 4).
I vattnet finns inga uppstickande stenar men däremot är hela strandkanten i norr och
söder öppna och lättillgängliga för predatorer att använda som spanings/viloplats. Det
finns inga blanka partier på sträckan utan hela ytan är krusad.
Mätresultat
Bottenstruktur
Förutom vid den första provrutan så domineras Lokalen av ”Fin sten”
(se figur 48 och 49).
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Figur 48: Bottenstrukturens fraktioner för
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Figur 49: Bottenstrukturens fraktioner per provruta för
lokal nr. 5.

Vattenhastigheter, vattennivåer
Vattenhastigheten är relativt hög både vid ytan och vid botten. Medeldjupet är grunt och
jämnt över lokalen, beroende på vattenflöde har det under aktuell period varierat mellan
0 cm och 13 cm.
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Figur 50: Medelhastighet för vatten vid ytan samt
lägsta hastighet vid botten för lokal nr.5.
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Figur 51: Vattennivå per provruta vid tre tidpunkter
för lokal nr.5.
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Skuggad yta
Skuggad yta uppskattas till 100 % för lokal nr.5 ”Sevedskvarn Södra”.

Figur 52: Skuggans utbredning (blått) över ytan för lokal nr.5 (röd ram).

Växtlighet
Växter som påträffades på botten var näckmossa och en ensam stjälk av sjöfräken.
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Figur 53: Bottenväxters täckningsgrad över provytor vid lokal nr.5.

Ved i vattnet:
10 m2 botten inventerades i detalj men ingen ved påträffades.
Övriga noteringar
Lokalens södra avgränsning är beväxt med sly och av spåren att döma ett populärt
skafferi för traktens bävrar.
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3.6

Regressionsanalys

För att hitta parametrar som har tydligare påverkan på habitatval hos yngel av öring i
Nedre Dalälven gjordes en regressionsanalys av insamlat data för de valda parametrarna
med ”Återfångst av öringyngel” som responsparameter. Två parametrar sticker ut vilket
är korrelation till varierad botten (se figur 54) samt korrelation till täckningsgraden med
”Grov sten” (se figur 55).
Vid Spearman rank order correlation (Spearman´s rho) erhålls för bottenvariationen
Spearman korrelationskoefficient = -0,632 med P = 0,252 och för täckningsgraden med
”Grov sten” erhålls Spearman korrelationskoefficient = 0,791 med P = 0,111.
Korrelationskoefficienterna indikerar samband mellan hög bottenvariation och riklig
förekomst av yngel samt högre täckningsgrad med ”Grov sten” och riklig förekomst av
yngel samtidigt som P-värdena signalerar att ett större underlag krävs för att resultatet
skall vara statistiskt signifikant.

Figur 54: Förekomst av öring som en funktion av
bottenvariation. R2 (förklaringsgrad) = 44,6 %.
P = 0,252 (Sp’s.rho)

4
4.1

Figur 55: Förekomst av öring som en funktion av
täckningsgrad med Grov sten.
R2 (förklaringsgrad) = 73,4 %. P = 0,111 (Sp’s.rho)

Diskussion
Bottenstrukturens variabla betydelse

Armstrong et al. (2013) konstaterade i sin metastudie om öringen och laxens habitatval
att det kan vara svårt att peka ut ett specifikt storleksintervall på bottensubstrat eller
vilken kombination av olika bottensubstrat som är lämpligast på alla platser och i alla
situationer. Det går dock utifrån skilda förutsättningar i omgivningen att teoretisera
kring olika lämpliga bottenstrukturer. För att skapa lämpliga ståndplatser (”lä”) är
grundförutsättningen att de stenar som ligger på botten bildar en oregelbunden yta
(Kling, 2009). Ett grövre substrat skapar större bakvatten, vilket i sin tur ger
förutsättningar för ståndplatser med låg vattenhastighet vilket förväntas vara attraktivt
för enskilda fiskindivider (Kennedy och Strange, 1986). Om predationstrycket är högt
på den aktuella platsen så bör tillgången till skydd vara viktigt. Grov sten och fina block
är fraktioner som i en sådan situation borde öka i betydelse då de ger förutsättningar till
springor och håligheter i lämplig storlek för yngel att gömma sig i. För vattendrag där
vattenhastigheten är hög, konstant eller periodvist, kan man anta att närvaron av grova
block ökar i betydelse då dessa bromsar upp vattnets hastighet. Vid en hög täthet av
öringyngel och/eller andra konkurrerande och starkare arter kan antalet ståndplatser bli
en begränsande faktor, och vid en sådan situation gynnas öringyngel av ett finare
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substrat (10 mm-90 mm) som erbjuder fler ståndplatser där bara små fiskar får plats
(Heggenes, 1988, Bardonnet & Heland, 1994).
Denna studie i Nedre Dalälven indikerar att det var en högre täthet av öringyngel där
bottensubstratet var heterogent i det avseende att den består av flera fraktionsstorlekar
som även var jämnt fördelade över bottenytan. En föreslagen hypotes utifrån denna
studie är även att substrat i storleksintervallet ”Grov sten” (60 mm-200 mm) är viktigt
vid dessa lokaler då där skapas skydd (hålor/springor) som är av lämplig storlek för
yngel och att denna fraktion därför har en stor betydelse vid öringynglens val av habitat
vid närvaro av predatorer.

4.2

Jämförelse med andra studier, lokal per lokal

Data från respektive lokal jämförs här nedan med realiserade nischer för vattenhastighet
och djup enligt referensvärden från den metastudie som utfördes av Armstrong et al.
(2003) (se även tabell 2).

4.2.1 Lokal 1 ”Smedjan”
Tre öringyngel återfanns vid provfisket. Medianlängden för dessa var mer än en
centimeter längre än på övriga lokaler. Vattenhastigheten i de övre vattenmassorna är
generellt för hög för små yngel (Bardonnet & Heland 1994), men de bromsas dock upp
av grova block närmare botten. Vid den allra översta delen av sträckan är både
vattenhastighet och djup inom det acceptabla. Då bottensubstratet i dessa provrutor
utgörs av fin sten (20-60 mm) är det en mycket bra miljö för yngel så länge de är
tillräckligt små för att kunna utnyttja de små ståndplatser som fraktionen fin sten
erbjuder. När ynglen blir större hänvisas de till den nedre delen av sträckan som
domineras av block, vilket i kombination med ynglens aggressiva hävdande av
territorium innebär ett mindre antal ståndplatser och därmed en selektion baserat på
ynglens försvarsförmåga (Johnsson et al., 2000). Dessa faktorer kan vara en förklaring
till att det var så få öringyngel vid provfisket vid denna lokal.

4.2.2 Lokal 2 ”Granön, ovan bron”
Vid denna lokal är det cirka 20 cm djupare än vad Maki-Petays et al (1997) m.fl. anser
vara lämpligt. Vattenhastigheterna i ytan är en aning högre än referensvärdena (se tabell
2), men i de nedre vattenlagren inom det acceptabla. Frånvaron av öringyngel på denna
lokal kan dock sannolikt inte förklaras enbart med dessa variabler. Botten är varierad
och borde erbjuda goda förutsättningar även om det är grova och fina block som
dominerar. En faktor som dock kan vara avgörande för den totala frånvaron av
öringyngel vid denna lokal är att det var en låg andel med grov sten (60-200 mm) i
bottenfraktionerna, vilket i sin tur kan ge färre håligheter i lämplig storlek att söka
skydd i från predatorer. Tillgång till skydd är enligt Heggenes (1990) en viktig faktor i
den kombination av parametrar som utgör ett gott habitat.
Omedelbart uppströms och väster om lokalen finns djupare och lugnare partier från
vilka eventuella rovfiskar har god möjlighet att predera på öringyngel. Lokalen har lite
skugga, relativt obruten vattenyta och gott om stenar som sticker upp över vattenytan
vilket gör att även terrestra predatorer har goda förutsättningar.
Enligt Gowan et al. (1994) är inte öringynglen stationära ”in i döden” utan de förflyttar
sig om förhållanden på lokalen blir för svåra. Situationen för denna lokal är så att yngel
29

har lätt att migrera i alla riktningar till omgivningarna (inte enbart nedströms) och det
kan förväntas att öringynglen migrerar åt något håll om de har få skyddade platser.

4.2.3 Lokal 3 ”Granön, sydost nedströms”
Vid provfisket påträffades 31 stycken öringyngel. Det är noterbart att här fanns även
flest predatoriska fiskar, både i antal individer och antal arter såsom abborre, gädda och
lake. När det gäller de abiotiska faktorerna, så är det vid denna lokal cirka 20 cm
djupare än vad Maki-Petays et al (1997) anser vara lämpligt för att öringynglen ska
trivas på denna lokal. Däremot erbjuds vid denna lokal de bästa förutsättningarna när
det gäller vattenhastighet, både vid ytan och vid botten, då dessa värden ligger inom de
föredragna (Armstrong et al., 2003). Lokalen domineras av fina block, grov sten och
grova block som även är jämnt fördelade över sträckan. Här finns den näst mest variabla
bottenstrukturen med gott om gömställen i form av grov sten. Detta skulle kunna vara
en indikation att de abiotiska faktorerna strömhastighet och bottenstruktur (skydd) är av
mest avgörande betydelse för öringynglens överlevnad på denna plats (Armstrong et al.
2003).

4.2.4 Lokal 4 ”Sevedskvarn 1”
Vid denna lokal påträffades flest antal öringyngel (73 st.) och det fanns även väldigt
många (216 stycken) stensimpor vid denna lokal. Denna studie visar att lokalen erbjuder
mycket bra förutsättningar för öringyngel av storleken 0+ och det verkar vara så att det i
denna lokal finns en bra kombination av abiotiska och biotiska faktorer, eftersom det
vid denna lokal fanns flest överlevande öringyngel (Armstrong et al., 2003). Vid denna
lokal har vattendjupet under hela den aktuella perioden varit inom det föredragna
intervallet (Bardonnet & Heland 1994). Vattenhastigheten är dock för hög vid ytan över
hela sträckan, men inom det acceptabla vid botten för mer än hälften av de undersökta
provrutorna. Bottenstrukturen är den mest variabla av de undersökta lokalerna, med en
jämn fördelning av fraktionerna fin sten, grov sten, fina block och grova block. Tack
vare att bottenstrukturen består av många fraktioner bromsas sannolikt vattnet vid
botten och många alternativa ståndplatser skapas för ynglen. Efter en metastudie i ämnet
föreslår Kling (1990) att just den ökade variationen i topografi kan vara den mest
betydelsefulla effekten vid restaurering av vattendrag med sten och block.

4.2.5 Lokal 5 ”Sevedskvarn södra”
Vid denna lokal återfångades vid provfisket inga öringyngel och en möjlig förklaring
skulle kunna vara att här är för höga vattenhastigheter för att öringyngel skall trivas
(Heggenes 1996). Dessutom verkar lokalen alldeles för grund för att tåla de låga flöden
som inträffade under sommaren 2014. På platsen finns det gott om spår efter bäver och
även om öringen inte ändrar beteende vid doft av bäver, så som den till exempel gör vid
doft från fiskätande predatorer som mink (Rosell et al., 2013), så är det dock möjligt att
kraftig bäveraktivitet kan störa ynglen vid deras ståndplatser. Därför kan det vara
möjligt att flera faktorer interagerar, både biotiska och abiotiska faktorer, som kan vara
förklaringen till att det inte fångades några öringyngel vid denna lokal.
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4.3

Slutsats

Frågeställningarna inför denna studie formulerades till:
– Vilka lokala abiotiska och biotiska parametrar är viktiga för yngel av öring
i Nedre Dalälven?
– Är det någon skillnad mellan habitaten vid de lokaler där yngel av öring sattes ut
under sommaren 2014??
Det är svårt att peka ut några enskilda abiotiska och biotiska parametrar som skulle vara
viktigare än andra då det snarare handlar om att kombinationen av parametrarna skall
vara tillräckligt bra förutom sådana självklara parametrar som närvaro av vatten etc.
Till exempel är tillgången till skydd helt oväsentligt om det inte finns några hot.
De faktorer som framhävs som viktiga för yngel i tidigare studier (se kap 1.5 och
intervall från metastudie enligt tabell 2) är vattenhastighet, djup, bottensubstrat och
tillgång till skydd. Som lokalt viktiga parametrar för Gysingeforsarna indikerar denna
studie även ett varierat bottensubstrat och förekomst av ”Grov sten” (60-200 mm).
Det som skiljer ut de två lokaler i denna studie som hade högst återfångst av öringyngel
är att de har ett tillräckligt djup för att inte torrläggas under sommarens lågvattenflöde,
de har vattenhastigheter som ligger inom öringynglens realiserade nisch samt att de är
de lokaler som har de mest varierade bottenstrukturerna med en hög andel ”Grov sten”.

4.4

Rekommendation för fortsatta aktiviteter

Rekommendationer för fortsatta studier och aktiviteter är att:
 Genomföra repeterade utsättningar av yngel, elfisken och habitatinventeringar
(även på fler lokaler) för att få högre konfidens i data.
 Undersöka förutsättningar/flaskhalsar för andra stadier i öringens livscykel innan
allt för stora insatser görs med avseende på habitat för yngel. D.v.s. lämpliga
övervintringslokaler, miljöer för fiskar äldre än 0+ och lekplatser.
 Vid markförvaltning komma ihåg att behålla skyddszoner för strandvegetationen
då detta ger mer skugga och ved i vattnet.
 Lokal nr 5 (Sevedskvarn S) har förutsättningar till att bli lämpligt habitat för
öringyngel. D.v.s. om lokalen kan göras en aning djupare för att tåla sommarens
låga vattenflöden och sedan kompletteras med block och grov sten för att
bromsa upp vattenmassorna, skapa skydd och lämpliga ståndplatser.
 Vid lokal 5 (Sevedskvarn S) har bäver går hårt åt buskskiktet vid strandkanten.
Detta är sannolikt inte orsaken till att inga yngel påträffades vid provfisket på
lokal 5. Bäverns betning och påverkan i området bör dock hållas under
observation eftersom kantzoner kan påverkas negativt och fördämningar
förändrar vattenflöden.
 Spår efter amerikansk mink (Mustela vision) påträffades både runt Granön och
vid lokalerna i Sevedskvarn. Fångst av dessa minkar bör uppmuntras då de dels
betraktas som en oönskad och invasiv art men även är en predator på fisk.
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