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Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar 
för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med 
lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid 
exploatering av vattendragen. Även fria vandringsvägar som förstörts vid exploatering är avgörande 
för en del arter. Trots att många restaureringsprojekt genomförs som återskapar naturliga miljöer i 
vattendragen samt fria vandringsvägar, är detta inte alltid tillräckligt för att återfå en hållbar 
öringspopulation. I vissa vattendrag kan ytterligare åtgärder behövas, ett stöd i form av tillskott av 
öring behövs för att återetablera eller stärka det aktuella vattendragets bestånd av öring. I denna 
studie används en utvecklad metod av romutsättning som grundar sig i att askar liknande typen av 
”Whitlock-Vibert Boxes” fylls med romkorn och grus lämplig storlek. Askarna placerades sedan i 
en större gallerback omgivet av lämpligt substrat, därefter placerades backen ovanpå botten av 
vattendraget. Jämfört med andra metoder av romutsättning där metoderna grundar sig i att rommen 
grävs ned i vattendragets naturliga bottensubstrat gör metoden i denna studie unik. Metoden medför 
bland annat att optimala förutsättningar för syretillförsel ges till rommen samt att en skyddad miljö 
skapas, vilket medför hög överlevnad av rommen. Studiens syfte var att utreda hur effektiv 
romutsättning är för att återetablera öring i biotoper som restaurerats i Manjaurån och Månsträskån 
som ingår i Vindelälvens avrinningsområde, Västerbottens län. Romutsättningen inleddes under 
2016 och utsättningen skedde i sex lokaler under en femårsperiod, tre lokaler i Manjaurån och tre i 
Månsträskån. Det data som analyserades i studien är taget från elprovfisken mellan åren 2015-2020 
där årsungar av öring (0+) samt öringar äldre än ett år (>0+) fångades. De huvudsakliga resultaten 
från studien var att det fanns signifikanta skillnader i täthet av öring före och efter romutsättningen 
samt att romutsättningen på sikt skapar bestånd av öring med flera åldersklasser.  

Nyckelord: romutsättning, återetablering, Salmo trutta, öring, Whitlock-Vibert Boxes 

  

Sammanfattning 



 
 

Many streams have been negatively affected by humans, which has led to changed conditions for 
the species living in these environments. Species such as trout (Salmo trutta) are dependent on 
biotopes with spots that gives shelter from the current, spawning beds and nursery areas, these have 
drastically reduced when exploiting the streams. The free passageways that were destroyed during 
exploitation are also crucial for some species. Although many restoration projects are carried out 
which recreate natural environments in the streams together with free passages, this is not always 
enough to regain a sustainable trout population. In some streams this is not always sufficient and 
support in a form of addition of trout is needed to re-establish or strengthen the current stock of 
trout. This study used a developed method of egg deposition based on boxes of similar type as 
"Whitlock-Vibert Boxes", filled with eggs and suitable gravel. Then the box was placed in a larger 
box surrounded by a suitable substrate, then the larger box was placed on top of the streambed. 
Compared with other studies, this study is unique in its method. Other studies methods of egg 
stocking are based on the egg being buried in the streams natural bottom substrate. The method in 
this study entails, among other things, that optimal conditions for oxygen supply are provided to the 
eggs and that a protected environment is created, which results in high survival of the eggs. The 
purpose of this study was to investigate how effective the egg stocking method is for re-establishing 
trout in biotopes that have been restored in the Manjaurån and Månsträskån that are part of the 
Vindelälven catchment area, Västerbotten county. The egg stocking began in 2016 and the release 
took place in six sites over a five-year period, three sites in Manjaurån and three in Månsträskån. 
The data analyzed in the study were taken from electrofishing between the years 2015-2020 where 
yearlings of trout (0+) and trout older than one year (>0+) were caught. The main results from the 
study were that there were significant differences in the density of trout before and after the egg 
stocking and that the egg stocking creates a population of trout with several age groups in the long 
run. 

Keywords: egg deposition, egg stocking, re-establish, Salmo trutta, trout, Whitlock-Vibert Boxes  

Abstract 



 
 

1. Inledning .................................................................................................................... 9 

1.1. Handlingar som påverkat vattensystem negativt .......................................... 9 
1.2. Restaurering ................................................................................................ 10 
1.3. Återetablering av öring ................................................................................ 11 
1.4. Syfte och prediktioner .................................................................................. 12 

2. Material och metod ................................................................................................. 13 

2.1. Studielokal ................................................................................................... 13 
2.2. Elfiske .......................................................................................................... 14 
2.3. Romutsättning ............................................................................................. 15 
2.4. Dataanalyser ............................................................................................... 16 

3. Resultat .................................................................................................................... 18 

4. Diskussion ............................................................................................................... 21 

4.1. Täthet av årsungar ...................................................................................... 21 
4.2. Ett bestånd med flera åldersklasser ............................................................ 21 
4.3. Romutsättningsmetoden .............................................................................. 22 
4.4. Utveckling för framtida studier ..................................................................... 23 

5. Referenser ............................................................................................................... 25 

Innehållsförteckning  





9 

1.1. Handlingar som påverkat vattensystem negativt 
Många laxfiskar (Salmonidae) har påverkats i olika utsträckningar av bland annat 
antropogen påverkan i vattendragen. Öring (salmo trutta L.) har minskat kraftigt 
under det senaste seklet i de svenska sötvattenförekomsterna (Degerman et al. 2006; 
Dellefors 2007). Flertalet av de svenska vattendragen har varit antropogent 
påverkade över lång tid och många vattendrag är fortfarande påverkade i stor 
utsträckning. Skogsindustrin har varit en viktig grund till Sveriges ekonomi. Den 
utveckling som skett av exportinriktad timmerförsäljning var under 1800-talet slut 
och fram till mitten på 1900-talet bidragande  till ungefär 50 % av landets totala 
värde av exporter (Törnlund 2006). För timmertransporten var vattendragen mycket 
viktiga, upp till 90% av uttaget transporterades längs vattendragen i början av 1900-
talet (Törnlund 2002, 2006). Detta har dock lett till minskad heterogenitet i 
vattendragen, vilket är kopplat till en naturlig mångfald av habitat som är 
livsnödvändiga för många arter (Nilsson et al. 2005). Vid flottningen rätades 
vattendragen delvis ut för att underlätta transporten av timmer, även borttagning av 
större block och sten samt bortschaktning av bottensubstrat gjordes för att 
underlätta transport. Skogsbruket har även skapat hinder för fria 
vandringsmöjligheter längs många vattendrag (Törnlund 2006). Dammar byggdes 
för att skapa magasin med vattenmassor för att få ett högre flöde när timret skulle 
transporteras ut (Törnlund 2002). Dessa ingrepp i vattendragen har medfört kraftig 
påverkan av fiskfaunan. Specifikt salmonider så som öring drabbas hårt genom 
minskad heterogenitet i vattendragen, en ökad strömhastighet skapas genom att 
block och sten saknas som bromsar upp flödet i vattendragen. En minskning av 
heterogenitet leder även till reducering av ståndplatser och uppväxtområden samt 
ger även negativa påföljder på lekområden. Sådana habitat är avgörande för att 
skapa gynnsamma förutsättningar för livskraftiga öringspopulationer (Nilsson et al. 
2005). 

1. Inledning
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I dagsläget är det fortfarande många problem som kvarstår, utbyggnaden av 
vattenkraften är fortfarande en av det absolut största vattenanläggningarna som 
medför problem. Vattenkraften skapar generellt definitiva vandringshinder  för 
samtliga arter som är beroende av vandring (Hagelin et al. 2021). Det finns en rad 
andra påverkande faktorer som drabbar öringspopulationerna negativt. Bland annat 
bristande kantzoner vid vattendragen, vilket skogsbruket bidragit till (Kara et al. 
2014). Om denna zon är under dimensionerad till sin bredd kan det leda till stor 
påverkan. En för smal kantzon kan leda till att  temperaturen stiger i vattendragen 
genom den ökade solinstrålning, vilket visat sig vara negativt för 
öringspopulationerna (Bowler et al. 2012). Kantzonernas bredd är även starkt 
kopplad till upptaget av näringsämnen (Mayer et al. 2007) samt förhindra 
slamtransport ut i vattendragen (Ring et al. 2018). Väl tilltagna kantzoner kan även 
skapa förutsättningar för att bidra med död ved (LW, LWD) till vattendragen. Död 
ved har konstaterats vara en brist i många vattendrag och har setts vara starkt 
kopplat till ökad densitet av öring (Degerman et al. 2004; Donadi et al. 2019).  

Det är inte enbart direkta vidtagande vi människor gör som skapar sämre 
förutsättningar för överlevnaden hos salmonider. Försurning och storskaliga 
klimatförändringar är också bidragande till trenden. Den försurning som sker av ett 
flertal anledningar har visat sig leda till negativ påverkan på öringsbestånden. 
Försurningen är en av de huvudsakliga orsakerna till reduceringen av 
öringsbestånden (Prodöhl et al. 2019) utöver de mer direkta faktorerna som nämnts 
i tidigare stycken. Även mer storskaliga fenomen så som klimatförändringarna 
anses påverka öringsbestånden negativt i ett flertal avseenden som också anses vara 
en av huvudorsakerna till nedgången (Elliott & Elliott 2010; Santiago et al. 2020). 

1.2. Restaurering 

Restaureringar av vattendrag blir mer allmänna, många vattendrag börjar få tillbaka 
sina ursprungliga biotoper och förutsättningar för mångfald efter flottningen. Vid 
återställning av vattendragen återförs block, stenar och grus som tidigare schaktats 
bort vid rätning av vattendragen, även tillförsel av död ved görs. Detta görs för att 
bland annat återskapa heterogenitet i vattendraget. I vissa fall är tillgången av 
material bristfällig och detta medför att externt material får hämtas från en annan 
källa (Nilsson et al. 2007; Degerman et al. 2008). Det som eftersträvas är att även 
öka vattendragets våta bredd för att utöka vattendragets fulla potential, större area 
av det tillgängliga habitatet i förhållande till vattendragets längd. Även insatser 
specifikt för restaurering av lekbottnar görs för att skapa rätt typ av substrat samt 
strukturer som förlorats vid exploatering av vattendragen. En av de viktigaste 
faktorerna för täthet av 0+ har visat sig vara tillgången av lekområden. Eftersom 
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exempelvis enbart tillförsel av block vid restaurering inte har visat sig ge en 
betydande effekt på 0+ individer, vilket däremot restaurering av lekområden har 
gjort i kombination med tillförsel av block (Palm 2007). Vid restaureringar är det 
även viktigt att uppväxtområden för öring återställs för att ge möjlighet för en 
gynnsam föryngring av öring (Nilsson et al. 2007; Palm 2007). Även kalkning av 
våtmarksområden, sjöar eller tillförsel av kalkberikade bottensubstrat kan vara 
nödvändiga i vissa vattendrag som en restaureringsåtgärd. Eftersom rom och yngel 
är speciellt känsliga för försurning och eftersom det råder lågt pH i vattendragen 
ger kalkningen goda effekter av överlevnad hos rom och yngel (Degerman et al. 
2008). 

1.3. Återetablering av öring 
En del öringsbestånd har kunnat återhämta sig genom återställningsprogram 
samtidigt som en del bestånd inte kunnat återhämta sig. Trots att fina insatser görs 
vid restaurering och vid andra åtgärder är det inte alltid tillräckligt för att alla 
vattendrag ska kunna återhämta sig (Fleming & Petersson 2001). Det finns ett 
flertal metodval som används vid förvaltning där artificiellt utsättning av öring 
behövs för att stärka svaga bestånd eller återintroducera öringen på nytt (Baer & 
Rösch 2008). 

Utsättning av fisk har använts i många fall för att stödja de naturliga bestånden av 
öring samt även återetablera vattendrag där bestånden antingen nästan dött ut eller 
där öringen försvunnit helt (Fleming & Petersson 2001). Dock bör anledningarna 
till nedgången åtgärdas innan artificiell utsättning, detta för att ge metoden 
förutsättning att stabilisera beståndet av öring igen (Jonssonn et al. 1999). Det finns 
studier som visar resultat på att utsättning av fisk kan ge goda effekter men även 
medföra stora risker (Pearsons & Hopley 1999; Dannewitz 2003). Det kan även 
skilja sig vid hantering samt acklimatiseringseffekter vid utsättningen. Detta kan ge 
olika förutsättningar för de utplanterade individernas överlevnad (Jonssonn et al. 
1999). Odlad fisk är inte anpassad i samma utsträckning som vild fisk till 
födointaget i en naturlig miljö (Bachman 1984), även en sämre anpassning för 
predation har påvisats för de uppfödda individerna (Vilhunen 2006). Överlevnaden 
för artificiellt uppfödd fisk har även visats bristfällig enligt vissa studier (Borgstrøm 
et al. 2002).  

Metoder som grundar sig i att rom sätts ut i vattendragen är också en välanvänd 
metod (Baer & Rösch 2008; Syrjänen et al. 2015). Det som framförallt är positivt 
med metoder av romutsättning är att rommen präglas från början av de specifika 
förhållanden som råder i det aktuella vattendraget. Detta medför att rommen lättare 
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kommer att utvecklas i ett anpassat förhållande till vattendragets förutsättningar. 
Romutsättning som metod kan vara fördelaktig (Raddum & Fjellheim 1995), 
eftersom ett speciellt känsligt stadie i utvecklingen är när juvenila salmonider 
fortfarande bär gulsäcken. Även själva övergången till stadiet då juvenilerna börjar 
med eget födosök för att tillgå näring då gulsäcken tillbakabildas, så kallade ”första 
födosök”, som är kritiskt för att det blir rätt timing av utvecklingen i förhållande till 
vattendragets förutsättningar (Jensen et al. 1991). Genom detta avseende skulle 
romutsättningen vara fördelaktig i jämförelse med metoder där exempelvis 
gulsäcksyngel eller utsättning av smolt används som metod, genom att timingen är 
anpassad vid romutsättning. 

1.4. Syfte och prediktioner 
Syftet med studien är att utreda hur effektiv romutsättning är för att återetablera 
öring i biotoper som restaurerats i Manjaurån och Månsträskån, Vindelälvens 
avrinningsområde. Följande prediktioner ställs upp: 

1. Romutsättning ger högre tätheter för årsungar i förhållande till situationen 
innan utsättning.  

2. Romutsättning skapar ett öringsbestånd med flera åldersklasser 
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2.1. Studielokal  

Lokalerna var placerade i två olika vattendrag, Manjaurån (N 7186012, E 704415) 
samt Månsträskån (N 7188065, E 706595) 113 kilometer nordväst om Umeå (figur 
1). Vattendragen är cirka 3 kilometer respektive 6 kilometer långa och ingår i 
Umeälvens avrinningsområde. Manjaurån samt Månsträskån är biflöden till 
Vindelälven som i sin tur är ett biflöde till Umeälven. Studielokalerna var 
strategiskt utplacerade längs Manjaurån och Månsträskån, 3 lokaler i vardera av 
vattendragen (figur 2). Placeringen av lokalerna var i anslutning till forsnackar med 
anslutande forssträcka >200 meter lång.  
 

 
Figur 1. Sverigekarta till vänster och till höger Västerbottens län där studielokalernas placering 
är utmarkerad med röd punkt. © Lantmäteriet 

2. Material och metod  
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Figur 2. En kartbild över de olika studielokalerna i Månsträskån (vattendraget vid punkterna 1-3) 
samt Manjaurån (vattendraget vid punkterna 4-6). 1= Gångbro (Månsträsk I),2= Änget 
(Månsträsk II), 3= Uppströms bro (Månsträsk III), 4= Inlopp Månsträskån, 5= 
Gammkvarngrobban och 6= Kvarngrubba (Manjaurån III). 

2.2. Elfiske 
Det data som använts i arbetet har sedan tidigare samlats in vid 30 stycken elfisken 
mellan åren 2015-2020. De elfisken som utfördes var utförda genom standardiserat 
kvantitativt elfiske (Petersson et al. 2014) med ett ”LUGAB” aggregat med en 
voltstyrka på uteslutande 800 volt. Elfiskena bestod av ett utfiske under samtliga 
elfisken. Utifrån de sex lokalerna i Manjaurån och Månsträskån (figur 2) var 
elfiskelokalerna utplacerade nedströms sätt platsen för romutsättningen. Dessa 
lokaler elfiskades vid ett tillfälle per år i augusti-september månad, under elfiskena 
fångades 2156 stycken årsungar av öring (0+) samt 2056 stycken äldre öringar än 
ett år (>0+) i samtliga lokaler. Den totala avfiskade arean varierade mellan år och 
lokaler, intervallet var mellan 330-1080 𝑚𝑚2 avfiskad yta.  
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2.3. Romutsättning 
Metoden som använts i studien har sitt ursprung redan från 50-talet och 
introducerades av den franska forskaren Dr. Richard C.E. Vibert där liknande boxar 
användes, dock genom ett annorlunda tillvägagångssätt (Vibert 1949; Wibert & 
Sainte-Marie 1950). Senare under 70-talet förespråkade Dave Witlock en ny design 
för metoden ”Whitlock-Vibert Boxes ©” (Whitlock 1978; Williams 2016). Dessa 
metoder var dock baserad på en annan design än den som användes i studien. Deras 
metod byggde på att boxarna grävdes ned i den naturliga bottensedimenten samt 
även fästes vid naturligt förekommande block i vattendragen. Detta var en 
revolutionerande metod då tidigare romutsättning använt designen av att enbart 
placera ut rom i bottensubstratet (Vibert 1949; Wibert & Sainte-Marie 1950; 
Whitlock 1978; Williams 2016). 

Lokalernas placering valdes ut under barmarkssäsongen innan isen lägger sig. 
Lokalerna placerades strategiskt ut vid forsnackar och med fördel nedströms sjöar. 
Även ett minimum för ett forsparti på minst 200 meter nedströms utsättningslokalen 
var ett krav. Metoden bygger på att rom sätts ut i plastgalleraskar liknande 
”Whitlock-Vibert Boxes” tillsammans med kliniskt rent grus i botten av asken. 
Plastgalleraskar fylls med maximalt 2000 stycken romkorn. Därefter placeras det 
maximalt fem stycken sådana askar i en större gallerback som är fylld med 
likvärdigt grus som tidigare till 1/3. När plastgalleraskarna är utplacerade med 
mellanrum i den större gallerbacken täckas askarna med mer av gruset som tidigare 
användes och därefter förseglas backen med nät. När allt är klart placeras backen 
på avsedd plats med kortsidan mot strömriktningen samt där vattenhastigheten är 
lägre och i en mer lättarbetad miljö. Det grus som använts är avsedd för att optimera 
vattencirkulationen som tillför syre till rommen. All hantering av rommen i fält sker 
enbart i anslutning till vatten för att minimera risken för att rommen ska ta skada 
av den låga temperaturen i luften. Rommen som använts är en havsvandrande 
öringstam från Vindelälven som odlas i Norrfors fiskodling (Västerbotten,). 
Fiskodlingen har använt sig av en havsvandrande stam av öring till grund för 
rommen. Utsättningen sker under mars-april månad när mycket av isen fortfarande 
är kvar. Under juli månad tas backarna upp för att återanvändas till kommande 
utsättningar. Antalet romkorn som satts ut i de olika lokalerna under studien 
varierar mellan de olika åren samt för år 2020 varierar antalet även mellan lokaler 
under samma år (Tabell 1). Denna variant av romutsättning är unik för studien och 
har inte använts i tidigare publikationer. Dock har metoden använts länge i norska 
vattendrag.  
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Lokal År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Gammkvarngrobban  0 10 000 10 000 6 000 7 500 10 000 
Gångbron (Månsträsk I)  0 10 000 10 000 6 000 7 500 8 000 
Inlopp Månsträskån  0 10 000 10 000 6 000 7 500 10 000 
Kvarngrubba (Manjaurån III)  0 10 000 10 000 6 000 7 500 10 000 
Uppströms bro (Månsträsk III)  0 10 000 10 000 6 000 7 500 8 000 
Änget (Månsträsk II)  0 10 000 10 000 6 000 7 500 8 000 

2.4. Dataanalyser 
Först gjordes sammanställningar i Microsoft Excel av insamlat material från 
elfiskeundersökningar mellan 2015 fram till 2020 i samtliga lokaler i Manjaurån 
och Månträskån. Utifrån elfiskeprotokollen kunde många omgivande faktorer vid 
varje fisketillfälle och lokal utläsas. De faktorer som användes i studiens analyser 
var antalet fisk 0+ och >0+ vid samtliga elfisketillfällen, medeldjupet, lokal, år samt 
även fiskad yta för varje lokal och tillfälle. Eftersom protokollen enbart gav antalet 
öringar 0+ och >0+ som fångades under olika utfisken gjordes en omvandling av 
antalet öringar till täthet av öring (n per 100 m^2) för varje enskild lokal och år. Det 
gjordes genom att använda en omräkningsfaktor (p) av fångsteffektiviteten för 
öring. För 0+ användes en faktor om 0,35 samt för >0+ användes 0,5. Dessa värden 
var framtagna och beprövade som omräkningsfaktorer för området i studien, de 
framtagna värdena användes istället för de allmänt använda värdena för 
fångsteffektiviteten i landet. Det allmänt rekommenderade faktorerna för 
fångsteffektiviteten beskrivs i rapporten Petersson et al. (2014), vilket var baserat 
utifrån uträkningarna enligt Higgins (1985). De allmänna omräkningsfaktorer för 
fångsteffektiviteten för 0+ och >0+ är 0,48 respektive 0,55. Formeln som användes 
för att beräkna tätheten i studien var:  

 
(𝑛𝑛 ÷ 𝑝𝑝)  ÷  𝑚𝑚^2 × 100 

 
Andelen (proportionen) öringar äldre än 0+ räknades ut genom: 

 
 𝑛𝑛 (> 0+) ÷ (𝑛𝑛 (> 0+) + 𝑛𝑛(0+) 

 
  

Tabell 1. Tabell med antal romkorn som satts ut i specifik lokal och år, Manjaurån och 
Månsträskån. 
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Därefter analyserades datasetet med hjälp av programmet ”Minitab”. De analyser 
som gjordes var följande: 

1. ANOVA-test med beroende faktorerna, medeltätheten för alla lokalerna 
före och efter romutsättningen inleddes, 0+ och >0+ separerade, dessa 
analyserades mot de oberoende faktorerna lokal och tidpunkt (för eller 
efter romutsättning). 

2. ANOVA-test med beroende faktorerna, täthet för 0+ och >0+ mot de 
oberoende faktorerna lokal och år samt medeldjup som kovariat, analysen 
gjordes mellan 2016-2020. 

3. En ”Generalized linear model” gjordes mellan proportionen av >0+ 
tätheter öring i ett förhållande med 0+ täthet av öring med de oberoende 
faktorerna lokal och år samt medeldjup som kovariat, analysen gjordes 
mellan 2016-2020. 
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Resultatet från analysen resulterade till signifikanta skillnader för öringsindivider 
0+ (F=29,0342; p=0,0030), samt >0+ (F=15,1915; p=0,0114) före och efter 
romutsättningen inleddes (figur 3). Analysen visade även att det fanns signifikanta 
skillnader mellan lokalerna och täthet 0+ före och efter romutsättningen inleddes 
(F=14,6317; p=0,0052). Även signifikanta skillnader kunde ses mellan lokaler och 
täthet av >0+ (F=10,2165; p=0,0117). 
 

 
Figur 3. Figuren visar medeltätheten av öringar (0+ och >0+) sammanslaget över alla aktuella 
lokalerna i Manjaurån samt Månsträskån under de utförda elfiskena mellan 2015-2020. Staplar 
med (före) indikerar på före romutsättning (2015) och staplar med (efter) indikerar på efter 
romutsättningen inletts (2016-2020). 

Den analys som gjorts av tätheten öringar 0+ visar på signifikanta skillnader mellan 
lokaler för åren 2016-2020 (F=5,9814; p=0,0015), analysen visade inga 
signifikanta skillnader mellan lokaler och tätheten >0+ (F=0,5726; p=0,7202) för 
åren 2016-2020. Resultatet från analysen visar på signifikanta skillnader av tätheten 
0+ och >0+ över tid (F=12,6870; p=0,0020) respektive (F=5,0824; p=0,0355). 
Detta resulterar till att tätheten av 0+ minskar signifikant över tid samt att tätheten 
>0+ visar på en ökning över tid (figur 4). Analys visar även på ett signifikant 
samband mellan medeldjupet och tätheten av 0+ och >0+, (F=8,8218; p=0,0076) 

3. Resultat 
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respektive (F=11,4269; p=0,0030). Sambandet är negativt och visar på ökade 
tätheter av 0+ och >0+ individer vid minskande medeldjup. 

 

 
Figur 4. Figuren visar tätheten över tid för öringar (0+ och >0+) i det aktuella lokalerna i 
Manjaurån samt Månsträskån under de utförda elfiskena mellan 2016-2020. 

Andelen öring >0+ visar en trend av en ökning över tid mellan åren 2016-2020 
(figur 5) (𝑥𝑥2= 7,2542; p= 0,0071). Resultatet påvisar även att det skiljer sig 
signifikant mellan lokalerna (𝑥𝑥2= 17,7160; p= 0,0033), men inte för medeldjupet 
och andel >0+ (𝑥𝑥2= 0,0655; p= 0,7979).  
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Figur 5. Figuren visar förändringen över tid av andelen öringar äldre än 0+ (>0+) i det aktuella 
lokalerna i Manjaurån samt Månsträskån under de utförda elfiskena mellan 2016-2020. 
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4.1. Täthet av årsungar 
Prediktionen att tätheten av årsungar (0+) ökade med utsättning av rom uppfylldes. 
Metoden av romutsättningen visar på en tydlig positiv effekt på öringspopulationen 
vid lokalerna i Manjaurån och Månsträskån. Utifrån den första analysen fanns det 
signifikanta skillnader i lokalerna mellan före och efter romutsättningen. Resultatet 
visar på att metoden är gynnsam för överlevnaden av rommen, eftersom fler 0+ 
individer fångades vid elprovfisket efter romutsättningen.  

Resultaten från den andra analysen visade på en trend där tätheten av äldre fisk 
(>0+) ökade åren 2016-2020, på samma gång sågs även ett negativt samband för 
täthet av 0+ under samma period. Minskningen av 0+ över tid skulle kunna vara en 
följd av den ökning som sker av >0+ genom att konkurrens skapas mellan olika 
åldersklasser. Eftersom att utrymme och föda ses som naturliga begränsningar 
skapar äldre fisk av naturliga skäl territorium vilket medför  konkurrens inom 
populationen av öring (Héland 1999).  

4.2. Ett bestånd med flera åldersklasser 
Prediktionen att romutsättningar över tid leder till en population med flera 
åldersklasser uppfylldes. Andelen öring äldre än ett år (>0+) ökade över tid. Detta 
visar även på en fungerande förflyttning av individer mellan åldersklasserna. 
Resultatet från den tredje analysen visar på en ökning av individer som överlever 
över tid, vilket skapar allt fler individer >0+ på sikt. Det medför att utsättningen 
gynnar beståndet på ett hållbart sätt genom att det blir allt mer äldre fisk i beståndet, 
på så sätt kan detta leda till ett självreproducerande bestånd i framtiden med fler 
könsmogna fiskar i populationen.  

4. Diskussion 
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4.3. Romutsättningsmetoden 
Metoden som används i studien för romutsättningen är konstruerad för att medföra 
optimala förutsättningar för syresättning av rommen. Genom att rommen 
placerades i plastgalleraskar tillsamman med grus av lämplig storlek, samt därefter 
placeras i en större gallerback på vattendragets botten med optimalt substrat i. Detta 
medför att metoden skapar en mycket kontrollerad och skyddad miljö. Med tanke 
på att predation av bland annat stensimpa (Cottus gobio) förekommer rommen 
naturligt i självreproducerande system, är metoden fördelaktigt konstruerad på så 
sätt att predation minimeras genom den skyddade miljön av rommen. Predation av 
stensimpa har bevisats i studien av Palm et al. (2009) att vara en begränsande faktor 
på laxrom (Salmo salar), detta genom att man såg att medelrekryteringsindex var 
högre vid frånvaro av stensimpa i jämförelse med närvaro av stensimpa. Studien 
påvisade även att substratet vid leken kunde påverka predationshastigheten av 
rommen (Palm et al. 2009).  I jämförelse med romutsättningsmetoder som placerar 
rommen i rör eller i askar direkt i bottensubstratet av vattendraget (Egglishaw et al. 
1984; Raddum & Fjellheim 1995; Syrjänen et al. 2015; Barlaup 2018) är studiens 
metod att föredra med tanke på syresättning av rommen och predation.  

Generellt har metoder som grundar sig i en artificiell utsättning av rom en rad 
fördelar genom att anpassningen sker mer i synkronisering med vattendraget, 
jämförelsevis med utplantering av yngel och smolt av öring. Det som setts vara 
viktigt i studien Jensen et al. (1991) är vattendragets flöde och temperaturen när 
kläckningen av rommen sker. Även stressfaktorer som uppkommer vid transport 
(Jonsson 2001) av redan kläckta individer samt acklimatiseringseffekter, vilket kan 
påverka överlevnaden (Jonssonn et al. 1999). Detta utesluts vid metoder som 
använder former av romutsättning där transporten sker innan kläckningen av 
romkornen. Artificiell uppfödd smolt som släpps i en naturlig miljö har setts vara 
mindre effektiv på födosök (Bachman 1984) samt även att uppfödda individer 
tenderar att vara mer riskbenägna i jämförelse med en vild individ (Johnsson & 
Abrahams 1991). Därför kan utsättning av rom vara fördelaktigt eftersom rommen 
naturligt selekteras vid kläckningen och de som är bäst anpassade överlever. Detta 
efterliknar den naturliga selektionen som sker av vilda öringar, där de absolut 
starkaste också överlever. Samt att individerna direkt efter kläckningen präglas 
efter de specifika förutsättningar för vattendraget som gör romutsättningen 
fördelaktig. 
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4.4. Utveckling för framtida studier 
Det som kan tänkas vara studiens svaga punkter är tillgången på provfiskedata som 
är bristfällig före romutsättningen i samtliga lokaler.  En tidsserie som sträcker sig 
ett flertal år tillbaka med provfisken skulle vara fördelaktigt för att täcka upp för 
den naturliga variation som förekommer mellan år. Även att tidserien bör vara 
jämnt fördelad mellan före och efter romutsättningen för att göra analysen 
balanserad. Ett annat alternativ är även att använda sig av lämpliga kontrollokaler 
för studien som är oberoende lokalerna med romutsättningen. Kontrollokalerna kan 
tillföra styrka till resultatet genom att exempelvis påvisa inverkan av den naturliga 
variation som förekommer, vilket sedan skulle kunna exkluderas från resultatet som 
en orsak till förloppet. Dock inkluderades inga lämpliga kontrollokaler i studien, 
delvis genom att de lokala variationerna kan vara höga, specifikt om avståndet blir 
förhållande vis långt ifrån studielokalerna i fråga. Även att det vara brist på lokaler 
med liknande tidsserier av provfisken, vilket skulle vara ineffektivt att använda som 
referenslokal. Ett annat upplägg för framtida studier för att exkludera naturliga 
variationer i resultatet, skulle kunna vara att fördela romutsättningarnas start i det 
olika lokalerna mellan olika år. 

Antalet romkorn som satts ut var inte standardiserad, det skilde sig mellan olika år 
i samtliga lokaler samt att det även skilde sig sista året mellan olika lokaler. Studien 
inkluderade inte antalet romkorn som en faktor i analysen, genom att resultatet 
kunde blivit missvisande genom en för hög variation. Utifrån provfisket sågs en 
avvikande hög täthet av öringar 2018. En förklaring kan vara att innan 2018 (2016 
och 2017) var de år där det sammanlagt sattes ut mest romkorn, 10 000 romkorn 
per lokal och år. Detta skulle kunna leda till ackumulerade effekter av förhöjda 
tätheter 2018. En annan aspekt skulle kunna beskrivas genom ett flertal säsonger av 
ovanligt mycket torka, specifikt för året 2018 som medförde hög grad av torka samt 
med mycket höga medeltemperaturer (SMHI 2018). Utifrån resultatet från analysen 
kunde medeldjupet påvisa ett negativt samband av tätheten 0+ och >0+ mellan åren 
2016-2020. Detta skulle kunna beskriva förhöjningen i täthet av öring under 
provfisket 2018. Genom torka och den höga medeltemperaturen 2018 medförde det 
till låga flöden i samtliga lokaler, vid elprovfiske har det visats finnas en korrelation 
mellan vattenflödet (Jensen & Johnsen 1988) samt medeldjup (Ugedal et al. 2008) 
för den beräknade tätheten av öring. Detta medför att vid lägre flöden eller med ett 
minskat medeldjup ökar den beräknade tätheten av öring vid elprovfiske. I denna 
studie används medeldjupet som en proxy för flödet i samtliga lokaler, detta genom 
att fullständiga uppgifter för flödet fattades för en del av lokalerna i studien. En 
annan aspekt bakom den förhöjda tätheten av öring 2018 skulle kunna vara den 
faktiska ytan för öringarna i vattendraget. Vid ett mindre vattenflöde minskas den 
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våta ytan i vattendraget jämfört vid ett högre vattenflöde. Detta genererar en högre 
chans att fånga fiskar vid elprovfiske i lågvatten.   

För framtida studier skulle det även vara intressant att studera om det finns ett 
optimalt antal romkorn för varje utsättning i lokalerna. Detta skulle såldes kunna 
genera att utsättningen kan bli kostnadseffektiv i en relation till täthet av öring 
kontra kostnad för romutsättning. Även att testa ackumuleringseffekterna av ett 
visst romantal som sätts ut i en följd av år och vilka konsekvenserna blir. Finns det 
förutsättningar att variera romutsättningen över tid för att tillgå optimal tillväxt på 
öringsbeståndet över tid? Vid elfisket skulle det vara fördelaktigt för framtida 
studier att inkludera längdmätningar av öringsindividerna under alla elprovfisken. 
Detta skulle kunna göras för att skilja mellan åldersklasserna som inkluderas i 
klassen >0+ som i denna studie enbart kunde skilja mellan om individen var 0+ 
eller >0+. Genom att skilja på åldersklasserna som inkluderas under >0+, skulle 
sammansättningen av åldersklasser i den aktuella öringspopulationen kunna 
granskas. Detta skulle på sikt medföra viktig information angående populationens 
status. 
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