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Sammanfattning

Monitoring av sex strOmmande partier av Mellanijusnan har utfOrts under augusti
mânad 2008 med hjälp av bâtelfiske. Fàngst per tidsenhet har använts som mâtt pa
f&ekomst av olika fiskarter. Totalt fãngades under 10 timmars bâtelfiske I 303st fiskar
motsvarande 2.1 fángade fiskar per minut. mom samtliga undersOkta sträckor var
fàngsterna stOrst av fiskarterna harr och stäm fOljt av benlOja.

En tendens fOr de undersOkta omrâdena är att dà fOrekornsten av sjoforknippade arter är
hog fângas relativt sett thrre laxartade fiskar. Detta är specielit tydligt dà rovfiskar som
t ex abborre och gadda fOrekommer. En arman tendens .r att vid hog fallhOjd och lagt
medeidjup Okar fàngsterna av laxfiskar som han och Oring.

Fàngsten av Harr >0+ per tidsenhet visar en stark samvariation under âren 2001-2008
mom de tvâ sträckor av Ljusnan som undersOkts ärligen liksom storleksfOrdelningen
hos harr fàngad vid fOrsta och andra fisket vid samtliga fàngst-âterfángst
undersOkningar.

Undersokningarnas resultat visar art det är rnOjligt att använda bàtelfiske och fängst per
tid som en kostnadseffektiv metod fOr monitoring av fisk i stora vattendrag. Viii man
undersOka även djupare sjOlika delar av vattnet bOr man Overvaga att även inkludera
horisontell ekolodning i metodiken.



InLedning

Bàtelfiskeundersökningar i vetenskapligt syfte fOr att erhàlla kvalitativa och
kvantitativa resultat for fisken harr i Mellanijusnan har árligen sedan 2001 utförts av
Fiskeresursgruppen vid Alvdalens Utbildningscentrum i samarbete med Lansstyrelsen
Gavleborg samt Färila och Ljusdals fiskevãrdsomrâdesforeningar. Fiskeresursgruppen
har tidigare undersökt tvà strömsträckor enligt fngst- och âterfângstmetodik under àren
2001 — 2006 (Caristein m fi. 2001, 2002, 2003, 2004 & 2005). 1 samarbete med
Fiskeriverkets sOtvattenlaboratorium har Fiskeresursgruppen utvecklat metoder for
monitoring av stora rinnande vattendrag (Bergquist m fl. 2007).

Mot bakgrund av detta har Lansstyrelsen Gavleborg initierat och finansierat
innevarande undersokning fOr att se huruvida det är mojligt att använda bàtelfiske som
en kostnadseffektiv metod vid monitoring av stora vattendrag i Gavleborgs Ian.
Trots att den egentliga monitoringen av fiskbestánden i olika delar av Ljusnan
initierades i och med 2008 àrs undersokningar, har även motsvarande fángst per tid
undersOkningar, som utfOrts vid tvá omráden 2007, inkluderats i denna rapport. Dá
2007 àrs undersokning syftade till att speciellt studera laxfiskarna harr och Oring (som
intressanta arter fOr sportfisket) särredovisas dessa resultat även i foreliggande rapport.

Material och metoder

Bátelfiske

Bátelfisken utfOrdes i augusti mànad 2007 under vecka 34 och 2008 under vecka 34
och 35. genom art elfiskebãten framfOrdes medströms med ett aktivt elektriskt strOmfält
genererat av en i báten belagen bensindriven generator (7.5 kW). Under samtliga
elfisken användes pulserande likstrOrn (60 Hz) med en stromstyrka av ca 1.6 A och 1
000 V spanning. Effektivt antal sekunder som elfiskeaggregatet, som är av modell
Smith-Root Electrofisher 7.5 GPP, arbetade registrerades.

De ftr undersOkningen aktuella sträckorna i vattendraget “fiskades av” med ca 4 m
breda parallella korningar till dess den yta som undersöktes “täckts upp” s bra sorn
mOjligt utan att kOra flera g.nger pa Over samma omráde.
De fiskar som bedOvades av elstrOm hàvades upp av tvâ i ffiren stãende havfOrsedda
personer och placerades i en fOrvaringstank belagen i centrum av elfiskebäten.

For att minimera risken att fisk skrämdes bort fran en sida av vattendraget till den andra
utfZ5rdes undersOkningarna genom art man varannan gang körde vid delomrádets hogra
del och varannan gang vid dess vänstra del fOr att successivt närma sig vattendragets,
eller en delsektion av vattendragets, mitt.

Samtliga berakningar av elfiskefiskfángst som redovisas I denna studie grundar sig pa
fàngst per minut.
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Undersokningsomràden

.

Sex omráden i Mellanijusnan har studerats. Här nämnda i uppstroms riktning i tur och
ordning; Forsnäset, Morvallströmmen Hovrahällan, Skytesvallen, Sorgân, respektive
Kölströmmen. Av dessa har Hovrahallan och Forsnäset ingàtt i tidigare studier 2001 —

2006 (fángst-àterfngst) respektive 2007 (fãngst per tid).

Under 2008 rs undersokning har Hovrahällan och Forsnäset, liksom tidigare âr,
vardera indelats i fyra delomrâden (A - D).

Forsnäset

Forsnäset (Fig. 1 & 3) har i
huvudsak kraftig fallhöjd med
relativt stor area djupa omrtden
(laxavsnitt). Medeidjupet pa
undersökt sträcka uppskattas
Overstiga 1 m.
Bottnen bestàr till stora delar av
ett varierat och grovblockigt
substrat — detta trots tydliga
inslag av flottledsrensningar. Den
norra halvan (A+B)
biotopforbattrades 2003 genom
att block (befintliga pa stranden eller dittransporterade) aterutplacerades!placerades Ut
älven. Trots denna biotopforbattrande insats är var bedomning baserat pa okulara
observationer att det fysiska habitatet mer diverst i bottenstruktur pa den södra halvan
(C+D) an mom den âtgardade delen.

Omgivningama är fina även om stränderna till vissa delar är pâverkade av bebyggelse
(sommarstugor) och av närhet till motocrossbana.

I Forsnäset är fiske tillâtet med en fángstbegransning av max 5 harrar per kort och
fisketilitbile och med ett minimimãtt satt liii 35 cm.

Undersokningen utfördes enligt samma metodik som fregâende ár där omrâdet delats
upp i fyra delomraden A — D.

Morvallströmrnen

Vid detta strömomráde áterfinns Mellanljusnans fiskecamp. Den övre delen utgOrs av
en sträcka som endast är uppläten for flugfiske (Fig. 2 & 3) vilken startar i mycket
kraftig fallhöjd av forsande karaktär och overgãr efter ca 400 m i ett mer svagt
strömrnande flöde. Denna växling av strömkaraktar kan till viss del även sagas utgora
gransen men flugfiskezonen och det omráde som tilláter fler fiskeinriktningar. Det mer
lángsamt flytande strömmande omrâdet overgar âterigen i forsande karaktär efter
ytterligare ca 400 m. Den övre delen av MorvalistrOmmen máste betraktas som extremt
grovblockig i en mycket varierad biotop som stailvis är djup. Kienare substrat
dominerar pa den “mixade” zonen även om blockinslag förekommer — även har är det
ställvis djupt. Medeidjupet pa studieomrâdet uppskattas till ca I m.

Figur 1. Forsnaset.
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Närmiljön delvis sluten bestàende av fin skog med undantag av den strand som
harbargerar Mellanijusnans fiskecamp.

P. en del strander förekommer smärre spar efter äldre tiders flottningsverksamhet.
Morvallströrnmen biotopátgardades ocksâ ställvis maskineilt 2003 respektive 2005 f&
att âterföra material som flottningen tagit bort fran älven.

mom den undersökta sträckan, som indelades i flugfiskezon respektive mixad zon,
elfiskades det fyra respektive sex omgángar. Start — vid strOmmens start och stopp en
bit uppströrns det kraftiga fallet pa den mixade zonen.

Figur 2. fiskestrackan vid Mellanijusnans fiskecamp
med elfiskebäten i bakgrunden.

Figur 3. Oversiktskarta fir de undersökta omr.dena, Forsnäset respektive MorvalistrOmmen. De svarta
pilarna utgOr ungetr1iga avgransningar fbr start respektive stopp.



Hovrahällan

Det undersOkta partiet utgors av
den övre delen av onirãdet (Fig.
4 & 9). Generellt sett har det
studerade omrãdet en flack
struktur och ft5ljaktligen lag
fallhOjd med svagt utvecklad
strOmbild.
Utmärkande für sträckan är att
det flirekommer fluviala former
sàsom sidogrenar och Oar som
ger omrãdet en trevlig karaktär.
Bottensubstratet dornineras i stort
av mindre sten — specielit
pâtagligt är detta i de nedre partierna av undersökt omrâde. Pa sträckans Ovre delar
fZ5rekominer även hllar och stOrre block. En del av blockfOrekomsten pa hela norra
sidan (delstracka A+B) kan härledas till biotopforbattrande âtgarder utforda 2003 dâ
block (befintliga pa stranden eller dittransporterade) ãterutplacerades/placerades ut i
älven. Tiliforda block ligger i huvudsak som enskilda stenar och blockgrupper. men i
enskilda fall som “halvtrOsklar”. Trots denna biotopforbattrande insats är det fysiska
habitatet i realiteten mer diverst i bottenstruktur pa den sOdra halvan (C+D) an pa den
âtgardade (A+B). Detta är givetvis en foljd av att man àtgardat det omrâde där
ãtgarderna bedOmts gOra stOrst nytta.

Generelit sett är de djupaste ornrádena forlagda till den Ovre delen emedan det ar
betydligt grundare i de avslutande partiema. Medeldjupet pa hela sträckan uppskattas
till ca 0,8 m.

Omrádet kring Hovrahallan omges av slutna vegetationsbekladda omgivningar i fin
dalgàng med pàtagligt stora lovinslag.

Fisket i delar av det undersökta omrádet vid Hovrahällan har sedan 1998 varit tradalagt.

Spiren efter Mellanijusnans flottningsverksamheten är mycket patagliga vid
Hovrahällan (Fig. 5). Pa älvens norra strand upptrader tvá maktiga stenledare vars
funktion varit att hindra timret fran att “ramla” in i sidofãror och orsaka brOten. Dessa
stenledare läcker i dagslaget vilket gor an sidogrenama har ett flöde och en vattentäckt
areal med biologisk produktion.

UndersOkningen utfl5rdes enligt samma metodik som fOregâende âr där omràdet delats
upp i fyra delomrâden A — D.

Fig ur 4. Hovrahãllan.
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Slcytesvallen

Detta parti av Mellanijusnan âterfinns direkt uppstroms Hovrahällan (Fig. 9). 1-lela
sträckan undersöktes med undantag fOr de nedersta 300 m.

Skytesvallen är att hetrakta som ett relativt varierat avsnitt av Mellanijusnan. Generelit
sett är det mycket grovblockigt och i huvudsak mycket djupt — medeidjupet
uppskattades till ca 1.5 rn — även den mer grova forsen är att betrakta soni djup eller
rent av mycket djup.

Djupet torde vara anledningen till att stenbiocken fátt ligga kvar under
flottningsepoken. Till variationen kan även hänfOras ft5rekomsten av ett flertal djupa
bakvatten med relativt sti1lastende pa den västra sidan. morn dessa bakvattenornrâden
upptrader stora mängder hogre makrofyter som man vanligen ãterfinner i sjOmiljOer.
I huvudsak är fallhöjden god i ornràdet och älven känns förh1landevis smal. Om man
skall karaktärisera älven efter dess habitat sá är älven att betrakta sorn en laxälv i stora
delar av detta omràde (Fig. 6).

Pa undersOkt sträcka tillrinner det värdefulla vattendraget BjOrsjOàn västerifrân.

Figur 5. Stenledare vid Hovrahällan.
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Omrädet kring Skytesvallen bestàr av fina skogsbevuxna slänter. Mycket fin närmiljö
och relativt opâverkad sâdan trots att viss bebyggelse upptrader pa den västa sidan.

Undersokningen
utft5rdes pa den västra
sidan av älven där 5
omgàngar kördes
paralleilt med
stranden. Körd sträcka
— start där strOmmen
startar — stopp vid en
blocksamling pa land
ca 100 m nedströrns
BjörsjOäns utflOde i
Ljusnan (Fig. 6).

Sorgástrackan âtskiljs Skytesvallen
enbart genom ett selomràde pa ett par
hundra meter (Fig. 9). Till skilinad fran
Skytesvallen sà är strömmen vid
Sorgán betydligt mer dampad och
x’attendjupet inte ails lika patagligt
utan betydligt grundare. Sorgán är
egentligen mer likt Hovrahäl Lans
undersokningsomrâde — dock med
nâgot hogre vattenbastighet.
De övre delama av undersökt omràde
(överkant pa on uppstroms Sorgâns
utflöde i Ljusnan) är att betrakta som
grunda med relativt kien
substratstorlek. Ju langre ned man
kommer pa aktuellt parti tilitar dock
vattendjupet. Det uppskattade
medeidjupet pa sträckan uppgar till ca
0,7 m.
Utmärkande fir detta ornrâde är att
bottnarna är mycket rnörka.

Figur 6. Nedre partiet av Skytesvallen.

Sorgán
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BiotopfZ5rbattrande âtgarder har utfOrts sommaren 2008 (samtidigt som foreliggande
studie utfl5rdes) dä stora block tillfOrts älven i form av enskilda stenar och
blockgrupper. De stora blocken som tilifOrts var mycket ijusa till fargen och lyste upp
vattnet mot den mOrka bottnen.

Pa undersOkt sträcka tilirinner det värdefulla vattendraget Sorgân fran nordost.

Alven pa aktuell sträcka omges av fina naturmiljOer.

Undersokningen utfOrdes pa den östra sidan där 5 omgàngar kördes paralleilt med
stranden. Körd sträcka — start Overkant on uppstroms Sorgâns utflOde i Ljusnan — stopp
i hOjd med jätteblock pa älvens västra strand (Fig. 7).

KOlstromrnen

Detta mer sammanhangande strOmparti âterfinns en dryg km uppstrOms Sorgàn (Fig.
9). Detta omràde särskiljer
sig tydligt fran Ovriga
undersOkningsomrãden
genom sin extrema
variation i bottensubstrat
och sin kraftiga fallhojd.
Mànga block nàr hogt upp
vattnet och ger en mycket
varierad strömbild (Fig. 8).
KOlstrOmmen är betydligt
grundare och bredare an t
ex Skytesvallen som ju
ocksâ har relativt kraftig
fallhOjd. FallhOjden i KOl
strömmen overstigs enbart
av starten av Morvall
strOmmen (mom studerat
omräde).

Den Ovre delen av undersOkt omrâde att betrakta som mer grund an avslutningen där
djupet ställvis narmade sig 2 m. Medeidjupet pa undersokt sträcka uppskattas till 0,6 m.

Omgivningarna mycket fina och vackert skogsbekladda. Strändema kring KOlstrOmrnen
andas flottningshistorik med välbevarade stenledare och andra mer eller mindre tydliga
spar efier denna tidsepok.

Pa grund av mycket fysiska hinder in strandzonerna utfl5rdes undersOkningen centrerat i
älven där 6 omgàngar kördes paralleilt med stranden med ett stopp i höjd med huset
(den gamla flottningsbaracken) pa älvens sOdra strand och start vid ett pàtagligt stort
block pa den norra stranden.

Figur 8. KO]strornmen.
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Generelit for samtliga studieomráden är att de pàverkas av reglering for elproduktion
genom vattenkraft.

TabelI 1. Tidsanstrangning (mm) ffir omrâden i Ljusnan undersokta med bätelfiske 2007 och 2008 samt
datum for utRirande.

2007 Datum 2008 Datum
Forsnäset 176 070821 206 080819-20
MorvallstrOmmen - 36 080820
Hàvrahallan 243 070822 220 080821 - 22
Skytesvallen - 85 080825
Sorgân - 42 080825
KOistrOmmen - 24 080826

,GammotaHn

— ;srqet
Figur 9. Oversiktskarta fOr de undersOkta omrâdena, Hovrahällan, Skytesvalien, Sorgàn respektive
KOlstrOrnmen. De svarta pilarna utgOr ungefOrliga avgransningar fOr start respektive stopp.
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Resultat

Vid 2008 ârs monitoring av sex undersokningsomrâden i Ljusnan fàngades under 10.2
eller timmars bâtelfiske totalt 1 303 st fiskar motsvarande i medeltal 2.1 fiskar per
minuts bàtelfiske. Antalet arter som fângades uppgick till 12 St. Störst artdiversitet
observerades vid Forsnaset (12 arter) och lagst mom KölstrOmmenstrackan (5 arter,
TabeIl 2).

TabeIl 2. Antal individer, totallangd. mm-, max- och medellängd av respektive fiskart som fngades vid
monitoring med hjalp av bátelfiske i Ljusnan.

2007 2008
Lokal Antal Totallangd (mm) Antal Totallangd (mm)
fart Mm Max Medel Mm Max Medel
Forsnäset
Abborre 23 140 351 214 56 122 292 214
BenlOja 116 53 142 93
Elritsa 21 48 72 59
Gädda 3 350 650 550 8 178 600 431
Gärs 7 62 156 96
Harr0± 2 105 115 32 75 107 92
Harr>0+ 165 175 350 251 159 170 332 255
Id 2 258 433
Lake 2 295 310 10 158 264 217
Mört 24 112 235 174 55 62 228 141
Stensimpa 2 57 77 49 30 108 61
Stäm 35 94 209 166 71 74 222 147
Oring 8 136 244 203 11 142 253 200

Morvallströmmen
Abborre 11 185 281 244
Benlöja 12 84 143 108
Harr0-b 15 84 107 96
Harr>0+ 25 194 374 279
Lake 1 222
Stensimpa 3 47 63 53
Stam 14 91 211 144
Oring 11 143 250 185

Hãvrahällan
Abborre 11 195 330 262 17 175 361 277
Benloja 48 81 166 126
Elritsa 13 43 70 59
Gädda 11 240 800 497 4 173 720 486
Harr0+ 3 85 95 91 19 64 97 85
Harr>0-f 156 161 341 242 112 173 350 258
Id 1 405
Lake 2 190 321
Mört I 87
Stensimpa 2 65 70 2 51 82
Stäm 101 93 256 177 121 102 255 169
Oring 1 203 2 251 320
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Skvtesval len
Abborre
Benloj a
Gädda
Harr 0+
Harr >0+
Mört
Stensimpa
Stäm
Oring

Sorgãn
Abborre
Benloja
Gädda
Harr 0+
Harr >0+
Stensimpa
Stäm
Oring

Kölstrommen
Benloja
Harr 0±
Harr >0+
Stensimpa
Stäm
Oring

107
306

4 87 107 95
31 170 347 262

47
2 63 89

28 133 232
7 194 266

2 235 265
2 130 140

10 91 111 105
26 193 339 252

1 56
34 42 221 161

275

18 99 157 126
8 93 118 105

42 202 386 291
3 65 77 70

22 142 227 198

mom samtliga undersOkta sträckor var fàngsterna hOgst av
följt av benlöja (Fig. 10 a-c).

fiskarterna harr och stäm

Figur 10. Dominerande tiskarter; harr (a), stm (b) och benloja (c) ffingade vid monitoring med elfiskebát
i Mellanljusnan under augusti mànad 2008.

7

28
168 254
53 158

173
7.,,

433

177

12



Hogst fàngst per anstrangning (alla arter inkluderade) erhOlls vid KOlströmmen
sträckan (3,9 fiskar/minut) och lagst vid Skytesvallen (1,2 fiskar/minut, Fig. 11).

Under 2007 árs undersokning fángades àtta fiskarter vid sâväl Forsnäset som mom
Hovrahällan (Tabell 2). Fângsten per anstrangning uppgick till 1,5 fiskar per minut vid
Forsnäset samt 1,2 vid Hovrahällan (Fig. 11).

2,5

2
—

15 1
E OLaxfisk

•EjlaxfiskLI LI LIEu

Figur 11. Fängst per minut av Iaxfiskar och övriga arter mom sex olika omrâden av Ljusnan undersökta
med bàtelflske.

Hogst antal harr per tid fângades i KölstrOmmen (2,1 1mm) och lagst vid Skytesvallen
(0,4/mm, tabell 3). Fángsten per tid mom Forsnaset respektive Elovrahällan var i stort
desamma under 2007 respektive 2008 àrs studier (0,95 & 0,93/mm samt 0,65 &
0,59/mm. vardera, TabeIl 3).

Harr äldre an en sommar (>0+) fàngades mest frekvent i Kölströmmen och lagst vid
Skytesvaflen (1,75 respektive 0,37/mm, Fig. 12).

Oring, den andra vanligt förekommande laxartade fisken mom undersokningsomrádet,
fángades mom samtliga lokaler. Hogst antal fângade öringar per minut erhölls
Morvallströmmen (0,3) och lagst vid Hovrahällan (0,1, f& sàväl 2007 som 2008 àrs
studie, Tahell 3).
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iUIUD i.nI 0.0

Figur 2. Fângst av harr äldre an en sommar (>0-r) per minut i sex delar av Mellanijusnan vid bâtelfiske
2007 & 2008.

TabeIl 3. Fângst av oring och harr
Mellanljusnan 2007 och 2008.

(alla storlekar) per tidsanstrangning (mm) mom sex delar av

Oring Harr
Forsnäset 2007 0,07 0,95
Forsnäset 2008 0,04 0,93
Morvallströmmen 0,30 1.1 1
Hovrahällan 2007 0,01 0,65
Hovrahällan 2008 0,01 0,59
Skytesvallen 0,08 0,41
Sorgán 0.02 0,85
KOlströrnmen 0,04 2,08

2

1,8

1,6

1,4

E 1,2
+ 1j
A

0,8

0,6

0,4
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1,8

1,6

Fángst per tid av harr >0+
HovrahaNarna

Fángst per tid av harr >0+
Forsnaset

ILL LII
2005 2006 2007 2008

ar

TotaIIngd (mm)

Figur 14. Populationsstruktur hos harr >0+ fângad vid markning och áterMngade 4-5
dagar efter markning och áterutplantering i Ljusnan vid Hovrahällan 2005. Varden pa
y-axeln motsvarar procent av det totala antalet fiskar som fãngades vid varje elfiske
mom respektive langdklass.

Fàngsten av Harr >0+ per tidsenhet visar en stark samvariation under áren 200 1-2008
mom de tvá sträckor av Ljusnan (Hovrahällan och Forsnäset) som undersökts ârligen
(Figur 13). Likaledes visar genomgàende stor1eksf5rde1ningen hos han fangad vid
Rrsta och andra fisket vid samtliga fângst-àterfangst undersokningar utförda i Ljusnan
(och i andra vatten) god korrelation (Caristein pers. komm., nedan exemplifierat med
2006 .rs studie fr.n Ljusnan, Figur 14).

1,4

1,2

. 1
E

0,8

0,6

0,4

0,2 LI
20032001 2002 2004

Figur 13. Fàngst av harr >0+ per minut mom tvà sträckor av Ljusnan àren 2001-2008.
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Diskussion

I Forsnäset fángades generelit sell fä fiskar i de djupare partierna. oavsett där ràdande,
strömbild. I de omráden där det är djupt med en relativt hard strOmbild upplevs
Forsnäset som en mer eller mindre typisk laxälv, vilket den ju ocksâ tidigare varit innan
utbyggnaden av Ljusnan fOr vattenkraftsändamâl.

Harren upplevs i Forsnäset som trangd till grundare och mer strOmmande partier. En
stor andel fiskarter, mer forknippade till sjOliknande miljOer, fOrekommer i Forsnäset
(Tabell 2 & Fig. 11). Dessa arter är mycket starkt knutna till strandomràdena med
lugnare refuger alternativt andra liknande omráden eller i slutet av forsen ned mot det
mer lugnilytande ornràdena — detta mOnster är likvardigt och âterkommande mom
samtliga undersOkningsomràden.
Stora skilinaderna I fángstfrekvens av främst benlOja i Forsnäset mellan
undersokningsáren 2007 och 2008 har observerats. Della är ett fenomen som
Fiskereursgruppen tidigare upplevt for sàväl Forsnäset sorn Hovrahallan vid äldre
fângst-âterfângststudier. Orsaken är okiar men kan bero pa sasongsmassiga vandringar
hos allen.

MorvalistrOmmen startar i en kiaftig fallhOjd med stor blockighet och kan betraktas
som varandes svàrfiskad med elfiskebât i dess Ovre del. Detta omrâde, i det
grovblockiga och starkt forsande habitatet, var tätt besatt med barr (och även oring).
Della kan bero pa lag interspecifik konkurrens och lampligt habitat. Detta fZirhãllande
bekräftas av att ju langre ned man kommer och i takt med att habitatet ffirändras till mer
làngsamt flytande och mindre varierat substrat, desto glesare med harr och desto stOrre
inslag av mer s.k. “sjofOrknippade” arter pàtraffas.

MorvallstrOmmen antyder ocksá all fallhOjden och strOmhastigheten är av stor
betydelse fOr Mellanijusnans laxfiskbestànd som en fOljd av att sâ mánga andra arter
fOrekommer I vattendraget, men all ytterst fâ av dessa kan utnyttja de mest strOmmande
omràdena.

MorvallstrOmmen visade ocksá pa de hOgsta Oringfàngsterna (per anstrangning, tabell 2
& 3). Detta kan delvis fOrklaras med att Oring planterats Ut omràdet.

I Hovrahällan, som generelit sett kan betraktas som Iängsamflytande, är det pátagligt
tydligt all harren är mest koncentrerad till Oar i älven där strOmmen trangs ihop (I
“hoppande” karaktär) och vattenhastigheten Okar Over forhâllandevis grunda bottnar.
Inslaget av sjOforknippade arter pa undersOkt sträcka är fOrhâllandevis stort (Tabell 2 &
Fig. II). Liksom for Forsnäset sá saknades benlOjan helt i fängsten 2007, men
upptradde relativt frekvent 2008 (Tabell 2).
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Tendensen ir densamma vid Skytesvallen där barr (och relativt mycket oring) upptrader
i de hàrdast strömmande och grunda partierna och känslan var dessutom att de var
kraftigt aggregerade i smà grupper pa dessa omrden. mom denna lokal upptrader även
stora arealer djupa och hart strommande omrãden och därmed är en stor del av detta
omráde är att betrakta som laxalvslik och dessa partier verkar i stor utstrackning vara
obesatta — ingen fisk har formodligen kiarat av att fylla laxens nisch.

Vid Sorgàn var fZ5rekomsten av harr som stOrst pa bottnar vars djup understeg 0,5 m
och där egentlig struktur saknades, vilket ytterligare forstärker teorin om
vattenhastighetens betydelse for harren i Mellanijusnan.

KOlstrOmmen, vars undersokningsomrâde, till skilinad fran ovriga omräden, placerades
mitt i en sammanhangande strOmsträcka (raknat sáväl at sidan som i älvens
langdriktning), var mangden han per tidsanstrangning hOgst i fOrhállande till Ovriga
omrâden (Fig. 8 & Tabell 2).

Den hoga andelen benlöja och stärn frn KOlsrOmmen (tabell 2) kan ffirklaras av att
fisket avslutades pa det enda stallet där elfiskebáten kunde vanda — en djup hOija med
lugnt vatten och samtliga individer av dessa arter fângades pa just detta ställe. DärfOr
bOr flog deras inslag i Kölströmrnen betraktas vara kraftigt Overrepresenterade i
materialet med tanke pa hur ornràdet ser Ut.

Den làga andelen av vissa “fOrväntade vanliga” arter sàsom stensimpa och elritsa (och i
viss man lake, Tabell 2) 1 undersokningarna som heihet, kan flrk1aras av att de är
underrepresenterade I fàngsten dels p g a att stensimpa och elritsa är smàvuxna arter
och darmed svârfangade och dels som en thljd av att deras levnadssätt med stark
bundenhet till bottensubstratet, det sistnämnda galler iven beträffande lake.

Aven abborre upptrader i merparten av undersokningsomrâdena och saknas endast I det
relativt kraftigt strOmmande avsnittet av KölstrOmmen (Tabell 2).
En liknande bud, som abborrens, uppvisar gaddan som i lag frekvens förekommer pa
samtliga omrâden utorn de lokaler där fallhOj den är kraftigast (Tabell 2).

Resultaten antyder att hog fallhOjd gynnar fOrekommande laxfisk samt att stora
variationer I ffirekomst a’ vissa arter kan förekomma t ex av benlOja. En fortsatt
standardiserad monitoring Over flera ar behOvs dock fOr att verifiera förekomst och
trender.
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Rekommendationer

Vára samiade erfarenheter fran átta ãrs undersokningar i Ljusnan visar att monitoring
av stora vattendrag med hjalp av bátelfiske och fàngst per anstrangning är en tillarnpbar
metod fOr kvalitativa (och semi-kvantitativa) bedomningar av fiskbestànd i stora
rinnande vatten. Forandringar i artftirekomst och trender bOr pa sikt kunna bedömas.
Viii man även fâ en bud av djupare och Iugnflytande delar av vattendragen kan
horisontell ekolodning komplettera bâtelfisken.

Eventuelit kan ockst fângst per tid-metoden användas for att erhálla kvantitativa mâtt
pa mängden fisk av olika arter. Var rekommendation är att en korrelationsanalys av de
mànga àrs resultat som erhállits i Ljusnan melian fángst-âterfàngst och fàngst per tid
kan ge ett svar pa om metoden även är ti11friit1ig i detta syfte samt om korrigeringar
kan behöva gOras t ex vid hoga eller lâga vattenflöden. Om detta visar sig fungera
skuile berorda fiskevàrdsomráden eiier Lansstyreisen kunna nyttja sig av resultaten fOr
att via ett resursbaserat synsätt grunda fiskereglema ffir ett biologiskt hâllbart uttag av t
ex harr pa samma sätt som mom jakt pa aig , bjOrn och andra djur.

Vid fortsatta biotopâtgarder i Meilanijusnan riktade mot harr och öring bör man
formodligen undvika att anlagga konventionella strukturer sâsom trösklar eftersom
dessa bromsar upp vattenhastigheten och i viss man har en f?irdjupande effekt. I stället
kanske man skali sträva efter att gOra bottnama mer diversa och rent av grundare. Mer
biotopvárdsinriktad forskning behOvs fOr att bekrafta eiler ft5rkasta detta.
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