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• Sammanfattning
Skattuingar av harrbestinden utfordes under september mãnad 2001 i vardera Wa delar a’ de
reglerade skogsalvarna Svigan och I .jusnan (Gävleborgs liin). En del i bàda de undersökta
vattendragen bade trädats under 5 respektive 4 ár. Fiskar lEngades med hjiilp av elfiske fran hat och
best6ndsuppskattningar av harr utfordes med sk ftngst—iterfàngstmetodik, nagot som aidrig tidigare
utförts pa barr i Sverige enligt var kännedom.

mom Raka (lrädad)— och Angebostrickan i Svgan. ccli i Ljusnan vid liovrahailan (trädad) ccli
lorsnäsel. uppskattades biomassan a’ barr Liidre in ensomrig (>0+) till 5.9. 5. 1, 9.5 och 6.0 kg/ha,
vardera. Antalet ensomrig barr sum observeracles iiin ci Iiskehâten uppgick i genomsnitt x’id Svagans
tvã cleistrackor, i l-1ovraIiillan ccli i Forsniset till 0.1 7. 0. 16, 0.12 samt 0.05 ensomriga liarrar per
minut eiTektivt elfiske. Det canns inga skillnader (P;>0.05) i medelvikt mellan barr scm f6ngades
mom de trädade omradena i de htda äivarna jimfdrt med barr som fàngades mom referensomrdden.

,

I Svâgan áterfàngades tue av totalt 34 fiskar mom annan deisträcka an den där de ursprungligen
fángats. rvledellangden bos de tre fiskarna scm forflyttat sig mellan delsträckorna var signifikant
hogre (P<0.001) an hos de stationära liskarna. I Forsniiset aterfangades 36% (n=8) av de mirkta
liskarna morn samma dclsträcka scm dc fangades thre mirkning. I I-Iovrahallan, ddir fiskarna
aterslapptes p6 anmm delsträcka an vicl fbngst. 6terf6ngades 38 % (n5) fiskar p6 samma delsträcka
som dc siappts ut. Den eiida fisk sorn àterf6ngades p ursprungsdelstrackan, trots omflyttning, var
den största barren som 6terfàngades mom detta delomr6de.
Berakningar baserat p6 en sk ekotrofisk koefl3cient och rcsultatet av vära undersokningar indikerar
att ett h6llbart uttag a’ barr i dessa vatten ligger i intervailet 2-5 kg/ha/ar ffirutsatt en normal
bestandsstruktur für barr i vattendragen. Ett fdrslag bar utarhetats für Iortsatt skötsel ocb
undersokningar av harrbestànden i Ljusnan och Sv6gan.

• Summary
IJiropean grayling (ihvnia/lus thyinallus) populations were studied in two areas respectively of the
regulated boreal Rivers Svàgan and Ljusnan. Sweden. One part each of the two rivers had been
closed •for fishing during 5 and 4 years, respectively. Fish were caught by boat electric fishing and
Population estimates were performed by mark—recapture technique which previously never has been
clone for European grayling in Sweden.
In the River Svàgan within the Rdka (closed) and the Angebo area and in the River Ljusnan within
the llovrahällan (closed) and ForsnEiset area the hiomass of grayling older than one summer (>0+)
was estimated to 5.9. 5.1, 9.5 and 6.0 kg ha, respectively. The mean number of young of the year
grayling observed per minute from the electric fishing boat was within the two parts of the River
Svfigan, within Hovrahällan and Eorsniset 0.1 7, 0. 16. 0.1 2 and 0.05, respectively. There were no
(P>0.05) in mean weight of grayling caught within the closure streches of the
• signifIcant differences
two rivers compared to fish caught in the reference streches.

In the River Svgan 3 out of 34 fish were recaptured within a different sub—strech of the River
to were it originally was caught. Mean total length of the three migratory fish were
significantly higher (P<0.001 ) compared with the non-migratory fish. In the Forsnäset area 36%
(n=8) of the tagged fish were recaptured in the same sub—strech of the river in which they originally
had been caught. In the l-lovrahiillan area, where all the fish captured in one sub—strech were relocated
at release in another sub—strech, 38% (n5) of the fish were recaptured within the new release sub—
strech. The only fish that were recaptured at the original site of capture, despite the re—location, was
the biggest grayling that were caught within the I lovrahällan area.

, compared

Calculations based on the ecotrophic coefficient, and the results of our study, indicate that a
sustainable yield of grayling in this type of waters is within the intervall of 2-5 kg ha’ assuming a
normal population structure of I iropean grayl ing. A proposition for management and continued
studies of grayling populations

within the Rivers Svgan and I ,jusnan has been put forward.

Inledning
Bestàndsuppskattningar av fisk i stora rinnande vatten
I Sverige bar rnojligheten till bestãndsuppskattningar av laxartade fiskar i stora rinnande vatten
hittills varit begransade. Behovet a••r clock stort, t ex i sambanci med omforhandling av gamla
vattendomar, hedoinning av piverkan vid byggnation (ci icr borttagande) av sk minikraftverk,
uppfoijning av biotopvtrdsarbeten mm. Entreprenorer mom den växande sportfisketurismen bar
ocksa ett stort behov av ekonomiska varcieringar av rinnande vattens fiskresurser baserade p
noggranna kvalitativa och kvantitativa undersokningar.
Kvaiitaliv inventering a’ laxartade liskbestànd i stora rinnande vatten utfOrs i Sverige med hjilp av
snorkling och okubira undervattensobservationer. Denna metod hegränsas av vattnets djup, siktdjup
och turbuiens (Gardiner 1984) som dessutom uppger att vattentemperaturer >15°C a att foredra dà
lax och Oring kan gömma sig under stenar i bottnen vid lagre vattentemperaturer och att det dâ är
nodvandigt for dykaren att sOka efler fiskar under dessa. Gardiner anser att användandet av
dykutrustning som mojliggOr fOr dykaren alt gOra observationer nere i vattenvolymen a att fOredra
dà dykaren dà kan observera fisk fran sidan vilket gor alt de Lir iitttare att se jEimfOrt med
observationer enhart frtn ovan.
Fi forsOk till kvantitaliva undersOkningar av harrbestàncl i rinnande vatten har utfOrts i Sverige. De
metocier som di använts bar \‘arit drivniitsfiske efter aveisharr, standardiserat maskmete (Thorfve
1985) samtfangst-àterfàngst haserat pa intervjuer och spofbngster (iIenricson 1984). Dessa metoder
baserar sig alia pa data fran i huvudsak stOrrc individer i harrpopulationer.
I siväi Montana som i Alaska (USA) bar man under de senaste 30 ären rutinmässigt använt elfiske
frin bat i det fiskeribioiogiska arbetet vid de bada regionala “Fiskeriverken” (J. Reynolds muntligen).
.IäinfOreiser av resultat fran bestmdsuppskattning av lisk i instängda populationer i rinnande vatten i
Montana. genom ebiske fran bat och genom dykinventering, visade alt dykare observerade 50% av
den tolala fiskpopulationen. Bäst uppskattades den verki iga flskmangden genom “iwo—sample” och
l’àngst-iterthngst uppskattningar baserat pa bieiliske (Office Memorandum, Montana department of
Fish. Wildlife and Parks). Dykinventering uppges ocksa ha underskattat antalet Oringar i tillflöden till
• Flathead River i Montana (P. Byorth muntligen).
I denna studie har vi med hjälp av bite[tiske och fangst—iterfangstmetodik utfOrt uppskattningar av
mangden harr, äldre an ensomrig (>0+), mom tvà olika delomrâden av I jusnan och Svàgan
(ilalsingland). Dessutom studerades rorelsemOnster 5—7 dagar efter fingsi och ma kning hos barr som
•
iherskippts till de undersOkta delomradena.

Kvanliliering av harrhestiind i stora rinnande svcnska vallen bar eniigt \r kannedom aidrig tidigare
utforts med hitel fiske och fhngst/àterfbngstmctodik.

Material ocli metoder
Bite1fiske
Bàtelfisken utfZ5rdes genoiri att elf iskebaten (se Framsidan) Ii mfördes medstroms med ett aktivt
elektriskt strömflult genererat av en i háten belägen bensiiidriven 7.5 kW generator. I. Jnder samtliga
elfisken anvandes iulserad likstrOm (60 lIz) med en stronistyrka av 1 .6 A och 1000 V spinning.
LHektivt antal sekunder Sum elliskeaggregatet arbetade registrerades automatiskt av
elliskeaggregalet sum var av model! Smith—Root Electrofisher 7.5 UPP. Den for undersokningar
aktuella strLickan i vattendraget “tiskades av’’ med ca 4 in breda parallella delstrackor tills hela den
yta som undersOktes täckts upp’ s bra som mOjligt utan ott kOra flera gànger Over samma omrade.
De fiskar som bedOvades av elstrOm hivades upp av tvä i foren stàende hàvfOrsedda personer. Fj
Thngade, men mom räckhdll für hàvarna, observerade harrar äldre an en sommar gamla (>0+),
noterades for att senare mOjliggOra en berakning av Cingstbarheten für observerade harrar. Ett flertal
undersOkningar har visat att barr har en tydlig stegvis àrlig tillväxt, vilket gOr alt man haserat pa
storleksintervall relativt säkert kan bedOina alder hos barr < 4 àr gamla (Caristein I 991). Dessutom
observerades okula t, av hàvmännen fran bàten, Llngelarligt antal ensomriga harrar per tidsenhet für
ott mOjliggOra en nier extensiv uppskattni ig av miingden 0+ harr inoni de olika undersokta
clelomrOdena. Dc beclOvade fiskarna lOrdes Over till plastsumpar (1 5 mm maskor) sum placerats i en
forvaringstank i biten. Efter avslutat eltiske i en del av vattendraget transporterades fiskarna till
cylinclerfirmade ftiltsumpar (1 m hOga, 0.6 ni diameter, niaskstorlek 0.5 mm) placerade vid
strandkanten i 0.4m vattendup under tiden som resterande del av vattenciraget liskades av. Für all
niinska risken all skrämma Over fisk fran en sida av vattendraget till den andra utfOrdes
undersOkningarna genom alt man varannan gang kOrde vid delsträckans hOgra del och varannan gang
vid cless vfinstra del für alt successivt nirma sig vattendragets, eller en delsektion av vattendragets.
mitt.

LJndersokningsomradcn
ivà omraden varc!era i Svgan (Rka- och Angehostrfickan) och i I jusnan (I Iovrahallan och
Forsnaset) studerades (Figur I, Hilaga I ). RàkastrLickan i Svigan delades in i en Ovre (A) och en
nedre del (B) medan Angehostriickan hehandlades sum cii he! delsiracka. I Ljusnan delades de tvà
undersOkta omrádena vardera upp i fyra delstrackor. VattenllOdei i de hàda a Ivarna regleras IZir
elprod uktion genom vattenkra Ilverk.

Ràkastrackan och nedre delen av I lovrahallan, hade tradats under 5 och 4 ár till skillnad mot
Forsnaset och Angebostrackan dar fiske varit tilifitet med minimimätts—hegriinsningar. Det undersOkta
delomradet i I lovrahal lan bcstar egentl igen a’ en Ovre halva sum I igger ovan tradagransen och en
nedre halva mom del egentliga tridaomnidet. Anledningen till alt vi valde alt inkludera en stracka
uvan den egentliga tradagransen var alt vi bedOmde alt den nedre lugnilytande delen av triidaomrádet
met var av sjOkamkiiir och inte lampligi. harr—!iahitat men alt vi andi vi lie alt ytan av det undersOkia
omradet skulle vara ungellir lika stort sum i Forsnasei. och innehalla ungeflir lika proportioner av
strOmmande och lugnilytande vatten. Irois delta hestod det undersOkia omradet i Forsniiset av en
nagot stOrre andel habitat som var starkt strOmmande jimf’Ort med I Iovraliällan. I)en Ovre clelen av
I lovrahiIlan var dessutom till stora delar svirtillganglig für liskare vilket ocksa gor alt den kan
bctraktas. atminstone delvis, som tradad trots alt forbud mot fiske inte formellt uli’ârdats. (ienerelll
sell duminerades de tvEi undersOkta deluinràdena i Svagan av relativt lugnflytande habitat med cIt
uppskallat medeldj up um ca 0.4 ni vid etl ROde um I 0 m’/s. I luvrahal lan uch Fursnfiset var nagut
dj upare. i medeital ca 0.7 ni uch 0.9 in vaidera, vid de flOden sum var aktuel hi vid undersOkningarnas
utfOrande. l)jupmiitningarna utflrcles genum alt havarna flrdcs tier till botinen i genomsnitt en gang
var 5 minul under eIfktivt elliske.

4

Vattnets konduktivitet och temperatur uppmattes i Svgan till 2.54 oth 14.4°C (4/9) respektive 2.83
och 11.8°C (10/9) och i [jusnan till 3.09 och 14.4°C (2/9) respektive 3.13 och 11.8°C (7/9).

Hantering av fisk

Innan iniirkning och individuell mLitning av totalhingd och vikt. med I g och I IfliTi fl()ggranflhet,
sovdes fiskarna i N4S-222. Ditrefter mürktes liskarna inLlividuellt med sk Eloy-tags som injicerades i
ryggmuskulaturen strax bakom ryggfenan. Eventuella yltre skador eller andra avvikelser bos fiskarna
registrerades och drefler släpptes fiskarna ner i suinpar i biten for transport till respektive grupps
ulplanteringsplats. Fiskarna fran de olika delstrOckorna àterslapptes i vaitnet nära land vid mitten av
respektive delsträcka. Efter ca en vecka àterupprepades elfisket varvid sâväl märkta sum omarkta
harrar fangades. I Svdgan och i Forsnäset iters1äpptes de fängade fiskarna till det delomràde där de
• Iàngades. I HovrahOllan däremot flyttades fiskarna frin ett delomride och iters1apptes i ett
(Figur I, Bilaga 1). Sammanlagda mortaliteten hos barr under siudien p gr av bantering var lag (n=9,
varav 5 ensomriga).
Bes ti tids berä kn ingar

Bestàndsberakningar av barr >0+ utfordes enligt Chapmans modifiering av Peterséns modell
(Bernard och Hansen 1 982) fOr fàngst—àterfàngst unclersokningar som ger en beräknacl abundans utan
statistiska avvikelser om M+C > N och negligerbar avvikelse i estimatet om R > 7.

N =antaj.
rvl = antal iskar inärkta och
iterskippia Ievaiide efler det fOrsta
ci tisket
= antai fiskar Ringade vid det
ancira ellisket.
R = antai intirkia fiskar tidii det
Rrsta eifisket sorn aterfingades
vid det andra elfisket.
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S tatistik
Für test av skillnader i medellongd mellan barr fuingad mom trOdade och otradade strOckor, samt
mellan migrerande och stationara liskar mom delstriickor, anvOndes two—sample I—test. I)enna lest
användes ocksa für all testa skillnader i medelvikt mellan barr fiingad vid olika delstrOckor mom de
undersOkta omrOdena (SYSTAT version 5.0, Wilkinson 1990).

Resultat
J)en totala mangden barr äldre in ensornrig (>0-f-) uppskattades mom Ràka- och Angchostrickan
(Svàgan) till 198 och 105 fiskar vardera, motsvarande i medeltal 5.9 och 5.1 kg/ba samt 57 och 58
fiskar/ha (Tabell I Bilaga 2). I l.jusnan vid Hovrahallan och i Forsnäset uppskattades antalet barr
0± liii 1396 och 906 iiskar vardera. motsvarande 9.5 och 6.0 kg barr/hektar samt 84 och 53
fiskar/ha. Antalet ensomrig barr sum observerades frin eliiskebaien uppgick i genomsnitt i Svàgans
bàda delsträckor. i llovrahallan och ii- orsnaset till 0.17. 0.16. 0.12 samt 0.05 eflSOmriga harrar per
minut effèktivt elfiske. Det fanns inga skilinader (P>0.05) i medelvikt mellan barr som farigades
mom de tridade omnidena i de háda älvarnajämfi5rt med barr sum fai gades mom otradade onwaden.
,

Under totalt 18.4 timmars effektivt elfiske fngades och tterfngades i de bâda vattendragen 798 barr
>0± motsvarande i genornsnitt 0.7 fàngade harrar per minut (Tabell 1, Bilaga 2).
• Populationsstrukturen var i stort likformig for de harrar som thngades fOre mirkning jbmfOrt med de
sum iterfiingades som mrkta ‘id samtliga lokaler (Figur 2a—d). FLingsieffektiviteten [hr barr
observerad morn hwavsiànd Ian bâten var i medeltal 66% (Tabell I, F3ilaga 2).
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Figtir 7
a—d Populationsstruktur hos harr >0—i-- fàngad vid ni)irkn ing och iterliingade 5—7 dagar elter marIning
och iterutplantering I I jusnan ocli Svigan. Virden pa y—axeln molsvarar procent av (let tolala antalet hskar
sum langades vid varje elliske mom respektive längdk lass.
Aterthngster av mrkta harrar 5—7 dagar efier àterskipp i Svigaii visar alt 92% (n36) av liskarna
varil relativt stationara uch alt endast Ire av totalt 36 liskar aterlhngades mom annan delstriicka an
i nom vi Iken de ursprungligen liineals ( Figur I Bilaga 1). \‘id Angebostrackan var alla äterfángade
liskar ( n= 1 7) langade och aterfiingade mom samma deistracka. Inom RãkasirLickans ovre och nedre
.

dcl aterlhngades 9 respektive X miirkta liskar. Ày dcssa bade 2 liskar Ilyttat sig uppslrOms Ilm den
nedre delsirtickan och aterfLtngais p’ den Ovre delsirackan och en fisk hade lhrflyttai sig fran den Ovre
till den nedre delstrtickan och fingats dbr. Medel ldngden bus de ire hskarna Sum lOrtlytiat sig mellan
dclsirdckurna var SiLZfli likani hOere ( l-0.0() 1) an bus (IC stat munara liskarna. Iva av de ire hskar sum
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migrerat var de största (347 mm och 372 mm) sorn överhuviidaget ftngades vid elliskena mom clessa
sträckor. I Forsnäset iterfàngades 36% (n=8) flskar pa samma dcl sträcka som de itngades fore
mirkning. I Hovrahällan, där fiskarna aterskipptes pa annan delstriicka an ‘id fangst. àterf’angades 38
% (n5) fiskar pa samma delsträcka Sorn de slappts ut. Den enda fisk som àterlangades p
ursprungsclelstrackan. trots omilytining, var den slOrsta (312mm) barren som aterlangades mom
FIovrahallan. Inga skilinader i medellangd observerades mellan migrerande och stationära liskar i
Porsniset eller i llovrahallan (P=0. 1 7 och 0.81) eller mellan hair ftingade mom de tradade strackorna
Rika och Hovrahallan jimRrt med de ol.radade strackorna I respektive vattendrag ( P=0.80 och 0.86).
FOrutom harr tTingades i Svgan och i Ljusnan sex respektive tio andra fiskarter (‘I’abell 2). 1 Svagan
dominerades biftngsten av Oring och i I.jusnan var stim den nist inest fãngade fiskarten.
Tabell 2. Antal individer’, totalkinttd, mm—. max— och medellarigd av respektive fiskart som fatigades vid
elfiskeundersokningar I I.usnan och Svhgan tinder september 2001
Lokal/Art

Antal

M in
Ljusnan, Forsnäset
Harr 0±
llarr -Of

Orin

158
69

103
37!
343
444
328
3 10
213
230
69

I (JO
232
276
444
226
240
165
198
69

28
254
6
2
2
$
I
I
79
7
3
5
36$

72
142
205
400
105
168
415
135
110
116
62
30

103
37!
382
740
420
312
415
135
245
137
68
70

85
224
32!
570
262
213
415
135
194
123
64
55

0
140
32

75
143
77
3 9
140
136
102

92
372
680
140
136
102

85
2 10
287
442
140
136
1(12

88
403
740
700
I 70
330

84
2I8
377
467
I 70
330

4
332
4

Giidda
Abborre

7
4
3
5
2

Lake
MOrt

Stam
Stensimpa

:

95
I 56
233
444
14!

Fota!Iängd ( nnt)
Max
Medel

200
115

358

Ljusnan, 1-lovrahEil Ian

Iiarr 01
!larr Ot
Orin

(3idda
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Id
MOrt
Slam

BenlOja
Llritsa

tensimpa
S atian. Raka
I larr 0
I larr 0
Cuing
(iLidda
Abhorre
(iilrs
Backneonoga
Svitan. Angebo
l1arr0
I Ia rr0
Cuing
( iLidda
Abborre
Lake
‘

lnhmi

is

hair

7
I
I
I
192

70
2
93
145
I I
83
6
300
I
I 70
330
I
112
Ffi-sökte alla indis der annas, ( )s nan alter,

660

saint cnsomrig harr. Ic,ii betraIiis sum nsenteringsliskade.
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Diskussion
1)enna studie är. enligt var ktinnedom. den första med hjtilp av hateltske utfitirda kvantitativa fàngst—
aterfangstundersokningen ax’ harrbesttind i Sverige. Resultaten av vtir unclersokning visar att den
genomsmttliga stàencle biomassan av barr tildre tin en sommar (>0+) i tvti deIonwiden av de reglerade
skogsalvarna Svtigan och Ljusnan ar I storleksordningen 4—10 kg/ha (Tabell I Bilaga 2).
,

Medelbiomassan ax’ barr >0+! ha var nagot hogre vid de b’ida trtidade strtickorna Ràka och
I-{ovrahtlllan (5.6 och 9.5kg/ha) tin vid dc bida fiskade strtickorna Angebo och Forsntiset (5.1 och
5.8kg/ha). Medelantalet han (>0+) /ba vid Hovrahtillan var ocksti hogre (n 84) tin vid Forsntiset
(n=53). Den hogre harrhiomassan och antalet fiskar/ha vid Hovrahtiulan jtimftirt med Forsntiset kan
vara en effekt av trtidaltiggning men ocksà bero pi alt habitatet tir nàgot annorlunda i Forsntiset sorn
bestàr av en nâgot hogre andel starkt strömmande partier jtimfört med Hovrahtillan. Att ung barr
t’öredrar mer Iugnflytande partier av rinnande vatten bar visats vid studier under sàvtil naturliga
förhtillanden (Scott 1985; Greenberg 1996) som elter utplantering (Carlstein och Eriksson 1996).
I-log andel lugnilytande habitat kan ocksa vara anleciningen till att mer ensomrig barr observerades
per minut effektivt elfiske i Svtigan jtimftirt med Ljusnan. I Svigan var biomassan ax’ harr > 0+ och
antalet liskar/ha likvtirdigt mom de hada strtickorna. Medelvikten bos harr fángad mom Ràkastrtickan
var ej signifikant hogre (P>0.05) tin medelvikten hos barr lngad vid Angebostrtickan.
Det hoga antalet harr Ihngad per tidsenhet (Tabell 1, Bilaga 2), den likx’tirdiga storleksfordelningen
hos harr fàngad och titerfingad efter markning mom fyra olika omràdena (Fig. 2a-d). samt det relativt
homogena resultatet ax’ hestOndsuppskattningarna yin samtliga delstrtickor mom omràden (Tabell I
Bilaga 2) visar att háteltiske och ftingst-àterfàngstmetoden tir en bra metod fOr
besttindsuppskattningar av barr i dessa typer ax’ vatten. Det homogena antalet barr ftingad per
tidsenhet indikerar ocksa att dien inte skeit stora lhrtinclringar I harrtathet mom de undersökta
lokalerna under undersokningsperioden. Dc liigre Iiingstcrna av barr per tidsenhet vid clet andra
elfisket i SvOgan heror p att vattenilOdet steg drmnatiskt clagarna innan detta fiske utfördes vilket
medlhrde en stark grumiing av vattnet nàgot som i sin tur pàverkade ftingstelTektiviteten negativt dO
die mom hàvavstdnd obserx’erade fiskarna snabbare R5rsvann ur sikte vid havnmgsproceduren.
Resultaten av var studie visar alt barren var relativt stationtir under var forsoksperiod, vilket ocksa
harren i ParIti1vei visade sig vara sommartid (Kivitirx’i och Ntislund 1997, Nykanen m fi 2001).
Dessutom antycier resultaten att diet verkar vara dc stOrre indivicierna som Or mest mobila samt alt diet
finns harrindivider sum elter bedovning. mtirkning utplantering p ny delstracka stannar i den nya
miljOn tormociligen beroende pa att miljOn i den nya delstrackan Or Iikvtirdig den dar die
ursprungligen tangudes.
Alt del inte finns nOgon skillnad I medelvikt hos harren vRl die tradade och die hskade’ strackorna I
Ljusnan och Svagan kan ha 11cm forklaringar. Det Or 1 cx inle stikert ml den tiskande allmanbeten
respekterar den nyordni ng m liskeregler Som safls upp. Kontrol I ax’ tiskekori och fOngst Or inte
hogfrekvent forekommande. Dci finns tydliga exempel pa bur i Ovrigt lvckade trtidalOggningar av
rmnande x’atten raserats tam ligen snabbt x’id “Oppnandlet ax’ dessa vatten med ett allifor hogfrekveni.
fiske som fö[jdl. Kivijtirx’i och Ntislund rapporterade I 997 att tvti ars lradalaggning ax’ en deistracka
Ptirltiiyen Okade medelliingderna Rir Oring ocb barr med 20% ocb 34% vardera samt alt
Fangstcbansema lhr dessa arter loldiubblades. I tt trede ars ti’adalaggning resuiterade dock inte i
itigon ytterl igare Okning ax’ medelltingd eller l’Ongsinivti .Att dci undersOkta umradei I 1 lox’rahal Ian
innefaitar Oven cit omrade uppsirOms dlen egentliga irodagronsen verkar inie ha ha fl ntigon negativ
inverkan pt sturleken hos barren mom dietta undersOkningsomrOdie. I larr sum fhngades mom den Ox’re
delen ax’ omradet (deistrOckorna A ocb C) bade en signifikant ( P’cU.OO I) hogre medelvikt (132g. SI)
83.6) On den barr sum fangades mom del nedre egenti iga tradiaolnradel (delsirtickorna B uch D) dar
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medelvikten var 95g (SD 63.6). Medelantalet barr per ha var ungef’Lir detsamma ‘id
den nedre delen av omradet (70 och 74 fiskar/ ha, varderu).

den övre sorn

vid

Degerman m fi (1998) föreslàr 1 —20 kg per ha och iir som lämplig nivà fOr uttag av stalionära
strOmlevande salmonider men betonar samtidigt att sLikra uppgifler fOr en htllbar avkastning
vira
strOmlevande burr och 0 ringbestànd saknas I stort. NOslund (1997) anger alt man for att upprOttht1la
ett kvalitetsfiske kan tilláta ett uttag om 10% LW produktionen. fOruisatt att man har en normal
t1dersstruktur i vattendraget. UndersOkningar dOr man fOrsOkt kvantiliera harrfOrekomst a mycket fà
och de metoder som anvOnts relativt osOkra. 1-lenrieson (1 984) fOrsOkte uppskatta harrbestindets
storlek i ett kraftsverksmagasin med fngst—àterfàngstmetoder med bjOlp av fisk fingade i sportfiske.
Thorfve (1995) berOknade, baserat pa aveisfisken och drivnätsfisken, harrproduktionen i
Osterdalälven till ca 85kg/ha och àr och anger att Fiskeriverkets hedomning av
avkastningspotentialen var alt den skulle kunna vara 50 kg/ha och ir. Del herOknade vardet fOr
genomsnittlig harrproduktion i ett stOrre rinnande vatten och det hoga fOrslaget till uttag (59%) stOds
• ej a’ ovan nOmnda uppgifter fran NOslund (1997) och Degerman (1998) eller av resultaten fran de
kvantitativa undersokningarna av barr som utforis I ford iggancle studie lhorfve papekLlr dock all
avkastmngstalen formodligen kan vuriera mycket mellan bra och daliga lokaler. Kanske bar man i
Fiskeriverkets bedomning a’ Osterdaliilven tagit fOr liten hOnsyn till de mindre produktiva delarna av
Olven vid berakning LW den genomsnittliga produktionen. Man bOr ocksi heakta att Orstiden a••r av vikt
for resultatet av tiskbiologiska undersokningar. T cx Or fiskiOtheten stOlivis vOsentlig hogre under
lekperioden On under andra arstider. Linløkken (1995) berOknade uttaget av barr och Oring i de
norska alvarna Glomma och Rena till 8.7 respektive 46.4 kg/ha. Det hOr noteras att dessa siffror
skildrar vilken fiskmangd scm skOrdas ur dessa vatten och bar ingen eller liten korrelation till den
faktiska mOngden fisk i vutiendragen. Linlokken uppger \‘iclare att hogt fisketryck visade ett kiart
samhand mccl sOnkt fOngst per aHstrLingning vilket i sin tur kan vara en tingervisning cm alt uttaget
Overskrider x’acl scm kan betecknas SOIY1 uthOlligt. Dessutom antyder resultaten civ Linlokkens
undersOkningar all nieclelvikten hos barr och Oring p en intensivt liskad strticka var lagre On vid dc
mindre hOrt fiskade strOckorna. Att hOgt fisketryck kan sOnku medeistorleken i fiskpopulationer Or
lidigare vOl belagt (Larson 1983; Avery och I-hint 1981).
Ekotrolisk koefficient, kvoten niellan uttaget av fisk I fOrhOllande till vatineis produkijon. unvands
fOr alt herO kna del lOngsiktigt hOilbara uttaget i eli strOmmande valten ( Waters 1 992). 1. Jnder normala
fOrhOllanden ligger denna kvot mellan 0.25 0.50. Om kvcten Overskrider 0.5 fOr nOgon art eller for
bestOnclet scm heihet anser Waters att hegrOnsningar i fisket bOr Overvogas. Den herOknade
hiomassan a’ barr i SvOgan ccli Llusnan varieracle mellan 3.6 10.2 kg/ha vilket innehOr, antaget en
ekotrohsk koelhcieni cm 0.5. alt cit longsiktigi hol ihart uttag av haru i dessa vaHen clagslOget ligger
i interval let 1 .8-5. 1 kg per ha ccli Or. Aven om sOkru uppgi l’tei saknas sO antar vi. haserat o muntliga
• uppgiler thin lokalhethlkningen ccli egna erforenhewr IrOn Imske i liknande vatten, all uttaget av barr
i de hOda Olvarna scm vi undersold. ligger Over grLinsen lOr ‘acl scm kan hetraklas scm eli l0ngsiktigt
uth0lligt uttag. Storleksstrukiuren for barren i dc bOda vattendragen styrker ocksO delta dO relativt fO
fiskar nOr konsmogen Older/storlek dO denna intrOder ‘id cci 30—35cm tctallangcl (4 Ors Older) lios barr
0 denna hreddgrad. Blachuta ni II (1982) visacle ocksO att f’ekunditeten (antal Ogg per liskstorlek) Or
P
positivt korrelerad med honans storlek. l)et a•r ocksa kOnt att Overlevnaden i odlingsmiLjo hos Ogg
frOmi fOrstaOrslekare Lan vara lOg relativt Olclre burr (Carlstein muntligen). Lit kontinuerl igt hOgt uttag
av dc stOrre incliviclerna i en Iiskpcpulation kan ccksa tecreliski sett p0 lOng siLt ha genetiska effekier
pa hskpcpulationen, clvs seieklicn for liten lekflsk (F. Allendori muniligen). Av dessa skOl hOr mali
sirava efter all Oka antalet slcra/Oldre harrar i I usnan ccli SOgan

.

-

—

Antal ccli storleksstruklur box harrhestOnden paverkas. iOrutcni av fisketrycket. ccks0 av predation,
Iian sOvOl dOggdj ur scm rcvlmskar. saint av konkurrens mcm cch niclian liskcirier. S’ agan. ccli i On
bogre grad Ljusnun. Or relativi aririka attendrag vilket sannolikt medior alt harrhestanclen Or utsatta
lOr cit visst predatiomistryck ccli alt delta, saint konkurrenssmtuaticncn. bar hetydelse for barrtiitbetemi. I

()

.4

• J-Tovrahahlan Mngades t cx rclativt mAnga sttlm. ofta I nitra anslutning till harrffingst. I SvAgan var
oringftsrekomstcn relativt god och flera individer av de sam Thngades var dessutom mycket stora
(Tabell 2). Vidare finns stikert en effekt av flottledsrensningar och reglering av vattcnflodet p gr av
alt bAda vattendragen utnyttjas Mr elproduktion genom vattenkraftverk sam gUr aft produktionen av
fisk och dess 11$doorganismer inte kim anses vara I naturligt tilistAnd. lienncson och Sjoberg (1984)
visade aft bottenfaunan mom grupperna skrapare oth delare saint fihtrerande nattslAndelarver
gynnades i tvA reglerade norrlltndska vattendrag till tbijd av ett utjAmnat Arligt tIode och Idler en
hojd algproduktion saint ytintag av vatten tIll kraftstationen. Andra airier sam missgynnades var
blicksiandelarver. skalbaggar, knott och vissa dagsllindearter. Totalt sen behover dock inte reglering
av vatten till ft$ljd av vattenkraftsutnyttjande inneblira alt produktlonen av Mdoorganismer lampliga
Mr hair minskar (i. Henricson muntligen) specicilt am relativt varmt bottenvatten tappas ur
kraftverken liret am. Tillvaxten has hair t cxi den reglerade Osterdalaven Ar mycket god (Bruks m fi
2000). I)en, Mr taxfiskar, produktiva arealen har dock Rsrmodligen oils minskat till R)ljd av
flottlcdsrensningar liven om detta frttmst niissgynnar tiring som fir mer tydlig I revirhAvdande ach
• stiller stOre krav pA sin stAndplats sam viloplats och gOmsItlile tin vad liarren gUr (Greenberg intl
1996: Nyklinen in 112001).
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Rekom mendationer
pa storicksiordelningen av barr i Saval Svagan Som i Lj usnan. där vildigt Ri individer av
konsmogen storleic ftngats. och mEingden barr per ba Rireslir vi alt tiskevàudsàtgarder vidtas i tvä
steg:
Baseral

Steg 1 (2002-2004)

C

1) Forläng tiden for Iisketrädan i de omraden sorn idag lrädas sä alt tier fiskar nir konsmogen alder
och tier tiskar blir sã stora alt de kan leka flera r. StrLiva eRer alt minst 10% a hestàndet utgors
av barr äldre an 4 ir.
2) FOrbaitra kontrollen av att flsketridan efterlevs.
3) Bekrafta om tradakiggning ger resultal genom irliga kvantitialiva undersokningar av
barrbestàndet.
Dessa atgürder Ran Oka och bekräfta mangden barr per ytenhet och resultera i en hogre medeistorlek
hos harren mom det trädade omràdet.

Steg 2 (2005 och framledes)
I) Om aigirderna ovan gett Onskat resultat kan man inR5ra adekvaia minimi. maximi— eller
intervallmàtt thr barr (ocb varfh r inte ocksa lhr oring). catch and release. eller vaxelvis trada och
tillata llske pa olika strackor I vatlensystemet.
2) [nfor en hättre kontroll av sportfskarena och thngst per ansträngning i omradet samt upprätta en
registreringsapparat for Ihngst ier anstriingning i sportliskel. Delta kan med fOrdel gOras redan mom

steg I.
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Figur 1. Geografisk placering av älvarna Ljusnan (la och ib) och Svigan (2) samt uppdelning av undersokningsomräden I delstrackor. Fetstilta pilar mom Hm irahallan-omrädet visar
hur fiskar som fàngats loom en de1stricka aterslappts i en annan delstrcka. Pilar utanfor undersokningsornrdena visar hur fisk forflvrtat sig mellan delsträckorna frn forsta
fngsrtilfti1let till äterfngst 5-7 dagar efter markning och aterplantering.
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