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Bátelfisken viii Säs I Osterdalälven 22 & 23/11-2006.

Sam manfattning

For Thrsta gngen i Sverige har hteIfiske utfOrts vintertid. Syftet bar varit all erh1la fiskbioiogiska resultat av
relevans fOr en samlad bedomning av effekten av Oringutplanteringar i Osterdalalven mom rarnen fOr Siijan
Trangslets vattenmál.

Under totalt 3.4 timmars effektivt elfiske (22 & 23 november, 2006) fngades i Osterdalälven, ovan och nedan
det fasta fisket 1 Sas, 325 fiskar motsvarande i genomsnitt 1.6 fOngad fisk per minut. Vanligast fbrekommande i
fOngsten var Oring Thijt av harr, sik och stensimpa. 126 Oringar, varav 75°/s ej fettfenekLippta, fOngades under
eltiskena. Andelen ej fettfeneklippt Oring var hogre (79%) ovan det fasta fisket an nedan (64%). En
fettfeneklippt smolt fàngades omedelbart nedstroms Spjutmo kraftverk, dvs ett flertal hundra meter uppstrOms

utpianteringsplatsen. I hOijor med maxdjup om ca 2.5m, som gravts i Olven I s k biotopvârdssyfte, fOngades i

huvudsak relativt stor sik som vandrat upp i Olven fOr aft leka.

Om liknande undersOkningar utffirs under andra delar av ãret (och under flera är) kan en betydligt bättre

fOrste1se erhâllas vad gaiter hur snabbt den tváriga Oring (s k smolt) vandrar nedstrOms (och/elier uppstrOms?)

eller sprider sig i älven efter utplanteringar pa vãren. Dessutom är det av intresse att veta hur mycket stor Oring
som uppehaller sig i alven under olika tider pa âret och hur dessa rOr sig mom olika äivavsnitt. Vidare kan ett
grovt mart erháilas pa niangden han- och Oring i älven (da dessa mgrkts och fenklippts kan fOngst
áterfänstbaserade resuitat erhâllas) samt en indikation ges pa hur stora märkestbrlustema kan vara vid markning
av harr med sk floy tag-marken under naturliga fOrhälianden.

Syfte och m1sättning

Syftet med bãtelfiskeundersokningar vid Sas är att, tilisammans med resultat fran andra
undersokningar, erhâlla ett fordjupat underlag for bedörnning av framgàngen med utplantering
av tváàrig Siljansoring (nedan kallad smolt) i Osterdalalven vid Säs.

Málsattningen med dessa första undersokningar var att:

1) Studera om hátelfiske vintertid fungerar tillrackligt bra fOr att vara en lamplig metod for att
utöka kunskapen om effekten av oringutplanteringama vid Säs.

2) Dokurnentera om det vintertid förekommer, och i sà fall vilka proportioner av. sáväl oring
med fettfena (vild) sorn utan fettfena (odlad) i Osterdalälven ovan och nedan det fast fisket i
Säs och storleksfordelningen hos dessa.

3) Erhalla en fOrsta inhlick i orn utft5rda hiotopàtgarder i tbrm av djupa (>1 .5m) gravda hOljor
hiI1er mer laxartad fisk an andra delar a’ älven och vilka arter som nyttjar dessa konstruerade
Rrdj upningar.

4) Dokumentera vilka andra fiskarter som vintertid fOrekommer i undersokningsomràdet.



Material och metoder

Bátelfiske

Bâtelfiskena utfördes genom att elfiskebàten framfördes medströms med ett aktivt elektriskt
strömffilt genererat av en i b.ten belagen bensindriven 7.5 kW generator. Under samtliga
elfisken användes pulserad likström (60 Hz) med en strornstyrka av 1.5-2.5 A och 1000 V
spanning. Effektivt antal sekunder sorn elfiskeaggregatet arbetade registrerades automatiskt
av elfiskeaggregatet som var av modell Smith-Root Electrofisher 7.5 GPP. De fiskar som
bedövades av elström hãvades upp av tvà i foren stáende personer och placerades i en i bàten
belagen syresatt forvaringstank med en volym orn ca 0.5rn. Efter avslutat elfiske i en del av
vattendraget ankrades elfiskebàten upp vid strandkanten for registrering och markning av
fàngad fisk.

Undersökningsomrâden

Fyra vardera ca 4.3 ha stora delornràden (1-4, Figur I & 2) undersöktes genom utfiskning av
hela arealen (en halva av alven). Omràde 1 och 3 var relativt grunda (medeidjup ca 0.5-0.7m)
och biotopátgardade genom utlaggning av sten. Ornrâdena 2 och 4 var biotopàtgardade genom
konstruktion av djupa (1.5-2.5m) höljor och rnedeldjupet mom dessa omrâden var ca l-1.2m.
Dessutom utfördes sk linjetaxeringar nedan och ovan fhllan (LI och L2) samt ett mycket
begransat inventeringsfiske strax nedan Spjutmo kraftverk.

Vattenflödet var normalt till nâgot hogt vid undersokningarnas utförande 85 m3s1 (22/11) och
90 rns (23/11).

Djuprnatningar utfordes genom att hãvarna fördes ncr till hottnen i genomsnitt en gang var
fernte minut under elfiskena.

Vattnets konduktivitet och temperatur upptnattes till 2.93 & 2.96 mS/rn och 1.5-2.0°C (22 &
23/11).
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Figur 1. Karta over undersOkningsomrâdet vid bâtelfiskena.

Figur 2. Omràde I och 2 báda belägna nedan centralfisket ‘id Säs.
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Hantering av fisk

Innan markning och individuell mätning av totallangd och vikt, med 1 mm och ig
noggrannhet, sövdes fiskarna i nejlikeolja. Därefter märktes harr- och öring med sk Floy-tags
(Figur 3).

Figur 3. Oring och fettfeneklippt harr med by tag-marken.

Harren fettfeneklipptes dessutom fir att mojliggora uppskattning av eventuella
märkesfirluster. Yttre skador eller andra avvikelser hos fiskama registrerades och därefter
áterslapptes de i vattnet nära land vid mitten av respektive delsträcka.
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Resultat och diskussion

Under totalt 3.4 timmars effektivt elfiske fàngades i Osterdaiälven ovan och nedan fiskfällan i
Säs 325 fiskar motsvarande i genomsnitt 1.6 fángad fisk per minut. Vanhigast förekommande i
fángsten var oring (n=126) följt av harr (n=103), sik (n=62) och stensimpa (n=27). Denna
fordelning har naturligtvis pâverkats av det faktum att undersokningarna var riktade mot i
första hand öring men vad betraffar de tre laxartade fiskarna speglar nog resultaten relativt väl
den verkliga förekomsten mom de undersökta sträckorna denna tid pa ãret. Dessutom
fàngades abborre, gadda, mOrt och gars. Sammantaget visar dock de praktiska erfarenheterna,
och det relativt hoga antalet fiskar fàngade under studien, att batelfiske är mojligt och
tiilampligt vintertid under de förhállanden som rádde vid utforandet av dessa undersokningar.

Ovan det fasta fisket i Säs fàngades tier öringar an nedan medan fângsterna av barr och
framför alit sik var betydligt hogre nedan flullan (Figur 4).

Laxfiskfordening uppstrOms fällan
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Figur 4. Procentuell fordelning av de laxartade fiskar som fángades ovan och
nedan det fasta tisket i Säs (fallan) vid báteifisken 22-23 november 2006.
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Faktorer som skulle kunna pâverka denna fordelning är t ex om fällan är i funktion under tid
dâ sik vandrar upp i 1ven for lek och därmed hindrar dessa fran att simma uppstroms ffihlan.
Av de sikar som fángades uppeholl sig majoriteten (meT an 95 %) i de djupa höljor som grävts
i älven. Fàngsten av andra laxartade fiskar i dessa ftrdjupningar var dock blygsam denna tid
pa âret.

En ev hogre andel vild oring ovan fällan skulle kuima vara en effekt av lyckad lek hos I f’ällan
fângade öringar som slapps förbi ffihlan eller om det förekommer naturlig lek ovan fallan. Det
är dock fOr tidigt att uttala sig om detta är fallet. Andelen frmodade vilda, ej fettfene-klippta,
oringar (Figur 5a) tenderade att vara nâgot hOgre (79%) ovan fällari jämfOrt med nedan ifihlan
där andelen “vilda” var 64% (Figur 6).

Figur 5a och b. Oring med och utan fettfena fàngade i Osterdalãlven vid Sas i november 2006.
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Denna skilinad i andel odlad/vild beror främst pa att mànga smâ (<150mm) öringar med
fettfena fàngades ovan ffihlan (Figur 6 & 7).
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Figur 7. Langdfrekvensdiagram for fettfeneklippta och ej klippta Oringar som fàngats ovan
och nedan det fasta flsket i Osterdalälven vid Säs genorn bàtelfisken utfOrda i november 2006.
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Figur 6. Fordelning av fettfeneklippta och ej klippta Oringar som fángats ovan och nedan det
fasta fisket i Osterdalälven vid Säs genom hátelfisken utfOrda 22-23 november 2006.
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Tvã stora (> 5 00mm lnga) klippta öringar fàngades ovan Rillan (en av dem syns p
rapportens framsida). En fettfeneklippt smolt fângades omedelbart nedströms Spj utmo
kraftverk. dvs ca tvâhundra meter uppstroms utplanteringsplatsen.

Aven om dessa, i tidsansträngning, begransade “vinterundersokningar” gett fângst av relativt
sett fà öringar ger dock fordelningen av dessa vad betraffar storlek och andel odlad och vild
värdefull information. Speciellt om mer material insamlas som ytterligare styrker dessa
preliminara resultat.

Langdfrekvenser hos sik och harr (Figur 8 & 9) visar att den sik som fàngades var relativt stor
och att harrens medeistorlek verkar vara hogre an vad som visat sig vara fallet i Osterdalalven
mom t ex Alvdalens FVOF men mindre an vad som pàtraffats vid bàtelfiskeundersokningar i
Osterdalalven mom Särnalldre FVOF (M. Caristein, pers. obs.).
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Figur 8. Langdfrekvens for barr som fàngades vid báteltisken I
Osterdalälven vid Sas 22-23 november 2006.

Figur 8. Langdfrekvens fOr sik som fángades vid bâtelfisken i
Osterdalälven vid Säs 22-23 november 2006.

45

40

35

30

25

n=1 9
20

-99 100-149 190-199

n41

n=1 9

n13

200.249 250-299 330-349 350-399

9



Tack till

Gustav Hartzell (Fiskeriverket) och Stefan Nordin (Särna fiskodling) fOr värdefull hjälp vid
undersOkningarnas utfOrande.

Studien har finansierats av Dalälvens vattenregleringsfOretag pa inrãdan av Fiskeriverket.

Gustav Hartzell (Fiskeriverket) med en gadda fángad nedstrOms ffihlan i Säs.
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Bilaga med osorterade bilder fr.n b?itelfiskeundersökningarna vid Sis.

Floy-tag märkt öring pa vâg.

V

Smà öringar med fettfena.

Fällan i Sas

Formodligen nätskadad öring med delar av tarmpaketet utanför bukhálan.
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Gda med skavsâr?

Sik med lekvârtor. Sik pa mätbräda.

Abborre
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Bilder tagna fran e1fskebáten.
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