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Bild 1: Sortering av fisk efter det initiala elfisket.  

Bild 2: Scanning av sträckan med sympatri med amerikansk bäckröding.  

Bild 3: Förberedelser inför scanning av bäcken. 
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Sammanfattning 

 

På grund av ekonomiska intressen introducerar människan främmande arter i ekosystem där 

de tidigare inte funnits. Amerikansk bäckröding (Salvelinus fontinalis) har introducerats i 

europeiska ekosystem där den på många platser etablerat sig med självreproducerande 

bestånd i samma typ av habitat som inhemsk öring (Salmo trutta). Syftet med denna studie 

var att undersöka om samexistens med amerikansk bäckröding påverkar öringens 

rörelsemönster. Rörelsemönstret hos juvenil öring i Ringsbäcken i Borås kommun 

undersöktes under 6 veckor i maj och juni 2019. Jämförelser i rörelsemönster gjordes mellan 

en sträcka med bäckröding och en sträcka utan. Hypotesen var att rörligheten hos öring 

skulle vara mindre på den sträcka där det även fanns amerikansk bäckröding. 

   Undersökningen visar att öring som lever med amerikansk bäckröding i sitt habitat 

generellt byter position mer sällan än öring som inte delar habitat med bäckröding. Öring 

som delar habitat med amerikansk bäckröding tenderar att flytta sig över kortare sträckor 

och ha mindre revir, men variansen mellan individer var stor. 

   Resultatet bekräftar delvis hypotesen att rörligheten hos öring var mindre på den sträcka 

som delades med amerikansk bäckröding. Det kan dock inte uteslutas att andra parametrar 

än närvaro av amerikansk bäckröding har påverkat resultatet. 

 

Nyckelbegrepp: öring, amerikansk bäckröding, revir, allopatri, sympatri 

 

 

Abstract 

 

Due to their economic value, species are introduced in new ecosystems, where they earlier 

not have been abundant. Brook trout (Salvelinus fontinalis), a North American native 

species, have been introduced in European ecosystems and has established self-

reproducing populations in many streams and habitats where brown trout (Salmo trutta) are 

present. The aim of this study was to investigate if presence of brook trout can change the 

movement pattern of brown trout. Movement of juvenile brown trout in Ringsbäcken in the 

municipality of Borås were investigated for a period of 6 weeks in May and June 2019. A 

location without brook trout was compared to a location where the two species share habitat. 

The hypothesis was that brown trout would show less tendency to move when sharing 

habitat with brook trout. 

   The results show that brown trout sharing habitat with brook trout changed position less 

often compared to brown trout in habitat without presence of brook trout. Brown trout tend to 

move less distance and have smaller home range when sharing habitat with brook trout, but 

with a large individual variation. 

   The results of this study could partly confirm the hypothesis of less movement in locations 

with brook trout present. However, it is possible that other factors than the presence of brook 

trout could have affected the results. 

 

 

Key words: brown trout, brook trout, home range, allopatry, sympatry 
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Inledning 

 

Bakgrund 

 

Människan flyttar på grund av ekonomiska intressen laxfiskar till nya platser i världen, där de 

tidigare inte funnits (Korsu, Huusko & Muotka, 2007; Cucherousset & Olden, 2011). Detta 

kan bland annat leda till förändringar i distributionen av de befintliga ekosystemens arter och 

orsaka förändring i ekosystemens ursprungliga näringsväv. Främmande invasiva arter är en 

av orsakerna till att limniska miljöers ekologiska status på många håll i världen försämrats 

drastiskt under senare århundraden, och speciellt hårt drabbade är sötvattensfiskar i 

europeiska vattensystem (Aas et al., 2018). Ett problem som kan uppstå är hybridisering 

mellan ursprungliga arter och introducerade arter (Cucherousset & Olden, 2011). 

Hybridisering kan orsaka en lägre reproduktion, och mot små isolerade populationer kan 

detta utgöra ett allvarligt hot. Hybrider kan ibland också få en högre fitness än de arter de 

ursprungligen kommer ifrån, och helt enkelt konkurrera ut dem (Cucherousset & Olden, 

2011). Introducerade arters närvaro kan förändra ursprungliga arters beteende och vilka 

gener som uttrycks hos dem, vilket har visats vid undersökning av samspel mellan regnbåge 

(Oncorhynchus mykiss) och atlantlax (Salmo salar) (Roberge et al., 2008).  

     Ett exempel på en art som vi människor fört in i europeiska ekosystem, är amerikansk 

bäckröding (Salvelinus fontinalis) (Korsu, Huusko, & Muotka, 2007). Bäckrödingen etablerar 

sig delvis i samma typ av habitat som vår inhemska öring (Salmo trutta) (Korsu, Huusko & 

Muotka, 2007; Kirk et al. 2018). Öringen är normalt sett den dominanta av de två arterna 

(Fausch and White, 1981; Korsu, Huusko & Muotka, 2007), och tränger ofta undan 

bäckrödingen samt har en reducerande effekt på dess populationsstorlek (Kirk et al. 2018). 

Detta är något som observerats i östra Nordamerika där öringen är den introducerade och 

invasiva arten, och bäckrödingen den inhemska arten (Korsu, Huusko & Muotka, 2007).  

Det förefaller som att bäckrödingen är bättre anpassad till källflöden än vad öringen är 

(Korsu, Huusko & Muotka, 2007; Kirk et al., 2018), då det är i dessa som bäckrödingen 

oftast återfinns, i de fall båda arterna finns i samma vattendrag. I östra Nordamerika fungerar 

källflöden som tillflykt för bäckrödingen i de vattendrag där öring introducerats och på många 

platser konkurrerat ut bäckrödingen. I Europa är det huvudsakligen i källflödesområden som 

bäckrödingen etablerat sig (Korsu, Huusko, & Muotka, 2007). Där har den på många platser 

konkurrerat ut öringen och kan anses vara invasiv. Enligt Havs och vattenmyndigheten hade 

bäckrödingen i början av 2016 etablerat sig med självreproducerande bestånd på mer än 

300 platser i Sverige (havochvatten.se, 2016). 

   Sympatri, vilket betyder att två arter helt eller delvis delar samma geografiska 

utbredningsområde, mellan öring och amerikansk bäckröding kan leda till ett förändrat 

beteende hos vår inhemska öring (Larranaga et al. 2019). Detta kan få konsekvenser för 

mekanismer i lokala akvatiska system. Öring äter vanligtvis en stor andel akvatisk föda, men 

vid sympatri med bäckröding ökar andelen terrester föda (Závorka et al., 2017; Larranaga et 

al., 2019), vilket påverkar sammansättningen av näringsämnen som öringen får i sig. Jämfört 

med öringar som lever allopatriskt, vilket betyder geografiskt skilda från en annan art och i 

detta fall amerikansk bäckröding, är individer som lever i sympatri med bäckröding mer 

robusta i kroppsformen, har mindre revir samt lägre tillväxthastighet (Závorka et al., 2017). 

Det sistnämnda skulle kunna indikera att öringar som lever i sympatri med amerikansk 

bäckröding har sämre fitness än allopatriskt levande öringar. 

   En förändring av öringens rörelsemönster vid samexistens med amerikansk bäckröding 

skulle kunna få konsekvenser för abundansen och distributionen av öring, men också av de 
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arter som öringen interagerar med, och i förlängningen för hela ekosystemet. Vidare 

undersökningar om hur den amerikanska bäckrödingen eventuellt påverkar öringens 

beteende kan ge viktig kunskap som i förlängningen exempelvis kan användas vid 

beslutsfattande som rör svensk naturvård. Kunskapen om hur de två arterna påverkar 

varandra är bristfällig och bör utredas ytterligare. 

 

Syfte och hypotes 

 

Syftet med denna undersökning är att få mer kunskap om, och i så fall hur, den i Sverige 

inhemska öringens rörelsemönster förändras vid närvaro av amerikansk bäckröding. 

Hypotesen är att det hos juvenil öring kan ses färre positionsbyten, en minskad total 

förflyttning och mindre revirstorlek vid sympatri med amerikansk bäckröding än vid allopatri.  

 

Metod och material 

 

Tillstånd 

 

Insamling av data till detta arbete skedde i samband med pågående forskningsprojekt i 

Ringsbäcken strax söder om Borås, Borås kommun. 

 

Geografiskt område för studien 

 

Undersökningen utfördes i de övre delarna av Ringsbäcken (figur 1). I området finns sträckor 

där öring lever allopatriskt och andra sträckor där öring och bäckröding lever sympatriskt. 

Indikation på att det fanns ett självreproducerande bestånd av bäckröding i Ringsbäcken fick 

man för första gången vid elfiske 1985 (Závorka et al., 2017). 

 

 
Figur 1: Kartbild över området där undersökningen genomfördes (lansstyrelsen.se, 2019). På den 

övre sträckan lever öring och bäckröding sympatriskt. På den nedre sträckan lever öringen 

allopatriskt. Start- och stoppunkterna avser scanningsundersökningarna på respektive sträcka. 

 

Bäcken rinner i området för denna undersökning huvudsakligen genom skogsmark. 

Terrängen runt den allopatriska sträckan består av främst blandskog, men längst nedströms 

på sträckan finns det öppen ängsmark på ena sidan med en smal vegetationszon närmast 
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bäcken. Vegetationen runt den sympatriska sträckan utgörs av en större andel 

produktionsskog med gran som vanligaste trädslaget. Den övre delen av den sympatriska 

sträckan omges till stor del av öppen och relativt sank mark. 

 

Infångande av fisk 

 

Totalt 100 juvenila öringar fångades med hjälp av elfiske. 50 individer fångades på den 

allopatriska sträckan (320 meter) och 50 individer fångades på den sympatriska (515 meter). 

De fiskarter som påträffades i Ringsbäcken under elfisket var: öring (Salmo trutta), 

amerikansk bäckröding (Salvelinus fontinalis), bäcknejonöga (Lampetra planeri) och Elritsa 

(Phoxinus phoxinus). Det observerades också 2 exemplar av signalkräfta (Pacifastacus 

leniusculus). 

 

Individuell märkning av fisk med PIT-tags 

 

Fiskarna mättes och vägdes. Det var ingen skillnad i längd mellan individerna på de olika 

sträckorna. På den allopatriska sträckan var medellängden 117 mm ±12,7 mm, och på den 

sympatriska sträckan var den 112 mm ±17,5 mm. I samband med mätning och vägning 

sövdes fiskarna i en Benzocainelösning (1,5 ml/liter vatten). En PIT-tag fördes, via ett litet 

snitt med skalpell, in i bukhålan på varje individ. Fiskarna placerades i rent vatten från 

bäcken för återhämtning. Efter återhämtning släpptes fiskarna tillbaka i bäcken på den 

sträcka de infångats. 

 

Scanning av bäcken 

 

4 dagar efter elfiske och märkning, började scanning av bäcken genomföras med hjälp av 

antenner (Oregon RFID) som fungerar som både sändare och mottagare. Scanningarna 

genomfördes två gånger i veckan under perioden 3:e maj till 6:e juni. Totalt 11 scanningar 

gjordes. Antennerna var anslutna till en enhet som loggade PIT-tagsen efter den tidpunkt de 

detekterades. Antennernas klocka synkroniserades vid scanningens start med klockan i en 

GPS-navigator (eTrex 30 Garmin, Olathe, KA, USA). Navigatorn registrerade och sparade 

positionen var sjätte sekund. Tre referenspunkter längs bäcken bestämdes genom att med 

scanningsutrustningen registrera en pit-tag med känt ID-nummer. De tre referenspunkterna 

var startpunkt, stoppunkt samt för båda sträckorna en kontrollpunkt ungefär mitt på den 

undersökta sträckan. På båda sträckorna utgjordes kontrollpunkten av en vägpassage över 

bäcken, där bäcken leddes under vägen genom en trumma. Tidsangivelsen för registrering 

av PIT-tags i scanningutrustningens logg kunde i efterhand jämföras med GPS-navigatorns 

tid, och koordinater för aktuell pit-tag och därmed specifik individ kunde då fastställas.  

   På den allopatriska sträckan startade scanningarna cirka 180 meter nedströms sträckan 

där elfisket skett, och avslutades cirka 150 meter uppströms den elfiskade sträckan. På den 

sympatriska sträckan skedde scanningarna på samma sträcka som elfisket hade skett. På 

grund av mark och bottenförhållanden var det här inte möjligt att starta undersökningarna 

nedströms startplatsen för elfisket. Båda sträckorna avslutades vid längre vägtrummor. 

 

Datahantering 

 

I denna undersökning har scanning med hjälp av portabla antenner utförts vid elva tillfällen. 

Mellan de olika scanningstillfällena har skillnader i position av såväl Ringsbäckens 
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sträckning som av fiskarnas position förekommit. Med hjälp av de angivna GPS-positionerna 

har en idealiserad bild av Ringsbäckens sträckning tagits fram, och fiskarnas position har 

bestämts till denna. En position angiven av en GPS-mottagare har ofta en mindre avvikelse 

från den exakta platsen. Vid tidigare liknande undersökningar har det fastställts en 

medelavvikelse om 2,4 meter vid referenspunkterna (Závorka et al. 2015). Positioner som 

angivits utanför den idealiserade sträckningen av bäcken, har bestämts till en position i 

bäcken. Detta har gjorts genom att flytta GPS-positionen vinkelrätt mot den idealiserade 

bäcken. Positionen har då blivit en position i bäcken som ligger parallellt med den av GPS-

mottagaren angivna positionen. 

   Positionsbyte – innebär i denna undersökning byte av unik position mellan de olika 

scanningstillfällena, vilket kan ge ett mått på hur ofta en individ är benägen att flytta på sig. 

Positionsbyte kan indikera hur aktiv individen är. Första scanningstillfället i denna 

undersökning tjänstgör endast som referenspunkt för eventuell förflyttning vid nästa 

scanningstillfälle och ingår utöver detta inte i följande poängsystem.  

 

Förflyttningspoängen 1 ges då förflyttning sedan senaste undersökningen kan påvisas enligt 

något av följande tre scenarion: 

 

1. Vid registrering av ny position jämfört med föregående position. Alla skillnader i 

position, oavsett avstånd, har klassificerats som förflyttning. 

2. Vid utebliven registrering av position, men då position registrerats vid föregående 

tillfälle. 

3. Vid registrering av position, och då ingen registrering av position gjordes vid 

föregående undersökning. 

 

Förflyttningspoängen 0 ges vid registrering av samma position som vid föregående tillfälle. 

Vid upprepad utebliven registrering tilldelas individen ingen poäng. Ett medelvärde 

beräknades för varje individ och detta medelvärde utgör individens förflyttningsbenägenhet 

uttryckt i procent. Medelvärdet beräknas på alla poänggivande tillfällen. 

   Total förflyttning – innebär i denna undersökning sträckan mellan de två positioner som för 

en specifik individ ligger längst ifrån varandra. 

   Revirstorlek – jämställs i denna undersökning med interkvartilavståndet av individens 

totala förflyttning. Detta mått kan anses vara ett biologiskt relevant mått på reviret då den 

totala förflyttningen kan innefatta en eller fler positioner som ligger långt ifrån det område 

som individen normalt sett uppehåller sig inom (Höjesjö et al. 2007). 

   Den insamlade datan från scanningstillfällena användes till att karaktärisera individerna 

som tillhörande antingen en mer mobil grupp eller en mer stationär grupp. Baserat på 

tidigare undersökningar, Höjesjö et al. (2015) och Harcup et al. (1984) bestämdes de 

individer som hade en totalförflyttning om 50 meter eller mer höra till den mer mobila 

gruppen. Individer som hade en kortare totalförflyttning än 50 meter bestämdes till den mer 

stationära gruppen. 

   Sammanställning av data har skett i Microsoft Office Excel 2016 och statistiska analyser 

har utförts med hjälp av IBM SPSS Statistics 26. 

 

Resultat 

 

Åtta individer i varje grupp påträffades aldrig vid scanningsundersökningarna och antas ha 

migrerat till annan plats eller fallit offer för predation. För de återstående 42 individerna i den 
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allopatriska gruppen registrerades totalt 291 positioner och för de 42 individerna i den 

sympatriska gruppen registrerades totalt 323 positioner. Detektionsprocenten under 

scanningsundersökningarna var mellan 50,0 % och 73,8 % (medel 63,3 %) för den 

allopatriska sträckan och mellan 57,1 % och 83,3 % (medel 69,8 %) för den sympatriska 

sträckan. Det gick inte att urskilja någon ökande eller minskande trend i detektionsprocent 

under de veckor scanningarna pågick. 

 

Positionsbyte 

 

Hos grupperna som helhet visade individer på den allopatriska sträckan större benägenhet 

att byta position (83,2 ± 2,6 %) mellan två efter varandra följande scanningstillfällen, än vad 

de sympatriskt levande individerna gjorde (74,1 ± 3,4 %) (T-test, n = 84, P = 0,037) (Figur 2). 

Det fanns ingen skillnad i benägenheten att byta position mellan den mobila allopatriska 

gruppen (84,4 ± 4,3 %) och den mobila sympatriska gruppen (90,0 ± 2,3 %) (T-test, n = 19, 

P = 0,361). Den stationära allopatriska gruppen bytte position oftare (82,7 ± 3,3 %) än den 

sympatriska stationära gruppen (71,5 ± 3,7 %) (T-test, n = 65, P = 0,041).  

 

 
Figur 2: Diagrammet visar medelbenägenhet ± SE hos de olika grupperna att byta position mellan två 

efter varandra följande scanningstillfällen. 

 

Total förflyttning 

 

Det fanns ingen skillnad i total medelförflyttning mellan individerna på den allopatriska 

sträckan (46,7 ± 9,9 meter) jämfört med medelförflyttningen på den sympatriska sträckan 

(31,5 ± 7,6 meter) (T-test, n = 84, P = 0,403) (figur 3). Den mer mobila gruppen, med en total 

förflyttning om 50 meter eller längre, utgjordes på den allopatriska sträckan av 13 individer. 

Dessa hade i genomsnitt en total förflyttning om 120,5 ± 19,7 meter. På den sympatriska 

sträckan utgjordes gruppen av 6 individer, vilka hade en genomsnittlig total förflyttning om 

132,7 ± 28,2 meter. Ingen signifikant skillnad kunde dock konstateras (T-test, n = 19, P = 

0,618). Den stationära gruppen hade på den allopatriska sträckan en medelförflyttning om 

13,7 ± 2,1 meter, och den stationära gruppen på den sympatriska sträckan hade en 

medelförflyttning om 14,6 ± 1,4 meter. Inte heller mellan de mer stationära individerna 

noterades någon signifikant skillnad avseende totalförflyttningen (T-test, n = 65, P = 0,545).  
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Figur 3: Diagrammet visar den totala förflyttningen för varje individ. Förflyttningen hos de 

olika individerna är sorterade i storleksordning för att det ska vara lättare att se skillnad i 

förflyttning mellan de olika individerna och grupperna. 

 

Revirstorlek 

 

Det fanns ingen skillnad i genomsnittlig revirstorlek hos individerna på den allopatriska 

sträckan (25,4 ± 6,0 meter) jämfört med individerna på den sympatriska sträckan (15,7 ± 5,0 

meter) (T-test, n = 84, P = 0,186) (figur 4). Det noterades heller ingen skillnad mellan den 

allopatriska mobila gruppen (67,9 ± 13,7 meter), och den sympatriska mobila gruppen (65,8 

± 29,3 meter) (T-test, n = 19, P = 0,550). Inte heller mellan den allopatriska stationära 

gruppen (6,3 ± 0,8 meter) och den sympatriska stationära gruppen (7,3 ± 0,7 meter) kunde 

skillnad påvisas (T-test, n = 65, P = 0,717). 

 

 
Figur 4: Diagrammet visar revirstorlek ± SE vid allopatri respektive sympatri. Revirstorleken utgörs i 

denna undersökning av interkvartilavståndet av varje individs totala förflyttning. 
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Diskussion 

 

Benägenhet att byta position mellan två på varandra följande scanningstillfällen var 

signifikant större både hos den allopatriska gruppen som helhet samt hos den allopatriska 

stationära gruppen jämfört med motsvarande sympatriska grupper. Mellan de mer mobila 

grupperna kunde ingen signifikant skillnad vad avser positionsbyte detekteras. Det 

detekterades ingen signifikant skillnad i total förflyttning eller revirstorlek mellan den 

allopatriska och den sympatriska sträckan även om det finns en trend som pekar på att både 

totalförflyttning och revirstorlek är större på den allopatriska sträckan. Att signifikant skillnad 

inte kunde detekteras kan antas bero på stor individuell variation i förflyttning.  

 

Mobila och stationära grupper 

 

Tidigare studier har visat att juvenil öring normalt sett uppehåller sig inom ett område som är 

upp till 50 meter av vattendragslängden (Höjesjö, Johnsson, & Bohlin, 2015), men som regel 

betydligt kortare med en majoritet av reviren kortare än 15 meter (Harcup, Williams, & Ellis, 

1984). Flera undersökningar har noterat att en population av strömlevande laxfiskar verkar 

vara uppdelad i två grupper med olika benägenhet till förflyttning (Bridcut & Giller, 1993; 

Smithson & Johnston, 1999; Höjesjö et al. 2007; Gunnarsson & Steingrimsson 2011). De 

tidigare undersökningarna visar på en större och relativt stationär grupp, och en lite mindre 

och mer mobil grupp. 65 av de 84 individer som ingick i denna undersökning (29 allopatriska 

och 36 sympatriska) hade en totalförflyttning som var mindre än 50 meter av bäckens längd. 

19 individer (13 allopatriska och 6 sympatriska) hade en totalförflyttning som var 50 meter av 

bäckens längd eller längre. Detta antyder samma typ av uppdelning av populationen i 

Ringsbäcken som nämnda undersökningar visar. Andelen mer mobila individer var större på 

den allopatriska sträckan (31 %) än den var på den sympatriska sträckan (14 %) (figur 3). 

 

Positionsbyte 

 

Allopatriska öringar byter generellt position oftare än sympatriska öringar. En paradox i 

resultaten är att den sympatriska mobila gruppen i denna undersökning bytte position mest 

frekvent av alla. Gruppen består dock av endast 6 individer och det kan på grund av detta 

vara svårt att dra generella slutsatser av resultatet. Den större andelen mobila individer på 

den allopatriska sträckan jämfört med den sympatriska sträckan kan nog ändå antas vara en 

mycket bidragande orsak till skillnaden.  

 

Total förflyttning 

 

Ingen signifikant skillnad mellan den allopatriska och den sympatriska gruppen vad avser 

totalförflyttning kunde visas i denna studie. Det finns dock en trend som pekar på att 

sympatriska öringar i Ringsbäcken förflyttar sig över kortare sträckor än vad allopatriska 

öringar gör. En sådan förändring av förflyttningsbenägenhet skulle kunna bero på 

konkurrens och annan interaktion mellan öring och amerikansk bäcköring, och likna de 

beteendeförändringar som påvisats i tidigare studier (Závorka et al.,2017; Larranaga et al., 

2019). Det noterades dock under arbetet med denna studie flera parametrar, utöver 

sympatrin med amerikansk bäckröding, som kan ha påverkat resultatet. 

   Vattendragets morfologi kan leda till olika beteenden hos öring (Ovidio et al. 2002; 

Heggenes et al., 2007; Slavík et al., 2018). Vattendraget med omgivning producerar olika 
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mycket lämplig föda på olika platser, och erfarna fiskar lär sig att utnyttja detta effektivt 

(Slavík et al., 2018). I områden med hög tillgång på föda rör sig öringen ofta över mindre 

sträckor. En hög individtäthet och en hög lutning bidrar till att rörligheten minskar. Ovido et 

al. (2002) noterade skillnader rörelsemönster som de kopplade ihop med de mikrohabitat 

som olika individer levde i. Heggenes et al. (2007) jämförde öringars förflyttning i ett 

kanaliserat vattendrag jämfört med ett naturligt. I det kanaliserade vattendraget flyttade sig 

öringarna över större område, och Heggenes et al. kopplade detta till öringens förmåga att 

anpassa sig till olika förutsättningar. De registrerade också en korrelation mellan större 

revirstorlek/mer förflyttning och högre vattenflöde. Den allopatriska sträckan i denna 

undersökning upplevdes till stora delar bredare och djupare än den sympatriska och det går 

inte att utesluta att morfologiska skillnader på de olika sträckorna i Ringsbäcken delvis 

orsakar att den totala förflyttningen, och även revirstorlek, tenderar att vara större på den 

allopatriska sträckan.  

   Enligt Korsu et al. (2007) och Kirk et al. (2018), förefaller bäckröding vara bättre anpassad 

till källflöden än vad öring är. Det verkar också som att bäckröding brukar ha relativt små 

revir (Anglin & Grossman, 2018). Anglin & Grossman visar vid återfångst en 

medelförflyttning om mellan 6 och 9 meter från den plats individerna senast fångades. Detta 

skulle kunna ha ett samband det faktiskt är en lyckad strategi att förflytta sig över mindre 

områden i den typ av habitat som bäckrödingen normalt återfinns i. Öring visar en stor 

förmåga till anpassning till habitatets utformning (Heggenes et al., 2007), och det är inte 

osannolikt att ett förändrat beteende hos öring då den återfinns i sympatri med amerikansk 

bäckröding, kan bero på att det även för öring är den mest lyckade strategin vid den 

specifika morfologiska utformningen av habitatet.  

   Det hade varit mycket intressant att utföra en liknande men utökad studie där man 

skattade den totala individtätheten för öring och bäckröding tillsammans. Efter att ha 

registrerat öringens rörelsemönster vid sympatri på liknande vis som i denna undersökning 

kan man med elfiske reducera populationen av bäckröding så mycket som möjligt och under 

en ny period undersöka om öringens förflyttningsmönster förändras. Man kan sedan ersätta 

de borttagna bäckrödingarna med öring för att återställa individtätheten och skanna sträckan 

under en tredje period. På detta sätt kunde man studera eventuella beteendeförändringar på 

samma sträcka av vattendraget. 

 

Revirstorlek 

 

Revir definieras ofta som det område en individ huvudsakligen uppehåller sig i och försvarar 

mot andra individer. Interkvartilavståndet på öringars totala förflyttning kan anses vara ett 

biologiskt relevant mått på revir, då den totala förflyttningen kan innefatta några få positioner 

som ligger långt ifrån det område som individen normalt sett uppehåller sig inom (Höjesjö et 

al. 2007). Även om det i denna undersökning inte kan påvisas någon signifikant skillnad i 

revirstorlek, indikerar resultaten ändå att allopatriskt levande individer tenderar att ha större 

revir än sympatriskt levande individer. Främst beror detta på att den mer mobila gruppen 

utgör en större andel av subpopulationen på den allopatriska sträckan än vad den gör på 

den sympatriska. Öring har tidigare visat en tendens att ha mindre revir även i allopatriska 

områden där subpopulationen har hög individtäthet och där individerna i stor utsträckning 

återvänder till tidigare använda ståndplatser inom reviret, så kallad ”site fidelity” (Slavik & 

Horky, 2019). Beteendet kan antas ha ett samband med den konkurrenssituation som råder 

vid hög individtäthet. Vid elfiske på den sympatriska sträckan påträffades en ansenlig mängd 

bäckrödingar, men dessa togs aldrig upp ur vattnet eller räknades. Detta gör att det är svårt 
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att bedöma individtätheten och konkurrenssituationen för de öringar som har sitt revir här. 

Den sympatriska sträckan i denna undersökning skulle kunna vara en sådan sträcka med 

hög individtäthet och ”site fidelity” som Slavik & Horky (2019) avser. Utifrån observationer 

gjorda vid elfisketillfället, kan man anta att densiteten av fiskar med likartat sätt att leva, det 

vill säga både öring och bäckröding, är så hög på den sympatriska sträckan att det påverkar 

öringens beteende på samma vis som det enligt resultatet från Slavik & Horky (2019) gjort 

om det endast varit hög densitet av bara öring. 

   Kronisk stress, som bland annat kan orsakas av hög individtäthet och trängsel, kan ge 

högre halter av stresshormonet kortisol i öringars blodplasma (Pickering & Pottinger, 1989). 

Olika personlighetstyper hos fiskar påverkas olika av stress, och man har funnit att 

dominanta fiskar vid en mild stressituation uppnådde betydligt lägre koncentrationer av 

kortisol i blodplasman än vad icke-dominanta individer gjorde när de blev utsatta för samma 

stressituation (Oromi et al., 2017; Raoult et al. 2012). Dominanta fiskar visar en högre 

benägenhet att förflytta sig och en större lust att utforska nya miljöer (Sundström et al. 2004; 

Höjesjö et al. 2007; Raoult et al. 2012). Detta skulle kunna medföra att dominanta och mer 

mobila fiskar inte bara flyttar sig mer inom det redan kända området, utan också i högre grad 

flyttar sig från ett område med hög individtäthet till ett område med lägre individtäthet. Detta 

skulle kunna vara en anledning till att den mer mobila gruppen utgör en större andel av 

subpopulationen på den allopatriska sträckan. Genom flytt kan positiva effekter i form av fler 

födosöksplatser med mindre konkurrens uppnås. Om icke-dominanta - och därmed mindre 

upptäcksbenägna – individer i högre utsträckning stannar kvar inom det redan kända 

området kan detta också vara en bidragande orsak till den högre andelen stationära 

individer på den förmodat individtäta sympatriska sträckan. Metaboliters koncentration i 

blodet verkar ha samband med hur benägen en öring är att förflytta sig, men det är inte helt 

klarlagt vad som är orsak och vad som är verkan. Om kortisol skulle vara orsak, kan det vara 

trängsel som utlöser högre halter i blodplasman; det är i så fall inte sympatrin som sådan 

som utlöser ett annorlunda beteende. I denna undersökning har individtätheten inte skattats 

på någon av delsträckorna, men i framtida liknande undersökningar hade en sådan skattning 

gjort att resultatet var lättare att jämföra med andra liknande undersökningar. 

  

Felkällor 

 

Utöver de skillnader mellan sträckorna som nämns tidigare i diskussionsavsnittet och som 

kan ha påverkat resultatet i undersökningen kan också nedanstående nämnas. 

   Vid bestämning av fiskarnas position till den idealiserade Ringsbäcken, har förflyttning av 

positionen endast gjorts i vinkelrät riktning mot bäcken. Detta medför att justeringar av 

positionerna endast gjorts longitudinellt. Avvikelser vad gäller de angivna GPS-positionerna 

anses dock vara så små, att väsentlig påverkan av undersökningens resultat på grund av 

justeringsförfarandet inte föreligger. 

   Under det initiala elfisket på sträckan med allopatri, observerades 2 exemplar av 

amerikansk bäckröding. Vid tidigare projekt i området har arten ej påträffats på denna 

sträcka. Denna undersöknings fynd skulle kunna tyda på att bäckrödingen etablerar sig på 

nya platser i bäcken. En annan tänkbar förklaring är att relativt låga vattennivåer gjort att 

bäckrödingen tillfälligt sökt sig till nya områden. Då det endast påträffades 2 individer på 

sträckan bedöms inverkan på resultaten i denna undersökning vara liten. 
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Slutsats 

 

Undersökningsresultatet tyder på att sympatriskt levande öring har en lägre 

förflyttningsbenägenhet än allopatrisk öring. Den minskade förflyttningsbenägenheten på 

den sympatriska sträckan jämfört med den allopatriska sträckan avser såväl byte av position 

som förflyttning i längdmeter och revirstorlek. Det kan dock inte påvisas någon signifikant 

skillnad för annat än positionsbyte, sannolikt beroende på hög individuell variation i 

förflyttning. Undersökningens hypotes kan delvis styrkas, men det finns många faktorer 

utöver sympatri med amerikansk bäckröding som kan ha påverkat undersökningens resultat.  
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