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ABSTRACT  
 
In this study, the sea trout (Salmo trutta) spawning migration was studied in the river 
Själsöån, Gotland, to assess the main external factors determining upstream migration and 
seasonal changes in fish parameters. Additionally population trends were studied by 
examination of old data. The most important external factors for upstream migration were the 
air pressure, air temperature and wind direction. No significant difference was found between 
when males and females migrated upstream. Larger females in better condition started 
migration earlier than the smaller females in poorer condition. Later arriving females stayed 
in the stream for a shorter period. Regarding changes over time, the results showed that the 
variation between years in number of spawners, female size and condition, and sex ratio was 
high but with no trends. The population appears to be stable. 
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INLEDNING  
 
Öringens (Salmo trutta) ekologi 

Öringen tillhör familjen laxfiskar (Salmonidae). Den finns i 3 olika livsstrategier: Den kan 
leva i vattendrag hela sitt liv (bäcköring), leva i insjöar (insjööring) och som vandringsfisk 
(havsöring) (Curry-Lindahl 1985). Öringens naturliga utbredningsområde utgörs av hela 
Europa ifrån atlantkusten i väster till Kaspiska havet, Svarta havet och Vita havet i öster, men 
den finns numera även introducerad i stora delar av övriga världen. Den begränsas 
förmodligen i första hand av temperaturförhållanden och även av syrehalt då syrehaltskraven 
för öringen är högre än hos många andra fiskar (Elliott 1994). Havsöringen är anadrom, vilket 
betyder att den lever i saltvatten och reproducerar sig i sötvatten. Den leker i de allra flesta 
fall i det vattendrag där den en gång föddes, så kallad ”homing” (Elliott 1994, Jonsson & 
Finstad 1995, Landergren 2001a). Leken sker, beroende på breddgrad, framförallt mellan 
oktober och februari (Elliott 1994). 

Havsöringen leker framförallt på grusbottnar vid ett djup på 15-45 cm där gruset är 16-64 mm 
i diameter och vattnet är rinnande i hastigheter mellan 20 och 55 cm s-1 (Louhi et al. 2008). 
Honan gräver och lägger ägg och därefter befruktar hanen äggen varefter honan simmar en bit 
uppströms och gör samma sak igen samtidigt som den tidigare gropen täcks över av grus. Så 
fortsätter honan tills hon lagt alla ägg. Honan är ofta uppvaktad av en dominant hane och 
ibland flera mindre hanar och så kallade ”sneakers”, d.v.s. könsmogna hanar som inte varit 
ute i havet, som alla kan befrukta äggen (Elliott 1984, Rubin et al.2005, Dellefors & Faremo 
1988). Större honor har fler och dessutom vanligen större ägg vilket ger större yngel med 
högre överlevnadsmöjligheter (Elliott 1984, Landergren 2001a, Vallin & Nissling 2000). 
Vidare gräver större honor djupare vilket gör att äggen inte lika lätt spolas bort (Crisp & 
Carling 1989). Ynglen kläcks tidigt på våren och de lever då på gulesäcken och är fortfarande 
nedgrävda i gruset, när sedan gulesäcken är nyttjad kravlar de sig upp och påbörjar födointag 
och spridning ut i vattendraget. Efter det att gulesäcken är helt absorberad kallas ynglen för 
parr. Parren lever generellt kvar i vattendragen 1-4 år lite beroende på breddgrad (vanligast 
2+) och håller där revir (Elliott 1994) och lever framförallt på plankton och insektslarver 
under den tiden (Elliott 1966). Därefter genomgår de en gradvis omvandling, så kallad 
smoltifiering, vilket innebär att de anpassas fysiologiskt för ett liv i havet (Jonsson & Finstad 
1995) varvid de får en silvrig färg och migrerar ut till havet. En del hanar har dock en annan 
strategi och stannar kvar i vattendraget och blir könsmogna som parr (Elliott 1994, Dellefors 
& Faremo 1988, L’Abée-Lund et al. 1990). Ute i havet lever de som födoopportunister, 
framförallt på fisk, insekter, olika kräftdjur och havsborstmaskar (Knutsen et al. 2001). De 
håller mestadels till kring kusten nära sitt hemmavattendrag och vandrar sällan några längre 
sträckor (Berg & Berg 1987, Landergren 2001a). På hösten sker sedan lekvandringen när de 
blivit könsmogna. Hanarna kan redan första hösten vandra upp för lek medan honorna 
behöver längre tid, vanligen minst 1 vinter ute i havet innan könsmognad (Elliott 1994, 
Landergren 2001a, L’Abée-Lund et al. 1989). De vandrar framförallt upp under den mörka 
tiden på dygnet (Jonsson 1991, Jonsson & Jonsson 2002) och de stora honorna kommer 
vanligen upp före mindre honor (Elliott 1984). När leken är klar vandrar normalt fisken 
omedelbart ut till havet igen men vissa kan stå kvar en längre tid. Havsöringen är iteropar dvs. 
den kan överleva flera lekar även om alla fiskar inte leker varje år (Elliott 1994, Berg & Berg 
1987) 

I studier kring uppvandring av lekfisk har det visat sig att det är vattentemperaturen i ån och i 
havet, samt vattenflödet som är de viktigaste faktorerna (Jonsson 1991, Jonsson & Jonsson 
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2002, Svendsen et al. 2004). Vidare har det visats att temperatur och vattenflöde tillsammans 
påverkar vandringen, alltså att dessa två faktorer ska samstämma för att vandringen ska ske 
(Svendsen et al. 2004). När vattenflödet stiger från lågt till medelhögt eller högt stimulerar det 
fiskvandring, men alldeles för högt vattenflöde kan hindra vandring då det förmodligen blir 
för energikrävande att vandra då. I mindre vattensystem med stora variationer i vattenflödet är 
vattenflödet viktigare medan vattentemperaturen spelar större roll i större vattensystem. När 
vattentemperaturen sjunker under 10 grader ökar lekvandringen men skiljer temperaturen 
mellan hav och å mer än 4 grader verkar vandringen minska. Vidare minskar vandringen när 
temperaturen sjunker under 2-3 grader vilket kan bero på att fiskarna är mindre aktiva vid 
lägre temperatur (Jonsson 1991, Jonsson & Jonsson 2002). 

 

Öringpopulationen runt Gotland 

Öring har observerats i minst ett trettiotal vattendrag på Gotland. Vattendragen är för det 
mesta små och kan i vissa fall torka ut helt, vilket kräver en viss anpassning (Järvi et al.1996). 
Lekvandringen på Gotland sker oftast mellan oktober och december, med en topp av 
uppgående fisk i november, men kan även ske senare på grund av omvärldsfaktorer (Rubin et 
al. 2005, Landergren 2001a). Öringpopulationen runt ön kan ses som en metapopulation med 
små och därmed känsliga subpopulationer som är beroende av genutbyte med varandra, 
förmodligen genom att honor sprider sig och leker i andra vattendrag (Lundmark 2009, Laikre 
et al. 2002). I flera av de gotländska vattendragen har man noterat att det är fler lekfiskar än 
utvandrande smolt. Vidare har det setts välmående yngel på grunt vatten efter kusten. Detta 
har man antagit är en anpassning till reproduktion i små vattendrag (Landergren 2001a, Järvi 
et al. 1996). På grund av att de gotländska vattendragen ofta är små och att torka ofta 
begränsar mängden vatten finns det inte plats för stora mängder yngel/parr. Då de större 
individerna håller revir gör detta att yngel och mindre parr på grund av konkurrens om föda 
och plats vandrar neråt mot mynningen och ut till kustzonen. Vid extrem torka kan samtliga 
yngel/parr tvingas vandra ut (Landergren 2001a). Studier har visat att yngel och parr 
överlever och växer lika bra i brackvatten som sötvatten vilket kan förklara den skeva 
fördelningen smolt/lekfisk i vissa vattendrag (Landergren 2001b, Järvi et al. 1996). Det har 
också påträffats öring vid Gotland utan något spår av sötvattensursprung via undersökning av 
otoliter vilket skulle kunna förklaras antingen av att lek sker nära åmynningarna i vissa 
vattendrag där vattnet inte är helt sött, eller av mycket tidig utvandring av yngel. Detta 
möjliggörs antagligen av Östersjöns låga salthalt, dvs. att smoltifiering inte är nödvändig 
(Limburg et al. 2001). Att äggen däremot skulle kunna befruktas och kläckas helt i Östersjöns 
brackvatten har visat sig svårt (Landergren & Vallin 1998). 

Antalet uppvandrande lekfiskar varierar mellan åar på grund av storlek, längd och mänsklig 
påverkan. I undersökta åar på  norra Gotland som Arån, Bangån och Hultungsån har det 
vandrat upp mellan 50 och 100 lekfiskar under en säsong med varierad könsfördelning och 
medellängder; mellan 500 och 530 mm för hanar och 530 och 570 mm för honor (Landergren 
2001a). I Själsöån har det vandrat upp mellan 60 och 150 fiskar per år vid tidigare års studier. 
Genomgående har höga havsvattenstånd och västliga vindar observerats de år 
uppvandringsantalet varit högt i Själsöån (Rubin et al. 2005)
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Mänsklig påverkan på öringpopulationer 

Mänsklig påverkan av olika slag är ett hot mot öringen. Förstörelse av vattendrag genom 
vattenkraft och uppdämningar, dränering, uträtning, flottrensning, föroreningar och 
skogsskövling kring vattendrag försämrar alla lek och uppväxtmöjligheter för öringen (Crisp 
1989). Öring är en populär sportfisk/husbehovsfisk och fiskas även yrkesmässigt vilket alla 
kan påverka populationer negativt vid för stort uttag av reproducerande individer (Crisp 
1989). Populationen runt Gotland utsätts även den för mänsklig påverkan i vissa vattendrag 
via dränering, jordbruk och vandringshinder (Landergren 2001a). Dock har fiskevårdande 
åtgärder som restaurering av lekplatser och uppväxtområden bedrivits på Gotland sedan 1978 
(Rubin et al. 2004), vilket sannolikt gynnat beståndutvecklingen. På Gotland är 
husbehovsfiske med nät och sportfiske efter öring populärt och antalet sportfiskare verkar öka 
med tiden. Fiskare som fiskat länge på ön upplever att det är fler fiskare längs kusten nu än 
tidigare (egen anm.). Om detta eventuellt ökade fisketryck påverkat öringbeståndet runt 
Gotland är inte känt. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av öringens lekvandring i Själsöån, t.ex. vad 
som påverkar uppvandring och uppehållstid i ån, liksom att med hjälp av tidigare års data 
undersöka eventuella trender i t ex antalet och storleken på uppgående fisk. Det övergripande 
syftet är att öka kunskaperna om öringens lekvandring så att populationsutvecklingen för 
olika öringbestånd kan följas på ett bättre sätt. 

 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig längd och kondition vid uppvandring, mellan kön respektive mellan fisk 
som leker tidigt/sent? 

2. Finns det något samband mellan tidpunkt för uppvandring och tidsvistelse i ån för 
honor, storlek på honor och tidsvistelse i ån respektive mellan reduktion av kondition 
hos honor och tidsvistelse i ån? 

3. Vilka omvärldsfaktorer påverkar uppvandringen av öring i Själsöån? 

4. Föreligger det någon trend i kondition, storlek, könsfördelning och antal 
uppvandrande fiskar över tid (år 1992-2003 och 2011) i Själsöån? 
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MATERIAL OCH METODER 
 
Studerat område 

Själsöån ligger 8 km norr om Visby på Gotland (Fig. 1) och rinner genom Själsöåns 
naturreservat ner till Själsö hamn och är i de nedre öringförande delarna relativt opåverkad av 
människan. Ån är 11 km lång, den är smal och sträckan där öringen kan vandra upp är ca 500 
meter lång vilket gör den lätt att studera. Vid klintkanten är fallhöjden så stor att det blir ett 
vandringshinder. Nedanför vandringshindret är ån snabbt strömmande med sten- och 
grusbotten och med tät växtlighet runt om vilket ger ett bra skydd för öring. Ner mot 
mynningen planar ån ut och rinner genom en strandäng ut till en liten hamn. Nedersta delen är 
öppen och vindexponerad. Det är generellt en hög yngeltäthet i ån (Svenska elfiskeregistret), 
vilket pekar på stabila reproduktionsförhållanden och därmed förutsättningar för en stabil 
population. Ån är väl dokumenterad, öring har märkts och mätts med olika intensitet under 
perioden 1992-2011. 

  

Figur 1. Karta över gotländska vattendrag med Själsöån och Visby utmärkt.
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Fältmoment 

Fälttiden pågick mellan 7 oktober och 29 december, 2011. Med hjälp av en 3 meter lång och 
1,5 meter bred fälla (Fig. 2) som var avdelad i mitten fångades öring både på väg upp i ån och 
på väg ner. Fällan placerades ca 10 meter uppströms mynningen (E1651965, N6399288) där 
ån är smal och har branta kanter, vilket gjorde att det var enkelt att stänga av ån och förhindra 
att fisk passerade fällan utan att fångas. Fiskarna mättes (± 1 mm), vägdes (± 1 g), 
könsbestämdes och fotograferades både vid upp- och nedvandring för igenkänning och 
dokumentation av eventuella lekskador. Två bilder togs på varje fisk, en närbild av främre 
delen och en bild på hela fisken. Analys av bilder och unika karaktärer, t ex mängd och 
placering av prickar, liksom storlek och kön användes för att skilja olika individer och därmed 
kunna koppla samman en individs upp- och nedvandring. Två utgående fiskar var unika och 
gick inte att para ihop med någon uppgående fisk. Kontroll av omvärldsfaktorer gjordes 
dagligen. Havstemperaturen (± 0,1ºC) mättes utanför hamnen och vattenståndet (± 1 cm) 
mättes med tumstock i hamnen (E1651879, N6399238) och jämfördes sedan med 
sjöfartsverkets vattenstånd. Vattentemperaturen (± 0,1ºC) och vattenståndet (± 1 cm) i ån 
mättes ca 200 meter uppströms mynningen (E1652157, N6399435), där ingen påverkan från 
havet fanns. Uppgifter om lufttemperatur, lufttryck, nederbörd, vindstyrka och vindriktning 
hämtades från SMHI. 

 
Figur 2. Fällan, monterad ca 10 m uppströms mynningen i Själsö hamn 

 

Analys av data 

Fiskarnas kondition beräknades som Fulton’s konditionsfaktor baserat på fiskens vikt i 
förhållande till längd; K = G×100/L3 (K=Kondition, G=Vikt i gram, L=Längd i cm) (Nash et 
al. 2006). Eventuella skillnader i fiskstorlek (mätt som längd) och kondition mellan hanar och 
honor vid uppvandring analyserades med hjälp av t-test (Fowler et al. 1998). 

För att belysa eventuella skillnader i tid för uppvandring mellan könen analyserades 
uppgångsdatum för olika individer uppdelat på kön med hjälp av Mann Whitney U-test 
(Fowler et al. 1998). Eventuella skillnader i längd respektive kondition i förhållande till tid på 
uppgång analyserades med linjär regression. Vidare analyserades eventuellt samband mellan 
datum på uppgång och tidsvistelse i ån hos honor, storlek på honor och tidsvistelse i ån samt 
eventuellt samband mellan reduktion i honornas kondition mellan upp- och utvandring och 
tidsvistelsen i ån med linjär regression (Fowler et al. 1998). 

För att se om lekvandringen var korrelerad till olika omvärldsfaktorer användes Generilized 
Linear Model (GLM) i SPSS Statistics 17.0. Inledningsvis genomfördes GLM för varje 
omvärldsfaktor för sig för att fastställa eventuellt samband mellan omvärldsfaktor (oberoende 
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variabel) och antalet uppvandrande fisk (beroende variabel) för olika datum. I och med att 
flertalet omvärldsfaktorer kan förväntas samvariera genomfördes sedan analys av vilka 
omvärldsfaktorer som var korrelerade för att reducera antalet omvärldsfaktorer i den 
slutgiltiga GLM. Som ett första steg plottades respektive omvärldsfaktor som 
frekvensdiagram för bedömning av fördelningstyp och därmed vilka parametrar som kunde 
användas som beroende och/eller oberoende variabel. Därefter analyserades eventuella 
samband mellan olika parametrar med hjälp av linjär regression (Fowler et al. 1998). Om 
signifikanta samband erhölls och förklaringsgraden översteg 10 % (r2>0,10) ansågs 
omvärldsfaktorerna korrelerade och en av omvärldsfaktorerna kunde reduceras i modellen. På 
så vis återfanns i den slutgiltiga GLM, 3 omvärldsfaktorer (r2<0,10). För de signifikanta 
omvärldsfaktorerna i den slutgiltiga GLM, det vill säga de faktorer som i hög grad påverkade 
fiskens uppvandring, plottades diagram för att påvisa vilka specifika förhållanden som 
sammanhänger med uppgången av fisk. 

Eventuella trender i antalet uppvandrande fiskar, längd, kondition och könsfördelning över år 
analyserades med Spearman rank-correlation test (Fowler et al. 1998). I dessa analyser har 
endast honor använts i alla utom när det gäller antal uppvandrande fiskar, då man kan anta att 
det är honorna som begränsar populationens reproduktionsframgång och tillväxt. 
 
 

RESULTAT 
 
Antal, storlek, kondition och uppehållstid för uppvandrad fisk 

Totalt vandrade det upp 153 lekfiskar mellan den 7 oktober och den 29 december, 2011. 
Honorna (n=75) som vandrade upp för lek hade en medellängd på 56,8 cm ± 10,7(sd) 
(range=40-81 cm), en medelvikt på 2415 g ± 1481(sd) och en Fulton’s konditionsfaktor på 
1,16 ± 0,1(sd). Hanarnas (n=78) medellängd var 43,4 cm ± 12,1(sd) (range=26-76 cm), en 
medelvikt på 1151 g ± 1007(sd) och en Fulton’s konditionsfaktor på 1,14 ± 0,1(sd). Honor 
och hanar var signifikant skilda i storlek (Tdf=151=7,22, p<0,01) (Fig. 3) men inte i kondition 
(Tdf=151= 1,22, p>0,05). 

 

 



 

Figur 3. Fördelning av hanar och honor i olika längdklasser (cm).
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Figur 5. Fulton’s konditionsfaktor hos honor i förhållande till tid på uppgång. 

 

 
Figur 6. Längd hos hanar i förhållande till tid på uppgång. 

 

Det förelåg inget samband mellan honans storlek och uppehållstid i ån (skillnad upp- och 
nedvandring) ( ANOVA, F1,16=1,33, p=0,265), dvs. stora honor vistas inte kortare tid i ån än 
små honor. Däremot var sambandet mellan uppgångsdatum och uppehållstid signifikant 
(ANOVA, F1,16=13,33, p<0,01) (Fig. 7), dvs. honor som kommer senare vistas kortare tid i ån. 
Dessutom erhölls ett positivt samband mellan uppehållstid i ån och försämring i kondition 
(ANOVA, F1,16=14,06, p<0,01) (Fig. 8), dvs. honor som uppehåller sig längre tid i ån tappar 
mer i kondition. 
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Figur 7. Antalet dagar honor vistas i ån i förhållande till när de vandrade upp. 

 

Figur 8. Förändring i kondition mellan upp- och nedvandring i förhållande till antalet vistelsedagar i ån. 

 

Faktorer som påverkar uppvandring 

Allmänt kan konstateras att uppgång av fisk tycks vara relaterad till bl a temperatur, 
vindstyrka, lufttryck och vattenstånd i havet. Innan temperaturen sjunkit till 6-7 grader i 
ån/havet sker ingen uppgång (Fig. 9-11) och uppgången kommer igång på allvar först i 
samband med lågt lufttryck (Fig. 12). Vidare tycks ökad vind till 10 m/s och mer (Fig. 13) och 
ett vattenstånd högre än +10 cm i havet (Fig. 14) innebära uppgång, medan eventuella 
samband mellan uppgång och vattenstånd i ån (Fig. 15) och nederbörd (Fig. 16) är mindre 
tydligt. I tabell 1 redovisas resultatet av sambandet mellan uppgång av fisk och respektive 
omvärlsfaktor med hjälp av GLM. Av tabellen framgår att samband mellan fiskuppgång och 
omvärldfaktor erhölls för samtliga utom för nederbörd.  
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Figur 9. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till lufttemperatur (ºC). 

 

 
Figur 10. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till åns temperatur (ºC). 

 

 
Figur 11. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till havets temperatur (ºC). 

 

 
Figur 12. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till lufttryck (hPa). 
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Figur 13. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till vindstyrka (m/s). 
 
 

 
Figur 14. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till vattenståndet i havet (cm). 
 
 

 
Figur 15. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till åns vattenstånd (cm).  
 
 

 
Figur 16. Uppvandring av öring (N; antal fiskar) i förhållande till nederbörd (mm). 
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Tabell 1. Samband mellan fiskuppgång och respektive omvärldsfaktor. 
 

Omvärldsfaktor X²  df p 
Lufttemperatur 66,9 1 <0,001 
Åtemperatur 80,2 1 <0,001 
Havstemperatur 64,6 1 <0,001 
Lufttryck 138,6 1 <0,001 
Vindstyrka 159,5 1 <0,001 
Havsvattenstånd 31,2 1 <0,001 
Åvattenstånd 10,6 1 0,001 
Nederbörd 0,03 1 0,863 
 

Analys av korrelation mellan olika omvärldsfaktorer gav att havsvattenstånd (r2=0,34), 
vindstyrka (r2=0,256), åvattenstånd (r2=0,147) och nederbörd (r2=0,221) var associerade till 
lufttryck, samt att havstemperatur (r2=0,697) och åns temperatur (r2=0,757) samverkade med 
lufttemperatur. Däremot associerade vindriktning varken med lufttryck eller lufttemperatur 
(ANOVA, F5,82, p=0,93; ANOVA, F5,82, p=0,815). Detta gör att fiskuppgången i Själsöån 2011 
kan analyseras med hjälp av GLM med omvärldsfaktorerna lufttryck, lufttemperatur och 
vindriktning som oberoende variabler. Modellen gav signifikant samband för samtliga 
ingående faktorer och fiskuppgången; lufttryck (X2

df1=69,7, p<0,001), vindriktning 
(X2

df5=47,72, p<0,001) och lufttemperatur (X2
df1=14,1, p<0,001). I figur 17, 18 och 19 

redovisas de specifika förhållandena för de olika omvärldsfaktorerna som innebär 
fiskuppgång. Vid lågt lufttryck mellan 775 och 1000 hPa, temperaturer mellan 0-6 grader i 
luften och vindar från västsektorn sker den största delen av uppvandringen. 

 

 
Figur 17. Fördelning av antalet uppvandrande fiskar vid olika  
lufttryck (hPa). 
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Figur 18. Fördelning av antalet uppvandrande fiskar vid olika 
 temperaturer (ºC). 

 

 
Figur 19. Fördelning av antalet uppvandrande fiskar vid olika  
vindriktningar. 

 

Mellanårstrender 

Man kan konstatera att variationen i antalet fiskar som går upp (µ=78,4 st) (Fig. 20), 
kondition (µ=1,13) (Fig. 21) och könsfördelning (µ=0,45 honor) (Fig. 22) är stor mellan år 
medan variationen vad gäller längden på uppvandrande honor (µ=566 mm) (Fig. 23) är 
mindre. Korrelationstester visade att det inte fanns någon signifikant trend vare sig när det 
gäller antal uppvandrande fiskar, könsfördelning eller fiskstorlek och kondition hos 
uppvandrande honor, dvs. populationen tycks vara stabil över år även om 
mellanårsvariationen är stor: antal (rs=0,32, p>0,05, n=13), kondition (rs=0,23, p>0,05, n=13), 
könsfördelning (rs=0,42, p>0,05, n=13) och längd (rs=-0,25, p>0,05, n=13). 
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Figur 20. Antal uppvandrande fisk och år.                  Figur 21. Honors fulton’s kondition och år.  

 
Figur 22. Könsfördelning (andel honor) och år.          Figur 23. Honors medellängd och år. 

 
 

DISKUSSION 

 
Hösten 2011 var väldigt speciell på Gotland med temperaturer över det normala, ingen 
nederbörd och svaga vindar fram till månadsskiftet november-december. December månad 
däremot innehöll flera stormar, mycket nederbörd och temperaturerna sjönk till mer normala 
värden, vilket förmodligen påverkade resultaten. Utvandringen av fisk under perioden var 
liten (25 st) och det berodde förmodligen på det höga vattenståndet i ån under hela december 
vilket kan ha gjort att öringen kunde stå kvar längre tid uppe i ån efter leken, liksom att leken 
inte kom igång innan vattenföringen hade ökat. 

Då åarna på Gotland oftast är små och känsliga för torka (Järvi et al. 1996) kan man anta att 
åns vattenstånd skulle vara den viktigaste faktorn för lekvandringen, vid sidan av 
temperaturen i ån och havet. När ån stiger borde det stimulera uppvandringen förutsatt att 
temperaturen i ån respektive havet understigit 10 grader (Jonsson 1991, Jonsson & Jonsson 
2002). Vattenståndet i ån var visserligen signifikant korrelerat till uppvandring men svagare 
än övriga undersökta omvärldsfaktorer. Som framgår av Fig. 15 kom det största steget innan 
vattenståndet i ån hade stigit, vilket medförde att det var relativt mycket fisk i ån redan innan 
ån steg. De faktorer som visade sig viktigast för själva uppvandringen i Själsöån 2011 var i 
stället lågt lufttryck, luftemperaturer under 6-7 grader och vindar från västsektorn. Lågt 
lufttryck förklarade ett högre vattenstånd i havet och starkare vindar som kan tänkas starta 
lekvandringen genom att trycka upp fisk i ån när vindarna kommer från västsektorn. Under 
lågtryck i slutet av november kom stormen ”Berit” vilket innebar att vattnet i havet steg och 
starka vindar från NV tryckte upp det största steget (36 st) av fisk. Vidare var temperaturen i 
både ån och havet 6-7 grader, vilket också var en förutsättning för vandringen i Själsöån och 
initierades av kallare lufttemperatur. Vattenståndet i ån var under denna fas av stark 
uppvandring fortfarande lågt. Man kan däremot anta att om leken ska bli lyckad behövs högre 
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vattenstånd i ån då de flesta lekplatser annars var torrlagda. Vad jag observerade stod all fisk 
längst nere i ån där tillgången på vatten var störst innan ån steg. Ett ytterligare bevis för att 
vattenståndet har betydelse för leken var att den första utlekta fisken inte kom ut förän ån 
hade stigit. Efter första veckan i december och framåt var vattenståndet i ån högre och fisk 
vandrade upp mer kontinuerligt då temperaturen i ån och havet var fortsatt 6 grader eller 
lägre, med vandringstoppar i samband med lågt lufttryck och vindar från västsektorn. Senare 
delens lekvandring kan kanske också förklaras av det höga vattenståndet i ån som också kan 
ha stimulerat uppvandring (Jonsson 1991, Jonsson & Jonsson 2002) eftersom åns vattenstånd 
hade ett signifikant samband med fiskvandringen om än svagare än övriga signifikanta 
faktorer. Åns vattenstånd hänger samman med lågt lufttryck som vanligen ger mer nederbörd. 

Det vandrade upp mycket lekfisk 2011, vilket är mer än något av de år som använts för 
jämförelser (1992-2003). Könsfördelningen var mycket nära genomsnittet för ån, dvs en liten 
övervikt av hanar. Med de stationära könsmogna hanarna (Dellefors & Faremo 1988, L’Abée-
Lund et al. 1990) kan man anta att övervikten blir lite större. Förutsatt att förhållandet ålder-
längd för öring i Själsöån överensstämmer med andra åar på Gotland (se Landergren 2001a) 
når hanar som vistats i havet och leker redan första hösten längder mellan knappt 300 mm och 
370 mm respektive längder mellan 400 och 500 mm efter en vinter i havet. Honor som 
spenderat en vinter i havet når längder kring 450 och 520 mm respektive 510 mm eller längre 
efter två vintrar eller mer (Landergren 2001a). Längdfördelningen i Själsöån (Fig. 3) visar då 
att majoriteten av hanarna leker under den första vintern respektive efter en vinter i havet. När 
det gäller honor, som behöver längre tid för könsmognad (Elliott 1994, Landergren 2001a, 
L’Abée-Lund et al. 1989), har de minsta lekfiskarna antagligen tillbringat en vinter i havet 
innan de leker nästkommande höst/vinter, medan den största andelen honliga lekfiskar 
förmodligen har varit två vintrar eller fler i havet innan leken. Detta stämmer överens med 
tidigare studier på andra platser (L’Abée-Lund et al.1989, Elliott 1994). Rubin et al. (2005) 
har tidigare observerat att hanar vandrat upp innan honor i Själsöån, men 2011 var det ingen 
skillnad mellan kön på uppvandringen, vilket kan bero på att den ”riktiga” hösten inte kom 
igång förrän i månadsskiftet november-december då det innan det var nästan torrt i 
mynningen pga lågt vattenstånd i ån och i havet och inga vindar som kunde trycka upp fisk. 
Tre små hanar kom visserligen innan vandringen kom igång på allvar men de gjorde inte att 
det blev någon signifikant skillnad mellan när hanar och honor vandrade upp.  

Konditionen vid uppgång skiljde sig inte mellan honor och hanar. Men för honor minskade 
konditionen mellan de tidigt uppvandrande till de sent uppvandrande även om sambandet var 
ganska svagt. Detta kan kanske förklaras genom att det blivit kallare i vattnet till senare delen 
av december och att tillgång på föda är sämre och tillväxten därmed lägre (L’Abée-Lund et al. 
1989, Elliott 1994, Knutsen et al. 2001) alternativt att de redan slutat äta inför leken (Rubin et 
al. 2005) trots att de inte vandrat upp i ån ännu. En annan förklaring skulle kunna vara att de 
som vandrade upp senare, kom senare just för att de hade sämre kondition och behövde äta 
upp sig ytterligare innan de kunde genomföra leken. Även längden på honor minskade svagt 
med tiden för uppvandring. Då det var bra förhållanden under hela december så kan man anta 
att de större honorna går upp för lek först, likt i vissa andra vattendrag (Elliott 1984), även om 
det var ett svagt samband och att det vandrade upp en del stor lekfisk även senare.  

Att större honor vandrar upp tidigare och leker först (Elliott 1984) verkar bara till viss del 
stämma överens med Själsöån 2011. Större honor kom visserligen upp först i ån, men då det 
inte var någon skillnad i vistelselängden uppe i ån vad gäller storlek på honorna som lekt klart 
och vandrat ut, stöder detta inte att de stora honorna leker först trots att de vandrade upp först. 
Anledningen kan dels vara den relativt korta tiden av bra förhållanden för lek, men kanske 
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även för att det var bra förhållanden med högt vattenstånd uppe i ån vilket kan ha gjort att de 
stora honorna stannat kvar längre även om de hade lekt klart först. Som tidigare nämnts 
observerades ingen lek under den första delen av säsongen när fisk fanns i ån, troligen på 
grund av att åns vattenstånd var för lågt. Många av de större honorna kom i slutet av 
november innan ån stigit och stod kvar långt nere i ån där vatten fanns. Första färdiga 
lekfisken kom inte ut förän 7 december, vilket stärker att det inte var nog med vatten i ån 
under den första delen av säsongen för att lek skulle kunna genomföras. Resultatet visade 
snarare att de som kom sent vistades i ån under kortare tid, vilket skulle kunna kopplas till att 
det var bättre förutsättningar för leken under den senare delen av lekperioden medan de första 
fiskarna fick vänta längre på bra förhållanden. Honor som spenderat längst tid i ån hade högst 
konditionsreduktion, vilket stämmer överens med tidigare studier (Rubin et al. 2005) och kan 
förmodligen förklaras av att leken är mycket energikrävande och att de inte äter något under 
tiden i ån (Rubin et al. 2005).  

När det gäller förändringar över tid visar mina resultat att variationen mellan år var stor men 
att inga trender gällande antal, längd på honor, kondition på honor och könsfördelning fanns, 
dvs populationen verkar stabil. Eventuella förändringar över tid kan ha påverkats av att inga 
data finns mellan 2003 och 2010 vilket gjorde att det föreligger ett glapp med information 
mellan 2003 och årets data. Bland annat finns en viss osäkerhet avseende årstrend och antal 
då fisk kan ha smitit förbi vid högt vatten och att fällan vissa år har kommit i senare än de 
första fiskarna vandrat upp. Det höga antalet fiskar under 2011 kan bero på att fällan kom ner 
i god tid innan uppvandringen startade och det var tätt vilket gjorde att fisken inte kunde 
missas. Medellängden hos honor hade inte samma variation utan låg kring medel för de flesta 
åren (µ=566 mm). Detta är intressant då det tyder på att förhållanden som temperatur och 
födotillgång som påverkar tillväxten (L’Abée-Lund 1989, Elliott 1994) verkar stabila över år 
och att fisketrycket inte är så högt att det påverkat populationen (se nedan). Vidare stöds detta 
ytterliggare då konditionen hos honor tycks vara stabil över år, även om det är större variation 
än medellängden. Vad gäller könsfördelningen verkar den vara stabil med ett visst övertag av 
hanar, med några år som undantag, vilket också tyder på att fisketrycket inte är för hårt. 

Om fisketrycket i framtiden skulle öka väldigt mycket skulle kanske öringpopulationen 
minska i storlek på grund av ett för stort uttag vilket skulle innebära färre reproducerande 
individer, samtidigt som medellängden skulle minska i och med att större och mer 
snabbväxande individer selektivt fiskas bort. Hanarna tenderar att vara mindre än honor, 
varför könsfördelningen under leken skulle kunna bli skev då fler könsmogna hanar och färre 
honor klarar sig under minimimåttet för fiske (500 mm). Storleken på de flesta hanarna som 
vandrade upp i Själsöån 2011 låg under 500 mm (µ=434) medan de flesta honorna var över 
500 mm (µ=568). Könsfördelningen verkar fortfarande vara stabil men om fisketrycket nu 
skulle öka borde trycket öka mer på honor än på hanar om man ser till storleksfördelningen. 
Ett sätt att jämna ut fisketrycket mellan könen skulle kunna vara att sänka dagens minimimått 
och att införa en fångstbegränsning för att inte uttaget ska bli för stort. Med tanke på den 
ökning i antalet fiskande som skett de senaste åren, framförallt manifesterat i antalet 
sportfiskare, kan en fångstbegränsning vara ett viktigt sätt att bibehålla en hög kvalitet på 
fisket och i förlängningen stimulera fortsatt fisketurism till Gotland. Detta kan vara att föredra 
snarare än att höja minimimåttet, vilket skulle kunna innebära ännu hårdare fisketryck på 
honor. För att säkerställa beståndet skulle man, då större honor får fler ägg och vanligen större 
ägg som ger större yngel med högre överlevnad (Elliott 1984, Landergren 2001a, Vallin & 
Nissling 2000) och dessutom gräver djupare vilket gör att det är mindre risk för att äggen 
spolas bort (Crisp & Carling 1989), kunna tänka sig att det vore bra med ett maximimått, s.k. 
fönsteruttag, för att freda de största honorna som man kan anta är viktigast för populationens 
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reproduktionsframgång och tillväxt. Allt detta skulle kunna vara ett sätt att säkra populationen 
runt Gotland för framtiden om fisketrycket skulle öka. Detta tillsammans med fortgående 
fiskevårdsinsatser, som restaurering av lekplatser och uppväxtområden samt att underlätta 
lekvandringen på olika sätt i vattendragen (Rubin et al 2004), bör innebära ett fortsatt starkt 
havsöringsbestånd runt Gotland. 
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SUMMARY 
 
Spawning migration of sea trout (Salmo trutta) in Själsöån, Gotland 

The sea trout (Salmo trutta) belongs to the family Salmonidae. It is an anadromous fish, 
which means that it lives in salt water and reproduce in freshwater, normally running water. In 
most cases, they return to the stream they once were born in to reproduce, so called "homing." 
Spawning migration usually occurs during the dark period of the day triggered by external 
factors. The spawning takes place in late autumn. The female digs a depression in a gravel 
bed and releases a portion of eggs. After the male/males have fertilized the eggs the female 
swim a bit upstream and repeat the same procedure, resulting in that the old red is covered by 
gravel. The female continues spawning until she has released all her eggs. Females are often 
courted by a dominant male, and sometimes several smaller, so-called "sneakers”, which 
means sexually mature but small males that have not been out in the sea, which all can 
fertilize the eggs. Large females produce more eggs, and usually bigger, meaning fry with 
higher survival, and further, large females dig deeper reducing the risk of eggs to flush away. 
The eggs hatch in early spring. After growth in the river for 1-4 years the juveniles, called 
parr, adapt to saltwater and migrate as smolts to the sea where they spend their life as adults. 

The sea trout population around Gotland can be considered a metapopulation with small 
vulnerable subpopulations, which are dependent on gene exchange between each other, 
probably by females who spread and spawn in other streams than the native. The gotlandic 
streams are small and often dry out. It has been shown that the sea trout is adapted to this by 
early migration to the sea. Fry/parr may, probably due to the low salinity of the Baltic Sea, 
migrate down to the coastal zone without getting adapted to the high salinity in the sea as 
normal for sea trout. This early migration occurs not only due to water deficit but because of 
competition, meaning that smaller less competitive individuals display early migration to the 
sea. Parr has been shown to have the same rate of survival in the Baltic brackish water as in 
freshwater. 

In this study, the sea trout spawning migration was studied in Själsöån, Gotland, to get a 
clearer picture of factors triggering the migration and time spent in the stream, and further by 
using previous data examine trends in e.g. the number and size of the migrating fish, with the 
overall aim to get a better understanding of factors affecting the spawning migration and thus 
be able to assess population trends of sea trout populations in the Baltic Sea. 

The studied river is a small stream located about 8 km north of Visby on Gotland. It runs 
through a nature reserve and is relatively unaffected by human activities. Sea trout were 
captured both in their upstream and downstream migration by a trap just upstream of the 
stream mouth. The fish were measured, weighed, sexed and photographed for recognition of 
individuals, and the dates of up- and downstream migration noted. External factors, as 
temperature in the water and the water levels were measured in Själsöån. Data on other 
external factors were received from SMHI (Swedish meteorological and hydrological 
institute). Potential differences in the time of upstream migration between sexes were 
analyzed using Mann Whitney U-test, and differences in size and condition between males 
and females were analysed with student’s t-test. Linear regression was used to see if size 
differed between early and late spawning individuals as well as to test if length of staying in 
the stream was correlated to the size of females, and further if length of stay in the stream was 
associated with date of upstream migration of individuals. Generelized Linear Model (SPSS) 
tested which of the external factors that were most important to describe the triggering of 
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upstream migration. Trends in the number of upstream migration fish, length and condition of 
the fish and sex distribution across years were analyzed with Spearman rank correlation test. 
These analyses were done for females only, except for the number of upstream migrating fish, 
as females normally is limiting the reproductive success and growth of population. 

In total 153 upstream migrating fish were caught in Själsöån 2011. There was no difference 
between sexes in time of upstream migration. Females were significantly larger than males, 
but there was no difference in fitness expressed as Fulton’s condition factor. Larger females 
with better fitness tended to migrate upstream before smaller ones in poorer condition, and 
females wich arrived later stayed in the stream for a shorter period then females entering the 
stream earlier. Females that stayed longer in the stream lost more fitness. The most important 
external factors triggering upstream migration of fish were found to be air pressure, air 
temperature and the wind direction. Low air pressure was correlated with higher water levels 
and stronger winds, the air temperature explained temperatures in the stream and in the sea. 
Low air pressure, temperatures below 7 degrees and wind directions from the western sector 
triggered upstream migration. Regarding trends it can be stated that there were large 
variations in the number, condition and sex distribution of fish entering the stream between 
years, while the average size varied less, but correlation tests showed no significant trend in 
the number, condition, sex ratio or length of migrating fish. It can thus be concluded that the 
population is stable. 

The autumn of 2011 was very special on Gotland, with temperatures above normal, no rainfall 
and light winds until early December. In December, however, the weather changed with 
several storms, heavy rainfall and temperatures falling to more normal levels. This situation 
probably influenced the results. The downstream migration of fish during this period was 
insignificant, probably due to the high water level in the stream throughout December, which 
may have resulted in that the trout could remain longer in the stream after spawning. 
Furthermore, the low water level early in the season may be the reason why the spawning did 
not start before the water flow had increased in December. The main external factors for 
upstream migration proved to be low air pressure, air temperature below 7ºC and winds from 
the western sector. Low air pressure was correlated with higher water levels in the sea and 
strong winds that might push the fish up when the winds were from the western sector. 
Temperatures in both the stream and the sea below 6-7 degrees seem to be a prerequisite for 
upstream migration initiated by low air temperatures. Many fishes migrated upstream before 
the water level in the stream had risen, but no spawning activity occurred before the water 
level in the stream rose. This observation was strengthened by the fact that the first fish 
migrating downstream came after that the stream had risen. Later in the season the water level 
in the stream was higher, probably stimulating the migration as there was a more continuous 
upstream migration during this period. 

In 2011 a higher number of spawning fishes than in earlier years (1992-2003) was 
documented, with the sex ratio close to average. The length distribution of the respective sex 
showed that the males were smaller, and probably younger, than females. Larger females 
migrated upstream earlier than smaller ones, like in other streams, but larger females spent 
equally long time in the stream as smaller ones, rather later spawners stayed shorter in the 
stream. This can be explained by the fact that the conditions for spawning being better during 
the later part of the period. 

Regarding changes between years, the results showed considerable variation in the number of 
fish, condition and sex ratio, except for the mean length of females. That the average female 
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length was near the average for all years is interesting because it suggests that conditions such 
as temperature and food availability that controls growth is stable, and that the fishing 
pressure is not too high. This is also supported by the insignificant trend in condition of 
females. The determination of changes over time may, however, have been affected by the 
absence of data between 2003 and 2010, which means that there is a gap of information. 
Regarding the number of fish the result may be biased as fishes may have passed the trap 
during periods of high water in previous years and further, as it some years was not in 
function early enough to catch the first migrating fishes. The high number of fish in 2011 may 
be due to the fact that the trap was set well before upstream migration started and it was tight, 
which meant that the fish could not pass without being trapped. 

If the fishing pressure would increase too much in the future, landing will increase and thus 
affect the Gotlandic trout population by fewer reproducing individuals entering the streams, 
decreased average length and skewed sex ratio with less females, as the males are in average 
smaller and may escape the minimum size (500 mm) for capture whereas females will not. To 
even the fishing pressure between the sexes, the minimum size for capture should be reduced, 
and most important should not be increased, as this would probably increase the fishing 
pressure on females even more. To ensure a stable population an introduction of a maximum 
catch of fish/year may be necessary. Furthermore, as large females are likely to be more 
important for the population development perhaps an introduction of a maximum size to 
protect the largest females should be established. This should, together with ongoing efforts of 
construction of suitable spawning sites in streams, ensure a healthy Gotlandic sea trout 
population for the future. 


