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Hushållningssällskapet står för:
Oberoende – som hushållningssällskap är vi fristående. Det finns inga ägare eller institutioner som styr vår verksamhet. Vi
ger dig råd som ger just dig mer.
Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser förmedlar vi via individuell rådgivning,
grupprådgivning och utbildning.
Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar
lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och
landsbygdsföretag.
Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla den värmländska
landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan
1803.
Hushållningssällskapet Värmland är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Rapporten är sammanställd av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland i samarbete med Västerrottnabygdens
fiskevårdsområdesförening och Sunne kommun. Projektet ingår i ett lokalt finansieras av LONA står för LOkalt
NAturvårdsarbete och finansieras till hälften med statliga medel.
Omslagsfoto: Brattaälv, ca 200 m nedströms Håtjärn.
Foton: Samtliga bilder är tagna av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland.
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Inledning
Bratta älv klassad som särskilt värdefull ur fiskevårdssynpunkt och värdefull ur naturvårdssynpunkt. I
älven finns höga naturvärden i form av sjövandrande öring samt flodpärlmussla. Bratta älv är ca 9 km
lång och är påverkad av faktorer som reglering, naturliga vandringshinder, vattenkraftproduktion
mm. Bratta älv hyser omväxlande biotoper och är förhållandevis varierande i sitt lopp. Den är ringa
påverkat av flottledsrensning. Den faller periodvis kraftigt, lutningen är hög (1,8 %) med ett flertal
kraftfulla forsar. Fem naturliga och två artificiella fall utgör vandringsinder för fisk. Vissa av dem är
partiella vandringshinder, vid högflöden. Hösten 2014 startade LONA-projektet ”Bratta älv – åtgärder
för att utveckla bestånden med flodpärlmussla, stationär- och sjövandrande öring”. Projektet pågår
fram till 2017 och är ett samarbete mellan Västerrottnabygdens fvof, Sunne kommun och
Hushållningssällskapet i Värmland. Projektet avser att skapa ett stabilt och bra öringbestånd som ska
öka förutsättningarna för ett livskraftigt bestånd av flodpärlmusslor i Bratta älv.
Denna biotopvårdsplan sammanfattar flodpärlmusslans utbredning och öringens status i olika delar
av Bratta älv samt redovisar åtgärdsförslag för biotopförbättrande åtgärder, både för flodpärlmussla,
stationär- och sjövandrande öring. Biotopvårdsplanen ska framförallt vara ett informationsmaterial
för Västerrottnabygdens fiskevårdsområdesförening (fvof) för framtida vård och förvaltning av
bestånden. Manualen kan dessutom utgöra underlag till övriga fvof i Sunne kommun i samband med
planering/genomförande av fiskvårdande åtgärder i andra.
Biotopvårdsplanen är uppdelad i två delar. Den första delen utgör en nulägesbeskrivning av
bestånden med flodpärlmusslor och öring i Bratta älv. Åtgärdsförslag och målsättning beskrivs i sju
uppdelade delområden. Den andra delen utgör fakta kring ekologin och hotbild för flodpärlmusslor
och öring. Syftet med faktadelen är att sprida kunskap om de båda arterna, och bidra till att förklara
lägessituationen och förklara syftet med föreslagna åtgärder.

Bakgrund
Sjön Rottnen, Sunne kommun, är känd för att hysa en unik skyddsvärd stam av storöring, den så
kallade rottnaöringen. Rottnaöringens framtid är dock osäker. Det största tillflödet till Rottnen är
Rottnan som mynnar i norra änden vid Gräsmark. Rottnan var fram till 1987 var den viktigaste
reproduktionslokalen för Rottnaöringen. När det s.k. Kymmenprojektet var klart 1987 hade en kraftig
utökning av vattenkraftproduktionen skett i bl.a. i Rottnan. Kymmenprojektet omfattade även
Granån och Kymmsälven som båda mynnar i Rottnan. För att kompensera vattenregleringens
påverkan på öringstammen finns en gällande vattendom (Vänersborgs tingsrätt 2006-12-22). I
medeltal sätts 5000 utvandringsfärdiga öringar ut varje år. Enligt domen ska öringarnas fettfena vara
klippta och ha en medelvikt på minst 140 gram vid utsättning. Fisken sätts företrädesvis ut i sjön
Rottnen och Kymmen. Vid några tillfällen har fisk även satts ut i Rottnan och i viss utsättning även
skett inom Borra älv och Bratta älv.
I Fiskeriverkets yttrande till vattendomen ansågs att årlig utsättning av rottnaöring inte är tillräckligt
för att kompensera fiskskadan av Kymmenprojektet. Fiskeriverket ansåg också att det finns
möjligheter att förbättra den naturliga reproduktionen av öring tillrinnande vattendrag till Rottnen,
dvs Bratta älv och Borra älv.
Rottnan och Granån har i stort sett obefintliga öringreproduktion, enligt genomförda elfisken. Man
vet inte om den odlade fisken vandrar upp i Rottnan för lek. Fiskutsättningarna har inte kunnat
ersätta Rottnans produktion som den var före 1987. Sammanfattningsvis är
kompensationsutsättningen total verkningslös med avseende på naturlig föryngring med
rottnaöringen. Återfångster av odlad fisk i Rottnen är även den mycket blygsam. Bratta älv och Borra
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älv är sedan 1987 de enda övriga tillflöden till Rottnen, där den skyddsvärda rottnaöringen kan
använda för reproduktion och är därmed mycket viktig för rottnaöringens framtida överlevnad
Kraftverksdammen i Västerrottna medför att endast 1,1 km av Bratta älv är tillgänglig för den
sjövandrande rottnaöringen som reproduktionsområde. Bestämmelser om t ex mintappning och
passage för fisk saknas. De få elfisken som genomförts tyder på ett klent bestånd med en osäkerhet
om rottnaöringen använder sträckan till reproduktionsområde. 2014 fångades dock två öringar med
avklippt fettfena i Bratta älv vid ett elfiske. Sträckan har dock mycket goda förutsättningar som
reproduktionslokal för rottnaöringen.
I Bratta älv förekommer flodpärlmusslor, i dagsläget vet man mycket lite om utbredning och tätheter.
Man har även mycket lite kunskap över det stationära öringbeståndet vid de lokaler där
flodpärlmusslor förekommer.

Bratta älv
Vattendraget rinner från Ängsjön, genom Håtjärnet och Dammyren till Rottnen, en sträcka på ca 9
km. Den har två namn, Ängsälven mellan Ängsjön och Håtjärnet, därefter Bratta älv. Den är påverkad
av faktorer som reglering, naturliga vandringsinder, försurning och skogsbruk. Numera bedrivs ingen
aktiv reglering vid utloppet ur Ängsjön, utan den naturliga fluktuationen följs. Bratta älv hyser
omväxlande vattenmiljöer och är förhållandevis varierad med avseende på ström-, djup- och
bottenförhållanden. Det finns ett flertal potentiella nyckelbiotoper som t ex blockrika forsar och
mindre fall, utströmningsområden och översilade klippor. Vattendraget är ringa påverkat av
flottledsrensning. Historiskt har det funnits kvarnar, sågverk mm vid flera lokaler längs älven, ruiner
finns fortfarande kvar. Bratta älv gör skäl för sitt namn, på vissa sträckor är lutningen hög med flertal
kraftiga forsar. Fem naturliga fall utgör vandringsinder för fisk. Tre av dessa finns mellan Sågbacken
och Dammyren. Ca 1,1 km från mynningen i Rottnen finns ett kraftverk som utgör ett definitivt
vandringshinder.

Karta 1. Bratta älv, Sunne kommun.
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Flodpärlmusslans förekomst i Bratta älv
Översiktliga inventeringar har gjordes 1984 och 1999. Skogsstyrelsen genomförde 1999 den senaste
översiktliga inventeringen. 10 lokaler på sträckan nedströms Dammyren till kraftstationen i
Västerrottna undersöktes. Samt 5 lokaler i Stampbäcken. Endast 6 musslor påträffades, varav 5 av
dessa var utanför de inventerade lokalerna, alla 6 musslor hittades nedströms Dammyren.
Under hösten 2014 har hela Bratta älv översiktligt inventerats med vattenkikare. Flodpärlmusslorna
är mycket lokalt förankrade och förekommer i tre tydliga ”lokaler”, se karta 2, som är separerade
från varandra och avskiljs av naturliga vandringshinder. Den nedre lokalen är från Dammyrens utlopp
och ca 250 m nedströms. Trots lokala mycket goda biotoper har inga musslor påträffats nedströms,
vilket är anmärkningsvärt. Om det sker föryngring är ännu oklart.

Karta 2. Flodpärlmusslans fördelning vid tre lokaler i Bratta älv.

Totalt hittades 177 flodpärlmusslor fördelade mellan 4 stycken i den nedre lokalen, 81 stycken i
mellersta och 92 stycken i den övre lokalen. Den mellersta lokalen var starkt påverkad av
bäverdämmen, en stor del av sträckan kunde inte inventeras. Sträckan har troligen betydligt fler
musslor än vad som kunde påträffas hösten 2014. Mer information kring musselförande lokaler med
åtgärdsförslag finns under rubrikerna ”Delområde 4” och ”Delområde 6”.

Vattenkvaliteten i Ängsjöns utlopp och i Bratta älv.
I Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning finns två vattenkemiska mätstationer i Bratta älv. En station vid
utloppet ur Ängen och en i vattendragets nedre delar, vid Västerrottna. Bl.a. undersöks
parametrarna färg och pH, se figur 1- 4. Färg och pH är viktiga parametrar för att utvärdera
musslornas förutsättningar i Bratta älv. pH bör/får inte understiga 6,2 och färgens medelvärde under
vårflödet bör vara < 80 mg Pt/l. Vattenkemins påverkan och gränsvärden för flodpärlmusslor beskrivs
närmare senare i rapporten under faktadelen.
Figurerna 1 och 3 redovisar lägsta uppmätta värden för pH varje år under mätperioden. Färgtalets
medelvärden vid enbart vårfloden kan tyvärr inte beräknas utan färgtalets årsmedelvärden i Bratta
älv har beräknats, se figur 2 och 4.
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Av figurerna framgår att det sker en förändring av vattenkvaliten nedströms. Färgtalet ökar och
lägsta pH är lägre i Västerrottna jmf. med Ängsjöns utlopp, vilket i sig inte är anmärkningsvärt.
Gränsvärdet för färg < 80 mg Pt/l, överstigs under 6 olika år under perioden 2006 – 2013 vid
Västerrottna. Färgtalet har en ökande trend vid båda mätstationerna även om Ängen ligger långt
under gränsvärdet. pH värdet har aldrig understigit 6,2 vid Ängsjöns utlopp medan nedre
mätstationen har pH värdet understigit 6,2 vid 11 mättillfällen av totalt 125. Som lägst har pH 5,8
uppmätts 1990.
Kalkningen i området inleddes 1982 med kalkning av Öster- och Väster Svantjärn. 1984 tillkom
Ängsjön. Motiven för kalkning är röding, öring, flodkräfta, mört, sjövandrande öring, flodpärlmussla
samt sällsynta arter av bottenfauna.
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Figur 1. Minsta uppmätta pH varje år för perioden 1979 – 2014 vid Ängens utlopp, provtagningsstation 17STA1555. pH har
aldrig understigit pH 6,2 vid totalt 54 mättillfällen.
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Figur 2. Färgtalets årmedelvärden för den övre mätstationen 17STA1555 (utlopp ur Ängsjön). Totalt har 54 mättillfällen
genomförts. Färgtalet har en ökande trend men ligger klart under riktvärdet <80 mg Pt/l.
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Figur 3. Minsta uppmätta pH varje år för perioden 1987 – 2014 vid den nedre mätstationen 17STA0883 (Västerrottna) i
Bratta älv. pH har understigit pH 6,2 vid 11 av totalt 125 mättillfällen.
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Figur 4. Färgtalets årsmedelvärden för perioden 1987 – 2014 vid den nedre mätstationen 17STA0883 (Västerrottna) i Bratta
älv. Färgtalet har en ökande trend. Sex årsmedelvärden ligger över riktvärdet <80 mg Pt/l.

Anledningen till varför det är lägre pH och högre färgtal i Bratta älvs nedre delar är att ett flertal
tillflöden mynnar i Bratta älv; Håltjärnsbäcken, Ötjärnsbäcken, Lövfallsbäcken, Godbäcken och
Stampbäcken m.fl. Avrinningsområdena för resp. bäck utgörs framförallt av mossar med ett fåtal
inslag av mindre tjärnar. Normalt har bäckarna låga flöden. I samband med kraftig nederbörd kan
bäckarna mångdubbla sin storlek och bidra med betydlig transport av finpartikulärt material ut i
Bratta älv. Sammantaget finns bra vattenkemiska förutsättningar för flodpärlmusslor i den övre delen
av Bratta älv. Det sker ett kontinuerligt tillflöde nedströms som påverkar vattenkemin, men
bedömningen är att vattenkemin är tillfredställande inom de lokaler där musslor förekommer.

Öring och andra fiskarter i Bratta älv
Längs Bratta älvs 9 km långa sträcka är det framförallt vid en lokal ”V Sågabacken”, där kontinuerliga
elfisken genomförts sedan 1999. Elfiskelokalen ingår i Länsstyrelsens effektuppföljning av
kalkningsverksamheten i området. Ytterligare två elfisken 1999 och 2001 har genomförts nedströms
kraftstationen i Västerrottna. Före LONA- projektets start var dessa elfiskelokaler det enda
referensmaterialet som fanns att tillgå för att bedöma öringens tätheter och beståndsutveckling
samt förekommande fiskarter. Givetvis har fiskrättsägarnas kunskap varit mycket viktig för att
beskriva förekommande fiskarter. LONA-projektet kommer under perioden 2014 – 2017 genomföra
flertalet elfisken för att samla in mer kunskap om öringen i Bratta älv och i 3 – 4 tillflöden. I tabell 1,
redovisas genomförda elfisken 2014 från LONA-projektet.
I Bratta älv finns få fiskarter. Uppströms kraftstationen har endast två arter fångats vid elfiske, elritsa
och öring. Bäcknejonöga har fångats vid ett tillfälle. Abborre och röding finns i Ängsjön. Abborre
förekommer i Dammyren och Håtjärnet. Om det förekommer mört och gers är oklart. Nedströms
kraftstationen har gädda och bergsimpa fångats vid elfiske, flera fiskarter som t ex. lake kan vandra
upp från Rottnen men har aldrig påträffats vid elfisken. Enligt fiskrättsägare Ove Berglund,
Västerrottna, förekommer mer lake i näten numera jämfört med tidigare, vid nätfiske i Rottnen.
Enligt C. Cederströms fanns följande fiskarter 1897 i Ängen abborre, elritsa och röding. I Håtjärnet
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abborre, elritsa och öring. I Ötjärn abborre och elritsa. I Östra och Västra Svarttjärn fanns abborre,
gädda och mört. I boken framgår det att det fanns god fisketillgång i båda tjärnen 1897. I Rottnen
fanns under denna period abborre, gädda, gers, ruda, mört, elritsa, nors, siklöja, öring, lake, ål. Det
fanns god tillgång på siklöja och nors. Siklöjan når en längd av 6 – 7 tum (15 – 18 cm) och det fanns
stora exemplar av nors. En intressant notering från boken är det fanns öring i Rottnen men var
sällsynt.
Genomförd biotopvård
Biotopvårdande åtgärder har genomförts i två etapper i form av att lägga ut lekgrus för öring. Under
1990-talet iordningsställdes några lekplatser nedströms kraftstationen i Västerrottna. 2000-2001
byggde fvof en bassängtrappa i trä vid kraftverksdammen i Västerrottna, som aldrig togs i bruk.
Trappan är numera raserad. Fvof i samarbete med Länsstyrelsen, Kjell Qvarnström, Bäckakuten,
utförde biotopvårdande åtgärder 2004- 2005, framförallt genom att iordningställa:
•
•
•

10 lekbottnar mellan Västerrottna (uppströms dammen) och Ängsjön.
ett omlöp förbi Dammyren.
Förbättra fiskvandring förbi naturliga vandringshinder på sträckan uppströms kraftstationen
och till Dammtjärn

Några utvärderingar av åtgärderna har inte genomförts tidigare. I elfiskelokalen ”V Sågbacken”
anlades en av 10 lekbottnar 2004 – 2005. Resultatet kan användas till utvärdering av en anlagd
lekbotten. Tätheten av öring båden för 0+ och äldre på lokalen har haft en positiv utveckling men
med vissa variationer, se figur 5 och tabell 4.
Resultat från elfisken
Nedströms kraftstationen, ”ovan bron”, anlades lekbottnar under 1990-talet. Förutsättningarna för
öringlek och uppväxtområden för årsyngel i anslutning till bron bedöms som mycket goda. Trots de
goda förutsättningarna är tätheterna låga, se tabell 1. Med tanke på att stor sjövandrande öring har
möjlighet att nyttja sträckan är tätheterna anmärkningsvärt låga. De förväntande tätheterna är ca 30
öringar/100 m2 vilket kan jämföras med resultaten från genomförda elfisken som varierat mellan 0,5
– 6,8 öringar/100 m2. Det finns inget som tyder på att området nyttas av sjövandrande öring. Det
finns tydligen faktorer som påverkar produktionen av öring negativt i Bratta älvs nedre del, dvs. den
del som är helt avgörande för Rottnaöringen. Fler elfisken kommer genomföras på sträckan som ska
göra underlag för ytterligare utvärdering.
Det lekområde som anlades 2002 vid” V Sågabacken” har haft en bättre utveckling, men med vissa
variationer, se figur 5.
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Figur 5. Beståndsutvecklingen i V Sågabäcken. 2004-205 anlades ett lekområde i elfiskelokalens nedre del. Beståndet har en
positiv utveckling med en ”rekordtopp” 2012.

Tabell 1. Sammanställning av elfiskedata från Bratta älv. 0+ avser årsyngel och >0+ är öringar som är 1 år och
äldre. Första elfisket gjordes 1999. Ovan bron = ca 300 m nedström kraftstationen, ”Kullebroa” = ca 600 m innan
mynning i Rottnen, V Sågabacken = ca 400 m nedströms Dammyren, N. kvarnruinen = 250 m uppströms
Håtjärnet. Tabellen innehåller medeltätheter (antal individer/100 m2) av öring från alla fiskade år på respektive
fiskelokal. Förv.nölax är förväntad fångst (antal individer/100 m2) på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas
med elfisketprotokollet som underlag med en bedömning hur mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån
vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på vattendragets
Ekologiska status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
Lokal
År
Öring
Öring
Tot
Förv.
VIX0+
>0+
Öring
nölax
klass
Ovan bron
1999
3,2
1,5
4,7
29,94
2
2001
0,5
0
0,5
27,83
2
2014
2,4
4,4
6,8
30,11
2
”Kullebroa!”
2014
5,7
7,8
13,5
30,62
2
V Sågabacken
1999
12,5
8,7
21,2
28,0
2
2001
4,6
14,9
19,5
28,0
2
2003
14,3
12,0
26,3
29,34
2
2005
23,6
14,3
37,9
28,63
2
2007
6,7
6,7
13,4
28,0
2
2009
10,1
11,07
21,8
26,06
2
2012
37,5
23,6
61,1
27,44
1
Omlöpet
2007
1,6
12,4
14,0
14,84
2
N. kvarnruin
2014
8,0
36,3
44,3
35,83
1

Vilka är förväntade tätheter på öringbestånden i Bratta älv?
Hur mycket öring kan man förvänta att en lokal i Bratta älv ska producera? VIX klassificeringen
ligger till grund för kvalitetsfaktorn fisk, en bedömningsgrund för klassificeringen av ekologisk
status utgående från elfiske. Värdet sammanställs av Berit Sers, SLU från databasen för provfiske
(elfiske) i vattendrag (SERS). En viktig faktor i VIX-klassificeringen är skillnaden mellan faktisk
fångst och förväntad fångst av laxartad fisk. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från
elfiskeprotokoll och är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup,
bredd, substrat, död ved, mm. samt en statistisk jämförelse med andra elfiskelokaler. I tabell 5,
framgår den förväntande totala mängden öring för just den elfiskade lokalen, under kolumnen
”Förv. nölax”. Men det finns vattendrag i Värmland som har 3-4 gånger högre tätheter än det
framräknande förväntade tätheten. ”För .nölax” ger dock en bra målbild vilka förväntningar man
bör ha på produktionen med öring i en viss lokal i Bratta älv. Tätheterna vid ”V Sågabacken”
varier och vid två tillfällen (2005, 2012) har tätheterna varit högre än de förväntande (tot.ca 27
öringar/100 m2).
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En annan metod för att bedöma tätheterna i Bratta älv är att jämföra tätheterna med andra elfisken i
likartade vattendrag. Normala tätheter för öring i ett vattendrag som Bratta älv med ett
avrinningsområde som är <100 km2 kan utläsas ur tabell 2. Percentilintervallen 25 % - 75 % är
normala värden (markerade med fet stil i tabell 2) dvs. värden mellan 11,5 – 71,5 öringar/100 m2 kan
anses som normala tätheter. T.ex. elfisket vid Sågabacken 2007 gav totalt 13,4 öringar/100 m2. Enligt
tabell 2 hamnar det på ca 25 % - percentilen dvs bland de 25 % lägst noterade i denna typ av vatten,
men är ändå normala värden. Tabellen är hämtad ur ”Jämförandevärden från Svenskt Elfiskregister,
Information från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2008.”
2

Tabell 2. Jämförvärden, beräknad täthet per 100 m av unga (0+) och vuxna öringar (>0+), elritsa och simpor i
insjöringvattendrag i södra Sverige, beroende på avrinningsområdets storlek. Tabell hämtad ur rapporten för
”Jämförvärden” (Sers m.fl. 2008). Vid bedömning av percentilerna används: Värden under 1 % -percentilen =Extremt låga,
Värden under 5 % -percentilen =Mycket låga, Värden mellan 5- och 25 % -percentilen =Låga, Värden inom 25%- till 75%percentilen =Normala, Värden mellan 75%- och 95%-percentilen =Höga, Värden över 95%-percentilen =Mycket höga
Värden över 99 % -percentilen =Extremt höga

Percentiler Öring 0+
<100 km2
1%
0
5%
0
10 %
0,7
25 %
4,0
50 %
18,1
75 %
52,0
90 %
94,4
95 %
129,3
99 %
224,5

Öring >0+
<100 km2
0
0,3
1,2
3,7
9,4
20,3
35,5
44,0
78,9

Öring totalt
<100 km2
0,7
2,2
4,1
11,5
30,7
71,6
123,6
107,7
250,8

Elritsa
<100 km2
0,3
0,5
0,8
1,6
6,2
23,3
91,6
135,6
267,5

Simpor
<100 km2
0,7
1,0
1,5
3,8
14
38,5
99,6
138,4
-

Beskrivning av delsträckor med åtgärdsförslag för öring och
flodpärlmussla
Bratta älvs fallhöjd är 167,5 m vilket ger en procentuell lutning av 1,8 %. På vissa kortare sträckor är
den lutningen högre och innehåller naturliga vattenfall som utgör vandringshinder för fisk. Vid vissa
omständigheter, vid högflöden, kan möjligen öring passera vissa av fallen. Två av de naturliga fallen
är definitiva vandringshinder, även för öring. Det finns två artificiella vandringshinder och sex
naturliga. Bratta älv delas i denna rapport in i sju delsträckor som avgränsas av just vandringshinder,
vilket innebär att öring endast kan vandra inom varje delområde, se karta 3 och 4. I delområdena 1
och 7 förekommer de artificiella vandringshindren. Inom delområde 3 finns elfiskelokalen ”V
Sågebacken”. I övrigt finns liten kunskap om öringens utbredning och tätheter. Den sjövandrande
Rottnaöringen har endast tillgång till ”Delområde 1” pga. av att kraftstationen utgör ett definitivt
vandringshinder. Före LONA-projektets start hösten 2014 har endast två elfiskelokaler undersökts, se
tabell 1. Lokalen ”V Sågbacken”, inventeras fortlöpande av Länsstyrelsen via
kalkningseffektuppföljning. Det viktiga reproduktionsområdet för den sjövandrande Rottnaöringen,
”Delområde 1”, har endast inventerats 1999 och 2001. Inget elfiske har före projektet genomförts
uppströms Dammyren.
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Karta 3. Bratta älv delas in i 7 delområden som avgränsas av naturliga eller artificiella vandringshinder. Kartan visar
delområde 1 – 4

Karta 4. Delområden 5 – 7.

Hösten 2014 inventerades/fotvandrandes Bratta älvs hela sträcka, från mynningen i Rottnen till
Ängsjöns utlopp, av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. Målsättningen var att
kartlägga förekomsten av flodpärlmusslor samt dokumentera behov av biotopvårdsåtgärder i syftet
att öka öringbestånden, framförallt i förhållanden till förekomsten av flodpärlmusslor. Med
vattenkikare genomfördes översiktliga undersökningar. Nedan beskrivs delområdena och
förekomsten av flodpärlmusslor och öring samt åtgärdsförslag. Vissa åtgärder ska genomföras via
LONA-projektet där Västerrottnabygdens fvof är en mycket viktig aktör för praktiska arbeten.
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Delområde 1.

Karta 3. Delområde 1. Blå triangel – vandringshinder. Röd stjärna – elfiskelokal.

Sträcka 1
Från mynningen i Rottnen och ca 250 m uppströms domineras av stor sten och block med forsande
karaktär. Brist på uppväxtmiljöer för mindre öring och stor brist på leksubstrat. Sträckan saknar
djuphålor, maxdjup vid lågvatten 45-50 cm. Hela sträckan rinner genom en ravin med en frodig
kantzon.

Sträcka 1. Bratta älv vid mynningen i Rottnen, vid olika vattenstånd.

Åtgärdsförslag
• Möjlighet finns att anlägga två lekområden om tot. ca 9 m2 på sträckan men dessa är inte
optimala och det finns risk för bortspolning av lekgrus vid högflöden. En gammal traktorväg
går längs södra sidan som kan användas för att köra fram lekgrus.

14

Sträcka 2.
Sträcka 2 är det viktigaste reproduktionsområdet för Rottnaöringen. Sträckan har flackare partier med

stort inslag av grus och sand. En varierande kantzon av löv omger större delen av sträckan med
mycket med död ved lokalt i vattnet. Sträckan nedströms bron domineras av strömmande partier
med små inslag av forsnackar med tillfälliga ökningar av vattenhastigheten. Betesmark för nötdjur
omger båda sidorna nedströms bron. Vid en lokal finns omfattande klövtramp ned i vattendraget
med risk för slamning. Nedströms bron finns flera mycket fina biotoper samt områden som utgör
lekområden med goda uppväxtmiljöer för årsynglen. Sträckan har även bra förhållanden för större
öring. Vid fältbesök i september 2014 noterades 35 – 45 öringar i storleksintervallet 25 – 35 cm. 2014
genomfördes ett elfiske vid ”Kullebroa”. Lokalen bedömdes vara mycket lämplig och tätheterna
borde vara höga. Ett potentiellt lekområde låg i den övre delen av sträckan som var det första bra
lekområdet för en sjövandrande öring. Tre arter fångades, bergsimpa, elritsa och öring. Tätheterna
för 0+ var låga medan tätheterna för bergsimpa var relativt höga. De förväntade tätheterna för öring
utifrån lokalens förutsättningar var ca 30 öringar/100m2, se tabell 4.
Tabell 6. Elfiskeresultat ”Kullebroa” 2014-09-29.

Vid elfiskelokalen ”ovan bron” var öringtätheterna riktigt blygsamma och bedömas till ”Låga”.
Dessutom var simpornas tätheter 2014, 42,2 simpor/100 m2 ännu högre jmf. med ”Kullebroa” och
kan bedömas till ”Höga tätheter”, se tabell 2.

Del av sträcka 2, nedströms bron.
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Det som var anmärkningsvärt vid elfiske 2014, Ovan bron, var att det fångades två öringar med
avklippt fettfena. Öringarna var 240 resp. 285 mm, båda var hanar. Det kan betyda att
stödutplanterad öring i Rottnen vandrar upp i Bratta älv. Om de lyckas med reproduktionen är dock
oklart, resultatet från elfisket tyder inte på det.
Tabell 7. Elfiskeresultat ”ovan bron”.

Har simpornas höga tätheter påverkan på öringbeståndet inom ”Delområde 1”?
Förr oroade man sig ofta för att simporna konkurrerade bort matnyttigare fisk och flera gånger har
man försökt ta bort simporna ur vattnen, något som naturligtvis inte går. Simporna hör naturligt
hemma i Bratta älv. När det gäller vem som äter vem är det nog snarare så att det är öring som äter
småsimpor. I vatten där öring slagits ut kan därför simpbestånden nå höga tätheter. De höga
tätheterna är snarare ett tecken på att öringbeståndet är så klent att simporna därmed får utrymme
att öka i omfattning.
Åtgärdsförslag
• Förbättra befintliga lekområden genom att luckra upp stenpälsen med järnspett på. Under
1990-talet iordningställdes flera lekbottnar direkt uppströms och nedströms bron, dessa
behöver justeras och optimeras. Optimera strandnära uppväxtmiljöer för årsynglen i
anslutning till lekområdena. Totala ytan av dessa är ca 20 m2.
• I anslutning till ”Kullebroa” ska ca 10 m2 lekbotten anläggas med tillförsel av nytt leksubstrat.
Lekbottnarna ska först förberedas och uppväxtmiljöer skapas i direkt anslutning. Till
”Kullebroa” går en gammal traktorväg som gör det lättillgängligt för transport med lekgrus
med en traktor.
Målsättning
Målsättningen med att förbättra befintliga och skapa ca 10 m2 nya lekområden är att uppnå tätheter
inom den 75 % -precentilen (se tabell 5) dvs. ca 70 öringar/100 m2 i anslutning till de åtgärdade
sträckorna.
I sträcka mellan bron och ”Kullebroa” sågs strax före lekperioden 2014, 30 – 45 stycken lekmogna
öringar (25-35 cm), 10-15 av öringarna sågs i anslutning till ”Kullebroa”. Om dessa öringar skulle lekt
2013 borde tätheterna vara betydligt högra. En hypotetisk beräkning: En hona i storleken 25 – 35 cm
har ca 300 romkorn. Räknar man med 5 – 20 % överlevnad till 0+ kan varje hona bidra med 15 – 60
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stycken 0+. Om det vore fem honor av de noterade 10-15 öringarna, som lekte i nära anslutning till
”Kullebroa” skulle de tillsammans producera mellan 75 – 300 stycken 0+. Öringungar (0+) är i regel
väldigt stationära utifrån den plats de kläcks. De rör sig oftast inom ett hundratal meter, men inte
mer än 200-300 m. Laxfiskar har relativt få ägg/hona och gör således en stor investering i varje ägg.
Mängden ägg kan vara 1000 – 1800 per kg hona. Då förstår man hur viktigt det är att få upp
storvuxen (> 1 kg) sjövandrande öring till lokalen för att optimera produktionen.
Sträcka 3.

Sträcka 3. Turbinutlopp vid kraftstationen i Västerrottna.

Sträckan är kraftigt påverkad. Sten/block har flyttats upp på land, troligen ganska nyligen med syftet
att vattnet snabbare ska rinna undan nedströms turbinen. Dessutom fanns två bäverhyddor 2014
som utgjorde vandringshinder. Bäverdammarna hade en ca 150 m lång dämmande effekt på sträckan
t.o.m. turbinen. Sträckan 3 kan optimeras med biotopvård. Möjligen kan fler lekområden anläggas
efter genomförd biotopvård.
Åtgärdsförslag
• Återföra sten från strandkanten, kan till stor del göras manuellt.
• Anlägga 1 -2 lekområden med lekgrus på en total yta av ca 10 m2.
• Bäverjakt och utrivning av bäverdammar mellan 1 maj-31 augusti då ej tillstånd från
länsstyrelsen behövs.
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Delområde 2.

Mycket bra biotoper för både
öring och musslor

Karta 4. Delområde 2. Blå triangel - vandringshinder

Sträckan är ca 2 km lång. Hela sträckan har mycket fina biotoper för öring. En kvarnlämning vid
”Sandkullen”, är ett av få tecken efter mänsklig påverkan. Större delen av sträckan har ett naturligt
utseende. Sträckan är varierande mellan strömmande partier med inslag av forsande/stråkande
partier. Flera djupare ”hålor” utgör utrymme för större öring. Lekområden med grusbottnar
förekommer vid flera lokaler inom hela delsträckan. Vissa sträckor i övre delen av delsträckan har
mycket fina naturliga lekbottnar. Bävern är aktiv med byggandet av dammar som periodvis utgör
vandringshinder. En damm som utgjorde vandringshinder 2014 rasade i samband med högt
vattenflöde hösten 2014. En bäverdam finns också alldeles uppströms kvarnruinen vid ”Sandkullen”.
Minst en lekplats anlades på sträckan 2004-2005. Två öringförande tillflöden mynnar i sträckan,
Stampbäcken och Lövfallsbäcken. Öring har noterats i båda bäckarna och kommer elfiskas 2015.
Periodvis omges närliggande landområden av betesmark.
Vid sträckan mellan Stampbäckens och Lövfallsbäckens mynning i Bratta älv, ca 650 m, ändras
karaktären till en dominans av sten/grus i bottensubstratet med avsaknad av större sten.
Strömmande sträckor med inslag av kortare forssträckor/nackar dominerar. Sträckan har ett
meandrande lopp på flackare landområden med inslag av djupare partier. I strandkanterna finns lera.
Bottnarna saknar vegetation och inger näringsfattiga förhållanden. Mink, bäver och häger använder
området flitigt. Bottnarna bör vara mycket lämpliga för flodpärlmusslor, men inga kunde påvisas med
vattenkikare. Hela sträckan har mycket fina lekförhållanden för öring men något sämre
uppväxtmiljöer för årsynglen. Det har aldrig genomförts elfiskeundersökningar på sträckan. Hösten
2015 planeras elfisken genomföras för att bl.a. undersöka öringtätheterna. Den övre delen av
delsträckan avbryts med ett vandringshinder i form av en naturlig fors/fall över klipphäll.
Vid fältbesök i början av oktober 2014 kunde inga lekgropar eller tecken på öringlek noteras i
delsträckans övre delar.
Framförallt den övre delen av delsträckan har mycket lämpliga miljöer för flodpärlmusslor. Ca 1 km
uppströms finns närmast kända förekomsten. Varför finns inte flodpärlmusslor på denna sträcka?
Under årens lopp borde neddriftande musslor/larver hamnat på sträckan.
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Åtgärdsförslag
• Utrivning av bäverdammar mellan 1 maj-31 augusti då ej tillstånd från länsstyrelsen behövs.
De personer som ska riva dammar är jakträttshavare inom området.
• Bäverjakt under allmänna jakttiden för bäver: 1 oktober - 15 maj.
• Elfiskeundersökningar.
• Om behov finns ska naturliga lekområden förbättras. Med järnspett ska ”stenpälsen” luckras
upp samt ska uppväxtmiljöer för årsynglen.

I övre delen av delområde 2 finns flera mycket fina naturliga lekområden för öring och lämpliga miljöer för flodpärlmusslor
som bilden visar. Ingen mussla påträffades inom delområde 2.

Målsättning
Öringtätheterna bör uppgå till 30 - 50 individer/100 m2.
På sikt möjliggöra at Rottnaöringen kan använda delsträckan som reproduktionsområde genom att
skapa en fiskpassage förbi kraftverket i Västerrottna i form av ett omlöp eller fisktrappa.
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Delområde 3

Anläggning av 1-3 lekområden.
Kräver tillförsel av lekgrus

Karta 6. Delområde 3. Blå triangel – vandringshinder. Röd stjärna – elfiskelokal.

Ca 50 m nedströms elfiskelokalen vid ”V Sågtorpet”. Ruiner efter sågverk till höger i bild.

Sträckan är ca 700 m och innehåller 3 naturliga vandringshinder i form av fors/fall över bergshällar.
Sträckan har en hög lutning, ca 7 % vilket kan sammanfatta sträckan till att det dominerade
strömtypen utgörs av fors. Bottensubstraten består av sten och block med begränsad tillgång till
grusmaterial och därmed få lämpliga lekområden. Sträckan är påverkad av människor, spår finns
efter såglämningar. Ett lekområde anlades 2004-2005 som ligger i elfiskelokalen ”V Sågbacken”, se
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tabell 5 och figur 4 för resultat. Från kraftledningsgatan och ca 150 m nedströms finns ett område
som går att utveckla genom att anlägga 1-3 lekområden. Området är dock känsligt pga. av den höga
lutningen som riskerar att spola bort utlagt lekgrus. Delområde 3 har därför låg prioritet.
Inga flodpärlmusslor noterades. Det finns heller inga lämpliga miljöer på sträckan.
Åtgärdsförslag
• Förbättra befintligt lekområde inom elfiskelokalen med uppluckring av stenspäls samt
tillförsel av nytt leksubstrat om behov finns. Lekområdet är ca 5 m2.
• Ev. anlägga 1 – 3 lekområden på en utvald sträcka av ca 75 m. Sträckan är belägen ca 100 m
nedströms kraftledningsgatan. Lekområdet är i behov av tillförsel av leksubstrat samt skapa
uppväxtmiljöer för årsyngel.
Målsättning
• Bevara och stabilisera tätheterna runt 30 individer/100 m2 vid elfiskelokalen.

Delområde 4

Förekomst av musslor

Karta 7. Delområde 4. Blå triangel – vandringshinder

Detta är det största delområdet med en sträcka av ca 2,9 km (inkluderat Dammyren). Det är inom
detta område det börjar förekomma flodpärlmusslor. Sträckan är varierande med Dammtjärn, djupa
och lugnflytande partier samt längre sträckor med fors. Det finns få eller inga tecken på mänsklig
aktivitet i form av flottledsrensningar eller likande. Omfattande avverkningar i direkt anslutning till
vattendraget, utan kantzoner är den moderna mänskliga påverkan. Ett öringförande tillflöde,
Ötjärnsbäcken, mynnar i sträckan. Sedan 2004-2005 finns ett omlöp vid Dammtjärn förbi en delvis
underhållen damm. Delområdet avgränsas av naturliga vandringshinder. Området har delats in i
mindre delsträckor, som redovisas nedan.
Sträcka 1
Från Dammtjärn utlopp och ca 300 m nedströms. Från utloppet och 200 m nedströms finns bra
lekområden för öring och även bra miljöer för flodpärlmussla. Totalt 4 musslor noterades, varav den
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minsta var ca 3 cm. Musslorna fanns vid två lokaler varav tre satt i en grupp. Enligt noteringar från
Bo-Erland Johansson, Skogsstyrelsen 1998 synobserverades sex musslor på sträckan. Två lekplatser
anlades 2004-2005. Öring noterades vid fältbesök i sep/okt 2014. Inga tecken på lekgropar eller
parningsaktivitet noterades. Sträcken nedströms Dammyren har god tillgång till grus som utgör
lämpligt leksubstrat på flera lokaler. En fundering som uppkom vid fältbesöket var om sträckan
används av öring från Dammtjärn dvs. av nedströmslekande öring?
Vecka 43. 2014 föll ca 100 mm regn. Bratta älv steg kraftigt och dammen vid Dammyren svämmande
över. Omlöpet räckte inte till för att hålla jämna steg med vattenföringen. Dammen har påverkats
tidigare av höga flöden och vissa delar av dammkrönet har spolats bort.
Åtgärdsförslag
• Underhåll och förbättringsåtgärder av befintliga lekplatser.
• Anlägga två nya lekområden direkt nedströms dammyren med en total yta av 5-7 m2.
• Elfiske
• Samla de 4 flodpärlmusslorna till en plats uppströms en lekplats.
• Förstärkningsåtgärder av dammen vid Dammyren. Säkerställer ett breddavlopp via
dammluckorna för högflöden eller att man sänker eller breddar omlöpets inlopp.
• Undersöka förekomsten av fler musslor på de 200 m nedströms Dammtjärn.
Målsättning
Optimera förutsättningarna för de få kvarvarande flodpärlmusslorna på sträckan. Tätheterna av
öringens årsyngel ska vara > 10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans behov av
värddjur.

Sträcka 1. Ca 100 m nedströms utloppet ur Dammyren.
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Sträcka 2
Sträckan omfattar inloppet i Dammyren (Finnängen) till Björnhålebäckens mynning i Bratta älv, ca
750 m. Ca 700 m är påverkad av 3 - 5 bäverdammar. De övre ca 50 m är strömmande med mycket
fina biotoper för öringlek och musslor. De nedre 700 m är lugnflytande pga. av bäverdämmen vilket
gjorde det omöjligt att vada. Nedströms den nedre bäverdammen, ca 300 m uppströmms
dammyren, fanns grusbottnar med leksubstrat och en flodpärlmussla hittades. Flera skalrester
noterdes. I de lugnare partierna förekommer rikligt med kransalgen Nitella sp. Bäverns omfattande
byggverk har medfört att Bratta älv ändrat flödesriktning och rinner över mossmarker istället för
huvudfåran samt bidragit till omfattande sedimentering nedströms dammen.

Sträcka 2. Ca 150 m uppströms mynningen i Dammyren fanns en bäverdamm 2014 som dämde älven. Till vänster i bild går
den naturliga huvudfåran. Dammen ledde om älven och passerade över en mosse.

I huvudfåran noterades 9 flodpärlmusslor i kraftigt sedimenterad botten. Trots att älven rinner
genom våtmark utgörs botten av grus med bra lekomöjligheter i den naturliga fåran, som bävern
med sina dämmen påverkar i allra högsta grad. 200-300 m med mycket bra miljöer för musslor och
som lekområde för öring, är kraftigt påverkade av bävern. Dammarna medför sedimentering av
bottnar samt utgör vandringshinder för fisk. Totalt noterades 81 musslor på sträckan. Siffran är
troligt i underkant då stor del av sträckan inte kunde undersökas. På en sträcka av ca 50 m hittades
ca 60 musslor, antalet musslor minskade uppströms. Troligen finns de högsta tätheterna längre ned i
sträckorna som påverkas av bäverns dämmen. En öring på ca 1 kg noterades med vattenkikare
mellan två bäverdammar i oktober 2014. Öringen kunde inte vandra uppströms för lek, eftersom
bäverdammen (vid besökstillfället) var ett vandringshinder.
Strax nedströms Björnhålebäckens mynning i Bratta älv lekte öring hösten 2014. Ett par i storleken 25
– 35 cm grävde lekgrop, ca 10 m uppströms övergången till lugnflytande partier. I normala fall finns
mycket troligen bra lekområden närmare Dammyren, men dessa är numera (2014) påverkade av
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bäverdammar som förhindrar att öring från Dammyren kan vandra upp för lek. Dessutom är sträckan
det område som har absolut flest antal musslor.

Sträcka 2. Redan efter ca 80 – 100 m uppströms dammyren finns bra lekbottnar. Området är hårt påverkat av
bäverdammar. Ovan i bild en raserad damm. Flodpärlmusslor hittades på lokalen.
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Sträcka 2. En sträcka med fin grusbotten lämplig för både öringlek och flodpärlmusslor. Hela sträckan är påverkad av
bäverdämmen, en av dem ses i bilden. Normalt är vattenströmmen betydligt högre. I sträckan hittades ca 60 musslor på 50
m. Nedströms blev vattendjupet för stort och inventering blev omöjlig att genomföra. Troligen finns betydligt fler musslor
som inte är lokaliserade.

Övre delen av sträcka 2, uppströms övre bäverdammen. Öringlek till höger i bild. Det ljusa partiet i botten är en lekgrop.
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Åtgärder
• Utrivning av bäverdammar mellan 1 maj-31 augusti då ej tillstånd från länsstyrelsen behövs.
De personer som ska riva dammar är jakträttshavare inom området.
• Bäverjakt under allmänna jakttiden för bäver: 1 oktober - 15 maj.
• Flytt av musslor från området till område i sträcka 3, dvs uppströms den bäverpåverkade
sträckan. Ca 50 - 400 m uppströms ”Björnehålebäckens mynning” i älven har bra miljöer för
musslor, dessutom förekommer sporadiskt med musslor på sträckan.
Målsättning
Säkerställa reproduktion av flodpärlmusslor. Musselbeståndet ska vara opåverkat av bäverdämmen.
Tätheterna med öringens årsyngel ska vara > 10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans
behov av värddjur.
Sträcka 3
Från Björnhålebäckens mynning t.o.m. fors/fallet alldeles uppströms Ötjärnsbäcken mynning, ca 1
km lång sträcka. Strömmande/forsande förhållanden dominerar, de nedre ca 500 m har bra
livsmiljöer för flodpärlmusslor och lekområden för öring. Totalt 14 musslor påträffades, fördelat på
en ca 500 m lång sträcka, uppströms Björnhålebäcken. Två av musslorna var ca 4 cm vilket indikerar
på att en senarare reproduktion har skett. Sträckan har bra biotoper för musslor, riklig tillgång till
grus/sten och med flera lämpliga lekområden för öring. Vissa lokaler har god tillgång till leksubstrat.

Övre delen av Sträcka 3 avgränsas av ett naturligt vandringshinder. Hösten 2014 vid lågvattetn.

De övre 500 m saknar musslor. Sträckan har högre lutning och är smalare. Andelen större block och
sten ökar uppströms. På vissa lokaler finns inslag med grus.
Åtgärder
• Anlägga lekområden med uppskattad total yta ca 65 m2 fördelat mellan 10 – 11 lokaler vid
den nedre delen av sträckan där musslor förekommer och där ev. musslor från sträcka 2
kommer flyttas. Utkörning av lekgrus sker lämpligast med grus i säckar som körs ut med
helikopter.
• Förbättra befintliga lekomorden med uppluckring av stenpälsen samt skapa uppväxtmiljöer
för årsyngel och substrat för musslor. Fokusområde är från Björnhålebäcken samt ca 400 m
uppströms.
• I anslutning till lekområden ska optimala miljöer för musslor skapas och förberedas inför flytt
av musslor till området.
• Samla ihop befintliga 14 musslor till ett område med optimala miljöer.
• Elfiske
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Målsättning
Optimera förutsättningarna flodpärlmusslorna på sträckan. Tätheterna av öringens årsyngel ska vara
> 10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans behov av värddjur. Ca 400 m lång sträcka
ska utgöra optimala förhållanden för flodpärlmusslans hela livscykel, samt ett optimalt lekområde
och uppväxtområde öring och årsynglen.

Övre delen av sträcka 3 vid högflöden hösten 2014.
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Delområde 5

Anlägga nya
lekområden.

2 anlagda
lekområden

Karta 8. Delområde 5. Blå triangel – vandringshinder, röd stjärna – elfiskelokal.

Från vandringshindret vid Ötjärnsbäckens mynning till kvarnlämningarna uppströms Håtjärnet, en
sträcka på ca 2,2 km (varav Håtjärnet utgör ca 1,1 km). Dammen vid utloppet ur Håtjärnet har rasat
och utgör inte längre ett vandringshinder. Två anlagda lekplatser finns ca 150 m nedströms dammen
vid Håtjärnet. Båda lekområdena användes av 4-6 öringar hösten 2014. Dessa två lekplatser är de
enda lämpliga som finns på sträckan nedströms Håtjärnet inom delområde 5. Sträckan ned till
vandringshindret, ca 600 m, är relativt ensidig med avsaknad av djuphålor, grunt och med mycket
begränsad tillgång till grus/sten. I nedre delen dominerar grova block med en stark lutning, sträckan
är påverkad av omfattande avverkning med avsaknad av kantzon på den sydvästra sidan. I de
solbelysta sträckorna förekommer riklig algpåväxt på bottensubstratet. I skuggande områden
uppströms avverkade området finns rikligt med mossa på stenar med inslag av övervattenvegetation.
Öring noterades inom hela delområdet, även inom det området med riklig algtillväxt.
Sträckan uppströms Håtjärnet och kvarnruinerna är ca 250 m. Kvarnruinerna utgör vandringshinder
för öring. En lekgrop med öring rom noterades hösten 2014, ca 20 m innan mynning i Håtjärnet.
Lekgropen låg inom ett mycket begränsat område, mellan två stenar om ca 30 – 40 cm2 med ett
vattendjup på ca 5 cm. Det fanns begränsad tillgång till leksubstrat (mycket sand/grus). Inga
flodpärlmusslor noterades inom delområdet. Nedströms kvarnruinen genomfördes ett elfiske 2014,
se tabell 4, som uppvisade högre tätheter totalt än förväntat medan mängden 0+ var i den nedre
skalan för ett normalt bestånd. Ordföranden i Västerrottnabygdens fvof, Sören Olsson, såg vid ett
tillfälle mindre öring försöka ”hoppa” förbi vandringshindret. De kom ca 1 m upp i fallet, där tog det
stopp.
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Anlagd lekbotten 2004-2005 nedströms Håtjärnet.

Mynningen i Håtjärnet. Ca 20 m uppströms mynningen sker öringlek. Ca 200 m uppströms finns kvarnruin och ett naturligt
vandringshinder. Hela sträckan kan optimeras som lek/uppväxtområde. Hösten 2014 hade mycket lågt vattenstånd fram till
slutet av oktober.
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Små naturliga lekområden uppströms Håtjärnet. Områdena kan utvecklas.

Åtgärder
• Förbättra de två lekområdena nedströms Håtjärnet samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i
anslutning till dessa.
• Skapa två nya lekområden och uppväxtmiljöer för årsyngel nedströms Håtjärnet. Varje
lekområde är 3-4 m2. Ett lekområdeanläggs i anslutning till utloppet ur Håtjärnet medan det
andra ligger ca 15 m uppströms de två äldre lekområdena. Kräver tillförsel av lekgrus
• Anlägga 2-3 lekområden á 3-4 m2 nedströms kvarnruinerna uppströms Håtjärnet. Kräver
tillförsel av lekgrus.
• Sträckan uppströms Håtjärnet, ca 250 m. Biotopvård t.o.m. första vandringshindret som är
naturligt (kvarnruinen ligger 30 m uppströms). Under stenpälsen finns fläckvis grussubstrat
som kan nyttjas för lek. Med järnspett skapa uppväxtmiljöer och lekområden med befintligt
material.
• Elfiske.
Målsättning
Optimera produktionen av öring med på en sträcka av ca 200 m nedströms och 250 m uppströms
Håtjärnet. Öringtätheterna bör uppgå till 50 - 70 individer/100 m2.
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Delområde 6

2 anlagda
lekområden
Förekomst av
musslor

Karta 9. Delområde 6. Blå triangel – vandringshinder.

Delområdet är ca 1,5 km och avgränsas mellan vandringshindren kvarnruinen och dammen. Bratta
älv byter namn till Ängsälven uppströms Håtjärnet. Delsträckan varierar mellan lugnflytande och
forsande partier. Den övre delen rinner i lugnflytande tempo genom en stor myrmark. Musslor
förekommer nedströms myrmarken. Flodpärlmusslor finns fläckvis i partierna med
forsande/strömmanden förhållanden. Totalt noterades 92 musslor och 11 skalrester. Musslor
förekommer på en ca 550 m lång sträcka, från ca 250 m uppströms kvarnruinen. Ett tillflöde mynnar i
älven på sträckan. Historiskt har det förekommit öring i tillflödet, men är oklart i dagsläget. Två
lekområden anlades 2004-2005 inom de områden musslor förekommer. Vid fältbesök hösten 2014
kunde en trolig lekgrop noteras i ett av lekområdena. Flera lekgropar noterades nedströms och
uppströms de sträckor där musslor förekommer. Nedströms myrområdet grävde en öring, ca 25 cm,
lekgrop vid en mindre nacke i 5 cm vattendjup. I delar med lugnflytande partier har bävern varit flitig.
Det har aldrig genomförts elfiske inom delområdet. Öring noterades inom hela delområdet.
I de lugnflytande områdena förekommer rikligt med sediment/algpäväxt. Även järnutfällningar
noterades vi lågt vattenstånd hösten 2014, vilket försvårade letandet efter musslor.

31

Anlagd lekbotten från 2004-2005.

Sträcka inom delområde 6 med förekomst av flodpärlmusslor.
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Åtgärder
• Förbättra/underhålla de befintliga två lekområdena samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i
anslutning till dessa.
• Anlägga 4-5 lekområden a´3-4 m2/styck samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i anslutning
till dessa. Lekområdena ska anläggas i den ca 500 m långa sträckan där musslor förekommer.
• Koncentrera de ca 90 musslorna till en optimal iordningställd miljö i den övre delen av den
sträcka de förekommer på idag.
• Eftersökning av fler musslor.
• Elfiske
Målsättning
Skapa ca 500 m lång sträcka som ska utgöra optimala förhållanden för flodpärlmusslans hela livscykel
samt ett optimalt lekområde och uppväxtområde öring. I framtiden ska reproduktion av musslor
förekomma i sträckan.

Naturligt vandringshinder, avgränsar delområde 5 och 6, vid högflöde hösten 2014. Ca 200 m uppströms Håtjärnet.
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Delområde 7

Återföra stor sten/block.
Förekomst av flodkräfta

Karta 10. Delområde 7. Blå triangel – vandringshinder.

Sträcken mellan Ängsjön och sågruinen, ca 250 m. Dammen vid sågruinen har numera ingen
dämmande effekt men utgör ett vandringshinder. Det förekommer inte flodpärlmusslor på sträckan.
Den är starkt rensad från större sten och har ett kanalliknande utseende. Vid utloppet ur Ängsjön
finns en dammlucka. Öring har noterats nedströms dammluckan, om dammen har bottentappning
kan möjligen öring passera. Flodkräftor förekommer i sträckan. Bottensubstratet består i den övre
delen av lämpligt leksubstrat.
Åtgärder
•

Återföra stor sten/block på en sträcka av ca 100 m från nedströms dammluckan/väg.
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Nedströms Ängsjön är spåren efter mänsklig aktivitet stor med sterila miljöer. Biotopvård krävs för att återställa Ängsälven

Övriga tillflöden som mynnar i Bratta älv
Stampbäcken
Ett mindre öringförande vattendrag med klart vatten och bra flöde. Utloppet ur Öster-Svarttjärnet
har en regleringsdam med bottentappning, som förhindrar att bäcken torkar ut. Den har en kraftig
lutning t.o.m. ca 200 m innan mynning i Bratta älv. Ska man uppskatta öringproduktionen bör det
vara denna sträcka man utgår ifrån. Öring från Bratta älv kan vandra just denna sträcka. Trots kraftig
lutning finns inslag med leksubstrat, dock finns behov att skapa fler. Möjligen kan man skapa fler
lekområden genom att lyfta och luckra upp stenpälsen vid vissa utvalda områden, framförallt nära
mynningen. De 200 m har hyfsade uppväxtmiljöer för att 0+ och 1+. Elfiske kommer genomföras i
den nedre delen. Bo-Erland Johansson, Skogsstyrelsen, konstaterade 1998 att det inte förekommer
flodpärlmusslor.

35

Stampbäcken vattenkemi (pH och alkalinitet) bl.a. taget vid Öster-Svarttjärnet utlopp under perioden 1979 – 2015.

Stampbäcken, ca 200 m före mynningen i Bratta älv.

Björnhålebäcken
Mycket anspråklös liten bäck. Trots detta hittades en öring i samband med byte av vägtrumma 2013.
En ”liten” öring fångades i grävskopan. Om detta är en tillfällighet eller om bäcken kan tillfälligt
nyttjas av öring är okänt.
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Lövfallsbäcken
Bäcken avvattnas av Lövfallsmossen, det finns numera ingen tjärn i avrinningsområdet. Under 1930talet fanns däremot ett mindre tjärn i Lövfallsmossen, som innehöll rudor. En ”gubbe” fiskade med
mjärdar efter rudorna, som han använde till agn. Öring har förekommit i bäcken under lång tid, från
Lövfallsmossen ned till mynningen i Bratta älv. De nedre delarna, från vägen till mynning, besöktes
hösten 2014, en sträcka på 500 m. Bäcken är en ”lekbäck”, framförallt vid det vattenstånd som var
vid fältbesöket. Bäcken går troligen aldrig torr men kan vara mycket liten vid torrperioder, eller
senvinter. Vid vägen utgör vägtrumman ett vandringshinder. Nedströms vägen meandrar bäcken
genom en ravin. Botten domineras av grus/sten med avsaknad av block. Lera framträder i vissa
branta kurvor. 4 öringar noterades i storleken 8 – 15 cm. Mycket bra leksubstrat och uppväxtmiljöer.
Efter ravinen upphör meandringen och rinner genom ett äldre hygge. Bäcken blir rakare och brantare
med ökande andel större sten och block. Leksubstrat förekommer fläckvis fram till mynningen.
Elfiske kommer genomföras.

Lövfallsbäcken, nedströms vägen till Ängsjön. Fina lekområden finns på flera lokaler. Använder öring i Bratta älv
Lövfallsbäcken som lekområde? Framtida elfisken kan förhoppningsvis svara på detta.

Ötjärnsbäcken
Bäcken avvattnas av bl.a. Ötjärn. I bäcken förekommer öring. Likaså har det funnits öring i Ötjärnet,
oklart om det förekommer idag. I bäcken har det förekommit en kvarn. Ca 75 m innan mynning finns
ett naturligt vandringshinder. Nedströms går det att anlägga lekområden. Bäcken kan vid högflöden
bli mycket kraftfull, vilket den blev i oktober 2014. Elfiske kommer genomföras.
Håltjärnsbäcken
Har funnits öring förr. Fiske bedrevs med mjärde/nät i Håltjärnet men det är länge sedan. Bäcken har
potential för öring. Elfiske kommer genomföras.
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Märrtjärnet
2009 lades ett nät ut i Märrtjärnet. Ingen fisk fångades.

Ötjärnsbäcken vid mynningen i Bratta älv. Ca 75 m uppströms finns ett naturligt vandringshinder.

Flodpärlmusslan – en hotad mollusk
Bratta älv är en av Värmlands 44 vattendrag med bestånd av flodpärlmussla (Margaritiiera
margaritifera). Flodpärlmusslan är fridlyst sedan 1994 och rödlistad som ”starkt hotad”
(ArtDatabanken, Rödlista 2010). Arten är också klassad som endangered (EN) i Nationella
naturvårdsunionens (IUCN) ”Red list” och upptagen i Eus art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) som en
skyddsvärd art. Arten har minskat och hotas inte bara i Sverige utan inom hela sitt
utbredningsområde. Gruppen sötvattensmusslor betraktas rent generellt som en av de mest utsatta
och hotade organismgrupperna. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit från 40-50 % av de lokaler
där den observerades i början av 1900-talet.
Flodpärlmusslan har en speciell ekologi och levnadsstrategi vilket gör de känslig för störningar.
Förändrade livsmiljöer, pärlfiske, försurning, övergödning, sedimenttransport, försämrad
vattenkvalitet, introduktion av nya arter och förändrade flödesregimer kan ha bidragit till
flodpärlmusslans tillbakagång. Ur ett internationellt perspektiv utgör Skandinavien tillsammans med
nordvästra Ryssland ett kärnområde för livskraftiga populationer av flodpärlmussla. Det vilar ett stort
ansvar på oss att skydda, sköta, restaurera och återskapa den hotade flodpärlmusslans livsmiljöer i
olika skalor från mikrohabitat till hela avrinningsområden och landskap. Bratta älv utgör en del i
arbete med att säkra artens fortlevnad.
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Flodpärlmusslans biologi
Flodpärlmusslan har ett tjockt skal som är brunsvart till färgen, nästan svart hos äldre individer.
Musslan är ”tung” och har ett njurformat utseende. Normal storlek på en vuxen individ är 7 – 15 cm.
Musslan har en muskulös fot som den kan bruka till att förflytta sig med eller förankra sig i substratet
med.
Flodpärlmusslan återfinns i rinnande vatten och företrädesvis i avsnitt av vattendrag med ett
tillräckligt genomflöde av bottensubstratet från den fria vattenmassan. Den återfinns i näringsfattiga
vattendrag som rinner över en ofta svagt sur urberggrund med relativt låga kalciumkoncentrationer.
Det finns indikationer som tyder på att den undviker miljöer med hög andel finsediment och bruna
vattendrag med höga humushalter. En aspekt som ofta nämns som en förutsättning i samband med
föryngring av flodpärlmusslan är sammansättningen av bottensubstratet eller igenslamningen av
bottensubstratet. Bottensubstratets sammansättning är en mycket viktig faktor för att förutsäga
lämpliga livsmiljöer för flodpärlmusslan.
Flodpärlmusslor är generellt skildkönade (det förekommer både hanar och honor), i stora
populationer. Vid låga tätheter kan honmusslorna förvandlas till hermafroditer (tvåkönade) som är
aktivt reproducerande. Vanligtvis blir honorna könsmogna vid en ålder av ca 15–20 år (ca 5 cm). Efter
könsmognad kan de sedan delta i reproduktionen under hela sitt liv. De största musslorna kan nå en
längd på 15–17 centimeter och uppnå den beaktningsvärda åldern 280 år, som är den äldsta
uppmätta åldern hus en mussla i Norrbotten. Normal ålder är troligen 100 – 190 år. Med hjälp av
vattenkikare återfinner en erfaren inventerare de yngsta musslorna filtrerandes på botten vid en
storlek av ca 1 cm. I mellersta Sverige kan de då vara ända upp till 8 år.

Flodpärlmusslans komplicerade livscykel
Befruktning och larvstadiet
Spermier och ägg mognar under våren och sommaren. Hannarna sprutar ut spermierna i
vattenmassan någon gång i juli - augusti, eller ännu tidigare varma somrar. Spermierna har i detta
skede ingen simförmåga utan kan enbart nå nedströms belägna honor. Honan får i sig spermierna
med andningsvattnet ned till gälarna och befruktar där äggen. De befruktade ägganlagen utvecklas
under cirka fyra veckor till cirka 0,07 millimeter stora mussellarver, s.k. glochidier. Musslor med
glochidier i gälarna brukar kallas gravida. Normalt är 30–60 procent av individerna på en lokal
gravida.
En stor hona kan producera flera miljoner glochidier årligen. Efter någon månad innanför skalet stöts
glochidielarverna ut ur honan genom utblåsningsöppningen. Detta tycks ske synkroniserat mellan
honorna inom en period av dryga två veckor, oftast någon gång i augusti-september. En liten andel
av larverna passerar genom en örings mun till gälarna där de fäster och lever som parsiter upp till 9 –
10 månader. Det är ett enormt spill på larverna. En hona producerar vid varje fortplantning 3 – 4
miljoner glochidielarver. Endast en glochidie på 100 miljoner lyckas etablera sig en som en liten
mussla.
Värddjur - parasitstadiet
De frisläppta glochidielarverna öppnar och stänger sig ända tills de kommer i kontakt med gälarna på
en öring, då stänger de sig för gott. Endast öring eller lax fungerar som värddjur och främst unga
individer som tidigare inte varit infekterad. Glochidielarverna inkapslas i fiskens gälar inom loppet av
några timmar. Eftersom glochidielarverna inkapslas i gälarna blir de föremål för värdfiskens
immunförsvar. Larverna sitter dessutom fästade på gälarna under lång tid (9 – 10 månader), fiskens
immunsystem har gott om tid på sig att reagera. Unga fiskar, årsungar, har inte haft kontakt med
musslorna tidigare. Fiskar som varit infekterade tidigare kan ofta inte fungera som värd för en ny
larv. Det innebär att nästa gång fisken utsätts för glochidier så kommer dödligheten av dessa under
parasitstadiet att vara mycket större än vid första infektionen.
39

Många års anpassning mellan musslor och värdfisk i ett vattendrag kan troligen vara sådan att endast
vissa stammar av värdfisk passar musslorna från ett vattendrag. En lokal öringstam som under många
år levt i samexistens med flodpärlmusslan fungerar troligen bäst som värdfisk. Det är konstaterat att
olika öringstammar fungerade olika bra som värdfisk för flodpärlmusslorna.
Glochidielarven fäster sig på öringens gäle i juli – augusti. Efter ca 10 månader, i maj–juni, släpper
den unga musslan från värdfisken och följer med vattenströmmen tills den slutligen hamnar nere i
vattendragets bottensubstrat. Bara de som hamnar i lämpligt bottensubstrat, från sandiga till grusiga
bottnar, har möjlighet till att överleva. Musslan ligger normalt nedgrävd i bottnen under de första 4–
8 åren. Att vara begravd i bottensubstratet är troligen en anpassning för att minska risken att spolas
bort och risken att bli uppäten. Som en ytterligare försäkring mot bortspolning har musslan speciella
fästtrådar. Tiden nedgrävd i substratet är kritisk. Så många som 95 procent av musslorna dör under
sina första år.
Musslans tillväxt första sommaren är mycket viktig för musslans överlevnad. Till att börja med sker
tillväxten på upplagsnäring, men ganska snart övergår musslan till att äta mikroskopiska partiklar
med hjälp av sin fot. Successivt som de tillväxer söker de sig upp till ytan där födotillgången är bättre.
Tillväxt
Exakt vad flodpärlmusslan äter är inte klarlagt, men bakterier, svampsporer, findetritus,
mikroväxtplankton och små djurplankton är troliga födoobjekt. Klart är att de, liksom andra
stormusslor, filtrerar finpartikulärt organiskt material ur vattnet. Tillväxten under de första frilevande
åren är relativt långsam (1–2 millimeter/år) för att sedan öka successivt. Då musslorna är 4–8 år och
har en skallängd överstigande 10 millimeter, börjar de bli synliga på vattendragets botten. Även de
stora (vuxna) musslorna kan vara helt nedgrävda i bottensubstratet. 13 – 35 procent av en
musselpopulation kan vara nedgrävda i bottensubstratet sommartid. En mussla som växer med
normal hastighet är cirka 10 år när den är 20 millimeter lång och strax under 20 år när den är 50
millimeter. Flodpärlmusslorna blir väldigt gamla. Den äldsta kända flodpärlmusslan visade sig vara
hela 280 år gammal. De är därmed en av de djurarter som blir äldst i den skandinaviska faunan och
den äldsta kända i vår sötvattenmiljö.
En summering av flodpärlmusslans livscykel

Ägg

(juni) juli-aug.

Glochidielarven (juni) juli-aug. under
ca 4 veckor
aug.-sep. under 7-12
dagar
aug-okt
Omvandling
(metamorfos)
från larv till
mussla på
värdfisken
Mussla

Sep/okt-april, 6-7
månader

Ägganlagen redo för befruktning på honans gälar
Befruktning av äggen, tillväxt och utveckling av larver i gälarna
Honan stöter ut larverna i vattenmassan
Larver fäster på gälarna på en värdfisk och kapalsar in sig i
gälarna
Påbörjan av metamorfos från larv till mussla (övervintring) i
värdfiskens gälar

Apr-maj/juni under ca
8 veckor

Tillväxt och metamorfos från larv till färdigutvecklad mussla

Maj-juni

Musslan ca 0,45 mm frigörs från värdfisken och gräver sig ned i
bottensubstratets mellanrum.
Den unga musslan (15-30 mm) har krupit upp ur
bottensubstratet och kan observeras. Påbörjar ett frilevande liv
på botten.
Blir könsmogen och startar reproduktonen som kan pågå i ca 200
år.

Efter 4-8 år

10-15 år gammal
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Bedömning av musselstatus i ett vattendrag
Klassificering av flodpärlmusselbestånds status baseras på antalet musslor i populationen samt
andelen av populationen som består av unga individer. Indelningen baseras på en uppdelning av
skandinaviska musselbeståndet utifrån längdfördelningen där 2 centimeter ungefär motsvarar en
ålder på 10 år och 5 centimeter en ålder på 20 år. Andelen unga musslor (<5 cm) bör vara minst 20
procent för att en population skall anses livskraftig. Statusen indelas i sex klasser, från livskraftiga till
utdöda bestånd.
Klassindelning av musselbeståndens status enligt svenska normer (musselstatus). Bedömningen bygger på inventering av
musslor synliga med vattenkikare.

Klass
1
2
3
4
5
6

Status
Livskraftiga
Livskraftiga?
Ej livskraftiga
Utdöende
Snart utdöda
Utdöda

Populationsstruktur
>20 % <50 mm och >0 % >20 mm (>500 ind.)
>20 % <50 mm eller >10 % < 50 mm och >0% <20 mm (>500 ind.)
<20 % <5 cm eller >20 % <5 cm och <500 ind.
Alla >5 cm, riklig förekomst (>500 ind.)
Alla >5 cm, fåtalig förekomst (<500 ind.)
Dokumenterad förekomst som försvunnit

Flodpärlmusslans hotbilder
I ett historiskt perspektiv har en mängd olika vattendrag påverkats av människan för att utveckla
industrialiseringen och vårt välstånd. Bratta älv är ett av dessa. Människan har alltså levt i en intim
relation med vattnen och påverkat deras form, funktion, flöden, fauna och flora. Vattendragen var
transportled, kraftproducent, vattentäkt, avfallsplats och skulle samtidigt svara för en del av
livsmedelsförsörjningen. Ekvationen gick inte att lösa, varken då eller i dag. Spåren ser vi fortfarande
och återställningsarbeten är en nödvändighet för återskapa förutsättningar för olika organismer.
Olika hotfaktorer mot flodpärlmusslor:
•

•

Avsaknad av lämpliga substrat. Kanalisering, rensningar, vattenreglering
och extremflöden på grund av ett utdikat landskap medför att finare
sediment, som sand och grus, spolats bort eller grävts undan
Syrebrist och låg vattengenomströmning i substratet, på grund av för stor
tillförsel av inorganiskt och organiskt material, gör det till en dålig miljö
för unga musslor.

•

Avsaknad av lämplig värdfisk för mussellarverna på grund av
fragmentering av vattensystemen, låg habitatdiversitet och utsättningar.

•

Dålig vattenkvalitet på grund av försurning, eutrofiering, grumlingar och
direkta giftutsläpp.

•

Konkurrenter och predatorer kan möjligen vara ett hot.

•

Pärlfiske var förr ett hot men bedöms i dag inte ha någon negativ
påverkan, då sådant inte längre genomförs.
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Enskilda faktorer bakom svag föryngring av flodpärlmussla
För en komplex organism som flodpärlmusslan kan det vara svårt att identifiera enskilda faktorer i
miljön som orsakar svaga bestånd. Vi vet att man i de flesta undersökningar hittar stora musslor som
har mycket ägg. Dessa ”gravida” musslor släpper ut glochidielarver och finns rätt värdfiskar så
infekteras dessa. Däremot påträffas sällan unga (settlade) musslor i bottnarna. Detta talar för att
reproduktionen fungerar, men att värdfiskarna och andra faktorer fram till den settlade musslan blir
vuxen kan vara begränsande. Resultatet blir en avsaknad eller svag föryngring (rekrytering).
Förstörda habitat – avsaknad av stora strukturer och död ved
Rensning av vattendragen för flottning och vattenkraftsutnyttjande har påtagligt förändrat
vattendragen. Dessa rensningar har ofta inriktats på att ta bort större strukturer, som stora stenar
och block. Därmed har enformig bottenstruktur skapats, med färre lämpliga stabila miljöer för
musslor och generellt högre vattenhastighet – en kanal. Den högre vattenhastigheten innebär att
finare substrat, sandgrus och mindre stenar spolas bort och sedimenterar i lugnvatten. Därmed
försvinner det lämpliga habitatet för framför allt unga musslor och deras värdfiskar unga laxar och
öringar. Död ved har motsvarande funktion som stora block och har också blivit en brist i våra
vattendrag. I Sverige skattas att 90 procent av vattendragen har så låg mängd död ved att det
inverkar negativt på populationstätheten av öring.
Hög vattentemperatur på grund av svag kantzon och ett ändrat klimat
Bland allmänna förändringar i livsmiljön har också ett förändrat landutnyttjande ansetts vara en
negativ faktor, speciellt skogsbruk. Med minskad beskuggning ökar vattentemperaturen. Hög
vattentemperatur kan vara negativ för överlevnaden hos unga musslor och fria glochidier kan leva
mycket längre vid lägre vattentemperatur (<15 C°). En trädbevuxen kantzon skuggar inte bara vattnet
utan tillför också organiskt material och stabiliserar stränderna. Musselbestånd återfinns därför ofta
i anslutning till avsnitt med trädbevuxen strandzon. Under de senaste 100 åren har jordens klimat
blivit varmare och detta kan ha flera negativa effekter på flodpärlmusslor direkt genom ökad
vattentemperatur, men också i form av extrema låg- eller högflöden. Värdfiskarna lax och öring är
kallvattenarter och missgynnas båda av ett varmare klimat. Generellt kan man säga att temperaturer
över 25 C° respektive 28 C° är dödlig för öring respektive lax, medan den övre temperaturgränsen för
dessa arters tillväxt ligger under 20 C°.
Ökad sedimenttransport och igenslamning på grund av svag kantzon
Förlust av opåverkad kantzon kan ge en ökad transport av sediment till vattendragen. Ju större del av
avrinningsområdet som brukas aktivt, desto större risk för sedimenttillförsel till vattendragen. Det
handlar ofta om flera lokala källor till sediment, till exempel vägskärningar, transporter i samband
med skogavverkning, kreaturstramp samt otillräcklig kantzon mellan jordbruksmark och vattendrag.
En ökad sedimenttransport i vattendrag är ett globalt fenomen, en ökad sedimentdeposition i
vattendrags bottnar är den allvarligaste negativa faktorn på ett vattendrag. Höga halter sediment i
vattenmassan (mätt som turbiditet) och sedimentdeposition kan orsaka avsaknad av rekrytering av
flodpärlmusslor. Det är rimligen vattengenomströmningen i botten som är en kritisk faktor, vatten
med födoämnen måste komma ned, avfallsprodukter måste föras bort och syrenivåerna måste vara
goda.
Extrema högflöden och lågflöden på grund av utdikning
Utdikning av skogs- och jordbruksmark kan öka tillförsel av sediment, närsalter, humus till
vattendraget och påverka den vattenhållande förmågan. Högflödena blir extremare och lågflödena
lägre. De förstärkta högflödena eroderar i lämpliga bottnar för flodpärlmusslor. Andra orsaker bakom
extrema högflöden är storskalig avverkning av skog. Extrema lågflöden har blivit vanligare genom att
landskapet har utdikats och hårdgjorts. Avrinningen sker extremt snabbt och sommartid återstår
endast lite vatten. I och med att vattenföringen blir låg minskar den vattentäckta ytan, mängden
transporterade partiklar minskar och vattentemperaturen stiger sommartid. Vintertid ökar risken för
infrysning av musslornas habitat.
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Låg vattentemperatur och bottenfrysning
Flodpärlmusslorna lever i regel i vattendragsavsnitt som inte torkar ut och därför inte bottenfryser
under vintern. Vid extrema förhållanden har dock omfattande musseldöd observerats när stark kyla
uppträtt tidigt under vintern, innan snön har kommit och innan ett skyddande istäcke har bildats.
Förorening och eutrofiering
Förorening anses vara en negativ faktor för flodpärlmussla. Mer specifikt har man ofta pekat ut
eutrofiering. Eutrofiering medför ökad algtillväxt och mer nedbrytningsprodukter som ansamlas i
bottnar, vilket ger försämrade syreförhållanden i bottensubstratet. Detta gör att unga nedgrävda
musslor missgynnas, men även vuxna musslor påverkas med försämrad tillväxt och överlevnad.
Totalfosforhalten bör inte överstiga 15 µg/l för svenska bestånd med intakt reproduktion. I
Skandinavien föreslås 10 µg/l vara ett riktvärde för vatten som har god reproduktion av musslor.
Fosfor är det växtnäringsämne som är begränsande för växtproduktionen i söt och kustvatten. Därför
är det viktigast att uppmärksamma på fosforhalterna. Halterna av kväve är ofta korrelerade till
fosfor. Kvävehalterna bör generellt vara <1mg/l. Generellt bör konduktiviteten vara <10mS/m
(<100µS/cm).
Direkta utsläpp av giftiga ämnen kan också påverka flodpärlmussla. I västra Sverige utrotades ett litet
bestånd av flodpärlmussla i Blomsholmsbäcken av användningen av pentaklorfenol till
träimpregnering. En utslagning av flodpärlmusslor skedde på långa sträckor av Kniptjärnsbäcken,
Västernorrland, nedströms en rotenonbehandlad sjö.
Ökad humustransport på grund av storskaliga förändringar
Även humusämnen kan bidra till att syresituationen i bottensubstratet försämras. Vattnets brunhet
är huvudsakligen beroende av mängden humusämnen, det vill säga nedbrutna växtrester. Brunheten
mäts ibland som färgtal (mg Pt/l), i Sverige har 80 mg Pt/l angetts som en övre nivå för vatten med
reproducerande bestånd. Alternativt kan mängden humusämnen indikeras av mängden organiskt
bundet kol i vattenmassan (TOC; total organic carbon). Att nordliga vattnen blir brunare verkar vara
ett fenomen som uppträder i stora delar av norra Europa och Nordamerika. Den ökning av färgtalet
som konstaterats beror troligen främst på klimatiska faktorer. De brunare vattnen kan dessutom vara
kopplade till försurningssituationen eller markanvändningen (dikning, skogsbruk) – eller en
kombination av dessa samt klimatet. Ett mått för att undersöka ett vattnets påverkan av
sedimentation är turbiniteten (grumlighet). Turbiditeten får inte vara för hög. Vid en undersökning av
vattendrag utan musselreproduktion hade en turbiditet på 3,6 NTU och vattendrag med
reproduktion 0,94. En turbiditet på 1 FNU anses utgöra en gräns för vattendrag med god
reproduktion av flodpärlmusslor.
Försurning
En annan förändring av vattenkvaliteten orsakas av försurning. Den orsakar låga pH och förhöjda
halter av metaller (till exempel aluminium som kan strömma ur försurad mark) som kan verka direkt
på musslorna eller på deras värdfiskar. Det är främst är aluminium som vid låga pH-värden dödar
musslor. Äldre musslor dör vid pH under 5, medan värdfiskarna tar skada redan i pH-intervallet 5,5–
6,3. Försurning har skadat musselbestånd, antingen direkt eller genom att värdfisken minskat och
kalkning har resulterat i förbättrad status. Som nedre gräns för pH anges 6,1–6,3 och en låg halt av
inorganiskt aluminium (< 30 µg/l) men adulta (vuxna) flodpärlmusslor kan tåla ett lägsta pH ned till 5
under korta perioder. Slutligen bör nämnas att många metaller kan vara giftiga för musslor, speciellt
koppar och höga metall- och miljögiftshalter har påträffats i svaga bestånd av flodpärlmusslor.
Avsaknad av värdfisk
Många av de faktorer som inverkar negativt på musslor påverkar också deras värdfiskar. Små
förändringar får stora negativa effekter då de drabbar både musslan och värdfisken. Det krävs minst
5 öringårsungar (0+) per 100 kvadratmeter för att musselbestånden skall ha god reproduktion.
Årsungar av öring är inte ett absolut krav utan att äldre fiskars större förmåga att bära glochidier kan
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kompensera i viss mån om dessa äldre fiskar inte burit glochidielarver tidigare. De värden som
angetts för önskvärd öringtäthet, alla åldersstadier, har varit 5–20 per 100 kvadratmeter Men det
viktigaste är kanske inte tätheten av möjliga värdar per ytenhet utan den tillgängliga mängden av
värdar totalt. Små och fragmenterade fiskpopulationer har liten möjlighet att ge upphov till täta
flodpärlmusselbestånd.
Avsaknad av rätt art eller stam värdfisk
I många vattendrag har man försökt förstärka populationerna av värdfisk med utsättningar, främst
för att skapa fiskemöjligheter efter att vattendragen byggts ut för vattenkraftutnyttjande. Inga
undersökningar utförs av om de utsatta fiskarna är av rätt stam för vattendragets karaktär eller för
samspelet med andra organismer som flodpärlmusslan. Studier antyder att vissa öringstammar kan
ha högre motståndskraft mot glochidieinfektion än andra, vilket även indikeras av hur olika
öringstammar infekterats av en uppströms musselpopulation i Galtströmmens fiskodling i Sverige.
Dammar/vägtrummor (fragmentering)
Dammars effekt på flodpärlmusslor är mer en effekt på värdfiskens vandringar och genom att
dammarna skapar olämpliga habitat med stilla vatten, sedimentation och högre temperaturer.
Förutom dammar kan vägtrummor skapa vandringshinder i mindre vattendrag. Vattenlandskapet är
oerhört fragmenterat av dammar/vägtrummor. Detta innebär att det till och med inom en enskild
flodpärlmusselpopulations utbredningsområde kan finnas flera hinder. Vandringshindren gör att
populationerna av öring som finns kvar inte kan vandra till sjöar, hav eller större sel i älvar. Detta
innebär att både unga och gamla öringar uppehåller sig i samma habitat och att de gamla därmed tar
i anspråk resurser som de unga skulle ha använt. Därmed minskar andelen och mängden unga
öringar radikalt. Eftersom årsungar utgör den vanligaste värdfisken för glochidierna innebär
fragmenteringen av vattenlandskapet att det finns färre unga öringar per ytenhet. I svenska
vattendrag med avrinningsområden <1000 kvadratkilometer var mediantätheten av årsungar av
öring (öring 0+) 8,2 per 100 kvadratmeter i vandrande bestånd, medan tätheterna i strömlevande
bestånd var 0,6 per 100 kvadratmeter. I vandrande bestånd hade mer än hälften (54 %) tätheter av
öring 0+ över 5 individer per 100 kvadratmeter. Vattenlandskapets fragmentering är därmed mycket
väsentlig då vandrande öringbestånd har högre tätheter av årsungar. Vandringshinder påverkar även
genom att glochidierna har så lång period på värdfisken. De sitter över hela vintern och under denna
period behöver fisken kunna vandra till vinteruppehållsplatser för att överleva.
Predatorer
Vuxna flodpärlmusslor har tjockt skal och ytterst få djur förmår att krossa det. Predationen verkar
därför inte vara ett problem för vuxna pärlmusslor, vilket också indikeras av deras höga ålder. Små
musslor borde däremot kunna falla offer för till exempel kräftor. Även ål har pekats ut som en möjlig
predator på unga musslor, då de kan äta unga dammusslor. Den till Europa införda nordamerikanska
bisamråttan rapporteras kunna äta flodpärlmusslor. Från Norge och sydöstra Sverige är det känt att
både kråkor och olika måsfåglar kan plocka musslor när vattenståndet är lågt.
Den introducerade nordamerikanska arten signalkräfta och flodpärlmussla förekommer till viss del i
samma habitat i Sverige. Man förväntar sig att signalkräftornas påverkan på flodpärlmusslor kan öka.
Oavsett konkreta bevis för kräftornas negativa påverkan blir rekommendationen att signalkräftor
aldrig bör tillåtas utplanteras i vattensystem med flodpärlmusslor. Preliminära undersökningar
antyder att musslor under 20 millimeter kan ätas av signalkräftor.
Sammanfattning av flodpärlmusslans krav på livsmiljön.
Musslor vill ha strömmande vatten av bra vattenkvalitet, stabila bottnar med lämpligt material, god
vattenomsättning i substratet och god tillgång till värdfisk. Följande riktlinjer i tabellen nedan, har
föreslagits för flodpärlmusslor i Sverige
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Sammanfattning av flodpärlmusslans krav på livsmiljön.

pH
Inorganiskt aluminium
Totalfosfor
Nitrat
Tubiditet
Färgtal
Vattentemperatur
Finkorning (<1 mm) substrat
Redoxpotential
Antal öringar

>=6,2
<30 µg/l
<10 µg/l
<125 µg/l
<1 FNU
<80 mg Pt/l
< 25°C
<25 %
>300 mV
>=5 per 100 m2

(minvärde)
(maxvärde)
(medelvärde)
(medianvärde)
(medelvärde, vårflod)
(medelvärde, vårflod)
(maxvärde)
(andel av partiklar, maxvärde)
(korrigerat värde*)
(minvärde, sommar)

*Redoxpotentialen indikerar syrerika förhållanden och högre värden allt bättre syrgasförhållanden.

Utgående från sammanställningen av enskilda faktorer ovan, har ett antal faktorer ansetts utgöra de
konkreta hoten. Bakom många av dessa hot ligger en storskalig förändring av avrinningsområdet på
grund av land- och vattenutnyttjande.
Låga syrenivåer i den hyporheiska zonen (området där grundvattnet möter vattnet i
bottensubstratet)
1) Ökad sedimentdeposition
2) Eutrofiering & organisk förorening
3) Ökad humushalt i vatten
Förstörda habitat
4) Ändrad vattenföring (vattenkraft, utdikat landskap)
5) Avsaknad av stora strukturer (block & död ved)
6) Avsaknad av lämpliga substrat för små musslor
Försämrade förhållanden för musslornas värdfiskar
7) Förlust av värdfisk
8) Fragmentering (dammar/vägtrummor mm) av landskapet
9) Försurning

Öringens (Salmo trutta) ekologi
Öringen kan anpassa sig till vitt skilda miljöer och förutsättningar. Den hittar livsrum i diken, bäckar,
älvar, sjöar och havet. Olika bestånd visar stor variation i tillväxt, vandringsmönster och ålder för
könsmognad. Öringen har sin uppväxtmiljö i strömmande vatten. Hur den sedan väljer sitt fortsatta
liv, fram till leken, har lett till att den kallas vid olika namn. Om öringen väljer att stanna kvar i det
lilla, rinnande vattnet kallas den för stationär öring eller bäcköring. Skulle den vandra ut i sjön eller
havet för att tillväxa där i väntan på leken så benämns den insjö- respektive havsöring. Vad som
bestämmer hur öringen väljer avgörs av bl.a. miljön i vattendraget, tillgängligheten till sjön/havet och
överlevnaden där. Ett vandringshinder kan dock avgöra om en öring kan bli en ”insjööring”. Det
behöver emellertid inte dröja länge efter det att vandringshindret röjts undan som öringen åter
etablerar ett vandrande insjö/havs- öringbestånd. Ett vandrande bestånd är i jämförelse med ett
stationärt betydligt mer produktivt. Det blir fler öringar per yta i bäcken och tack vare tillväxten i sjön
också mycket större fiskar än vad det lilla vattendraget skulle tillåtit. Den vuxna insjööringen vandrar
under hösten från sjön upp i vattendragen för att leka. Vanligtvis till det vattendrag där den en gång
kläckts och vuxit upp. Leken sker under senhösten (oktober/november) i vattendragens strömmande
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och forsande partier. De stora insjööringarna leker då med varandra och med sina mindre stationära
artfränder, som aldrig vandrat ut från bäcken till sjön utan levt här hela sitt liv. I samband med leken
grävs rommen ner i vattendragets sten och grusbotten. Stora krav ställs på grusets grovlek och på
vattnets strömhastighet. Utvecklingen av fiskungen inne i romkornet sker långsamt och först i slutet
av april/maj kläcks det lilla fiskynglet, som efter ytterligare några veckor - när gulesäcken är
förbrukad – tar sig upp ur gruset för att börja söka föda. Endast några få procent överlever till att
efter ett till två års tid nå en längd av 11 – 15 cm. Vid ett eller två års ålder väljer öringen att antingen
stanna i vattendraget eller vandra ut i sjön eller havet. En öring som väljer sjön kallas på vandring till
sjön smolt och väl i sjön insjööring.
Öring förekommer i skogsvattendrag över hela landet. Ofta tillbringar dessa öringar hela sitt liv (4-6
år) i vattendraget s.k. ”bäcköring”. Till skillnad från vandringsbestånd, där öring kan nå storlekar på
flera kilo, blir öring i stationära bestånd i små eller mellanstora vattendrag sällan större ön 30-45 cm.
I bäckar och små åar blir de bara 15 – 25 cm. Den maximala storleken bestäms i sådana situationer
främst av tillgången på bottendjur och driftande födoorganismer inom reviret.
De som lyckas vandra iväg för att få en bättre tillväxt har en stor fördel senare vid leken då de kan
erövra de bästa lekplatserna och få stora partners. Samtidigt är det en risk förknippad med
utvandringen, risken att falla offer för rovfisk, andra rovdjur och fiske.
”Bäcköringen” könsmognar tidigt, ibland vid 1 års ålder och har ett kort liv (4-6 år), medan vissa
havsöringbestånd könsmognar vid 5-6 års ålder och kanske lever 15-20 år. Öringens tillväxtoptimum
är i intervallet 13 till 18 grader. Öring är mycket känslig för predation, dels från större öring men även
från t.ex. fåglar. Självklart tillhör mink predatorerna och påverkan i små bäckar med öring kan vara
mycket stor.
I vissa insjööringpopulationer finns små hannar som könsmognar tidigt och lever hela livet i
vattendraget, t.ex. Bratta älv. Dessa småhannar deltar i leken med stora vandrande öringar, genom
att störta fram och befrukta en del av rommen. Där beteendet finns är det ofta en gradvis förändring
vilket innebär att det långt nedströms är få hannar som könsmognar tidigt. Andelen tidigt könsmogna
individer ökar sedan ju längre upp i vattendraget man kommer. I de övre delarna könsmognar även
honor vid relativt låg ålder och storlek som en anpassning till att vandrande fiskar mer sällan kommer
så långt upp i vattendraget.
Hur stor måste en bäck vara för att hysa öring?
Fisk förekommer i nästan samtliga skogsvattendrag som har vattenföring året om. Men betänk då att
många små vattendrag utsätts för torrperioder vart femte-tionde år. Det är ofta denna lägsta
vattennivå som bestämmer om fisk förekommer, speciellt om vandringshinder nedströms gör det
svårt att rekolonisera efter en torrperiod. När en bäck är smalare än 0,3 m är chansen att hitta öring
under 50 %. MEN detta gäller bara vatten där man hittar strömmande partier med hårdbottnar.
Saknas sådana saknas öring, även i bredare vattendrag. Att sedan öring förekommer i enstaka fall
även i mindre bäckar kan bero på de specifika förutsättningarna på just den platsen (t ex konstanta
källflöden). Samtliga dessa faktorer beror av var vattnet i bäcken kommer ifrån. Är det ett ytligt
markvatten så torkar bäcken, bottenfryser, temperaturen kan bli för hög och vattnet är ofta för brunt
och surt. Ju mer djupt grundvatten som ingår i bäcken desto bättre blir det för öringen och andra
fiskarter. Det djupa grundvattnet sinar inte, det blir inte för varmt, det bottenfryser inte, det är klart
och har oftast högre pH. Man kan grovt säga att öring i svenska vattendrag förekommer vid en
lutning av 0.2-5%.
Varför intakt skog är så viktig för skogsbäcken?
Bibehållen naturlig vattenföring, minskad erosion och minskad närsaltpåverkan.
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Vid avverkning ökar avrinningen de närmaste åren till dess ny skog kommit upp. Den ökade
avrinningen torde inte utgöra något allvarligt problem, men däremot kan sommarvattenföringen bli
lägre. Många skogsbäckar har naturligt låg vattenföring sommartid. Ytterligare begränsningar av
vattentillgången kan skada det akvatiska livet. Intakt skog i vattendragens närmiljö utgör ett skydd
mot markerosion. Många bäckar har dock förstörts av ökad sanddeposition. Sedimentationen av
sand ökar nedströms hyggen i flera fall, men inte i alla. Avverkning som sådan är inte den viktigaste
faktorn för sanderosion utan viktigare var markens finkornighet och lutning, markskador,
markberedning och dikningar. Intakt skog bidrar också till att kvarhålla näringsämnen som fosfor och
kväve. Vid en avverkning kan halterna av dessa öka betydligt, i samband med den ökade
solinstrålningen kan detta medföra uppblomning av grönalger.
Rottnaöringen anpassad till just Rottnen! Anpassning till hemmiljön
Rottnaöring är unik och stammen är anpassad till Rottnen och dess tillflöden och bör inte blandas
med andra öringpopulationer. I ett experiment, visade hur viktigt det är att bevara lokala
populationer. Man fångade havsöringar i vattendrag, från vardera väst-, syd- och ostkusten.
Avkommor från de olika öringpopulationerna placerades i fisktomma bäckar på vardera väst-, sydoch ostkusten. Efter några månader studerades överlevnaden och tillväxten på respektive grupp i de
tre bäckarna. I korthet visade det sig att respektive öringstam klarade sig bäst i det område de kom
från, vilket visar att de olika öringstammarna är anpassade till sina hemmiljöer. Ett annat starkt
indicium på att populationer är lokalt anpassade, är att utsättningar av odlad laxfisk oftast lyckas
bättre om föräldrarna till den odlade fisken kommer från det vattendrag som utsättningen sker i.
Vattenkraftutbyggnaden i Västerrottna och dess påverkan på öringbeståndet
Kraftstationen i Västerrottna byggdes 1937 (Vattendom 1937-12-18). Om det fanns andra
verksamheter såsom såg/kvarn tidigare som utgjorde vandringshinder är oklart. Flera andra dammar
(vandringshinder) har historiskt anlagts uppströms, t ex vid utloppen ur Dammtjärn och Håltjärnet.
Öringpopulationen i Bratta älv fragmenteradess och olika delpopulationer bildades. Man fick
populationer med stationära öringar med liknande miljöbetingelser som numera troligen skiljer sig
genetiskt mellan varandra efter att antal generationer passerat. Nedströms kraftstationen har öring
haft möjlighet att leka och samtidigt vandra till Rottnen för att tillväxa. Då har selektionstrycket på
den nedre delen av populationen inte ändrats så mycket eftersom livshistorien fortfarande är
densamma och individerna ska ”balansera” sina förmågor i bäck- och sjöfasen. Uppströms
kraftstationen ska däremot individerna optimera livet i älven eftersom de inte behöver bry sig om
vad som händer i sjön. Dessutom har de fiskar som vandrat nedströms inte kunna återvända och
gener som uttryckt vandring försvunnit från beståndet. Upprättande av vandringshindren i Bratta älv
kan således ha påverkat fiskpopulationen rejält. När man delar populationer kommer också sannolikt
en del av den genetiska variationen att försvinna eftersom de enskilda populationerna blir mindre.
Detta kan få konsekvenser både i nutid i form av inavelsdepression, och i framtiden då den minskade
genetiska variationen försvårar anpassningar till förändrade miljöbetingelser.
I detta sammanhang kan det vara av värde att lyfta fram en fundamental skillnad mellan vandrande
och stationära bestånd av öring. I ett vandrande bestånd livnär sig största delen av biomassan i sjön,
och använder vattendraget endast för att reproducera sig efter smoltstadiet. Yngre årsklasser
dominerar därför kraftigt i bäcken i sådana bestånd. I den stationära populationen är
åldersfördelning mycket jämnare och den totala mängden fisk mycket lägre. Det innebär att en
stationär population löper mycket större risk att utrotas, både för att de är numerärt mycket mindre
och att populationen inte har ett ”reservkapital” i form av fisk i sjön eller i havet.

Öringens lek
Eftersom fiskar är växelvarma styr vattentemperaturen deras förmåga att simma och hoppa. En öring
som forcerar ett hinder på sommaren har därmed lättare att ta sig förbi hindret än en lika stor öring
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som ska forcera hindret sent på hösten. En temperatur av 8 °C verkar vara en gräns som hämmar
laxfiskars forcering av stora hinder.
Lekplats och – substrat
Laxfiskar har relativt få ägg per hona och gör således en stor investering i varje ägg. Mängden ägg kan
vara 1 000–1 800 per kg hona. Äggen ligger begravda i bottensubstratet över vintern och honan är
därför noga med val av lekplats. Öringens lekplats styrs av bottensubstrat, vattendjup och
vattenhastighet. Generellt väljer större fiskar mer strömt och djupare vatten samt grövre substrat än
mindre fisk. Honan kan söka av stora områden av vattendraget innan hon bestämmer sig för ett bra
lekområde. Exakt hur honan väljer lekplats är inte känt. En ytterligare faktor som verkar ha betydelse
är hyporheiskt flöde, dvs. rörlighet hos grundvatten nere i bottnarna. Det är viktigt att
bottensubstratet tillåter god vattengenomströmning. Ju större inslag av finpartikulärt material, desto
sämre flöde och desto sämre överlevnad.
Bottensubstratet i lekområden för öring varierar mellan 6–81 mm medelkornstorlek. Mindre (20–30
cm) stationär öring i skogsvattendrag torde föredra i nederkant av detta intervall, ca 10 – 20 mm. För
medelstor (40–60 cm) vandrande öring kan ett leksubstrat upp till 50–60 mm användas, medan
större öring kan nyttja upp till 70–80 mm. Ett bra riktvärde på leksubstratet är dock ofta med en
dominans av 10–50 mm. Vattendjupet på leklokalen brukar vara i intervallet 5–65 cm. Honorna
föredrar att leka i områden med accelererande vattenhastighet, troligen för att risken för
igenslamning är mindre där samtidigt som nedströmning av vatten i botten är hög. Typiska platser är
i övergången mellan höljor och strömsträckor eller forsnackar. Lek sker ej vid vattenhastigheter
under 0,2 m/s och en övre generell gräns kan sägas vara 0,9 m/s, men huvudsakligen sker lek i ett
snävare intervall, ca 0,25–0,5 m/s.
Det är inte så svårt att se var en stor öring lekt. Genom att grus och sten vänts upp och ned har en
ljusare yta kommit fram, utan algpåväxt. En hålighet omedelbart uppströms visar var honan tagit
grus för att täcka rommen. Gropens storlek avgörs av honans storlek. Rommen begravs oftast på ett
djup som är proportionellt mot honans storlek. En hona på 30 cm gräver ett maxdjup på 15 cm och
för en hona på 60 cm ett maxdjup av 23 cm. En 20 cm strömstationär hona har ca 200 romkorn. Det
skiljer således avsevärt i fekunditet (antal och storlek på romkorn) mellan strömlevande, små, och
vandrande, stora, honor. En hona fördelar sin rom på flera lekgropar för säkerhets skull.
Liv i lekgropen
Efter ett leken skett i lekgropen och rommen befruktats, kläcker normalt rommen till 70-93% hos
öring i naturen. Under tiden fram till dess att gulesäcken förbrukas är öringynglen nedgrävda i
leksubstratet och undviker ljus. Ynglen är dock relativt rörliga nere i lekgropen. Öringyngel kryper
slutligen upp ur lekgruset nattetid. Denna uppkrypning synkroniseras så att de flesta yngel kryper
upp inom en kort period. Därigenom minskas effekten av predatorer. Närvaro av predatorer kan
medföra att ynglen avvaktar med att krypa ur gruset. Rommen kläcker runt maj månad i Bratta älv.
Efter 15-25 dagar har gulesäcken förbrukats och ynglen börjar äta yttre föda. Stora honors yngel har
en konkurrensfördel genom att krypa upp tidigt, vara dominanta och tillväxa bra. Därmed kan de
utvandra som smolt vid lägre ålder och kan därför stanna till havs och tillväxa längre än äldre smolt.
Stora honor ger därmed goda förutsättningar för nya stora honor. Stora hanar erövrar de största
honorna, men små könsmogna bäckhanar kan smyga sig med vid parningen. Genom att ha rörligare
och livsdugligare spermier kan dessa bäckhanar bidra till beståndet och den genetiska variationen
Vid lekgropen är viktigt att vattenhastigheten inte är för hög (ca 0,25–0,5 m/s) när ynglen kryper upp
ur bottnarna för att finna en egen ståndplats. Blir vattenhastigheten för hög spolas ynglen nedströms
och många omkommer. I biotoprestaurerade vattendrag sprids inte ynglen så mycket, eftersom
vattenhastigheten dämpats och överlevnaden blir därför högre. Äggen begravs 10–30 cm ned i
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bottensubstratet, ju större hona desto djupare. För mindre strömlevande öring är lekbädden ca 0,5–
1 m2.
Årsynglens uppväxt i vattendrag
Öringyngel är direkt territoriehävdande i vattendrag. De svagare individerna tvingas att migrera
nedströms för att hitta ett revir, annars dör de. Öringynglen är i regel väldigt stationära. De sprider
sig inte långt från lekgropen, de rör sig oftast inom ett hundratal meter, fast det finns undantag, men
inte mer än 200 – 300 m. I regel sker den mesta utspridningen nattetid. Vid höga vattenhastigheter
kan ynglen lätt spolas nedströms. Därför är uppväxtmiljöer i anslutning till lekområden viktiga för att
kvarhålla ynglen vid lokalen.
En sträcka av ett vattendrag kan ses som en mosaik av tänkbara territorier, där vissa är mer
gynnsamma än andra. Främst då genom att erbjuda en skyddad ståndplats (skydd mot vattenström
och rovdjur) med uppsikt över och närhet till bra vattenstråk som för med sig mycket föda. Födan
driver alltså fram till öringynglet, så kallad driftföda. Eftersom vissa platser är bättre än andra och
öringen är aggressiv uppstår en hierarki (hackordning) där de dominanta, oftast större, individerna
tar de bästa territorierna. De yngel som inte lyckas erövra och försvara en ståndplats tvingas flytta,
oftast nedströms. Kanske finns där en lite sämre plats som ingen annan ockuperat? Om så inte är
fallet så kan ynglet fortsätta nedströms till slut ut i en sjö. I de flesta fall blir de då uppätna, men
forskning har visat att yngel och unga öringungar kan växa upp i strandkanten. Ynglen som erövrat en
ståndplats i vattendraget blir snabbt små öringungar som tillbringar sin första sommar på svagt
strömmande och grunda partier nära lekområdet. Dessa partier är bra eftersom konkurrenter och
predatorer är sparsamt förekommande. Den plats där öring en gång kläckts, som har dessa
strömmande partier och grunda uppväxtområden, är en fungerande uppväxtmiljö. Därför strävar
öringen som vuxen att återvända och leka på nästan exakt denna plats. Detta beteende kallas
”homing” (hemvändande).
Öringens förflyttning i vattendrag sommar/vinter/höst
Förflyttningar (migrationer) inom vattendraget förekommer dock i stor utsträckning hos öring t ex vid
byte till vinterhabitat ), men också successivt under säsongen i takt med att årsungarna tillväxer då
de mer söker upp pooler (djupare sel). Till och med under dygnet sker en liten förflyttning mellan
ståndplats och övernattningsplats eller en speciell skyddad plats där öringen gömmer sig vid fara. I
rinnande vatten är miljön ständigt föränderlig och öringynglen måste anpassa sig till detta.
Vintern är en kritisk period, speciellt för de yngsta fiskarna och för fisk i strängt klimat. Naturligtvis
varierar överlevnaden med hur sträng vintern är, ju högre vintertemperatur och ju större laxfiskunge
desto större blir vinteröverlevnaden. I forsarna uppstår på senhösten ofta s.k. issörpa (även kallat
ankaris eller bottenis) genom underkylning av vattnet. Iskristaller avsätts på bottenstenarna i form av
en mjuk gulvit is. Isen tillväxer (1-3 dm) och blir fastare, men försvinner om ett skyddande istäcke
bildas på ytan. Områden med issörpa undviks av fisk.
Under senhösten ställer sig öringungarna allt närmare botten. De flyttar sig vintertid ned till djupare
höljor, till lugnare vattenhastigheter och/eller till områden med grövre bottensubstrat för att ”krypa
ned” mellan och under stenar samt stockar. Speciellt uttalat är att ju högre vattenhastighet desto
större andel trycker ner sig i bottensubstratet vid låga temperaturer. Eftersom låg vattentemperatur
drastiskt minskar den växelvarma fiskens simförmåga så klarar den inte att stå i samma vattenström
vintertid som sommartid. Öringungar flyttar till vinterhabitatet vid 6-10 °C. Ju sämre
övervintringsmöjligheter som finns i området och ju strängare vintern är desto längre vandringar
tvingas öringarna företa för att övervintra. I små lägre belägna vattendrag kan det räcka att gå till
selområden (naturligtvis även uppströms) eller ibland ned till huvudfåran, medan öring i högt
belägna grunda vattendrag kan tvingas att migrera långt nedströms under vintern.
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De öringar som vandrar ut i Rottnen kallas - Smolt
Vilka smoltutvandrar?
Fiskar(öring) vandrar (migrerar) när födotillgången begränsar deras tillväxt, dvs. smoltifieringen är
kopplad till tillväxthastigheten, och därmed indirekt till storleken. Det finns även andra skäl för
migration; flykt, övervintring, viloplats etc. Smoltifiering är således något som inleds året före
utvandring, troligen efter att öringen nått en viss kritisk storlek, en viss tillväxthastighet eller fetthalt.
Att ung öring näringsvandrar från uppväxtområdet till andra delar av vattnet där tillväxten är bättre
förekommer även hos rent strömlevande bestånd där vandringarna ofta går mellan biflöden och
huvudfåra eller till uppströms tjärnar, ett s.k. vårbete. I bestånd där öring lever ensam utan andra
arter, sker migrationen från strömsträcka till pooler. I bestånd där öring lever ihop med en eller flera
arter, tvingas de snabbväxande individerna att utvandra längre eftersom höljorna är upptagna av
andra arter. Sker utvandringen (näringsvandringen) till hav eller sjö kallar vi det smoltutvandring, en
smoltifieringsprocess sker även hos insjööring.
En hona får en oerhörd fördel av att utvandra på grund av att äggmängden och äggstorleken är så
direkt relaterad till kroppsstorleken. Däremot kan även en liten hane få ihop sperma så det räcker,
även om han stannar i den skyddade ån. En kubikcentimeter sperma är ju hela 10 miljarder
sädesceller, medan samma volym bara skulle kunna hålla 5-10 romkorn.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det anses vara ett generellt drag hos ungar av laxfisk att när
tillväxtförhållandena är goda så inträffar sexuell mognad tidigt, på bekostnad av tillväxt, alternativt så
sker en tidig migration. För öring gäller det förra ju mest hanarna, och det senare mest honorna.
Smoltifiering
Smoltifiering startas av den ökade dagslängden på våren. Från hösten fram till våren sker nu en
mängd förändringar hos öringungarna vars hastighetsförlopp regleras av vattentemperaturen.
Synliga tecken på en fisk som är smoltifierad:
•
•
•

kroppen blir silvrig med svart rygg (bättre kamouflage i det öppna havet)
fenspetsarna svartnar (främst stjärt- och bröstfenor)
tillväxten ökar och kroppen smalnar (fetthalten minskar)

Dessutom sker en mängd förändringar i fiskkroppen för att anpassa sig till en vandring ut till en sjö
eller hav
Simpor (Cottus spp)
Två småvuxna (max 17 cm), släktingar är stensimpa (Cottus gobio) och bergsimpa (Cottus
poecilopus). De tillhör gruppen simpor, som även finns i havet. Bergsimpans namn kommer av att
den oftast uppträder på högre höjd över havet än släktingen stensimpa. Arterna är lätta att förväxla,
dessutom förekommer hybrider mellan arterna. Normalt återfinns dessa arter i steniga vattendrag,
men de förekommer också i större sjöars strandzoner. Oftast uppträder de båda arterna åtskilda. De
kan dock uppträda tillsammans i övergångsområden. Båda arterna lever således i vattendragens
strömmande partier. De små simporna är speciellt anpassade till områden med kraftiga
vattenrörelser i och med sin platta kroppsform, avsaknad av simblåsa samt förmåga att ’suga sig fast’
vid underlaget med bukfenorna. Simporna lever extremt bottennära och äter där vad de finner i form
av insektlarver, maskar, fiskyngel och rom. De är mest aktiva dygnets mörkare timmar. Simporna
leker på senvåren efter att vårfloden sköljt ur vattendragens bottnar. Livet är kort för dessa små
fiskar och efter att ha blivit könsmogen som 2-3 årig lever de i regel bara något/några ytterligare år.
De flesta dör innan de blivit 10 cm långa. Förr oroade man sig ofta för att simporna konkurrerade
bort matnyttigare fisk och flera gånger har man försökt ta bort simporna ur vattnen, något som
naturligtvis inte går. Simporna hör naturligt hemma i våra bäckar. Och när det gäller vem som äter
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vem är det nog snarare så att det är öring som äter småsimpor. I vatten där öring slagits ut kan därför
simpbestånden nå höga tätheter, över 400 individer per 100 m2 finns inrapporterat. Normala
tätheter av simpor är 13,2 per 100 m2, medan tätheter över 31,9 får anses höga.
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