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Abstract 

Previous studies have shown that wild smolt have 2.5-4.5 times higher survival rate than 
smolt grown in culture and that starved reared smolt behave more like wild born smolt. The 
purpose of this project was to study whether there are differences in migration patterns and 
survival during migration to the coast between wild and reared smolt and between different 
types of reared smolt.  
 
In 2009, 25 smolts in three different groups were tagged with acoustic transmitters: Wild 
Born, conventionally reared 2-year and 1 –year old smolt. For the 2010 trial there was also 
added a group of reared 2 –year old smolt that were starved before release. Receivers were 
placed in the river and in a line outside the estuary. The receivers recorded when the tagged 
fish passed and which fish it was. Based on information from the receivers the survival rate 
and migration speed could be calculated for each group and be compared to the smolts 
amount of body fat. In this study the condition factor (weight/length3 *100000) was used as 
an indicator of the smolts body fat levels. The study was conducted in river Dalälven. 
 
The results provide some indications that the wild born smolt in accordance with previous 
studies had a slightly higher (not significant) survival rate than the other groups. No major 
signs of differences in survival were seen between the groups of the conventionally reared 
and the starved reared smolt. The annual smolt seemed to have a slightly higher survival rate  
than these two groups. 
 
Unlike the results in earlier studies the wild born smolt did not migrate significantly faster 
than any of the other groups. No significant difference was observed between the 
conventionally reared and the starved smolt. The group that migrated fastest was the 1 –year 
old smolt. 
 
It was the group of 1 –year old smolt that was most similar to the wild born smolt in regard to 
the condition factor. But the wild born smolt were still considerably leaner. There was a 
significant difference in the condition factor between the starved smolt and those grown 
conventionally. But the difference was probably too small to show any differences in 
migration behavior when they still were much larger than the wild born smolt. There also 
tended to be a negative correlation between low condition factor and higher survival. 
 
In this study the starved smolt behaved more like the conventionally reared than the wild 
hatched. They were not starved for a sufficient amount of time to reach as low levels of body 
fat as the wild hatched smolt. It would require studies in which smolt were starved for longer 
period to evaluate whether the condition factor is crucial for if reared smolt in river Dalälven 
possibly can behave as wild smolt. 
 
 
Key words: Salmon, smolt, migration-speed, survival. 
  



 

 

Förord 
Jag vill först och främst tacka personalen på fiskforskningsstationen i Älvkarleby som gjorde 
denna studie möjlig att genomföra. Vill även tacka Jenny Wikblom på lantmäteriet i Falun för 
hjälp med kartor. Sedan ett stort tack till Pär Byström som hjälpt mig att äntligen färdigställa 
denna rapport.



Innehållsförteckning 

1. Inledning     1 

1.1 Bakgrund     1 

1.1.1 Laxens livscykel    2 

1.1.2  Skillnader mellan odlad och vild smolt  2 

1.2 Syfte     3  

 

2. Material och Metod   3 

2.1 Områdesbeskrivning    3 

2.2 Saltvattenstest 2010    4 

2.3 Telemetriförsök 2010    5 

 

3. Resultat     8 

3.1 Saltvattenstest    8 

3.2 Telemetriförsök    10 

3.2.1 Överlevnad     10 

3.2.2 Vandringshastighet    11 

 

4. Diskussion     14 

4.1 Salttoleransförsök    14 

4.2 Telemetriförsök    14 

 

5. Referenser     16



1 

 

1. Inledning 

 
När vattenkraftsbolag bygger ut ett vattendrag stryps vandringsvägarna för havsvandrande 
fiskar (t.ex. lax och öring) som ska ta sig till sina lekområden eller ut till havet. 
Vattenkraftsbolagen är då skyldiga att kompensera för den minskade föryngringen genom 
kompensationsutsättningar av fisk. Under den senaste 15-års perioden har andelen odlad lax 
(Salmo salar) i återfångsterna stadigt minskat med en kraftig minskning under början av 
2000-talet. Havsfiskets laxfångster i Östersjön bestod under 2001 av 90 % odlad lax för att 
sedan sjunka till 30 % 2006 (Eriksson et al. 2008). Efter jämförelse av mängden vildfödd fisk 
och utsättning av odlad fisk borde den odlade fisken stå för omkring 80 % av fångsten 
(Eriksson et al. 2008). Den odlade fisken har en 2,5–4,5 gånger lägre överlevnad än den 
vildfödda fisken (Siira et al. 2006).  
 
Det har i ett flertal studier visats att det finns ett positivt samband mellan storleken hos vild 
smolt och dess överlevnad (Virtanen et al. 1991, Kallio-Nyberg et al. 1999). Hos odlad smolt 
finns också en positiv korrelation mellan stor smolt och högre överlevnad upp till 20-25cm 
och en vikt på mellan 50-60g. En del av dagens problem tros vara grundat i att den odlade 
fisken idag är betydligt större än på 1950-talet när kompensationsodlingarna startades 
(Eriksson et al. 2008). Detta då fodret blivit allt mer energirikt och delvis för att 
tillväxtsäsongen blivit något längre.  Fisken är idag betydligt fetare och beter sig kanske på 
grund av detta inte naturligt (Ragnarsson et al. 2008). Smolt under 2000-talet tenderar till 
att ha en medelvikt på mellan 100-120g och ha en väldigt låg överlevnad (Eriksson et al. 
2008). En smolt med stor fettreserv behöver troligtvis inte vara så aktiv i sitt födosökande 
och saknar då möjligen en del av motivationen att lämna älvens predatorrika områden så 
snabbt som möjligt. De senaste åren har ett flertal försök gjorts för att klargöra skillnaderna i 
överlevnad mellan vildfödd och odlad smolt. Resultaten tyder på att den vilda smolten har 
2,5-4,5ggr högre överlevnad än den odlade (Jonsson et al. 2003, Saloniemi et al. 2004, 
Jokikokko et al. 2006, Siira et al. 2006, Eriksson et al. 2008). 
 
Laxen i odling tenderar idag också att växa mycket snabbt och nå smoltstorlek redan efter 1år 
och vid en längd av 10-11cm (Eriksson et al. 2008). Hålls sedan fisken kvar i odlingen och 
dess naturliga migrationsbeteende störs är det svårt att bedöma hur den påverkas. 
Smoltifiering kallas den process då laxungarna ställer om sin kropp för att överleva i 
saltvatten. Smoltifieringen och desmoltifieringen är energikrävande processer som kan öka 
dödligheten och störa fiskens vandringsbeteende när de sedan sätts ut efter ytterligare en 
smoltifieringsprocess (Eriksson et al. 2008). Det har gjorts ett flertal undersökningar för att 
se hur migrationsmönster och migrationshastighet varierar mellan odlad och vildfödd smolt 
(Chittenden et al. 2007, Ragnarsson et al. 2008, Lundqvist et al. 2008, Serrano et al. 2009). 
Resultaten har visat att den vildfödda smolten vandrar snabbare än den odlade. Som tidigare 
nämnts är den största skillnaden mellan den vilda och den odlade smolten förhållandet 
mellan längd och vikt (Lundqvist et al. 2008). Olsson et al. (2008) visade att mager fisk 
tenderar att visa en högre benägenhet att vandra än en fisk med hög halt kroppsfett. Försök 
har gjorts att låta laxyngel växa upp på lågenergifoder för att på så vis svältodla dem och få 
dem att mer likna den vildfödda smolten. Det har sedan visat sig i försök i bland annat 
Sävarån att den svältodlade smolten beter sig mer som den vildfödda smolten än den smolt 
som är uppodlad på standardfoder. Den vandrar med högre hastighet och har en högre 
överlevnad än den standardodlade smolten(Lundqvist et al. 2008).    

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Laxens livscykel 
Östersjölaxen är en fisk som lever sin första tid i sötvatten för att sedan vandra ut i havet för 
att tillväxa. Laxen stannar i havet i 1-4år innan den återvänder till det vattendrag och ofta till 
samma plats där den föddes för att fortplanta sig, ett fenomen som kallas för ”homing” 
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(Eriksson et al. 2008). I laxens livscykel finns en rad kritiska moment där den fysiologiska 
omställningen från att leva i sötvatten till att leva i saltvatten, den så kallade smoltifieringen, 
anses vara en av de mest kritiska. En lax kan smoltifiera vid 1 eller ett par års ålder 
(Klemetsen et al. 2003, Eriksson et al. 2008). Det kan i älvar i kalla områden som mynnar i 
kalla hav förekomma smolt som är 5-6 år gamla (Klemetsen et al. 2003). Efter 
smoltifieringen påbörjar smolten sin nedströmsvandring. Det som initierar smoltifiering och 
migration är främst vattentemperatur och vattenstånd. Smoltvandringen påbörjas när 
vattentemperaturen når 8-10 grader och verkar gynnas av ett högre vattenflöde (Klemetsen 
et al. 2003, Jutila et al. 2005). Smoltvandringen sker således senare desto längre norrut 
älvarna är lokaliserade. Enligt Klemetsen et al. (2003) vandrar den stora smolten ut tidigare 
än den mindre. Laxen tar sig sedan till sina tillväxtområden som främst är lokaliserade i 
egentliga Östersjön (Jutila et al. 2006). Nedströmsvandringen ut till havet är oftast en kritisk 
period. Då de ofta måste passera genom predatorrika områden i vattendragens nedre delar 
och mynningsområden. Predation står för en betydande del av dödligheten under smolt-
migrationen (Larsson, 1985). Nästa moment i laxens livscykel är när laxen som vuxen individ 
ska ställa in kroppen på ett liv i sötvatten igen och genomföra den ibland mycket långa 
vandringen upp för vattendragen till lekplatserna där den en gång föddes. Det som styr när 
laxen väljer att vandra upp i älvarna är bland annat den rådande vattenföringen i älven. Efter 
en tid i älven släpper den sin silverdräkt och skiftar färg. Dess hud blir robustare för att klara 
leken. Trots detta uppstår ofta sår. Laxen är iteropar (flerårig) men många individer dör från 
angrepp av svamp och bakterier i såren som ofta uppstår under lekstriderna (Klemetsen et al. 
2003). Leken äger rum på grusbottnar med en gynnsam strömhastighet. Honan gräver en 
grop i gruset där rommen läggs. Hanen sprutar sedan sin mjölke över rommen. Efter detta 
täcker honan rommen med grus och de blir sedan liggande till våren då de kläcks. Efter 
yngelstadiet utvecklar den vertikalt löpande mörka markeringar efter sidorna. Dessa 
markeringar är karaktäristiska för detta stadium då laxen kallas för stirr. Vid en längd av 12-
24cm genomgår de sedan smoltifieringen och påbörjar migrationen till havet (Atlantic 
Salmon Federation. 2010). 
 
1.1.2 Skillnader mellan odlad och vild smolt 

De mest uppenbara skillnaderna mellan odlad och vild smolt är de morfologiska. Framförallt 
ryggfenan och delvis stjärtfenan blir nednötta i odlingen vid Dalälven medan de vildfödda 
fiskarna har oskadade fenor. Den odlade fisken är även betydligt större än den vilda. Halten 
kroppsfett hos odlad respektive vild lax mättes vid försök i Sävarån år 2006. Den vilda fisken 
kom från Sävarån och den odlade från odlingen vid Norrfors utanför Umeå. Det visade sig att 
den odlade laxen hade i genomsnitt 2,9ggr högre halt kroppsfett än den vilda laxen 
(Lundqvist et al. 2006). Utöver de uppenbara morfologiska skillnaderna finns flera skillnader 
i fiskarnas i fysiologi. En studie av Anttila och Mänttäri (2009) visade att det finns betydande 
skillnader i sim-muskulaturen mellan vild och odlad smolt. Den odlade smolten hade inte 
bara en högre fetthalt utan även betydligt mindre och färre mitokondrier än den vilda. Den 
odlade fiskens muskulatur visade även på lägre enzymaktivitet. Detta sammantaget visar på 
effektivare kontraktion i muskulaturen hos vild fisk än hos odlad.  

Det har gjorts ett flertal undersökningar för att se hur migrationsmönster och 
migrationshanstighet varierar mellan odlad och vildfödd smolt (Chittenden et al. 2007, 
Ragnarsson et al. 2008, Lundqvist et al. 2008, Serrano et al. 2009). Resultaten har visat att 
den vildfödda smolten vandrar snabbare än den odlade. Som tidigare nämnts är den största 
skillnaden mellan den vilda och den odlade smolten förhållandet mellan längd och vikt 
(Lundqvist et al. 2006). Olsson et al. (2008) visade att mager fisk tenderar att visa en högre 
benägenhet att vandra än en fisk med hög halt kroppsfett. Försök har gjorts att låta laxyngel 
växa upp på lågenergifoder för att på så vis svältodla dem och få dem att mer likna den 
vildfödda smolten. Det har sedan visat sig i försök i bland annat Sävarån (Lundqvist et al. 
2008) att den svältodlade smolten beter sig mer som den vildfödda smolten än den smolt 
som är uppodlad på standardfoder. Den vandrar med högre hastighet och har en högre 
överlevnad än den standardodlade smolten.  
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Våren 2008 och 2009 gjordes de första telemetriförsöken på laxsmolt vid Fiskeriverkets 
fiskforskningsstation vid Dalälven för att för att studera variation i utvandrings mönster hos 
laxsmolt. Detta försök upprepades av mig våren 2010 och denna rapport behandlar 
resultaten från 2009 och 2010 års studier. 
 
1.2 Syfte 

Målet med detta projekt har varit att studera om det finns skillnader i utvandringsmönster 
och överlevnad under utvandring till kusten mellan vild och odlad smolt samt mellan olika 
typer av odlad smolt. De olika typerna bestod av tvååriga standardodlade smolt, tvååriga 
svältodlade, ettåriga standardodlade och en grupp vildfödda smolt. Försöken är en del i de 
ansträngningar som idag görs av bland annat Fiskeriverket (tidigare HaV), Umeå marina 
forskningscenter (UMF), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och en rad olika 
odlingsanläggningar för att förbättra kvaliteten på odlad laxsmolt. Det övergripande målet i 
detta smoltkvalitetsprojekt är att ta fram modeller för exakt energi och foderbehov för rätt 
tillväxt vid de olika odlingsanläggningarna samt utveckla och undersöka praktiska 
möjligheter att reglera laxens tillväxt i odling. Detta för att på varje enskild odling kunna 
producera smolt med högre chans för överlevnad än de har idag. Det som bland andra dessa 
undersökningar ska försöka svara på är huruvida magrare smolt faktiskt har högre 
överlevnad än konventionellt odlad smolt. Skulle detta visa sig vara korrekt kommer 
odlingsanläggningarna kunna effektiviseras och deras foderkostnader minskas.  
 
Mer specifikt testades följande hypoteser: 1) Den svältodlade smolten kommer att bete sig 
mer som ett vildfött smolt med högre överlevnad och utvandringshastighet än den 
standardodlade smolten. 2) Den standardodlade ettåriga smolten kommer ha ett mer 
naturligt beteende än den tvååriga standardodlade smolten vid utsättning. Detta på grund av 
att den naturliga rytmen störs då den tvååriga smolten tvingats genom två smoltifierings-
processer. 
 

2. Material och Metod 

2.1 Områdesbeskrivning 
Dalälven är en av landets största och längsta älvar med sina 520km (Lantmäteriet 2010) och 
avvattnar ett område på 28953,8km2 (SMHI 2010). Dess källflöden ligger vid den norska 
gränsen i västra Dalarna. Älven är reglerad och är endast laxförande i den nedersta delen från 
kraftverksdammen och ut till kusten. Reproduktionsområden för lax och havsöring finns i 
den västligaste grenen av älven som kallas för kungsådran (figur 1). Den naturliga 
produktionen i det invallade försöksområdet var i medeltal mellan åren 1996-2006: 226 
laxsmolt och 275 havsöringssmolt (Ragnarsson et al. 2008). Viss naturlig reproduktion sker 
även utanför det invallade området. Vattenföringen i kungsådran varierar från 3m3/s under 
vintersäsongen och 12 m3/s under vår, sommar och höst. I år (2010) gjordes vattenökningen 
den 19 april. I denna del av älven finns en smoltfälla designad för att fånga all 
nedströmsvandrande fisk vilken används för kontroll av den naturliga produktionen och för 
olika försök på kortdistansvandring. Överst i kungsådran finns en fångstanläggning för 
avelsfisk. Aveln genererar årligen omkring 250 000 smolt för utsättning (Ragnarsson et al. 
2008). 
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Figur 1. Karta över området närmast kraftverksdammen med det invallade försöksområdet mellan de röda 
markeringarna och den fasta smoltfällan markerad med svart. 

2.2 Saltvattenstest 2010  
Detta försök utfördes för att testa dels dalälvslaxens salttolerans och för att säkerställa att 
smolten genomgått smoltifieringen. Detta var av stor vikt för telemetriförsöket då mortalitet 
på grund av dålig salttolerans behövde uteslutas. Tre separata försök utfördes vid tre olika 
tidpunkter som innefattade 2-åriga standardodlade, 2-åriga svältodlade och 1-åriga 
standardodlade smolt (tabell 1). 
 
Tre tråg rymmandes minst 200 liter användes för försöken (figur 2). Vattnet som användes 
kom direkt från Dalälven. Salt blandades i vattnet så att koncentrationen uppgick till 34 
promille i trågen. Vattnet i trågen fick därefter stå och lufta med hjälp av en luftpump i 24 
timmar. Vid försökets start placerades 12 laxsmolt i varje tråg. Den svältodlade smolten 
placerades i tråg 1 och standardsmolten i tråg 2. Därefter mättes vattentemperaturen i de 
båda trågen. Försöket pågick i fyra dygn och trågen kontrollerades för död fisk två gånger om 
dagen och temperaturen mättes en gång per dygn. Vid försökets slut avlivades fisken och den 
vägdes, mättes och klassificerades efter grad av smoltifiering enligt tabell 2. Vattenprover 
sparades och den verkliga salthalten uppmättes av Monika Schmitz vid Uppsala universitet.  
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Figur 2. Trågen som användes vid salttoleransförsöken. 
 
Tabell 1. Information om uppmätt salthalt i trågen, fiskens ålder, hur den odlats och under vilken tid försöket 
pågick. 

Smolt: Ålder (år): Salthalt (ppm): Antal tråg: Försökstid: 

Standardodlad 2 34 1 21-04-10 - 25-04-10 

Svältodlad 2 34 1 21-04-10 - 25-04-10 

Standardodlad 2 34 1 11-05-10 - 15-05-10 

Svältodlad 2 34 1 11-05-10 - 15-05-10 

Standardodlad 1 34 1 11-05-10 - 15-05-10 

Standardodlad 1 34 1 01-06-10 - 05-06-10 

Standardodlad 1 38 1 01-06-10 - 05-06-10 

 
Tabell 2. Beskrivning av hur fisken klassificerades. 

Klass: Beskrivning: 

0 Inga tecken på smoltifiering, tydliga stirr-fläckar och ingen tendens till skifte av fjälldräkt. 

1 Tydliga stirr-fläckar och enstaka silverfjäll. 

2 Otydliga stirr-fläckar och >50% silverfjäll. 

3 Fullständig smoltifiering, stirr-fläckar saknas och >90% silverfjäll. 

2.3 Telemetriförsök 2010 
De inledande förberedelserna påbörjades tidigt på våren då 15 fasta loggrar 
(telemetrimottagare) av modell VR2 Vemco placerades ut i älven, i mynningen och utanför 
mynningen (figur 3). Loggrarna utanför mynningen lades ut med ca 450m mellanrum och ca 
250m från vardera strand. Loggrarna riggades på ett dubbeldraget rep mellan en tyngd och 
en boj för att hållas i ett lodrätt läge (figur 4). Det är viktigt att loggern hålls lodrät i vattnet 
då den avläser rakt ut åt sidorna. Var logger fixerades ca en meter ovanför tyngden och i 
tyngden fästes även ena änden av ett flytande ca 50 meter långt rep. Båten fick sedan driva ut 
repet och en tyngd fästes även andra i änden. Tyngden släpptes sedan när repet spänts så 
pass att det inte kunde flyta upp mer än mellan 0,5-1m över botten. Bågen som repet gör över 
bottnen är viktig för att loggern sedan ska kunna draggas upp. Repet får ej heller läggas för 
slakt då det kan hamna nära ytan och riskera att fastna i en båtpropeller eller plockas upp av 
förbipasserande. Loggrarna i älven riggades på samma sätt med skillnaden att bojen lades i 
ytläge. GPS-position noterades för varje logger.  
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Figur 3. Loggrarnas placering samt smoltens utsättningsplats. 

  

Teckenförklaring 

       Logger 

       Utsättningsplats 
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Figur 4. Riggningen av loggrarna för att lodrätt läge ska kunna säkerhetsställas. 
 
Märkningen av fisk utfördes av Ignacio Serrano från UMF. Märkningen inleddes med att 4 
vilda, 25 standardodlade och 25 svältodlade laxsmolt märktes med akustiska sändare av 
modell Vemco-V7 med en livslängd på cirka 50 dagar och en vikt på 1,7 gram. Sändarna 
skickar signaler slumpmässigt med 20 eller 60 sekunders mellanrum. Sändarna startades och 
placerades i fiskarnas bukhåla via ett snitt i bukväggen som sedan syddes igen med två stygn. 
För bedövning användes bedövningsmedlet MS 222. Varje fisk vägdes, mättes, sändarens ID-
nummer noterades och fisken klassificerades enligt grad av smoltifiering i en skala mellan 0-
3 (tabell 2). Den vilda fisken placerades sedan i en sump och den odlade fisken placerades i 
odlingstråg på baksidan av odlingen på Laxön. Den vilda fisken släpptes tyvärr ut ur sumpen 
under dagen. På grund av detta finns ingen tidsnotering för utsättning av dessa fiskar så start 
fick tas vid första loggernoteringen. Den standardodlade fisken fick fortsatt matning medan 
den svältodlade blev fortsatt svält. Den ettåriga fisken märktes på den andra 
odlingsanläggningen vid Brobacken. På grund av dålig tillgång på vild smolt fick märkning av 
denna ske vid flera tillfällen när fisk fanns att tillgå från fällan och totalt märktes 23 vilda 
laxsmolt. Utsättning gjordes nedanför den permanenta smoltfällan i kungsådran (figur 3). 
Tio standardodlade, tio svältodlade, tio 1-åriga och sex vilda laxsmolt samplades för 
fettanalys. Den 6 juli hämtades loggrarna upp och data extraherades. 
 
För de statistiska analyserna användes Fisher exact test och students t-test, två sampel med 
antagande om lika varians. Fisher exact test användes när skillnader i överlevnad mellan de 
olika grupperna analyserades. Students t-test användes för analys av skillnader i 
utvandringshastighet och skillnader i konditionsfaktor mellan de olika smoltgrupperna. 
 
Under försöket våren 2009 var samtliga loggrar aktiva. Sammanlagt märktes 75 smolt (25 2-
åriga, 25 1-åriga och 25 vilda) som alla bedömdes vara i god kondition (tabell 3).  
 
Tabell 3: Typ av smolt, antalet märkta smolt, längd, vikt och konditionsfaktor för smolten som användes i 2009 
års försök. Visar även standardavvikelsen (± 1) för de olika enheterna. Konditionsfaktorn beräknades genom 
vikt/längd3 *100000. 

Smolttyp: Antal 
märkta: 

Medellängd 
(cm): 

SD längd: Medelvikt 
(g): 

SD vikt: Konditions
faktor: 

SD 
konditions 
faktor: 

2-årig 25 22 1,79 101,5 25,4 0,93 0,042 

1-årig 25 14,5 0,76 27,4 4,2 0,9 0,053 

Vild 25 17,4 0,94 46 8,3 0,86 0,044 
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Under våren 2010 var samtliga loggrar aktiva vid starten av försöken. Sammanlagt märktes 
98 smolt, 25 2-åriga standardodlade (ST), 25 2-åriga svältodlade (SV), 25 1-åriga och 23 
vilda. Två 1-åriga smolt dog innan utsättning men alla de övriga bedömdes vara i god 
kondition. Tabell 4 visar information om smolten som användes i försöket. 
 
Tabell 4: Typ av smolt, antalet märkta smolt, längd, vikt, konditionsfaktor och enheternas standardavvikelse (± 1) 

för smolten som användes i 2010 års försök.  

Smolttyp: Antal 
märkta: 

Medellängd 
(cm): 

SD längd: Medelvikt 
(g): 

SD vikt: Konditions
faktor: 

SD 
konditions
faktor: 

2-årig (ST): 25 21,2 1,71 100,7 26,2 1,04 0,052 

2-årig (SV): 25 21,4 1,12 93,2 16 0,94 0,044 

1-årig: 23 13,3 0,48 21,6 2,1 0,9 0,03 

Vild: 23 17,3 1,32 42 9,9 0,79 0,044 

 

3. Resultat 

3.1 Saltvattenstest 
Data är summerad och presenteras enligt följande: Temperaturen anges som ett intervall 
mellan den högsta respektive lägsta uppmätta temperaturen i respektive tråg, salthalten är 
den med refraktometer uppmätta salthalten i trågen. Klasserna visar fördelningen mellan 
olika grad av smoltifiering enligt tabell 2. Inga smolt med klass 0 återfanns.  
 
Test 1: 2-årig svältodlad och standardodlad smolt. Data från försöket redovisas i tabell 5 och 
procentandelen i olika smoltifieringsklasser i figur 5. 
 
Endast en fisk dog under försöket. Den dog under det tredje dygnet i tråget.  
 
Tabell 5. Summerad data från första salttoleransförsöket. Givet temperatur intervall är den högsta respektive 
lägsta uppmätta temperaturen  
Behandling: Temperatur (C): Salthalt (ppm): Antal tråg: 
Svältodlad 6,6–7,6 34 1 
Standardodlad 6,6–7,4 33 1 

 

 

Figur 5. Procentandelen smolt i olika smoltifieringsklasser hos svält och standardodlad smolt.  
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Test 2: 2-årig svältodlad och standardodlad samt 1-årig standardodlad smolt. Data från 
försöket redovisas i tabell 6 och procentandelen i olika smoltifieringsklasser i figur 6. 
 
Två smolt dog från tråget med standardodlad fisk. De dog under det fjärde dygnet.  
 
Tabell 6. Summerad data från andra salttoleransförsöket. Givet temperatur intervall är den högsta respektive 
lägsta uppmätta temperaturen.  
Behandling: Temperatur (C): Salthalt (ppm): Antal tråg: 
Svältodlad 9,4–12,8 33 1 
Standardodlad 9,5–12,8 34 1 
1-årig 9,4–11,3 32 1 

 

 

 

Figur 6. Procentandelen smolt i olika smoltifieringsklasser hos svält, standardodlad och 1-årig smolt. 

 
 
Test 3: Endast 1-årig smolt. Data från försöket redovisas i tabell 7 och procentandelen i olika 
smoltifieringsklasser i figur 7. 
 
Tabell 7. Summering av data från tredje salttoleransförsöket. Givet temperatur intervall är den högsta respektive 
lägsta uppmätta temperaturen. 
Behandling: Temperatur (C): Salthalt (ppm): Antal tråg: 
1-årig 14,1-15,4 30 1 
1-årig 14,2-15,8 31 1 

 
 

 

Figur 7. Procentandelen smolt i olika smoltifieringsklasser hos 1-årig smolt.  



10 

 

3.2 Telemetriförsök 

3.2.1 Överlevnad 
Den här studien behandlar endast smoltens rörelse ut från älvsystemet. Det innebär att de 
smolt som registreras på någon av loggrarna utanför mynningen i den yttre loggerlinjen 
kommer att betraktas som överlevande. Överlevnaden hos de olika grupperna under 2009 
respektive 2010 presenteras i figur 8 och 9. Överlevnaden testades mellan de olika grupperna 
under vardera försöksår. Inga signifikanta skillnader i överlevnad hittades mellan någon av 
smoltgrupperna under något av försöksåren, p > 0,05. Det fanns dock vissa tendenser till en 
högre överlevnad hos de 1-åriga än hos de 2-åriga standardodlade smolten. Den vilda 
smolten tenderar att ha en högre överlevnad än samtliga grupper under de båda försöksåren. 
Den 2-åriga smolten hade en något lägre överlevnad under båda försöksåren. 

 
 
 

 

Figur 8. Överlevnad år 2009: Andelen märkta smolt som passerat nedströms belägna loggrar. Campingen ca 
2,5km, bron ca 5km, mynning ca 10km och vid den yttre loggerlinjen ca 13km från utsättningsplatsen. N=25 för 
samtliga grupper.  

 
 
 

 

Figur 9. Överlevnad år 2010: Andelen märkta smolt som passerat nedströms belägna loggrar. Campingen ca 
2,5km, bron ca 5km, mynning ca 10km och vid den yttre loggerlinjen ca 13km från utsättningsplatsen. N=25 för 2-

årig standard och svält. N=23 för vild och 1-årig. 
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3.2.2 Vandringshastighet  

Det fanns skillnader i migrationshastighet mellan 1-åriga och 2-åriga standardodlade smolt. 
Både under försöken 2009 och 2010 vandrade den 1-åriga smolten snabbare än den 2-åriga 
smolten med en signifikant skillnad under 2010, p=0,0002 (tabell 8, figur 10 och 11). Inga 
signifikanta skillnader mellan olika smoltgrupper hittades i övrigt, p > 0,05, (Tabell 8, figur 
10 och 11).  
 
 
Tabell 8. Vandringstiden är tiden från utsättningstillfälle till första registreringen av en logger i den yttre 
loggerlinjen. Vandringshastigheten är medelhastigheten för de smolt som tog sig hela vägen ut. För beräkningen 
användes en sträcka på 13km (utsättningsplats till yttre loggerlinje). SD är standardavvikelsen för medelhastighet 
och tid.  

Smolttyp:  

2009 Vandringstid(h): Medeltid för 
vandring(h): 

SD (h): Vandringshastighet 
(km/h): 

SD (km/h): 

1-årig: 8,5–244,5 55,8 59,02 0,6 0,46 

2-årig: 7-293,5 104,9 77,39 0,37 0,53 

Vild: 5-366,5 136,3 94,73 0,44 0,75 

2010  

1-årig: 8-104 32,5 29,13 0,7 0,49 

2-årig(ST): 52,5–1 113,5 211,5 320,68 0,123 0,07 

2-årig(SV): 72,5-443 181,5 111,17 0,095 0,05 

Vild: 21-452,5 195 116,78 0,122 0,18 

 

Tabell 9. Vandringshastigheten under migrationens 2,5 första kilometer år 2010. ± 1 standardavvikelse för 
hastighet och tid.   

Smolttyp: Vandringstid (h): Medeltid för vandring 
(h): 

SD (h): Vandringshastighet 
(km/h): 

SD (km/h): 

1-årig: 1,5–125 43,5 44,19 0,27 0,467 

2-årig (ST): 0,6-169,5 71 62.72 0,46 1,086 

2-årig (SV): 47,5-227 145 61,89 0,02 0,015 

Vild: 2,5–435 191 140,2 0,15 0,333 

 
 

  

Figur 10. Vandringshastighet i km/h. Felstaplar med ± 1 standardavvikelse. 

 

2009 
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Figur 11. Vandringshastighet i km/h. Felstaplar med ± 1 standardavvikelse. 

 
 

 
Figur 12. Vandringshastigheten (km/h) mellan utsättningsplats och första logger, 2,5km. Felstaplar med ± 1 
standardavvikelse.   

 

2010 

2010 
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Figur 13: Jämförelse av medelvärden på konditionsfaktorn hos tre av de olika grupperna. 

 

Tabell 3 och 4 samt figur 13 visar de olika smoltgruppernas konditionsfaktor. Signifikanta 

skillnader i konditionsfaktor fanns mellan samtliga typer av smolt (tabell 10 och 11). 

Smoltgrupperna testades mot varandra inom respektive försöksår. I figur 14 kopplas 

konditionsfaktorn till överlevnaden och figuren visar att det kan finnas ett samband mellan 

låg konditionsfaktor och hög överlevnad (ej signifikant). 

Tabell 10. P-värden från analyser gjorda mellan smoltgrupper från försöken 2009. 

Smolttyper: P-värde: 

2-årig/1-årig 0,0123 

2-årig/vild 7,57E-7 

Vild/1-årig 0,0162 

 

Tabell 11. P-värden från analyser gjorda mellan smoltgrupper från försöken 2010. 

Smolttyper: P-värde: 

Vild/Svält 8,34E-15 

2-årig standard/svält 4,6E-9 

1-årig/svält 0,0003 

Vild/1-årig 1,64E-12 

2-årig standard/1-årig 2,13E-15 

Vild/2-årig standard 4,3E-22 
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Figur 14: Överlevnaden som en funktion av konditionsfaktorn hos de olika smoltgrupperna. Felstaplar med ± 1 
standardavvikelse. Resultatet indikerar att det kan finnas en koppling mellan låg konditionsfaktor och hög 
överlevnad. 

4. Diskussion 
 

4.1 Salttoleransförsök 
Den huvudsakliga anledningen till att salttoleransförsöken utfördes var att undersöka om 
fisken hade smoltifierat och var redo att sättas ut. I den aspekten var försöket lyckat då 
endast 3 av 84 smolt dog i salthalter på minst 30 promille. Med tanke på att havet utanför 
mynningen endast håller en salthalt på 5-6 promille så kan med största sannolikhet 
mortalitet på grund av problem vid övergång från söt till saltvatten uteslutas. För 
telemetriförsöket är det av yttersta vikt att veta att fisken smoltifierat då sändarna är mycket 
dyra. Inga smolt i smoltklass 0 återfanns heller. För samtliga fiskgrupper i alla försök var det 
främst smolt i klasserna 2 och 3.  Någon betydande skillnad kunde således heller inte skönjas 
mellan de olika grupperna. 
 

4.2 Telemetriförsök 
Det var stor skillnad mellan 2009 och 2010 vad gällande överlevnaden. Överlevnaden för 
smolten var betydligt högre under försöken 2009 än under 2010. Vad detta berodde på är 
svårt att säga men största delen av mortaliteten framförallt under 2010 skedde mellan 
utsättningsplatsen och den första loggern vid campingen (figur 9). Smolten måste på den 
sträckan ta sig ner den sista sträckan i kungsådran och ut i huvudfåran. Den sträckan är 
grund och både mås och gråhäger sågs söka föda där och möjligen kan en del av de märkta 
smolten blivit uppätna där 2010. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet negativt 
är att någon gång under försöksperioden 2010 blev en av loggrarna ute vid kusten stulen. 
Denna logger var placerad närmast land på den norra sidan av älvutloppet. Förhoppningsvis 
påverkades inte resultatet nämnvärt då största delen av smolten valde att ta sig ut längs med 
den södra sidan av älven jäms med billudden. En annan av loggrarna vid norra sidan av älven 
blev flyttad av extern part. Den kumulativa överlevnaden hos de olika smoltgrupperna gav 
också en indikation på att loggern i älven vid bron inte fungerade tillfredställande då 
betydligt fler smolt registrerades vid loggrar längre ned i älven.  
 
Resultaten indikerar att det finns skillnader i överlevnad och migrationshastighet mellan 1-
åriga och 2-åriga standardodlade smolt. Både under försöken 2009 och 2010 vandrade den 1-
åriga smolten snabbare än den 2-åriga smolten med en signifikant skillnad under 2010. Det 
fanns även tendenser till en något högre överlevnad hos de 1-åriga. Vad detta beror på är 
svårt att säga. Men i odlingen smoltifierar fisken redan första året och en 2-årig fisk får därför 
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gå igenom två mycket krävande smoltifieringsprocesser vilket kanske kan sänka deras chans 
till överlevnad. De onaturliga tätheterna av fisk i odlingsbassängerna kan även ha effekten att 
individer med onaturliga beteenden gynnas. Egenskaper som är dåliga i den naturliga miljön 
kan vara gynnsamma i en odlingsmiljö. Detta kan då kanske medföra att ju längre fisken 
stannar i odlingen desto färre blir de smolt som har fördelaktiga egenskaper för överlevnad i 
det vilda. En annan tanke är att den snabbare utvandringen hos de 1-åriga smolten beror just 
på att de endast är 1-åriga. De är betydligt mindre än den 2-åriga smolten och riskerar att bli 
utsatta för ett bredare spektrum av predatorer. De kanske då satsar på en snabb utvandring 
från den predatortäta älvregionen för att maximera chansen till överlevnad. 
 
Den snabba utvandringen hos den 1-åriga smolten kan dock under 2010 års försök ha 
underlättats av att det gick mycket vatten genom kraftverket vid utsättningstillfället. De 1-
åriga smolten sattes även ut ungefär en månad senare än de övriga. Den högre 
vattentemperaturen påverkade med största sannolikhet migrationshastigheten med en högre 
hastighet som följd. Intressant är även att den vilda smolten inte vandrade fortare än den 
odlade 2-åriga smolten. Detta strider mot resultat från de tidigare studierna. Men den vilda 
smolten verkade trots den låga vandringshastigheten visa på en något högre överlevnad än 
både de 1-åriga och 2-åriga standardodlade smolten, dock ej signifikant (Tabell 3 och 4, figur 
8 och 9). Detta stödjer teorierna om att vildfödd smolt är mer vaksam och har egenskaper 
bättre anpassade till naturliga miljöer. Men det säger även att en hög utvandringshastighet 
inte direkt kan kopplas till en större chans till överlevnad.  
    
Baserat på vandringshastigheten hos de olika smoltgrupperna under den första delen av 
migrationen från utsättningsplatsen till den första loggern vid campingen under år 2010 
verkar det som att de standardodlade 2-åriga smolten initialt vandrade betydligt snabbare än 
övriga grupper. Det är intressant eftersom de tillsammans med de svältodlade smolten hade 
den lägsta vandringshastigheten sett över hela sträckan. Rådata från loggrarna saknas tyvärr 
från 2009 och det hade varit intressant att se om detta hade stött resultatet från 2010.  
 
Konditionsfaktorn hos de olika smoltgrupperna ger en indikation på skillnaderna i kroppsfett 
mellan de olika grupperna. Den 1-åriga smolten hade en konditionsfaktor som var närmast 
den vildfödda smoltens. Men resultaten visade tyvärr på signifikanta skillnader i kondition. 
Inga likheter fanns mellan de önskvärda grupperna av vildfödda smolt, 1-åriga och de 
svältodlade. Skillnaden i konditionsfaktor var så stor att några egentliga slutsatser är svåra 
att dra. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i konditionsfaktor mellan 2-åriga och 
svältodlade smolt. Men denna skillnad var troligtvis för liten för att ge några signifikanta 
skillnader i rörelsemönster och överlevnad då den svältodlade smoltens konditionsfaktor inte 
var i närheten av den vildfödda smoltens. 
 
Om överlevnaden ställs mot konditionsfaktorn kan möjligen ett negativt samband skönjas då 
det ser ut som att överlevnaden ökar med lägre konditionsfaktor (Figur 14). Men det finns 
inga signifikanta resultat som stödjer detta då inga signifikanta skillnader i överlevnad 
hittades mellan de olika smoltgrupperna. På grund av att överlevnaden var väldigt låg hos 
den 2-åriga smolten under båda försöksåren så kan det inte uteslutas att den lägre 
överlevnaden har något att göra med att dessa har gått igenom två smoltifieringsprocesser. 
 
Inom vidare forskning kring laxen och för förvaltningen av laxstammarna borde det främst 
utredas närmare huruvida den 1-åriga smolten har högre överlevnad än den 2-åriga, vilket 
denna studie indikerar. Skulle detta visa sig vara korrekt skulle odlingsanläggningarna kunna 
effektiviseras väsentligt. Ytterligare försök borde även göras vid fiskforskningsstationen i 
Älvkarleby, där den svältodlade smolten svälts i större utsträckning för att kunna utvärdera 
huruvida konditionsfaktorn är avgörande för om odlad smolt från Dalälven kan bete sig som 
vild smolt. 
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