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Sammanfattning 

Många av Europas öringpopulationer har dålig rekrytering. Flera variabler som påverkar rekryteringen av dessa bestånd har uppmärksammats i 

forskningen genom åren. Forskningen har oftast bedrivits på specifika bestånd, för att se vilka variabler som påverkar just dem. I Pinnarpsbäcken i 

Kinda kommun finns ett öringbestånd som har vikande populationssiffror. Bäcken har klassats som riksintressant och delar av den blev 2007 registrerad 

som ett Natura 2000-område. Bäckens öringpopulation har ingått i tidigare elfiske- och habitatutredningar . 

 

Syftet med detta arbete är att försöka besvara vilka variabler som kan orsaka den dåliga rekryteringen hos öringpopulationen i Pinnarpsbäcken. 

Hypotesen är att nedgången i öringpopulationen i Pinnarpsbäcken beror på att sediment från ett grustag, som sedan 1970-talet används som 

motocrossbana, har runnit ned i bäcken och förstört kvaliteten på bottengruset. Därför genomfördes för första gången en bottensubstratkartering på fem 

platser i bäcken, något som inte gjorts tidigare. Detta för att se om substratet kan tillgodose rommens och ynglens behov av inkubation och syretillförsel, 

under deras tid i substratet. Resultatet av substratkartringen visar att hypotesen kan stämma i direkt anslutning till motocrossbanan. Lekgruskvaliteten 

är dock inte hela förklaringen. Jag undersökte även syrehalten i mellanvatten och vid botten i bäcken på dessa fem platser. De syrevärden som 

uppmättes kan ses som positiva för öringen. Jag har också sammanställt och analyserat vattenkemivariabler, vattentemperatur och öring per hektar. Jag 

påvisat vidare ett samband mellan vattentemperaturer under tidig våren och rekryteringssiffror, de år med uppmätta vattentemperaturer under 1°C visar 

på dåliga rekryteringssiffror samma höst. Jag på visar också samband mellan fosfatfosfor (PO4-P), som visar på en negativ korrelation med öring per 

hektar och total organiskt kol (TOC) som har höga värden i bäcken. Dessa variabler påverkar öringen indirekt genom tillväxt av biomassan, som vid 

nedbrytning förbrukar syre och kan ge syrenivåer som påverkar öringen negativt. Jag har även sett brister i Pinnarpsbäckens biotop gällande öringens 

krav på ståndplatser och övervintring. Detta är brister i form av skydd beroende på att död ved och större block saknas, men också olika morfologiska 

ingrepp så som rätning, rensningar och vandringshinder. Vandringshinder påverkar direkt genom att den naturliga sedimenteringen sätts ur spel och 

indirekt genom att genutbytet blir hindrat mellan lokala stammar av öring. Fler och mer omfattande provtagningar behöver dock göras för att kunna 

göra en säker bedömning om vad som påverkar öringen i Pinnarpsbäcken. 
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Abstract 

Many of Europe's brown trout populations have poor recruitment. Several variables that 

influence the recruitment of these populations have been observed in research through the 

years. The research has most often been carried out on specific populations; in order to see 

which variables that influence the specific populations. One of these populations, which have 

failing population numbers, is located in Pinnarpsbäcken, in Kinda municipality. The river has 

been classified as a national interest and became part of and was registered as a Natura 2000-

area in the year 2007. The rivers trout population has been included in earlier studies 

including electro fishing and habitat investigations. 

 

The aim with this survey is to try to answer which variables that can influence the poor 

recruitment of the trout population in Pinnarpsbäcken. I will also try to find a possible source 

of impact. The hypothesis is that the decline in the trout population in Pinnarpsbäcken is a 

result of sediment leak from a gravel pit, which has been used as a motocross track since the 

1970´s. Fine sediment have leaked in to the river and destroyed the quality on the bottom 

substrate. In order to answer the hypothesis a survey of the bottom substratum at five places in 

the river was performed, something which has never been done earlier. This was done in order 

to see if the substratum could meet the request of the eggs and fry´s needs of incubation and 

dissolved oxygen, during their time in the substrate. The result of the sampling shows that the 

hypothesis could be true in direct connection of the motocross track. The spawning gravel 

quality is not however the entire explanation. I also examined dissolved oxygen in middle 

deep water and by the bottom in the river on these five sites. However, the results show that 

the measured oxygen levels seem to be good for trout. I have also put together and analyzed 

water chemistry variables, water temperature and trout per hectares. I also point out a 

connection between water temperatures during early spring and offspring figures, year’s with 

measured temperature less than 1°C shows bad offspring figures the next autumn. I also show 

connections among phosphate phosphorus (PO4-P), which has a negative correlation with 

trout per hectares and total organic carbon (TOC), which has high values in the river. These 

variables influence the trout indirect through growth of biomass, which expends oxygen 

during its disintegration and this can give low oxygen levels which influence the trout 

negatively. I have also seen shortcomings in the biotope of Pinnarpsbäcken, e.g. lack of 

habitat for overwintering population insufficient numbers of dead trees and large boulders 

which provide shelter and also a lack of feeding stations. Different morphological 

encroachments such as straightening and clearing of the stream, have also affected this. 

Migration obstacles influence directly through the unnatural sedimentation and indirectly due 

to the gene exchange being prevented between local strains of trout. However further and 

more extensive samplings needs to be done in order to convert a safe assessment about what 

influences the trout in Pinnarpsbäcken. 
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Introduktion 
Öringen (Salmo trutta) finns i stora delar av Europa. På många ställen har vikande 

populationssiffror uppmärksammats. För alla dessa populationer är det en eller flera 

livsbetingelser som inte är fullgoda eller helt har försvunnit. Det kan vara eutrofiering, som 

påverkar syrehalter och sedimenteringstakt, eller morfologisk påverkan så som byggnation av 

kraftverksdammar och/eller rätningar av vattendrag med ny vattendynamik och förstörda 

vandringsvägar som följd (Sand-Jensen, Friberg & Murphy, 2006; Degerman et al, 1998). 

Vikande populationssiffror har även registrerats på många håll i Sverige, bland annat i flera 

åar och bäckar vid kusten (Westerberg et al, 2001). Ett bestånd med minskande rekrytering 

finns i Pinnarpsbäcken i Kinda kommun, en bäck som har bedömts som riksintressant på 

grund av sin långa opåverkade strömsträcka. Den har även en artrik fiskpopulation och 

bottenfauna som har stort skyddsvärde (Gustafsson 2010), därför ingår den delvis i ett Natura 

2000-område. Öringen är en indikatorart som är viktig för den biologiska mångfalden, då den 

ger indikation på bra vattenkvalitet och en väl fungerande biotop (Vätternvårdsförbundet, 

2010) och ett starkare öringbestånd kan vara en resurs för rekreation vid sportfiske. Lyckad 

öringrekrytering kräver att flera variabler befinner sig inom rätt gränser. Vid leken väljer 

öringen den plats som har den bästa kombinationen av vattenhastighet, djup och 

bottensubstrat, inte en plats där en av variablerna är optimal (Degerman, Halldén & 

Törnblom, 2005). Det är många variabler som ska samspela för att rekryteringen ska bli 

lyckad. En jämn vattenföring under hela året är en av grundförutsättningarna (Knapp, 

Vredenburg & Matthews, 1998; Horreo et al, 2011). 

 

I Pinnarpsbäcken finns indikationer på att sediment från ett gammalt grustag har runnit ned i 

bäcken, då grustaget sedan mitten på 1970–talet används som motocrossbana. En sak som 

indikerar detta är att utloppet i sjön har slammat igen. Detta tros även ha orsakat avlagringar 

av sediment som förstört kvaliteten på bottengruset som används vid öringlek. Flera rapporter 

har skrivits som berör bäcken och öringen (Gustafsson, 2010; Gustafsson, 2006; Tengelin, 

1994), men hittills har inga undersökningar av bottensubstratets effekt på öringlek i 

Pinnarpsbäcken genomförts. Substratet har flera uppgifter för rom och yngel då det ska skapa 

mikroutrymmen som ger skydd mot strömmen och mot predatorer, samtidigt som det ska ha 

tillräcklig genomströmning för att kunna föra bort avfallsprodukter vid respiration och 

metabolism samt tillföra tillräckligt med syrerikt vatten (Rubin, Glimsäter & Jarvi, 2005; 

Hesthagen et al, 1999). Öringen har en högt utvecklad homning vilket betyder att den vill leka 

där den själv är född (Westerberg et al, 2001). Det är därför svårt att få fisk som är född och 

uppvuxen någon annanstans att leka i ett nytt vattendrag (Westerberg et al, 2001). Kriterier 

som är viktiga för en lyckad fortplantning är leksubstrat sammansättning som bör ha ett 

medianvärde över 15 mm för att syresättningen ska vara optimal (Rubin, 1998; Westerberg et 

al, 2001) samt att och syresättning i substratet inte bör vara under 6,9 mg/l (Ingendahl, 2001). 

Det är också viktigt med rätt vattentemperatur i substratet under rom- och yngel tiden. 

Vattentemperaturen bör ligga mellan 1 - 9 °C enligt (Burkhardt-Holm & Scheurer, 2007). De 

skriver också att temperaturer under och över dessa siffror ökar dödligheten markant  

 

 När ynglen har krupit upp ur substratet fördelar de sig i vattendraget genom att de största och 

mest dominanta ynglen tar de bästa ståndplatserna och de mindre ynglen flyttar sig nedströms 

för att hitta en egen plats för skydd och födosök enligt Westerberg et al (2001). De skriver att 

ståndplatsen inte är en fix punkt utan ett område som växer med fisken och växlar med 

omgivningens förutsättningar. Exempel på förutsättningar kan vara vattenföring, vilka 

predatorer som finns i omgivningen och vilken mat som är talrikast för tillfället. Predatorer 

finns både i luften, på land och i vattnet. Fåglar, som till exempel häger, kan var en svår 
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predator vid lågvatten. Mink och utter är två andra svåra predatorer i små vattendrag. De 

vanligaste predatorerna är dock rovfiskarna gädda och lake. Gäddan tar öringar så stora som 

40 % av dess egen längd. Predatorer påverkar inte bara genom sin predation, de gör också att 

det tillgängliga habitatet minskar (Westerberg et al, 2001). 

 

För att få tillräckligt med mat och för att kunna växa sig stor för sin reproduktion behöver 

öringen emigrera. Det är därför ytterst ovanligt att hela bestånden av öring förlorar sitt 

vandringsbeteende och stannar i uppväxtbäcken (Broman & Smedman, 1975). Vissa individer 

stannar dock kvar i sitt hemmavatten hela livet. Dessa är oftast hannar som inte behöver vara 

stora för att producera mjölke i tillräcklig mängd. Honorna som stannar kvar utgör bara ca 7 - 

12 % av bestånden då det är en fördel vid romproduktion att vara stor enligt Westerberg et al 

(2001). De framhåller att stora honor har större romkorn och dessa producerar större och mer 

dominanta yngel. Även antalet romkorn per hona är fler, ca 1500 romkorn/kg kroppsvikt är 

det normala, medan en liten bäcklevande öringhona kan ha så få som 200 romkorn 

(Westerberg et al, 2001). Tiden för alla livssteg i utvecklingen från befruktad rom tills ynglen 

lämnar substratet är beroende av att leken inträffar i rätt tid så att temperatur, vårflod och 

födotillgång är som mest gynnsam för ynglen när de lämnar lekgropen. Detta är extra känsligt 

i små vattendrag då variationer i flöde och vattenstånd varierar snabbare i ett litet vattendrag 

än i ett större (Westerberg et al, 2001).  

 

Öringen leker flera gånger i sitt liv och kan därför bli tvungen att emigrera ett flertal gånger. 

Populationer som har emigrerande i sin livscykel är generellt mer sårbara både på grund av en 

större exponering för predatorer men också på grund av hydrologiska och morfologiska 

aspekter, hydrologiska genom vattenståndets påverkan så som en uttorkad åfåra eller 

morfologiskt till exempel ett vandringshinder som bara kan passeras vid höga vattenflöden 

(Denic & Geist, 2010; Westerberg et al, 2001). Morfologisk påverkan inverkar också på 

öringpopulationen genom att habitatet minskar och att en eller flera livsbetingelser för ändras, 

oftast med reducerade bestånd som följd (Knapp, Vredenburg & Matthews, 1998). 

En morfologisk aspekt som har stor inverkan är vandringhinder. Vandringshinder, både 

naturliga och antropogena, hindrar genspridning, ändrar struktur och diversitet på 

populationer. Öringpopulationer kan inte anses som helt isolerade då nedströms migration 

oftast är möjlig, så det är oftast källflödespopulationer som har eller får ett utarmat genflöde 

(Horreo et al, 2011). Vandringshindren påverkar även flödesdynamik och sedimentering, detta 

för att flödet inte får den årsdynamik som ett naturligt vattendrag har (Sand-Jensen, Friberg & 

Murphy, 2006). Andra variabler som påverkar vattendynamiken och öringen är vikten av att 

död ved finns i tillräcklig mängd något som ökar biomassan och påverkar flödesdynamiken 

positivt i vattendragen (Degerman et al, 1998; Degerman, Halldén & Törnblom, 2005). Om 

stenar eller död ved kan skapa skärmar i vattendraget så skapas fler ståndplatser och fler 

öringar kan husera på en mindre yta. Detta på grund av att öringar inte vill se andra öringar.  

Att det finns djupare partier i vattendraget för övervintring är också viktigt för en livskraftig 

öringpopulation (Muotka & Syrjänen, 2007). 

  
Frågan är om det är substratet som är förstört eller om det är någon annan antropogen eller 

naturlig påverkan som ligger bakom öringpopulationens minskning i Pinnarpsbäcken. Syftet 

med undersökningen är att genom analys av möjliga påverkansvariabler för ett öringhabitat 

försöka förklara orsaker till den låga populationstätheten av öring i Pinnarpsbäcken. Jag 

kommer i denna studie försöka besvara frågorna: Vad kan den tidvis låga rekryteringen bero 

på? Vilka av de undersökta variablerna kan påverka rekryteringen? Min hypotes är att läckage 

av finsubstrat från motorcrossbanan har försämrat kvaliteten på bottengruset i Pinnarpsbäcken 

så att det inte längre kan användas som lekplats för öring. 
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Material och metod 

Pinnarpsbäcken 

Pinnarpsbäcken (Stenån) ligger i 

Kinda kommun i Östergötland och 

rinner från sjön Välen och har sitt 

utflöde i sjön Övre Föllingen (figur 

1), vid koordinaterna E 15°.30 . N 

57°.58 och blev 2007-11-12 

registrerad på EU-nivå som Natura 

2000. Delar av bäcken och 

angränsande markavsnitt på 

sammanlagt 6,4 ha tillhör Natura 

2000-området, i området ingår 

Humlehögsravinen, en ravin med 

kanjonformation och omgivande 

skogpartier av typen ”västlig taiga”. 

I samband med bildandet av Natura 

2000-området upprättades en 

bevarandeplan, där 

öringpopulationen ingår som en art 

som ska bevaras (Länsstyrelsen 

Östergötlands län, 2007). 

Pinnarpsbäcken har ett 

avrinningsområde på 23,6 km
2
 

(SMHI, 2012) 

 
F

Figur 1. Karta över Pinnarpsbäcken med provplatser och 

kontinuerligt fiskade elfiskelokaler. Provplatser; 1. 

uppströms motocrossbanan, 2. vid motocrossbanan, 3. 

uppströms bron till Misterfall, 4. 500 meter uppströms 

vindskydd & 5. nedströms bron vid vidskydd (Publiceras 

med tillåtelse av Länsstyrelsen i Östergötlands län) 

 

Kjettestorps motocrossbana ligger i ett gammalt grustag ungefär mitt på bäckens sträckning 

och används av Ydre motorklubb sedan mitten på 1970-talet (figur 1). Från motocrossbanan 

har det runnit ned finsediment i bäcken, då de som brukar banan har pumpat upp vatten från 

bäcken för att blötlägga den. Regn har också bidragit till sedimentläckage från 

motocrossbanan (Gustafsson, 2006). Det har dock byggts en vall mot bäcken samt en damm 

där vattnet från blötläggning kan ansamlas och återanvändas i ett slutet system, för att inte 

längre påverka bäcken med sediment. 

Provplatser 

Fem provplatser valdes ut i Pinnarpsbäcken, figur 1. Provplatser valdes baserat på hur ett 

optimalt lekområde ser ut och bör vara beläget enligt Westerberg et al (2001) och Degerman 

et al (1998). Kriterierna är en ström mellan 20 - 40 cm/s, ett djup mellan 10 och 40 cm och 

synligt substrat på mellan 20 - 40 mm samt placeringen i slutet på ett djupare parti där botten 

går upp, blir grundare och mer strömsatt. Dessa provplatser är numrerade från 1 - 5, provplats 

1 ligger längst uppströms och 5 närmast utloppet, provplats 1, uppströms motocrossbanan 

koordinaterna; N57°58.203 EO 15°30.718, provplats 2, vid motocrossbanan koordinaterna; 
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N57°58.318 EO 15°30.679, provplats 3, uppströms bron till Misterfall koordinaterna; 

N57°58.708 EO 15°30.761, provplats 4, 500 meter uppströms vindskydd koordinaterna; 

N57°59.225 EO 15°30.787, provplats 5, nedströms bron vid vidskydd koordinaterna; 

N57°59.336 EO 15°30.836. 

Bottensubstratskartering och vattendjup 

Bottensubstratkartering utfördes för att substratumkvalitet är en av de viktigaste variablerna 

för lyckad öringrekrytering (Kondolf et al (2008); Westerberg et al (2001); Denic & Geist, 

(2010); Rubin, Glimsäter & Jarvi (2004); Rubin, Glimsäter & Jarvi, (2005). Substratproverna 

togs den 26 mars 2012. På varje provplats togs fem delprover. Innan dessa togs mättes djupet 

med en tumstock från botten till ytan, då djupet skall ligga mellan 10-40 cm för att vara en 

optimal lekplats (Westerberg et al, 2001; Degerman et al, 1998).  Substratproverna togs med 

hjälp av en fyralitershink som preparerats med borrhål 12 och 6 mm i botten för 

genomsläppning av vatten . I botten på hinken fanns också ett filter bestående av fyra lager 

stålnät (15 mm maska) och mellan dessa två lager filtermaterial för att finare sediment skulle 

stanna i hinken. På plats trycktes kanten på hinken snett ned i substratet (ca 10 cm) mot 

strömmen. Substratet framför hinken (ca 15 cm) grävdes och trycktes in i hinken med 

händerna. Proverna tömdes sedan i plastsäckar som märktes med provplastsnummer från 1: 1 

- 5 till 5: 1 - 5 för vidare transport till laboratoriet. 

 

Substratet klassificerades enligt en modifierad Wentworthskala (Kondolf & Piégay, 2003; 

Kondolf et al, 2008; tabell 1). Wentworthskalan är en skala som klassar och sätter gränser för 

olika substratstorlekar, den används vid klassning av all sorts geologisk kartering. Wentworth 

ger också förslag på hur omfattande ett prov bör vara för att vara representativt i förhållande 

till sitt största substrat. Mina prover jämfördes och sållades efter Wentworths 

rekommendationer (Kondolf & Piégay, 2003). 

 
Tabell 1. Modifierad Wentworthskala med substratklasser (Kondolf & Piégay, 2003) 

Storlek Substratklasser Substratklasser undergrupper 

> 256 mm Block Block 

64 - 256 mm Sten Sten 

32 - 64 mm Grus Mycket grovt grus 

16 - 32 mm Grus Grovt grus 

8 - 16 mm Grus Mellan grus 

4 - 8 mm Grus Fingrus 

2 - 4 mm Grus Mycket fint grus 

1 - 2 mm Sand Mycket grov sand 

3,9 µm - 1 mm Sand - Silt Grov sand - Silt 

 

Stenar över 64 mm mättes med skjutmått och plockades bort för att blir en separat grupp. 

Substratet lades i aluminiumkärl och placerades i värmeskåp 100°C under ett dygn för att 

torkas innan sållning. Detta för att underlätta sållning och för att kunna väga i torrvikt. Sållen 

som användes var av märket Esselte studium, dessa är stapelbara med maskstorlek 1, 2, 4, 8 

och 16 mm. Det grövsta som behövdes, med maska 32 mm, tillverkades av en plasthink på 4 

liter och 2 mm ståltråd. Substratproven sållades genom de ihopsatta sållen i ca en minut och 

lades sedan i olika kärl innan vägning. Vid vägningen användes en våg av märket (Mettler PJ 

4000; Greipensee-Zürich, Schweiz) med 0,1 g noggrannhet. Varje delprov sållades och 

vägdes separat så att sammanblandning inte skulle kunna uppstå. Delprovens resultat 
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räknades sedan samman till ett prov, detta för att få ett mer representativt prov för platsen. För 

att kunna beräkna den geometriska diametern dg behövde värdena på D16 - D84 tas fram. D16 - 

D84 är punkten där grafen för substratfördelningen i provet bryter 16 respektive 84 % på y-

axeln (Kondolf & Piégay, 2003; ekv. 1). För att få fram värdena på D16 - D84 ritades grafer 

upp, med procent på y-axeln och mm på x-axeln. Viktprocentvärdena från substratvägningen 

prickades in och sammanlänkades sedan med linjer, se figur 2. Stödlinjer för 16, 50, och 84 % 

infogades i diagrammet. Där graferna bröt stödlinjerna lästes värdet av mot x-axeln (Kondolf 

& Piégay, 2003). 

 

 dg =[(D84)(D16)]
0,5 

                     (1)
 

 

dg = geometriska medelvärdet (mm)  

D84= värdet på X-axeln (mm) vid den punkten där grafen bryter 84 % på y-axeln 

D16= värdet på X-axeln (mm) vid den punkten där grafen bryter 16 % på y-axeln 

 

D50 och dg är det mått som används i de flesta undersökningar, om substrat. Båda används 

parallellt beroende på syftet med undersökningen (Kondolf & Piégay, 2003). Därför kommer 

båda dessa att redovisas och användas i studien. D50 är ett viktigt jämförelsevärde, det är 

punkten där grafen bryter 50 % på y-axeln. Det värdet är medianvärdet i substratet. D50 är 

viktig för min studie för att se om substratprovernas resultat befinner sig över eller under 15 

mm, då >15 mm är ett gränsvärde som kan garantera god syregenomströmning i substratet 

(Kondolf & Piégay, 2003; Kondolf et al, 2008). Ytterligare ett viktigt mått är andelen substrat 

˂ 1mm då 12 - 14 % av substratet bör vara i den storleken för att inkubationen av rommen ska 

lyckas, i min undersökning är det resultatet av viktprocenten av substratklassen ˂ 1mm som 

utgör den fraktionen (Kondolf et al, 2008). 

Strömhastighet 

Strömhastigheten mättes den 26 mars genom att ett flöte fick driva med strömmen mellan två 

stålpinnar som var nedtryckta i botten på bäcken med 1 meters mellanrum. Tiden det tog för 

flötet att driva sträckan klockades. Detta upprepades 5 gånger per provplats och ett 

medelvärde räknades fram. Värdet tas sedan gånger 0,85, för att ytvattnet alltid har högre 

hastighet än både mellanvattnet och bottenvattnet som är långsammast (Degerman et al, 1998; 

ekv. 2). Strömhastigheten mäts för att den bör ligga mellan 20 -40 cm/s över lekplatsen för att 

vara optimal (Westerberg et al, 2001) 

 

Strömhastighet= s/t *0,85                      (2) 

 

Strömhastighet= (cm/s) 

s = uppmätt sträcka 

t= tiden 

Syremätning och temperatur  

Syre och temperatur mättes den 5 april 2012 med en portabel syremätare (ORION modell 

835; Cambrige, England) och med en sensor av märket (CellOx 325; Weilheim, Tyskland). 

Tio prover togs på varje provplats, fem i mellanvattnet och fem vid botten. Fem 

temperaturmätningar gjordes med samma utrustning och togs samtidigt som syreprovet i 

mellanvattnet. Proverna togs genom vadning mot strömmen över samma yta som 

substratprover togs den 26 mars 2012. Värdena skrevs ned för senare bearbetning. På 

provplats 1 och 2 började mätaren visa fallande värden. Orsaken till det var antingen att 

membranet på sensorn blivit skadat eller att skyddet för sensorn inte var ordentligt påskruvat 
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så att vatten trängde in och spädde ut reagensen mellan skyddet och sensorn. När en ny 

kalibrering gjordes för att ta om proven, så gick det inte att kalibrera mätaren. Resultaten från 

dessa två provplatser (1-2) kommer därför inte att användas till statistiska analyser eller 

medelvärdes beräkningar. 

Elfiske och habitatbeskrivning 

Vid elfiske används elström, oftast svagt ripplad likström då den ger minst skador på fisk och 

andra vattenlevande organismer (Degerman et al, 2004). Vid provfiske vadar provtagaren 

sakta uppströms i ett tidigare bestämt område (lokal) av vattendraget samtidigt som personen 

för ned en stav i vattnet och kortvarigt sluter en strömkrets som bedövar fisken som fångas 

med hjälp av en håv. När fisken har fångats i håven flyttas den till ett kärl med friskt och 

syrerikt vatten från det fiskade vattendraget medan fortsatta utfiskningar genomförs på 

lokalen. Vid elfiske är det två som hjälps åt, en som går före och fiskar av området med 

strömstaven och håven och en som går efter och håller ordning på sladdar och 

uppsamlingskärl för fisken. All fisk mäts och artbestäms innan de återutsätts (Bergquist, 

Degerman & Sers, 2010). Vid elfiske insamlas flera olika variabler så som fiskens längd, antal 

och art. Fiskarna delas sedan in i åldersgrupper beroende på längd (Degerman et al, 2004). De 

två grupper som registreras är 0+, de som är årets kull av öring, och >0+ alla öringar som är 

äldre (Bergquist, Degerman & Sers, 2010). I elfisket ingår även insamling av andra 

habitatdata. En av dessa är andelen död ved i vattnet. Beräkning sker utifrån antal bitar död 

ved inom 100 m
2
. Veden ska ha en diameter på >10 cm och en längd på >50 cm om den ska 

räknas. Datainsamlingen sker på samma sträckor som elfisket (Degerman et al, 2004). 

 
Tabell 2. Resultat antal öringar vid elfiske under åren 2003-2011 i storleksklasserna 0+/ hektar och 

>0+/hektar samt total antalet på lokalen (Gustafsson, 2012) 

Pinnarpsbäcken (Stenån)  År 0+/100m2 >0+/100m2 Totalt 

Crossbanan 2004 5,2 1,0 6,2 

Crossbanan 2006 3,3 0,8 4,1 

Crossbanan 2007 4,0 0,4 4,4 

Crossbanan 2008 9,6 0,0 9,6 

Crossbanan 2009 12,6 0,3 12,9 

Crossbanan 2010 3,9 6,0 9,9 

Crossbanan 2011 1,1 1,0 2,1 

Medeltal under perioden  5,7 1,4 7,0 

Uppströms bron vindskydd 2003 1,1 1,2 2,4 

Uppströms bron vindskydd 2004 2,9 1,4 4,3 

Uppströms bron vindskydd 2005 0,9 1,8 2,7 

Uppströms bron vindskydd 2006 0,5 1,4 1,8 

Uppströms bron vindskydd 2007 1,1 2,2 3,3 

Uppströms bron vindskydd 2008 6,3 0,4 6,7 

Uppströms bron vindskydd 2009 25,3 1,5 26,8 

Uppströms bron vindskydd 2010 3,0 3,4 6,4 

Uppströms bron vindskydd 2011 1,6 1,1 2,7 

Medeltal under perioden  4,7 1,6 6,3 

Crossbanan strömsträcka 2010 1,3 5,7 7,0 

 

I Pinnarpsbäcken har elfisket bedrivits enligt jämförbara metoder sedan 2003 enligt 

Gustafsson (2012). Två lokaler har fiskats kontinuerligt från år 2004 till 2011, ”Crossbanan” 
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och ”Uppströms bron vindskydd”. Dessa lokaler har fiskats även tidigare men med annan 

metod, varför dessa data utelämnas i arbetet då resultaten inte är jämförbara. ”Crossbana 

strömsträcka” är en ny lokal men den kommer troligen inte att fiskas mer än vart tredje år. 

Den sträckan bedöms vara av mer strömkaraktär och inneha fler gömslen än de andra 

lokalerna.  

 

Under åren 2003 - 2011 har > 0+ öringarna legat på 14 - 28 cm i Pinnarpsbäcken, men två 

större fiskar på 35,5 och 45,0 cm fångades år 2003. Det har också fångats elritsa, abborre, 

mört, gers, bäcknejonöga, signalkräftor, lake och gädda. Fem gäddor och 17 lakar har fångats 

under åren, båda arterna med en medellängd på ca 20 cm (SERS, 2012). Resultaten för 

elfiskena i Pinnarpsbäcken har i medeltal under perioden 2004 - 2011 varit ganska lika för de 

två kontinuerligt fiskade lokalerna, se tabell 5. ”Crossbanan” har i genomsnitt 7 öringar per 

hektar fördelat på 5,7 0+ och 1,4 > 0+. För lokalen ”Uppströms bron vindskydd” är siffrorna 

6,3 öringar per hektar fördelat på 4,7 0+ och 1,6 > 0+. För den nya lokalen ”Crossbana 

strömsträcka” var siffrorna ganska lika mot de andra två elfiskelokalerna i antal/år med 7 

öringar/hektar men med omvänd fördelning mellan åldersklasserna, fördelade på 1,3 0+ och 

5,7 > 0+, tabell 2. Elfiskeresultaten för varje år (öring 0+)  jämförs med vattentemperaturen 

under oktober och februari-mars, tiden då rom och yngel finns i substratet eftersom en 

temperatur över 9°C och under 1°C ökar dödligheten av rom och yngel (Burkhardt-Holm & 

Scheurer, 2007). 

Vattenkemi 

Vattenkemidata är hämtad från Sveriges lantbruksuniversitets databas (SLU, 2012a). 

Metodbeskrivningar finns på (SLU, 2012b). Prover tas en gång per kvartal. De variabler som 

hämtas för jämförelse är temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, total kväve (tot-N), total 

fosfor (tot-P), fosfatfosfor (PO4-P) och totalt organiskt kol (TOC). Dessa används sedan i 

statistiska beräkningar och för jämförelse med de nivåer som finns angivna i 

forskningslitteraturen samt med gränsvärden från Naturvårdsverket (1999). 

 

De kemiska variablerna pH, konduktivitet, alkalinitet, tot-N, tot-P, PO4-P och TOC samt 

vattentemperatur för åren 2004 - 2011, visade på relativt jämna värden mellan åren, figur 2. 

Vattentemperaturen har under åren 2004 - 2011 varierat över året från 21,1 - 0,1˚C. 

 

 
Figur 2. Medelvärden för året för kemivariablerna och vattentemperatur 2004 – 2011 (SLU, 2012a), 

notera att värdena på y-axeln är i olika enheter beroende på variabel  

 

Värden för pH låg mellan 7,5 - 7,1 under perioden. För alkalinitet låg värdena mellan 0,60 - 

0,33 mekv/l. Konduktiviteten låg på 12,3 – 9,1 mS/m under åren 2004 - 2011. 
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För näringsämnena tot-P och PO4-P har halterna legat på 26 - 7 mg/l och 10 - 3 mg/l. TOC har 

värden mellan 16,8 och 9,1 mg/l och tot- N visade halter på 1125 - 352 mg/l under perioden, 

figur 2. För utförlig data se bilaga 2, tabell 9. 

 

Biotopkartering 

Biotopkarteringen är gjord och redovisad i Gustafsson (2006). Han beskriver att 

biotopkartering av vattendrag innebär en systematisk kartläggning av vattendragens miljöer. 

Biotopkarteringen är uppdelad i fem delar, men i Pinnarpsbäcken inventerades bara tre. Dessa 

var vattenmiljö, vandringshinder och vägpassager. De som inte inventerades var 

närmiljö/omgivning och tillrinnande vattendrag/diken. När vattenmiljön biotopkarteras mäts 

längd, bredd och djup på vattendraget samt strömförhållande och bottensubstratets storlek 

visuellt. Därutöver bedöms fysisk påverkan och lämplighet som öringmiljö. Andra variabler 

som noteras är vegetation, beskuggning och död ved. Detta sker genom att vattendraget delas 

in i sträckor och variablerna kvantifieras. 

 

Den morfologiska påverkan på Pinnarpsbäcken består av en ändrad mynning som grävts på 

senare år på grund av att den gamla slammat igen. Små rensningar finns vid motorbanan och 

högre upp mot Humlehögsravinen. Den sträcka som har störst morfologisk påverkan är 

närmast sjön Välen där en ny väg byggts över bäcken vid inloppet från sjön och nedanför den 

finns ett dämme. Rensning har gjorts både uppströms och nedströms dämmet. Bäcken rinner 

under flera vägar både väg 134 och flera mindre vägar där vägtrummor hindrar det naturliga 

flödet. Stora delar av bäcken kantas av produktionsskog. Här borde mer lövskog släppas upp 

och bredare skyddszon lämnas framförallt där stränderna är branta. Slutsatsen av 

biotopkarteringen är att det är dåligt med skydd i form av död ved och större block, samt att 

den morfologiska påverkan som noterats behöver återställas i den mån det är möjligt 

(Gustafsson, 2010). 

 

Statistisk analys 

Statistikanalys av syreprover gjordes genom ett parvis t-test, som används då värdena är 

oberoende och normalfördelade för att se om det förelåg någon skillnad mellan mellanvatten 

och bottenvatten. Detta görs med hypotesprövning, H0= det är ingen skillnad mellan 

mellanvatten och bottenvatten, H1= det är skillnad mellan mellanvatten och bottenvatten. 

Vattenkemi, temperatur och öring/ hektar jämfördes över tiden med en variansanalys för att se 

om det föreligger någon skillnad mellan åren 2004 - 2011 för parametrarna temperatur, pH, 

konduktivitet, alkalinitet, tot-N, tot-P, PO4-P, TOC samt öring/hektar. Åren 2004-2011 valdes 

utifrån tillgången på elfiskedata framtagen med samma metod och där data finns från minst 

två platser och år.  Variansanalysen görs med hypotesprövning, H0= det finns ingen skillnad 

över tid, H1= det finns skillnad över tid. För detta användes Kruskal-Wallis test då värdena är 

oberoende och inte normalfördelade. För att se vilka år som skiljde sig från andra år gjordes 

en Kruskal-Wallis envägs-ANOVA med multipla jämförelser och Stepwise stepdown. En 

korrelationsanalys gjordes för att se om det fanns någon samvariation mellan variablerna pH, 

konduktivitet, alkalinitet, tot-N, tot-P, PO4-P, TOC samt öring/hektar. Ytterligare en 

korrelationsanalys gjordes för att se om det fanns någon samvariation mellan öring 0+/hektar 

och temperatur i oktober och februari/mars. För analyserna användes Kendall´s tau, en 

korrelationsanalys för oberoende icke normalfördelade prover. För de statistiska analyserna 

sätts signifikansnivån till p= 0,05 utom vid korrelationsanalyserna där även p= 0,01 användes 

för att visa på starka korrelationer. För analyserna användes SPSS 19.0 (Statistical Package 

for Social Sciences; International Business Machine Corporation). 
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Resultat 

Substratkartering 

Mina prover hade från 32,5mm till 6,2 mm som D50, figur 3 och tabell 3. Proverna ska helst 

ligga över 15 mm för att säkert kunna tillgodose syrebehovet hos befruktad rom och yngel 

under utvecklingstiden i substratet. Det gör prov 1 och 3, prov 4 ligger i närheten med 14,2 

mm. För substratklassernas vikter i proverna se bilaga 1, tabell 8. 

 

 
Figur 3. Graf över fraktionsfördelningen i proven 1 – 5, n=5.  Med stödlinjer D50 (medianvärdet) samt D16, 

& D84, med procent på y-axeln och mm på x-axeln. Prov 1. Uppströms motocrossbana, 2. Vid 

motocrossbanan, 3. Uppströms bron till Misterfall, 4. 500 m uppströms vidskydd och 5. Nedströms 

vidskydd. Proverna togs den 26 mars 2012 

 
Tabell 3. Provernas D-värden i tiondels mm vid substratkartering i Pinnarpsbäcken, Proverna togs den 26 

mars 2012 n=5 

Provplatser D16 D50 D84 

1. Uppströms motocrossbanan 4,0 mm 32,5 mm 55,0 mm 

2. Vid motocrossbanan 0,8mm 6,2 mm 17,3 mm 

3. Uppströms bron till Misterfall 3,6 mm 25,2 mm 57,5 mm 

4. 500m uppströms vidskydd 1,7 mm 14,2 mm 47,0 mm 

5. Nedströms vidskydd 1,2 mm 9,7 mm 27,7 mm 

 

Det av mina prover som hade lägsta dg värdet var prov 2 medan prov 1 hade det högsta, tabell 

4. Resultaten visa att andelen substrat ˂ 1 mm är olika mellan proven, prov 1 har den lägsta 

andelen med 4 % och prov 2 den högsta med 17 %. Substratproverna 4 och 5 är de som ligger 
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inom eller i närheten av spannet (12 - 14%), prov 4 med 11 % och prov.5 med 14 % substrat ˂ 

1 mm. 

 
Tabell 4. Geometrisk medelvärde Dg substrat ˂ 1 mm, provvikt samt största substratstorlek i 

Pinnarpsbäcken. Proverna togs den 26 mars 2012  n=5 

Provplatser dg=[(D84)(D16)]
0,5

 

(mm) 

Substrat ˂ 1 mm 

(%) 

Provvikt 

(kg) 

Största substratstorlek 

(mm) 

1. Uppströms 

motocrossbanan 

27,5  4 14,2 > 64 

2. Vid motocrossbanan 1,7  17 23,6 32 - 64 

3. Uppströms bron till 

Misterfall 

25,9  5 18,6 > 64 

4. 500m uppströms 

vidskydd 

10,0  11 14,2 > 64 

5. Nedströms vidskydd 4,2 14 21,0 32 - 64 

 

Provvikterna fördelar sig mellan 14,2 och 23,6 kg, tabell 4. Tre av mina prover har en största 

substratstorlek > 64 mm; dessa är proverna 1, 3 och 4, prov 2 och 5 har sina största substrat i 

klassen 32 - 64 mm, tabell 4. 

Syrgashalt, strömhastighet, djup samt vattentemperatur 

 
Tabell 5. Provresultat för syre, temperatur, ström och djup på provplatserna i Pinnarpsbäcken. 

Strömhastighet och medeldjup togs den 26 mars 2012 n=5 och vattentemperatur och syre den 5 april 2012 

n=5 

Provplatser 

 
Vattentemperatur

(°C) 

Strömhastighet 

(cm/s) 

Syre mellan 

-vatten (mg/l) 
Syre botten 

-vatten (mg/l) 

Medeldjup 

(cm) 

1. Uppströms 

motocrossbanan 3,6 31,5 8,6 8,3 29,2 

2. Vid 

motocrossbanan 3,2 29,6 8,2 7,9 32,8 

3. Uppströms bron 

till Misterfall 3,0 33,0 12,5 13,2 25,8 

4. 500m uppströms 

vidskydd 2,5 48,5 12,4 13,0 26,0 

5. Nedströms 

vidskydd 2,3 26,2 11,5 11,6 25,6 

 

Ström och djup på provplatserna togs den 26 mars 2012. Alla provplatserna hade en 

strömhastighet mellan 26,2 cm/s och 48,5 cm/s. Temperatur och syrehalt i mellanvattnet och 

bottenvattnet togs den 5 april. Temperaturen varierade mellan 2,3
o
C till 3,6

o
C, tabell 5. 

Syrehalt mellan mellanvatten och bottenvatten jämfördes för att se om det var någon statistisk 

skillnad. H0 förkastas. Det är skillnad mellan syre i mellanvatten och syre i bottenvatten 

(Parvis t-test t = - 2,24 p = 0,04). De uppmätta syrehalterna har ett medelvärde på 12,14 mg/l i 

mellanvattnet och 12,6 mg/l
 
i bottenvattnet.  

 

Resultatet av variansanalysen av vattenkemidata och öring/hektar mellan åren 2004 - 2011 

genom hypotesprovning visade att TOC hade en signifikant variation mellan åren (p = 0,05). 

Åren som skilde sig mot varandra var 2009 och 2011. De andra åren visade inte på någon 

signifikant skillnad mot varandra eller 2009 och 2011. Ingen av de andra variablerna som 

analyserades hade ett p-värde under 0,05 (tabell 6). Resultatet av korrelationsanalysen mellan 

öring per hektar och kemivariablerna under åren 2004 – 2011 visade på en negativ korrelation 
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mellan öringtätheten per hektar och PO4-P (Kendall´s tau = -0,58 p = 0,00) och en positiv 

korrelation med konduktivitet (Kendall´s tau = 0,39 p =0,04; tabell 7). 

 
Tabell 6. Resultat av variansanalys (Kruskal-Wallis test) av kemivariablerna, vattentemperatur (SLU, 

2012a) och öring per hektar åren 2004 – 2011(Gustafsson, 2012) 

 

Vatten 

temperatur 

°C  

pH 

 

Konduktivitet 

mS/m 

Alkalinitet 

mekv/l 

Tot-P 

µg/l 

PO4-P 

µg/l 

TOC 

mg/l 

Tot-N 

µg/l 

Öring 

ind./ha 

Chi-

Square 0,24 7,29 10,42 6,31 2,36 9,44 14,23 11,73 13,65 

df 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

p-värde 1 0,4 0,17 0,5 0,94 0,22 0,05* 0,11 0,06 

* p-värde < 0.05 

 

Tabell 7. Kendall’s tau korrelation mellan öring per hektar (Gustafsson, 2012), kemivariablerna och 

vattentemperatur åren 2004 – 2011(SLU, 2012a) 

 

Vatten 

temperatur 

°C  

pH 

 

Kondukti

vitet 

Alkalin

itet 

Tot- P 

µg/l 

 PO4-P 

µg/l 

TOC 

mg/l 

Tot-N 

µg/l 

Öring 

ind./ha 

Korrelations 

koefficient 0,18 0,29 0,39 0,3 0,06 -0,58 -0,22 -0,13 1 

p-värde 0,32 0,12 0,04* 0,11 0,75 0,00** 0,24 0,47 - 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

* p-värde < 0.05 

** p-värde < 0.01 

 

Resultaten av samvariationen mellan öring 0+ per hektar och vattentemperatur i februari/mars 

visar inte på någon samvariation (Kendall´s tau = 0,30, p = 0,32). Inte heller 

vattentemperaturen i oktober visar på en samvariation med öring 0+ per hektar (Kendall´s tau 

= - 0,21 p = 0,46). De två åren 2008 och 2009 när vattentemperaturen var över 1 °C i februari 

- mars har högre rekryteringssiffror än de år som har under 1 °C (figur 4). 

 

 
Figur 4. Vattentemperatur februari- mars och oktober 2004-2011 (SLU, 20112a) samt täthet 0+ 

öring/hektar augusti 2004-2011(Gustafsson, 2012), notera att värdena på y-axeln är i olika enheter 

beroende på variabel 
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Diskussion 
 

Vattentemperaturen är den variabel som jag har uppmärksammat i datamaterialet och som 

högst sannolikt kan påverka öringbeståndet genom ett sämre utfall av leken. Då handlar det 

om vattentemperaturen i bäcken under rommens och ynglens tid i substratet, vanligen från 

mitten på oktober till början av april. Vattentemperaturen behöver då ligga på mellan 1 - 9°C 

för att en hög överlevnad ska uppnås (Burkhardt-Holm & Scheurer, 2007). År med dålig 

rekrytering har uppmätta vattentemperaturer i februari-mars som ligger under 1°C. Den 

kallaste vattentemperaturen som finns uppmätt i bäcken för perioden är 0,1°C, den 1 mars 

2010 (SLU, 2012a), bilaga 2. Vattentemperaturen under vårvintern (februari - mars) har varit 

låg många år, 0,8 - 0,1°C är registrerat under år med sämre rekrytering. De år som har haft 

bäst rekrytering, 2008 – 2009 (Gustafsson, 2012), uppmättes 2,0 och 1,2°C (SLU, 2012a), 

under perioden (figur 4). Detta samband skulle behöva undersökas grundligare. 

 

Även höga vattentemperaturer kan påverka populationen. I Pinnarpsbäcken har 

vattentemperaturer upp till 21,1°C uppmätts i augusti 2007 (SLU 2012a), bilaga 2. Något som 

också skulle kunna vara en orsak till de låga rekryteringssiffrorna vissa år. Äldre öringar tål 

vattentemperaturer upp till 29°C (Gouraud et al, 2001). Vid så höga vattentemperaturer flyr 

troligen öringen till närmsta sjö. I annat fall inträffar massdöd i vattendraget. Flyktbeteende 

har registrerats vid torka, även av så små öringar som 0+ (Westerberg et al, 2001), och skulle 

troligen förekomma även vid hög värme. Värmen sänker syrehalten i vattnet vilket påverkar 

öringen negativt. Noterbart är att en dag över eller under ett gränsvärde för en variabel kan slå 

ut hela öringpopulationen, något som är mycket svårt att upptäcka om inte variabeln mäts på 

dagsbasis (Gouraud et al, 2001). I Pinnarpsbäcken tas vattentemperaturen en gång i kvartalet. 

Det gör att ingen säker utsaga går att göra gällande vattentemperaturen, då värden saknas för 

de andra dagarna under året. Här kanske mer intensiva mätningar kan behövas för att hitta 

samband.  

 

Mina uppmätta syrehalter i mellanvattnet och bottenvattnet skiljde sig signifikant. Halterna 

har ett medel på 12,1 mg/l i mellanvattnet och 12,6 mg/l
 
i bottenvattnet. Syrehalten i substrat 

under rom- och yngelperioden är en viktig variabel för lyckad rekrytering. Ingendahl (2001) 

skriver att ett genomsnittligt lägsta värde på 6,9 mg/l syre i substratet under tiden från 

romläggning till ynglen kryper ur substratet är en förutsättning för en hög överlevnad. Denic 

& Geist, (2010) uppmätte en medelhalt på 10,8 mg/l i mellanvattnet och 8,8 mg/l och 8,7 

mg/l, 5 respektive 10 cm ned i bottensubstratet. En jämförelse med mina värden i 

mellanvattnet med Denic & Geists (2010) värden visar att mina uppmätta värden har ett 

medel som ligger 1,3 mg/l över deras medelnivå. Deras substrat hade ett dg på 7,6 mm vilket 

bör ha mindre genomsläppning av syrerikt vatten än vad mina provplatser 1, 3 och 4 med ett 

större dg har. Syrehalten i bottensubstrat på provplatserna 1, 3 och 4 har troligen en medelnivå 

som ligger över 6,9 mg/l. Mina syremätningar visar på bra syrenivåer både i mellanvattnet 

och i bottenvattnet vilket troligen även gäller nere i substratet. Av det kan jag dra slutsatsen 

att syrehalten i substratet troligen inte är en variabel som påverkar den dåliga rekryteringen i 

Pinnarpsbäcken. 

 

Jag fann inga tydliga tecken på att bäcken hade mycket finsediment på potentiella lekplatser 

förutom på provplats 2, den i anslutning till motorbanan. Möjligen också på provplats 5, 

nedströms bron vindskydd, men där har koncentration av finsubstrat troligen alltid varit högre 

då det är flackare och nära utloppet i sjön som är ett naturligt ställe för sediment att ansamlas. 

Detta kan ses både med hjälp av dg som för provplats 2 var 1,73mm och substrat ˂ 1 mm 

utgjorde 17 %. På provplats 5, var dg 4,15 mm och substrat ˂ 1 mm utgjorde 14 %. Platsen där 
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prov 2 togs, nedanför motocrossbanan, har av Gustafsson (2006) beskrivits som mycket 

finsedimentrik på grund av läckage från motocrossbanan. Hans iakttagelse bekräftas av mina 

resultat från provplatsen.  

 

Hypotesen om att finsubstrat från motocrossbanan har förstört leksubstrat kan vara sann om vi 

ser till området närmast motocrossbanan. Detta var dessutom en känd lekplats som användes 

av öring så sent som 1996. Nu för tiden har inga lekgropar hittats vid inventeringen av platsen 

(Axelsson, 2012). Bäcken är relativt flack på sträckan närmast motocrossbanan, vilket  

bidragit till att finsedimentet stannat på platsen. Om den hade varit mer brant och strömmande 

skulle sedimentet tvättats bort och ansamlats någon annanstans i bäcken eller i sinom tid i 

sjön. Grustaget har även läckt sediment vid störtskurar troligen även innan motocrossbanan 

etablerades. Mycket av finsedimentet har förmodligen transporterats av vattnet och ansamlats 

i utloppet och är en del av förklaringen till varför det gamla utloppet slammade igen. 

 

Resultaten från substratkarteringen av provplatserna visade att bäcken har olika 

substratstruktur. Substratet på provplats 1 och 3 ligger i kategorin med ett D50 på över 15 mm, 

som förser rom och yngel med tillräcklig syresättning (Rubin, 1998; Westerberg et al, 2001). 

Men de har inte den andel på 12 - 14 % av substrat ˂ 1 mm som krävs för en lyckad 

inkubation av den befruktade rommen (Kondolf et al, 2008). Substratet på provplats 4 har ett 

D50 på 14,2 mm, strax under gränsen 15 mm och ligger också på gränsen för att uppfylla 

andelen substrat ˂ 1 mm med 11 % (tabell 3 och 4). Provplats 4 ligger i gränstrakten till att 

uppfylla kraven som finns på en potentiell lekplats. Egna observationer av lek i anslutning till 

platsen för ca 25 år sedan föranledde att jag valde just den platsen vid undersökningen. 

Provplats 4 är den provplats som har bäst förutsättningar av de fem undersökta platserna, då 

öringen väljer den plats som har den bästa kombinationen av vattenhastighet, djup och 

bottensubstrat och inte en plats där en av variablerna är optimal (Degerman, Halldén & 

Törnblom, 2005). Troligen fungerar provplats 4 som lekplats även i dagsläget, då de flesta 

kriterierna befinner sig inom eller i anslutning till de optimala gränsvärdena för en lekplats, då 

den något snabbare strömmen kan kompensera för det något låga D50 på 14,2 mm och ändock 

syresätta substratet godtagbart. 

 

Alla mina provplatser valdes efter kriterier som; lokalisering, djup och synlig substratstorlek 

samt strömhastighet över lekplats och de gränsvärden som finns angivna. Strömhastigheten 

låg inom rätt intervall för optimal strömhastighet över leksubstrat. Gränsen för optimal 

strömhastighet varierar i litteraturen mellan 20 - 40 cm/s enligt Westerberg et al (2001) och 30 

- 50 cm/s enligt Knapp et al (1998). Lekdjup ligger också inom den vanligaste för lekplatser 

även om samtliga ligger i den djupare delen av spektrumet som är mellan 10 - 40 cm med 

25,6 cm som grundast och 32,8 cm som djupast. Ytterligare kriterium var att placeringen 

skulle vara i slutet på ett djupare parti där botten går upp, blir grundare och mer strömsatt 

(Westerberg et al, 2001). För provplats 5 uppfylls inte detta till fullo men platsen valdes för 

att se om den nedre delen av bäcken över huvud taget skulle kunna fungera som lekplats. 

Visuellt togs även substratstorleken med i valet av provplats och synligt substrat på mellan 15 

mm och 40 mm var det som eftersträvades och sådant fanns synligt på samtliga provplatser. 

 

Provtagning av bottensubstratet kan utföras på många sätt men metoden bör väljas beroende 

på frågeställning (Kondolf & Piégay, 2003). Min metod valdes efter hur Kondolf & Piégay 

(2003) rekommenderade att en lekplatsundersökning ska gå till om sammansättningen av 

grusbädden även under ytan är av intresse. Några av provplatserna hade större stenar, dessa 

togs bort ur provet. I flera av de andra metodbeskrivningarna gjordes liknande bortval, 

alternativt att stenen togs med i provet men uteslöts på laboratoriet vid separation av 
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substratet innan vägning (Kondolf & Piégay, 2003).  Detta gjordes bland annat av Denic & 

Geist, (2010). Detta är kutym enligt Kondolf & Piégay (2003) för att en stor sten förändrar 

resultatet av substratsammansättningen för mycket då det räknas i viktprocent. För att ett prov 

ska kunna ses som representativt för platsen är vikten avgörande. För substrat som har en 

största substratstorlek på 64 - 128 mm så föreslås en provvikt på 32 kg och för prover med 

största substrat på 32 - 64 mm föreslås 16 kg av Wentworth (Kondolf & Piégay, 2003). Om 

fraktionen som var > 64 mm tagits bort hade alla mina prover hamnat i närheten av den 

föreslagna provvikten på 16 kg . De flesta studier om leksubstrat har prov som är mindre än 

30 kg (Kondolf & Piégay, 2003). Om provvikten för provplats 4 varit större skulle kanske 

procentandelen av substrat ˂ 1 mm varit inom de 12 - 14 % som är det optimala liksom ett 

D50 över 15 mm, då provet hade varit mer representativt. 

 

TOC, tot-N och tot-P hade perioder med höga värden i Pinnarpsbäcken (SLU, 2012a). Ingen 

av de kemiska variablerna har dock värden som direkt kan anses påverka öringen negativt. pH 

låg till exempel på över 7 under hela perioden. En vuxen öring klarar pH ned till 4,5 beroende 

på koncentrationen av aluminium (Al) och kalcium (Ca) (Hesthagen et al, 1999). 

Konduktiviteten visar på en positiv korrelation med öring per hektar, en korrelation utan 

något känt samband mellan variablerna. Konduktiviteten ligger under det normala under hela 

tidsperioden (Naturvårdsverket, 1999). Pinnarpsbäcken har tot-N mellan 1,1 - 0,5 mg/l . 

Nivåer över 2 mg/l anses som skadliga för öring (Burkhardt-Holm & Scheurer, 2007). 

Pinnarpsbäcken har generellt måttliga halter av tot-N men med perioder som hamnar inom 

gränsen för höga värden. Tot-P värdena är måttliga, men perioder med höga halter har också 

uppmätts (Naturvårdsverket, 1999). För PO4-P hittas inga gränsvärden, men PO4-P ingår som 

en del i tot-P och den hade perioder med höga värden. PO4-P visade på en stark negativ 

korrelation med öring/hektar. Detta kan bero på att PO4-P är den fosfor som är tillgänglig för 

primär producenterna och är det begränsande näringsämnet i sötvatten (Naturvårdsverket, 

1999). Det påverkar hela biomassan som ökar och ändrar struktur med ökande halt. När 

primärproduktionen sedan avtar och växter och djur ska brytas ned förbrukas syre som 

indirekt påverkar öringen, då den är beroende av en hög syrehalt (Naturvårdsverket, 1999; 

Westerberg et al, 2001). 

 

TOC fluktuerar kraftigt från måttliga halter till mycket höga halter och med en extremhalt på 

16,8 mg/l den 8 augusti 2007 (Naturvårdsverket, 1999). TOC visade på en statistisk skillnad 

över tid. Detta beror troligen på skogsbruket i tillrinningsområdet. Åren 2009 och 2011 var de 

år som TOC-halten var signifikant olika. År 2009 hade den lägsta halten och sammanfaller 

med öringpopulationens starkaste år under perioden. År 2011 med höga halter av TOC var ett 

av de sämre rekryteringsåren för öring. Dessa skillnader och eventuella samband kan behöva 

studeras ytterligare. TOC behövs för primärproduktionen, vilket tillsammans med PO4-P kan 

vara en del av förklaringen med PO4-P negativa korrelation med öringtätheten per hektar då 

dessa ingår som byggstenar ihop med andra ämnen vid cellbildande vid primärproduktionen. 

 

Data från elfisket är något som är alarmerande. Framförallt antalet öring i kategorin >0+, då 

det är i den kategorin som lekfisken finns och med ett lågt antal av den potentiella lekfisken 

kan ingen större rekrytering bli aktuell. Öringpopulationen har olika fördelning mellan 

åldersklassen 0+ och >0+ i Pinnarpsbäcken över åren. Det är främst 0+ som har störst 

skillnader mellan åren, vilket kan ses framförallt året 2009 då kullen 0+ var stark i bäcken. 

Det elfiskas kontinuerligt på två lokaler i bäcken. ”Crossbanan” och ”Uppströms bron 

vindskydd”. Lokalerna har under hela perioden fått olika bedömningar mellan populationen 

av 0+ och >0+. Lokalen ”Uppströms bron vindskydd” fick bedömningen normal för 0+ och 

låg för >0+ vid en jämförelse med liknande vattendrag enligt Fiskeriverkets riktlinjer 
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(Gustafsson, 2010). Detta kan bero på att sträckan är relativt grund och saknar höljor och 

skydd för större öring ”Crossbanan” fick normal för 0+ och låg för >0+ enligt Fiskeriverkets 

riktlinjer. Sträckan påminner om ”Uppströms bron vindskydd” och har samma ström, djup 

och brist på ståndplatser. Vid helhetsbedömningen av bäcken blev resultatet otillfredsställande 

till måttlig förekomst av öring. Elfiskena visar dåliga resultat för framförallt äldre öring. Detta 

kan bero på att lokalerna har dåligt med skydd och gömslen för öringen. Framförallt fattas 

död ved, större block och djupare höljor (Gustafsson, 2010). Öringen uppehåller sig troligen 

på andra ställen i bäcken som är mer skyddade. En ny lokal fiskades 2010: ”Crossbana 

strömsträcka”. Den uppvisade en annan åldersstruktur där den äldre fisken dominerade, men 

det fångades samma medelantal som i de andra lokalerna i bäcken. Det kan bero på att den 

sträckan är mer strömmande och med mer skydd (Gustafsson, 2012). 

 

Predatorer så som gädda och lake har fångats vid elfiskena. Dessa har varit förhållandevis små 

men deras predation kan trots det göra stor skada i ett redan klent öringbestånd. De begränsar 

också det tillgängliga habitatet för öringen genom att de lugnare och djupare partierna blir 

upptagna. Ett vattendrag med enbart öring har generellt en högre täthet per hektar då hela 

vattenmiljön kan tas i anspråk av öringen (Westerberg et al, 2001). Predation från häger och 

mink förekommer troligen också periodvis i Pinnarpsbäcken då jag sett båda arterna i samma 

sjösystem som bäcken tillhör. De flesta öringarna i bäcken som fångats under elfiske är på 14 

- 28 cm. Endast två större öringar har fångats, de var 35,5 och 45 cm (SERS, 2012). Öringen 

kan flytta grus som har en diameter på ca 10 % av kroppslängden (Kondolf et al, 2008). Vissa 

av provplatserna har därför eventuellt för grovt substrat för öringarna i bäcken och kan kanske 

därför inte i dagsläget fungera för lek. Dessa är provplats 1 och 3. Att så få större öringar 

fångats behöver inte betyda att de inte finns eftersom elfisket bedrivs i augusti – september 

(Bergquist, Degerman & Sers, 2010) och öringen leker från slutet av september till början av 

november, vanligen i mitten av oktober (Westerberg et al, 2001). Ingen officiell 

lekgropsinventering har gjorts. På hobbybasis har Axelsson (2012) sedan mitten av 1990-talet 

genomfört lekgropsinventeringar. Fisk på upp till 3 hg har iakttagits vid lek under 

inventeringen 1996. Detta medför att varje lekande hona av de som observerats vid elfiske 

och lekgropsinventering troligen inte är någon sjövandrande fisk utan stationärt bäcklevande. 

Därför kan det antas att de lekande honorna bara har ca 200 romkorn (Westerberg et al, 2001). 

Enligt Axelssons (2012) lekgropsinventering så leker en till två honor varje år de senaste åren. 

Detta kan vara ett utslag av inomstamskonkurrens och adaption där bara ett fåtal leker per år 

beroende på att det inte finns utrymme för fler i det befintliga habitatet (Völlestad, Olsen & 

Forseth, 2002). 

 

Det skulle också kunna vara så att populationen leker på nya lokaler som inte är kända och 

inventerade och att det är någon annan variabel t.ex. temperatur eller tillgängligt habitat, som i 

dagsläget styr populationens storlek. Ingen större sjövandrande fisk har setts de sista 20 åren, 

men det är ytterst ovanligt att alla fiskarna i ett bestånd förlorar sin vandringsinstinkt (Broman 

& Smedman 1975). Isolerade öringbestånd kan dock med tiden anpassa sig till rådande 

omständigheter. Detta kan få till uttryck att storlek och könsmognad ändras, liksom mängden 

och storleken på avkomman, något som kan vara fallet med Pinnarpsbäckens population 

(Völlestad, Olsen & Forseth, 2002). Om Pinnarpsbäckens öring förlorat sitt 

vandringsbeteende påverkar det utfallet av leken då små bäckhonor inte bidrar med den 

kvantitet och kvalitet på rom som större honor kan bidra med. Emigrerande stammar har fler 

avkommor beroende på storleken på lekfisken och då framför allt honorna (Bohlin, Pettersson 

& Degerman, 2001). En sjövandrande hona på drygt 1 kg skulle kunna bidra med ca 600 % 

mer rom än en bäcklevande, vilket troligen också skulle ändra utfallet av leken avsevärt. Om 
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någon öring i Pinnarpsbäcken fortfarande emigrerar så är det troligen endast ett fåtal 

individer. 

 

Habitatsmässigt är Pinnarpsbäcken unik för södra Sverige med sin ca 5000 m långa 

opåverkade strömsträcka. Den är dock inte helt opåverkad, utan antropogena/morfologiska 

ingrepp finns i och utefter bäcken så som ett vandringhinder högst upp i vattendraget. Detta 

påverkar genom att det ger en mer jämn ström, vilket kan ses som positivt för 0+ öringens 

rom och yngeltiden i substratet då en jämn ström är ett av kriterierna för en lyckad 

fortplantning (Knapp, Vredenburg & Matthews, 1998; Horreo et al, 2011). Det kan dock inte 

kompensera för de negativa delarna, till exempel att de normala årstidsväxlingarna och dess 

sedimentationsdynamik blir satt ur spel. Den jämna vattenföringen är också gynnsam för 

predatorer så som gädda (Westerberg et al, 2001). 

 

Vandringhindren begränsar fiskens emigrering och genutbyte mellan lokala stammar. I 

Pinnarpsbäckens fall är det främst vandringshinder nedströms som bidrar till begränsningen i 

genflöde. Pinnarpsbäckens öring kan därför ses som ett isolerat bestånd, som har liten eller 

ingen naturlig tillförsel av nya gener (Horreo et al, 2011). Vandringshinder och rensning samt 

rätning påverkar öringen på flera olika sätt, oftast negativt (Knapp, Vredenburg & Matthews, 

1998). Vandringshinder påverkar också genom att årstidsdynamiken störs så att 

sedimentationscykler blir mindre då de stokastiska variationerna uteblir. Detta påverkar 

förflyttning och ansamlingen av sediment (Sand-Jensen, Friberg & Murphy, 2006; Acornley 

& Sear, 1999; Stalnaker et al, 1996).  

 

Redan 1993 gjordes en inventering som visade att stora delar av bäcken saknar större sten och 

block, att det var dåligt med gammalskog runt bäcken samt att det saknades död ved i bäcken. 

Detta förvärras ytterligare av att bäcken har en liten fallhöjd i förhållande till sin bredd och 

längd. Detta medför att bäcken nedströms motocrossbanan på långa sträckor är relativt grund, 

då inget stoppar upp vattnet och bildar höljor (Tengelin, 1994). Sådana höljor är viktiga som 

övervintringsplats för öring (Muotka & Syrjänen, 2007). Dessa brister påtalas också i 

biotopkarteringen av Pinnarpsbäcken. Från motocrossbanan och nedströms anses bäcken 

monoton till sin karaktär (Gustafsson, 2006). Mycket av problematiken återfinns i den dåliga 

fallhöjden på sträckan. Om den hade varit större hade troligen höljor och sel skapats naturligt 

så som är fallet högre upp i bäcken. 

 

Skogsbruket i avrinningsområdet och vid Pinnarpsbäcken är något som också påverkar 

bäcken. Det skulle behöva ändras då beskuggning och tillförseln av död ved inte är tillräcklig 

i dagsläget. Skyddszonerna som finns skulle behöva ses över då produktionsskog finns ända 

ned till bäcken och flera avverkningar i direkt anslutning till Natura 2000-området har 

genomförts på senare år. Dessa avverkningar skulle kunna vara anledningen till de höga 

värdena av TOC som bäcken uppvisar. Död ved i vattendrag är en viktig variabel och något 

som inte finns i tillräcklig mängd i Pinnarpsbäcken för tillfället. Degerman et al (2004) visar 

på en signifikant ökning av öring i vattendrag med mycket död ved och den ökningen kan ses 

vid 8 - 16 vedbitar per 100 m
2
. Död ved i vattnet skapar också ett mer dynamiskt habitat med 

ståndplats i lä och mer strömmande stråk vid sidan om. Den nya vattendynamiken som 

uppstår kan också skapa nya lekplatser och djupare hålor för övervintring (Degerman et al, 

1998; Degerman, Halldén & Törnblom, 2005).  
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Slutsatser  
Hypotesen att läckage av finsubstrat från motorcrossbanan har försämrat kvaliteten på 

bottengruset i Pinnarpsbäcken så att det inte längre kan användas som lekplats för öring 

stämmer men är inte så omfattande geografiskt. Det är i anslutning till motocrossbanan som 

stora mängder finsediment har försämrat kvaliteten på leksubstratet. De provtagningar som 

gjorts under studien kan dock inte ses som kompletta för en säker utsaga utan bör betraktas 

som en förstudie. Det gäller framförallt syremätningarna som inte kan svara på hur syrehalten 

är i substratet utan bara att syrehalten är signifikant högre vid botten än i mellanvattnet i slutet 

på mars 2012. Syrehalterna som uppmättes var goda och indikerar att de troligen är så även i 

bottensubstratet. Substratkarteringen är mer fullständig men skulle behöva utökas både i antal 

prover och eventuellt även storleken på dessa. Av de substratprovplatser som undersökts har 

provplats 4, ”500 meter uppströms vindskydd”, bäst förutsättningar för lek medan provplats 2 

och 5 hade de sämsta förutsättningarna, där plats 2 ligger i anslutning till motorcrossbanan. 

Statistisk skillnad över tiden 2004 - 2011 kunde ses hos TOC och då mellan åren 2009 och 

2011, troligen pågrund av skogsbruket. Ingen sådan skillnad kunde ses för de övriga kemiska 

variablerna och antalet öring/hektar. En negativ korrelation mellan öringbeståndet och PO4-P 

finns liksom en positiv med konduktivitet. PO4-P negativa korrelation kan förklaras genom 

PO4-P inverkan på det biologiska systemet och med den en indirekt påverkan på öringen, 

troligen genom minskad syremängd i vattnet. Då jag fann ett samband mellan 

vattentemperaturen under vårvintern samt populationsstorleken under följande sommar kan 

detta vara en variabel som påverkar storleken antalsmässigt för avkomman. Vattentemperatur 

i förhållande till rekrytering är därför något som skulle behöva utredas grundligare i 

Pinnarpsbäcken. 

 

Mycket tyder på att Pinnarpsbäckens öringbestånd numera är ett stationärt bestånd. Ingen 

större fisk har setts eller fångats vid elfiske de sista 20 åren. Pinnarpsbäcken har i dagsläget 

troligen inte förutsättningar för att hysa en större population av öring än vad den har, då flera 

av habitatskraven inte är tillfyllo tillgodosedda. Det är brist på djupare partier för övervintring 

och skydd i form av död ved och större block. Inte heller i framtiden kommer tillräckligt med 

död ved att kunna tillföras bäcken om inte större skyddszoner skapas, alternativt att Natura 

2000-området utvidgas. Utökade skyddszoner behövs också för att öka beskuggningen av 

bäcken då gallring skett endast ett 10-tal meter från bäcken under sista året. För att påskynda 

och säkerställa öringens habitatskrav behöver ved och block tillföras bäcken, något som 

Tengelin föreslog redan 1994. Detta skulle skapa större dynamik i vattendraget med djupare 

höljor och mer snabbrinnande partier, som i sin tur även skulle skapa nya lekbottnar och fler 

ståndplatser för öring i alla storlekar. Om bevarandeplanen som upprättats av Länsstyrelsen 

Östergötlands län (2007) ska efterlevas gällande öring så behöver biotopförbättrande åtgärder 

företas snarast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Referenser 
 

Acornley, R, M. & Sear, D, A. (1999) Sediment transport and siltation of brown trout 

(Salmo trutta l.) spawning gravels in chalk streams: Hydrological Processes. Vol. 13: pp. 447-

458 

 

Bergquist, B. Degerman, E. & Sers, B. (2010) Elfiske i rinnande vatten: Version 1:5 2010-05-

05: Naturvårdsverket 

 

Bohlin, T. Pettersson, J. & Degerman, E. (2001) Population density of migratory and resident 

brown trout (Salmo trutta) in relation to altitude: evidence for a migration cost: Journal of 

Animal Ecology: Vol. 70: pp.112-121  

 

Broman, A. Smedman, R. (1975) Känn igen fisken: Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Burkhardt-Holm, P. & Scheurer, K. (2007) Application of the weight-of-evidence approach to 

assess the decline of brown trout (Salmo trutta) in Swiss rivers: Aquatic Sciences. Vol. 69: pp. 

51-70  

 

Degerman, E. Nyberg, P. Näslund, I. & Jonasson, D. (1998) Ekologisk fiskevård: Sveriges 

sportfiske- och fiskevårdsförbund. 

 

Degerman, E. Sers, B. Törnblom, J. & Angelstam, P. (2004) Large woody debris and 

brown trout in small forest streams – towards targets for assessment and management of 

riparian landscapes:  Ecological Bulletins Vol. 51: pp. 233–239 

 

Degerman, E. Halldén, A & Törnblom, J. (2005) Död ved i vattendrag – Effekten av 

skogsålder och naturlig skyddszon på mängden död ved: Världsnaturfonden  

 

Denic, M. & Geist, J. (2010) Habitat suitability analysis for lacustrine brown trout (Salmo 

trutta) in lake Walchensee, Germany: implications for the conservation of an endangered 

flagship species: Aquatic Conservation: Marine and freshwater Ecosystems Vol. 20: pp. 9-17 

 

Elfiskeregistret, SERS (2012) längddata: 

https://fivbi.havochvatten.se/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FROM

%2F_portal%2FElprovfiske&NQUser=biee&NQPassword=Biee2010 (hämtat 120305) 

 

Gouraud, V. Bagliniér, J, L. Baran, P. Sabaton, C. Lim, P. & Ombredane, D. (2001) Factors 

regulating brown trout populations in two French rivers: application of a dynamic population 

model: Regulated River Research & Management: Vol. 17: pp. 557-569 

 

Gustafsson, P. (2006) Biotopkartering av åtta vattendrag inom Östergötlands län 

basinventering år 2006: Ekologi.nu 

 

Gustafsson, P. (2010) Östergötlands elfiskeprogram – miljöövervakning i vattendrag 2003 – 

2008: Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2010:6. 

 

 



21 

 

Hesthagen, T. Heggenes, J. Larsen, B, M. Berger, H, M. & Forseth, T. (1999) Effects of water 

chemestry and habitat on density of young brown trout Salmo trutta in acid streams: Water, 

air and soil pollution: Vol. 11: pp. 85-106 

 

Horreo, J. Martinez, J, L. Ayllon, F. Pola, I, G. Monteoliva, J, A. Héland, M. & Garcia-

Vazquez, E.(2011) Impact of habitat fragmentation on the genetics of populations in dendritic 

landscapes: Freshwater Biology: Vol. 56 : pp. 2567-2579 

 

Ingendahl, D. (2001) Dissolved oxygen concentration and emergence of sea trout fry from 

natural redds in tributaries of the River Rhine: Journal of Fish Biology: Vol. 58:  pp. 325–341 

 

Knapp, R, A. Vredenburg, V, T. & Matthews, K, R. (1998) Effects of stream channel 

morphology on golden trout spawning habitat and recruitment: Ecological Applications: Vol.  

8(4): pp. 1104-1117  

 

Kondolf, G, M. (red) & Piégay, H. (2003) Tolls in Fluvial geomorphology-Bed sediment 

measurement: John Wiley & Sons Ltd: West Sussex: England ISBN 0-471-49142-X 

 

Kondolf, G, M.  Williams, J, G.  Horner,T, C. & Milan, D.(2008) Assessing Physical Quality 

of Spawning Habitat:  American Fisheries Society Symposium 65:000–000, 2008: the 

American Fisheries Society 

 

Länsstyrelsen Östergötlands län (2007) Bevarandeplan Natura 2000 Pinnarpsbäcken (Stenån) 

Natura 2000-kod SE0230390 

 

Muotka, T. & Syrjänen, J. (2007) Changes in habitat structure, benthic invertebrate diversity, 

trout populations and ecosystem processes in restored forest streams: a boreal perspective: 

Freshwater Biology: Vol. 52. pp. 724-737 

 

Naturvårdsverket (1999) Bedömningsgrunder för miljökvalitet -sjöar och vattendrag: rapport 

4913: Almqvist & Wiksell: Uppsala  

 

Rubin, J, F. Glimsäter, C. & Jarvi, T. (2004) Characteristics and rehabilitation of the 

spawning habitats of the sea trout, (Salmo trutta) in Gotland (Sweden): Fisheries Management 

and Ecology: Vol. 11:pp. 15–22 

 

Rubin, J, F. Glimsäter, C. & Jarvi, T. (2005) Spawning characteristics of the anadromous 

brown trout in a small Swedish stream: Journal of Fish Biology: Vol. 66:  pp. 107–121 

 

Rubin, J, F. (1998) Survival and emergence pattern of sea trout fry in substrata of different 

compositions:  Journal of Fish Biology: Vol. 53: pp. 84–92 

 

Sand-Jensen, K. Friberg, N & Murphy, J. (2006) Running waters: National Environmental 

Research Institute: NERI graphics group: Denmark 

 

SLU Sveriges lantbruksuniversitet (2012a) Vattenkemi data Pinnarpsbäcken: 

http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Station?ID=Intro&S=1618 (hämtat 120310) 

 

SLU Sveriges lantbruksuniversitet (2012b) Vattenkemiska analysmetoder:  

 http://www.slu.se/vatten-miljo/vattenanalyser (hämtat 120310) 



22 

 

 

 

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (2012) Flödesdata Pinnarpsbäcken: 

http://vattenweb.smhi.se/ (hämtat 120315) 

 

Stalnaker, C, B. Bovee, K, D. & Waddle, T, J. (1996) Importance of the temporal aspects of 

habitat hydraulics to fish population studies: Regulated Rivers Research & Management: Vol. 

12: pp. 145-153 

 

Tengelin, B. (1994) Öring i Östergötland - Del 1 Kinda, Åtvidaberg och Ydre 

Data: Östergötlands läns Hushållningssällskap 

 

Vätternvårdsförbundet (2010) Årsskrift 2009: Rapport nr 105: Länsstyrelsen Jönköping 

 

Völlestad, L, A. Olsen, E, M. & Forseth, T. (2002) Growth-rate variation in brown trout in 

small neighbouring streams: evidence for density-dependence?: Journal of Fish Biology: Vol. 

61: pp. 1513-1527.  

 

Westerberg, H. (red) Järvi, T. Degerman, E. Nyberg, P. & Sers, B. (2001) Havsöringens 

ekologi: Detta är en sammanställning av kunskapsläget. Rapporten behandlar havsöringens 

liv från romkorn till vuxen fisk med betoning på förhållanden som kan vara till direkt nytta i 

det praktiska fiskevårdsarbetet: Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium: ISSN 1404-8590 

 

Icke publicerade text källor 

 

Axelsson, I. (2012) Inplantering av öring och inventering av lekgropar: mail 120402 

 

Gustafsson, P. (2012) Korrekta elfiskedata med kommentarer: mail 120329: Ekologi.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Bilaga 1. 

 

 
Tabell 8. Provernas vikter uppdelat på substratklasser. Prov 1. Uppströms motocrossbana, prov 2. Vid 

motocrossbanan, prov 3. Uppströms bron till Misterfall, prov 4. 500 m uppströms vidskydd och prov 5. 

Nedströms vidskydd. Proverna togs den 26 mars 2012 

 

 

˂ 1mm/g  > 1 mm/g  > 2 mm/g  > 4 mm/g  > 8 mm/g  > 16 mm/g  > 32 mm/g  > 64 mm/g 

Prov 1 534,6 800,4 991,6 1149,2 1289 2007 7142,8 309,2 

Prov 2 4110,5 2511,2 3096,9 3815,9 6167,5 3860,7 88,4 0 

Prov 3 871,2 886,9 1344,9 1651,5 2536 3936,3 5166,5 2213,9 

Prov 4 1491,9 1042,9 1587,6 1504,4 1908,8 3087,3 3040,1 542,6 

Prov 5 3009,7 2031,4 2169,4 2397,8 4312,3 5204,8 1859,3 0 
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Bilaga 2. 

 
Tabell 9. Mätvärden för kemivariabler och vattentemperatur åren 2004 - 2011 (SLU 2012a) 

Datum   Temperatur       pH  Konduktivitet   Alkalinitet Tot-P PO4-P TOC Tot-N 

  °C           mS/m mekv/l µg/l µg/l mg/l µg/l 

2004 02 09   0,8 7,2 11,0 0,35 17 6 12,5 1080 

2004 04 21   9,6 7,4 10,6 0,40 10 6 10,0 793 

2004 08 24  15,5 7,3 11,6 0,55 16 3 9,6 618 

2004 10 19   8,0 7,3 11,3 0,45 13 5 11,5 819 

2005 02 14    0,8 7,3 11,2 0,45 11 6 10,5 708 

2005 04 26    7,1 7,3 10,1 0,39 13 6 10,7 481 

2005 08 24  17,6 7,4 10,4 0,49 30 10 10,6 447 

2005 10 18   6,8 7,4 11,4 0,56 10 5 10,2 352 

2006 02 13   0,1 7,3 11,8 0,55 11 5 8,6 865 

2006 05 02    7,6 7,1 9,1 0,32 16 6 11,7 921 

2006 08 09   19,7 7,5 12,2 0,58 18 5 9,1 599 

2006 10 25   10,4 7,3 10,9 0,47 13 3 12,1 867 

2007 02 12   0,4 7,1 9,6 0,33 12 6 13,1 1125 

2007 05 14   11,8 7,3 10,5 0,43 7 5 10,5 776 

2007 08 08    21,1 7,3 9,4 0,40 26 5 16,8 908 

2007 10 23  7,2 7,4 10,8 0,49 10 8 13,3 839 

2008 02 19  2,0 7,4 9,9 0,39 14 9 12,2 931 

2008 05 13   13,5 7,5 10,9 0,48 15 4 11 819 

2008 08 08   16,9 7,4 12,3 0,52 17 3 10,9 713 

2008 10 23  6,4 7,3 11,7 0,54 8 5 11,1 676 

2009 02 09    1,2 7,3 10,9 0,44 13 5 11,9 966 

2009 06 10  12,7 7,4 11,1 0,51 18 4 9,4 611 

2009 09 01 16,1 7,3 12,1 0,60 10 4 9,9 479 

2009 10 20   6,6 7,3 11,9 0,60 20 3 9,1 515 

2010 03 01  0,1 7,3 11,6 0,51 10 5 10,2 832 

2010 05 19    12,1 7,3 10,0 0,36 15 4 13,4 891 

2010 08 18   18,5 7,4 10,4 0,44 18 4 15,1 865 

2010 10 21    5,1 7,3 10.0 0,44 12 5 14,6 913 

2011 02 09   0,5 7,1 10,1 0,34 19 7 15,4 1255 

2011 05 09   10,1 7,3 9,7 0,43 15 7 11,3 882 

2011 08 10    17,4 7,3 10,9 0,53 17 5 13,2 703 

2011 10 18    7,9 7,3 10,3 0,50 12 4 13,3 830 

 

 


