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Sammanfattning
Efter att vattenkraftsregleringen orsakat en minskad födotillgång för fisken i regleringsmagasinen påbörjade
Sötvattenslaboratoriet ett projekt med inplanteringar av glacialrelikta kräftdjur för att utöka födotillgången och
förbättra fiskbestånden. I Umeälvens vattensystem planterades två arter in; taggmärla (Pallaseopsis
quadrispinosa) och pungräka (Mysis relicta).
Utplanteringarna av taggmärlor medförde dels att fisken under delar av året började utnyttja taggmärlor som
föda, framförallt under vinter och vår innan den övriga biologiska produktionen kommit igång i magasinen,
men utplanteringarna medförde även en tydlig negativ effekt på den närbesläktade och likartade märlkräftan
Gammarus sp., vilken fisken tidigare nyttjat som en viktig föda och då även under vintern.
Utplanteringarna av pungräkor gav däremot större förändringar på hela ekosystemet i magasinen och
medförde i flera magasin en väsentlig inverkan på artsammansättningen, medförde förändringar inom och
mellan olika nivåer i födokedjan samt minskade den totala produktionen i magasinen. Effekterna av
pungräkorna blev i vissa fall så betydande att det framledes bör övervägas om denna art skall klassificeras som
en invasiv främmande art i vissa typer av sötvattensmiljöer, exempelvis stora, djupa och fjällnära
årsregleringsmagasin, där de kan bilda stora bestånd. Pungräkan verkar däremot ha haft svårare att etablera
stationära och självreproducerande bestånd i dygnsregleringsmagasinen längre ner längs älvarnas huvudfåror.
Endast i ett fåtal dygnsregleringsmagasin längs Umeälven har eftersöken visat på förekomst av pungräkor eller
taggmärlor. Det kan dock finnas bestånd av taggmärlor eller pungräkor i dygnsregleringsmagasin längs älven
som ännu inte har upptäckts då prover inte har kunnat insamlas och analyseras från samtliga
dämningsområden längs älven.
Fortsatta uppföljningar av de utplanterade glacialrelikta kräftdjuren bör genomföras för att undersöka den
långvariga effekten på ekosystemen. Då tidigare uppföljningar av pungräkor framförallt genomförts i andra
älvar än Umeälven kan dessa undersökningar vara lämpligast att fortsätta där tillgången på bakgrundsdata är
störst. Utsättningarna av taggmärlor har däremot framförallt genomförts inom Umeälvens vattensystem och
uppföljningarna bör därför även fortsätta inom denna älv. De fortsatta uppföljningarna bör inkludera hela
ekosystemet, eller åtminstone samtliga steg i näringskedjan, för att kunna förstå de kaskadeffekter som
utplanteringarna medfört och ett förslag med tre sjöar längs Umeälven där utsättningarna av taggmärlor kan
vara lämpliga att följa upp har inkluderats i rapporten.
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Bakgrund till rapporten
När utplanteringsförsöken påbörjades var kunskapen liten om de glacialrelikta kräftdjurens effekt på
ekosystemen i de sjöar där de introducerades, trots att försök redan hade genomförts i andra delar av världen.
Forskarna trodde att kräftdjuren skulle livnära sig på detritus (dött, halvt nedbrutet organiskt material) samt
alger på botten och att utplanteringarna därmed skulle kunna utöka den tillgängliga födotillgången för fisken i
de magasin som påverkats hårt av vattenkraftsregleringen. Redan de tidiga uppföljningarna visade dock att ett
av kräftdjuren, pungräkan, var en effektiv predator på djurplankton, vilket istället medförde en hård
konkurrens med de planktonätande fiskarterna samt även yngre åldersstadier av vissa andra fiskarter.
Utplanteringarna av kräftdjuren fick därmed en mycket stor inverkan på ekosystemen i de magasin där dessa
planterats ut och medförde i många fall även minskade bestånd av fisk, helt i motsats till syftet med
introduktionerna.
Redan 1966 genomfördes därför förändringar i lagstiftningen så att det krävdes tillstånd från Kungliga
Fiskeristyrelsen att överföra alla slags kräftdjur till nya vatten. Men eftersom vattendomstolarna fortsatte att
fastslå utplanteringar som förbättringsåtgärd i samband med vattenkraftsreglering så genomfördes
utplanteringar ytterligare ett antal år innan de helt avslutades. Under samma period påbörjades även
noggrannare uppföljningar av utplanteringarna, vilka fortsatte till omkring 1986 då dessa lades på is, eftersom
det visat sig att ekosystemen i magasinen ännu inte hade hunnit uppnå ett nytt stabilt läge. Intentionen var att
senare återuppta uppföljningarna, men detta har ännu inte utförts. Det finns däremot indikationer om att
ekosystemen kan ha stabiliserat sig och att den negativa trenden har stannat upp eller till och med vänt i vissa
sjöar (Kjellberg 2013a opubl.).
Inte heller har spridningen av kräftdjuren nedströms från de magasin där de utplanterats undersökts längs
Umeälven (Fürst 1981). Undersökningar i andra älvar har däremot visat en stor potential för
nedströmsspridning av dessa arter (Fürst 1966, 1968, Svärdsson 1978, Fürst et al. 1981) och i andra älvar med
inplanterade kräftdjur t.ex. Faxälven och Indalsälven har arterna spridit sig längs hela älvens sträckning (Fürst
1981, Fürst et al. 1986)
Sedan utplanteringarna genomfördes under 1960‐ och 1970‐talen har miljölagstiftningen dock förändrats
väsentligt. Bland annat har Miljöbalken tillkommit, Sverige har tillsammans med andra länder antagit ett antal
miljömål och EU:s ramdirektiv för vatten har medfört en förbättrad vattenförvaltning med avrinningsområdena
som naturliga gränser för förvaltningen istället för att detta avgränsas av länder, län eller kommuner. Syftet
med både vattenförvaltningen och den förändrade miljölagstiftningen är ett långsiktigt och hållbart utnyttjande
av bland annat våra vattenresurser. För att uppnå detta krävs dock kunskap om vattenförekomsterna, deras
ekosystem samt påverkan på dessa från exempelvis utsläpp, vattenkraftsreglering, försurning eller tillkomst av
nya arter.
En statusklassificering av en vattenförekomst i enlighet med gällande miljökvalitetsnormer skall i första hand
baseras på biologiska parametrar (Naturvårdsverket 2007). Men inplantering eller ofrivillig spridning av nya
arter ingår dock inte i statusklassificeringen. Om den nya arten däremot ger så stor effekt att den klassificeras
som en främmande art, eller till och med en invasiv främmande art, tas detta med i statusbedömningen. Detta
genomförs dock från fall till fall utifrån förutsättningarna i den aktuella vattenförekomsten.
Definitionen av en främmande art lyder ”För att en art ska betecknas som främmande, måste arten ha
förflyttats genom mänsklig avsiktlig eller oavsiktlig aktivitet. Om en art introducerats i ett område, och/eller
sprider sig vidare till andra områden ska den också betraktas som främmande. Förflyttningar behöver inte
heller ske över nationsgränser för att arten ska bedömmas som främmande. Arter som sprider sig naturligt,
t.ex. norrut på grund av klimatförändring, är inte att betrakta som främmande” (Enberg et al. 2013). En
utvidgad definition på invasiv främmande art lyder ”en främmande art/sjukdom vars introduktion och/eller
spridning hotar biologisk mångfald och som i likhet med Bernkonventionens europeiska strategi för invasiva
främmande arter (år 2004) även innefattar arter som orsakar socioekonomiska skador och skador på människor
och djur” (Enberg et al. 2013). Endast påverkan från invasiva främmande arter, d.v.s. arter som ger en
betydande påverkan, kan medföra en inverkan på statusklassificeringen av vattenområdet (Enberg et al. 2013).
De inplanterade glacialrelikta kräftdjurens naturliga utbredningsområde sträcker sig upp till högsta kustlinjen
(HK) dit Östersjön nådde i samband med istäckets avsmältning efter den senaste istiden. Nivån för HK varierar
både över landet och inom Umeälvens avrinningsområde beroende på avsmältningen, istäckets tjocklek och
hur nedtryckt området blev av isens tyngd under istiden. Den högsta nivån över havet för HK påträffas vid Höga
kusten där landhöljningen även är som störst. Följaktligen ligger nivån för HK högre vid Umeälvens utlopp än
längre upp efter älven där landhöjningen efter istiden varit mindre markant. Nivån för HK längs Umeälven
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varierar därmed mellan ca 260 m.ö.h. vid kusten och cirka 230 meter över havet längre upp längs älven vilket
motsvarar höjdnivån mellan Bålforsmagasinet och Betselemagasinet uppströms Lycksele (Wastenson & Fredén
1998, Näslund 2014). Från detta område och nedströms kan därför även naturliga förekomster av de två
inplanterade glacialrelikta kräftdjuren förekomma. Innan kraftverksregleringen av älven var denna dock relativt
strömmande varför det inte är säkert att framförallt pungräkan skulle ha kunnat bilda bestånd i själva älven.
Taggmärlan klarar dock strömmande vatten bättre varför denna däremot skulle kunna finnas naturligt i dessa
områden, även i älvens huvudfåra. Då nästan inga eftersök av dessa kräftdjur har genomförts är det okänt om
naturliga bestånd finns inom Umeälvens avrinningsområde nedan HK. Endast en känd förekomst finns
registrerad i Pengsjön strax utanför Vännäs i älvens nedre del. Från HK vid Betselemagasinets övre del och ned
längs älven till den övre delen av Övre Bjurfors dämningsområde är området som ligger under HK dock så smalt
och följer älvens huvudfåra, att antalet teoretiskt möjliga tjärnar eller sjöar med naturliga förekomster av
glacialrelikta kräftdjur är mycket lågt. Det går därför inte att säkerställa om förekomst av taggmärlor eller
pungräkor i regleringsmagasinen nedan HK beror på nedströmsvandring via utsättningar av kräftdjur eller beror
på en naturlig nedströmsspridning av kräftdjur, vilka kunnat etablera nya bestånd efter att älven reglerats och
strömhastigheten minskat i huvudfåran. Sannolikheten för det sistnämnda alternativet är dock lågt mellan
Betselemagasinet och Övre Bjurfors dämningsområde.
Utöver ramdirektivet för vatten, vilket inkluderar statusklassificeringen av vattenförekomster, har Sverige även
antagit 16 olika miljömål varav ett antal av dessa kan påverkas antingen i enskilda magasin, eller för hela
avrinningsområden, av inplanteringarna av de glacialrelikta kräftdjuren. Det är därmed väsentligt att utreda
spridningen av de utplanterade kräftdjuren längs vattensystemen samt dess långvariga effekter på
ekosystemen.
I denna rapport har det befintliga kunskapsunderlaget gällande utplanteringarna av taggmärlor och pungräkor i
Umeälvens vattensystem sammanställts. Även övrig kunskap om de båda arternas effekter på limniska
ekosystem har inkluderats då kunskaperna om pungräkans effekter härrör från utplanteringar inom andra
norrländska reglerade älvar. De mindre studerade effekterna av utplanteringarna av taggmärlor härrör
däremot huvudsakligen från regleringsmagasin inom Umeälven.
Till detta har även en spridningsundersökning av de båda arterna genomförts längs älven för att följa upp
förekomsten i magasin nedströms de platser där dessa utplanterats. Denna undersökning är även den första i
sitt slag längs Umeälven.
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Del 1. Litteratursammanställning
Varför genomfördes utsättningar?
Vattenkraftsregleringens inverkan på magasinen
Regleringen och överdämningen av sjöar för vattenkraftsändamål har gett mycket kraftiga effekter på
ekosystemet i de ursprungliga sjöarna. Den initiala effekten av regleringen inträffade under
uppdämningsperioden, då sjön dämdes över den ursprungliga nivån för att utöka den tillgängliga
vattenvolymen i magasinet. Överdämningen medförde att näringsämnen lakades ut från de överdämda
områdena genom erosion av jord och övrigt finmaterial. Under de första åren efter regleringen ökade därför
ofta den biologiska produktionen i de magasin där överdämning av nya områden skedde (Runnström 1955,
1964, Andersson 1964, Grimås 1964, Rohde 1964, Nilsson 1964, Grimås & Nilsson, Fürst et al. 1978, 1984,
Svärdsson & Nilsson 1985, Jensen 1988, Degerman et al. 1998, Stockner et al. 2000, Milbrink et al. 2003, 2011,
Vrede et al. 2006, Rydin et al. 2008).
Därefter följde sänkningsfasen, när sjön sänktes till under den ursprungliga nivån. Detta medförde i sin tur att
den tidigare mycket produktiva littoralzonen (de grunda strandnära områdena i sjön) torrlades. Under vintern
bottenfrös området och i många fall rotrycktes även den kvarvarande växtligheten när magasinet återfylldes av
under vårfloden och isen lyfte de infrusna växterna (Grimås 1962). I oreglerade sjöar är dessa strandnära
områden de mest produktiva. Den årliga torrläggningen och infrysningen av dessa områden från och med att
regleringsamplituden började utnyttjas i sjön medförde därmed att stora delar av bottenfaunan och
växtligheten slogs ut och födotillgången för fisken minskade med en förändrad artsammansättning, minskade
storlekar och glesare bestånd av fisk som följd (Runnström 1955, 1964,
Produktionen i de strandnära
Grimås 1962, Nilsson 1964, Rodhe 1964, Fürst 1968, Andersson 1978a,
områdena
slogs ut genom den årliga
Fürst et al. 1983, 1984, 1986, Svärdsson & Nilsson 1985, Hill & Forsberg
regleringsamplituden.
1986, Degerman et al. 1998, Vrede et al. 2006, Milbrink et al. 2011
Markesten et al. 2012).
Förutom att växt‐ och djurlivet i den reglerade zonen i årsregleringsmagasinen till stora delar slogs ut genom
den årliga infrysningen och torrläggningen, förändrades även sammansättningen av de kvarvarande
födoorganismerna i sjön (Fürst 1965, Nilsson 1964). Efter regleringen så utgjordes bottenfaunan i magasinen
nästan helt av fjädermygglarver, fåborstmaskar och nematoder (Grimås 1962, 1964, Nilsson 1964, Jensen
1988). Dessa grupper av insekter är relativt små i storlek, lever nedgrävda i sedimentet och bör därför vara mer
eller mindre svårtillgängliga som föda för fisken. Pelagiska växt‐ och djurplankton påverkades däremot mindre
av regleringen än de bottenbundna organismerna och blev den viktigaste återstående födoresursen (Fürst et al.
1983, 1986). Efter att sjöarna reglerades utgjordes därför huvuddelen av biomassan i sjöarna framförallt av
arter som var svårare att utnyttja som föda för fisken samt av arter som var mindre viktiga som födokälla (Fürst
1965). Öringen som huvudsakligen lever av bottenlevande insekter innan den är stor nog att även börja äta
andra fiskar, minskade därför kraftigt i antal, vikt och tillväxt när de grunda produktiva områdena slogs ut
(Lötmarker 1964, Nilsson 1964, Fürst 1968, Fürst et al. 1978, 1983, 1986). Liksom öringen påverkades även de
varianter av röding och sik som tidigare levt på bottenlevande insekter
Pelagiska fiskarter som lever av
negativt av regleringen. De varianter av dessa arter som levde pelagiskt
plankton klarade regleringseffekterna
och livnärde sig på plankton klarade sig däremot bättre efter
bättre än de fiskarter som söker föda
vattenkraftsregleringen (Lötmarker 1964, Nilsson 1964, Fürst 1968, Fürst
längs botten.
et al. 1983, 1984, 1986).
Även i älvmagasinen kunde förändringar hos bottenfaunan utläsas ur de undersökningar som genomfördes,
men i dessa förändrades faunan från framförallt strömlevande organismer till sjölevande organismer (Grimås &
Nilsson).
Den direkta effekten på fiskbestånden i sjön bestod förutom av den förändrade födotillgången både i mängd
och i artsammansättning, även av fysiska problem med reproduktionen. För öringen som leker i rinnande
vatten spärrades lek‐ och uppväxtområden i älvens huvudfåra av genom regleringsdammar och
reproduktionsområden i sjöarnas biflöden blev ofta även svårtillgängliga genom att vandringshinder skapades
vid bäckutloppen i samband med stora regleringsamplituder och lågvatten i magasinen (Runnström 1964, Fürst
1968, Fürst et al. 1983, 1986). Rödingen och siken leker i sjöarna under hösten då magasinen vanligen är fyllda.
Deras reproduktion påverkades därför främst genom att de lekplatser som var belägna på grundområden
torrlades under vintern, vilket slog ut reproduktionen i dessa områden (Fürst et al. 1983, 1986). De djuplekande
varianterna av dessa två arter klarade sig därför bättre efter regleringen än de varianter som lekte på grunda
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områden i sjön. Eftersom fisket i sjöarna framförallt bedrevs som nätfiske med bottenlagda nät innan
regleringen försämrades fisket totalt sett genom att de bottenlevande fiskarterna minskade mycket mer än de
pelagiska fiskarterna (Fürst et al. 1986).
Förutom dessa direkta effekter av regleringen uppstår även en långvarig effekt av vattenkraftsreglering. Efter
det initiala näringstillskottet från överdämningen av nya områden, blir regleringsmagsinen allt eftersom
näringsurlakade. Detta beror på en kombination av att den tidigare produktiva strandnära zonen i sjön slagits
ut genom torrläggning och bottenfrysning, att volymen i sjön ökade och därmed även sedimentationen och
fosforretentionen då vattnet blev mer stillastående samt och att det näringsrika bottenvattnet årligen flödar ut
ur magasinet under vintern när elbehovet är som störst och den biologiska produktionen är för låg för att
utnyttja och binda näringen (Runnström 1955, 1964, Grimås 1962, Andersson 1964, Nilsson 1964, Fürst 1968,
Sundborg 1977, Fürst et al. 1983, 1984, Svärdsson & Nilsson 1985, Naturvårdsverket 1986, 1996, Ney 1996,
Degerman et al. 1998, Stockner et al. 2000, Milbrink et al. 2003, Vrede et al. 2006, Rydin et al. 2008, Milbrink et
al. 2011, Siergieiev 2014, Siergieiev et al. 2014a, 2014b). Detta har även redovisats utförligare i ”Oligotrofiering
av reglerade sjöar – en litteratursammanställning” (Hedlund 2016). Med tiden har undersökningar visat på
ytterligare och långtgående konsekvenser i älvmagasinen längs Umeälven (se exempelvis Widén et al. 2016).
Regleringsmagasin genomgår en långvarig oligotrofieringseffekt genom utslagna regleringszoner, ökad sedimentering och
utflöde av näringsämnen via bottentappningar vintertid.

Umeälvens reglering
Umeälven är en av Sveriges mest utbyggda älvar och är i sin huvudfåra i princip helt utbyggd för vattenkraft.
Det finns totalt nitton vattenkraftverksanläggningar med tillhörande dämningsområden längs älvens 470 km
långa sträckning från norska gränsen till Bottenviken (Widén et al. 2016), se figur 1 och tabell 1. Från Storuman
och uppströms är alla magasin årsregleringsmagasin (bortsett från Bleriken). Dessa har relativt stora
regleringsamplituder på mellan 4,4–20 meter, även om områden i de övre delarna av vissa magasin där flera
sjöar sammansdämts uppvisa en mindre amplitud.
Regleringsmagasin och sjöar som påverkas av vattenkraftsreglering i Umeälven, sorterade i flödesriktning. Feta
linjer avdelar magasin som tillkommer från sidovattendrag till huvudfåran (se figur 1).
*Vid två årtal anger den första siffran årtalet för magasinet och den andra siffran årtalet för kraftverket.
Sjö/magasin
Area km2
Maxdjup m Höh m Regleringsamplitud m Taget i drift år*
Överuman
87,5
83
525
4,4
1965
Ahasjön
1,4
3
454 Endast flödesreglerad
Västansjön
4,3
26,6
453 Endast flödesreglerad
Lill‐Laisan
2,5
ca 25
453 Endast flödesreglerad
Stor‐Laisan
13,06
38
453 Endast flödesreglerad
Gäutan
49
35
441
(Del av Ajaure) 2,35
Ajaure
15,7
ca 50
441
9,5
1967
Abelvattnet
32,62
74
668
15,6
1968
Bleriken
2,3
30
642,8
4,5
1969/1970
Stor‐Björkvattnet
25,38
74
395
(Del av Gardiken) 5,9
Lill‐Björkvattnet
8,25
ca 60
395
(Del av Gardiken) 20
Gardiken
56,76
80
395
20
1961/1963
Umnässjön
12,77
44
352
(Del av Storuman) 5
Storjuktan
55,25
45
412
14
1962
Blaiksjön (ej i drift)
5,18
620,8
11
1978
Storuman
170,72
148
352
7
1958/1957
Stenselemagasinet
8,59
≥17
318,5
0,5
1960
Grundforsmagasinet
11
≥33
299,5
1
1958
Rusforsmagasinet
9,26
≥15
264,8
2,5
1962
Bålforsmagasinet
5,5
32
252,5
1
1958
Betselemagasinet
3,2
ca 13
221,4
1
1965
Hällforsmagasinet
2,15
ca 20
211,8
0,2
1964
Tuggens dämningsområde
6,87
ca 9
201
1,5
1961
Övre Bjurfors Dämningsområde
11,5
≥20
176,5
1
1961
Nedre Bjurfors Dämningsområde
1,9
ca 26
155
1,5
1959
Harrselemagasinet
3,5
ca 25
145
1,5
1957
Pengforsmagasinet
2,3
ca 16
90,5
1
1954
Umeälven ovan Stornorrfors
6,2
ca 20
75
1,5
1958
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De allra flesta av Umeälvens biflöden är helt oreglerade ur
vattenkraftshänseende med undantag för Gejmån och Juktån i
figur 1 och tabell 1 samt totalt fem minikraftverk sammanslagt i
Jokksbäcken (mynnar i Gardiken), Gertsbäcken (mynnar i
Storvindeln), Åman (2 kraftverk, mynnar i Vindelälven
vid Åmsele) och Rödån (mynnar i Vindelälven vid
Rödå) (Kulin 2016). Regleringen eller dämningen
för minikraftverken i de sistnämnda fyra
biflödena redovisas dock inte något mer i
denna rapport.

Schematisk bild över
kraftverken och agasinen i
Umeälven. Tillhandahållen av
Vattenregleringsföretagen.
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Teorin bakom utsättningarna
Syftet med försöken att plantera ut pungräkor, taggmärlor och andra glacialrelikta kräftdjur var att förbättra
födotillgången för fisken i sjö‐ och älvmagasin efter vattenkraftsregleringen och därigenom förbättra fisket.
Genom djurens stora rörlighet skulle de kunna leva och bilda stora bestånd utan att påverkas av
regleringsamplitudens effekter på de strandnära bottnarna i sjöarna (Runnström 1964, Fürst 1965,Fürst et al.
1983, 1984, 1986, Nilsson et al. 1987, Sparrevik & Larsson 2011). Det var även tänkt att pungräkorna med hjälp
av sina stora vertikala dygnsvandringar skulle kunna fungera som en energihiss mellan botten och de ytligare
delarna av sjön genom att de åt döda växter och djur vid botten under dagen och sedan vandrade uppåt under
natten och kunde ätas av fisken (Fürst et al. 1983, 1984, 1986).
Forskare i Norge, Kanada och Sovjetunionen hade sedan 1915 i ett stort antal rapporter pekat på vikten av att
introducera lämpliga organismer som fiskföda för att förbättra fiskbestånd i sjöar (Fürst 1965). Detta var dock
innan forskningen hade hunnit visa på de negativa konsekvenser som introducerandet av främmande arter
kunde medföra. Eftersom de allra flesta regleringsmagasin ligger ovanför högsta kustlinjen ansågs det naturligt
att de födoorganismer som man ville tillföra skulle vara glacialrelikta kräftdjur, då dessa djur har sitt naturliga
utbredningsområde nedan högsta kustlinjen (HK) och aldrig har haft möjlighet att nå områden ovan HK (Fürst
1965, Fürst et al. 1986).

Glacialrelikter
Glacialrelikter är organismer som i samband med istiden vandrat in till ett område och därefter blivit kvar, men
som inte längre kan transportera sig dit på grund av det förändrade klimatet eller att naturliga fysiska hinder
sedan dess har uppstått. Enligt Kinsten (2012) definierade zoologen Sven Ekman begreppet relikt enligt
följande: ”En art är relikt inom ett område, om dess därvaro nödvändigt förutsätter, att den själv eller dess
stamform blev kvarlämnad i området under naturförhållanden, som numera äro främmande för detsamma. Ett
djur kan alltså inte vara relikt inom ett område, dit det har aktivt vandrat in eller passivt transporterats”. En
glacial eller maringlacialrelikt är därmed en art som blivit kvar i ett område sedan istiden. Det finns sex arter av
kräftdjur som räknas till de maringlaciala kräftdjuren; Mysis relicta, Pallaseopsis quadrispinosa, Monoporeia
affinis (Pontoporeia affinis), Relictacanthus lacustris (Gammaracanthus lacustris), Saduria entomon
(Mesidothea entomon) och Limnocalanus macurus (Kinsten 2012). Samtliga av dessa har använts vid olika
utplanteringsförsök för att utöka den tillgängliga födoresursen för fisk i regleringsmagasin varav dock endast
Mysis relicta och Pallaseopsis quadrispinosa har planterats ut i magasin längs Umeälven och därmed ingår i
denna rapport.
Pungräka
Pungräkans latinska namn är Mysis relicta (Lovén)och dess svenska namn
härleder till att de bär sina ägg i en pungliknande förvaring under buken.
Pungräkan ”hör till de mest studerade limniska evertebraterna och den
figurerar i ett stort antal publikationer, av vilka några tillhör de klassiska
verken inom zoologin” (Fürst 1972). Trots detta skulle det ganska snart
efter utsättningarna komma att visa sig att kunskapen inte var tillräcklig
för att förutsäga resultaten av de utsättningsexperiment som
genomfördes.
Mysis relicta s.l.
Foto Arild Hagen.

Det finns fyra arter av Mysis varav M. relicta, M. salemaai och M. sagerstralie förekommer i norra Europa och
bara de två förstnämnda påträffas i Sverige (Kinsten 2012). M. salemaai finns förutom detta även på de
brittiska öarna och längs den sibiriska nordkusten (Kinsten 2012). Båda arterna existerar i Östersjön och är
vanliga i Bottenviken varav M. relicta är vanlig i kustnära områden medan M. salemaai förekommer pelagiskt i
Östersjön (Kinsten 2012). M. salemaai har dessutom konstaterats i några sjöar i västra Sverige och arten har
även påträffats tillsammans med M. relicta i ett fåtal sjöar (Kinsten 2012). Det finns därför en möjlighet att
vissa utplanteringar har innefattat båda arterna (Persson et al. 2009, Kinsten 2012) och då många av
undersökningarna genomfördes innan existensen av M. salemaai var känd i Sverige görs ingen skillnad mellan
dessa båda arter i denna rapport.
M. relicta (hädanefter endast benämnd pungräka) är den vanligast förekommande av de glacialrelikta
kräftdjuren i svenska insjöar (bl.a. Kinsten 2012). Den kan nå en kroppslängd på upp till 20–25 mm (Fürst 1972,
Enckell 1980) men är vanligen mindre. Kroppen är till stor del transparent, vilket fungerar som skydd mot
predation (Enckell 1980, Ramcharan & Sprules1986). I likhet med andra leddjur ömsar pungräkan skal allt
eftersom den växer, vilket sker med 17 – 30 dagars mellanrum under tillväxtsäsongen (Kinsten 2012).
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Arten har en mycket flexibel livscykel vilken i nordiska vatten kan variera mellan ett och två år, men det finns
även exempel på sjöar där pungräkan har tre‐ eller fyråriga livscykler (Fürst 1966, 1968, 1972, Fürst et al. 1984,
Moen & Langeland 1989, Kjellberg et al. 1991, Kinsten 2012). Den variabla livscykellängden antas ursprungligen
ha utvecklats som en buffert mot förändringar i miljön (Kjellberg et al.1991, Kinsten 2012). Fördelningen av
andelen individer med en‐ eller tvåårig livscykel i en viss sjö beror dock huvudsakligen på födotillgången och
därmed tillväxthastigheten då pungräkan totalt sett förbrukar lika mycket energi fram till könsmognad oavsett
om denna inträffar under dess första eller andra levnadsår. Könsmognaden och reproduktionen inträffar
dessutom först när pungräkan uppnått en minimilängd om cirka 11 mm (Fürst 1972, Fürst et al. 1984,
Langeland 1988).
Parningen sker på senhösten och de största honorna parar sig först (2‐åriga), följt av storvuxna ettåringar och
därefter de mindre ettåriga honor som uppnått tillräcklig storlek (Fürst 1972, Kjellberg et al. 1991). Hanarna
dör efter parningen men en del av honorna kan däremot föröka sig mer än en gång under sin livstid
(Fürst 1972, Fürst et al. 1978, 1984, Kjellberg et al. 1991). Könsmognaden påbörjas hos de individer som är
tillräckligt stora efter att bottenvattnets temperatur börjar påverkas genom höstomblandningen och parningen
kulminerar när temperaturen är jämn i hela sjön samtidigt som den sjunker från ca 5°C till mellan 2‐3°C, d.v.s.
mellan november och januari (Fürst 1972, Moen & Langeland 1989). Den totala populationens storlek varierar
under året beroende på livscykeln, födotillgången och predation (Kjellberg et al. 1991, Kinsten 2012) men det
finns minst två storleksgrupper (generationer) samtidigt under hela året i de flesta sjöar (Fürst 1968).
Honorna har ett pungliknande, så kallat marsupium, på kroppens undersida där de kan bära upp till ca 40 – 45
ägg (Fürst et al. 1978, Kinsten 2012). Antalet embryon per hona är dock relaterat till honornas kroppslängd och
vanligen kläcks mellan 15‐30 fritt simmande ungar med en längd av ca 3 mm i april‐juni (Fürst 1972, Fürst et al.
1984, Kjellberg et al. 1991). I nordligare populationer av pungräkor bär honorna embryona under en längre
period än i sydligare populationer (Fürst 1972), troligen beroende på den lägre vattentemperaturen och
näringstillgången. Av samma orsak är även spridningen i tillväxt och tidpunkt för könsutveckling större i dessa
populationer. I ett begränsat band över Sverige finns det även populationer med sommarreproduktion, vilket
troligen beror på en kombination av mycket goda näringsförhållanden och genetiska förutsättningar (Fürst
1972).
Kläckningen sker i grunda områden nära land i samband med både islossningen och växtplanktonens
vårmaximum (Fürst 1972, Moen & Langeland 1989, Kjellberg et al. 1991). Efter att de juvenila pungräkorna
vuxit något vandrar de allt eftersom ut i pelagialen och till djupare bentiska områden (Moen & Langeland 1989,
Kjellberg et al. 1991, Kinsten 2012). Vandringen mot djupare områden under sommaren orsakas både av att
pungräkorna föredrar vattentemperaturer på 6‐8 °C men helst undviker temperaturer över 12°C (Boscarino
2007) och att de förändrar sitt födoval (Grossnickle 1982, Moen & Langeland 1989). De yngre individerna håller
sig därmed omkring 8‐15 meters djup eller djupare under sommaren medan de större individerna påträffas
från 15 meters djup och nedåt, både längs botten och pelagiskt (Fürst 1968, Moen & Langeland 1989).
Pungräkan är välkänd för sina omfattande vertikala dygnsvandringar vilka ofta kan uppgå till över 100 meter i
djupled och det finns även exempel på sjöar där sträckor på uppåt 300 meter angivits (Fürst 1966, 1968, 1972,
Beeton & Bowers 1982, Fürst et al. 1983, 1984, Hammar 1988, Boscarino et al. 2007, Kinsten 2012), vilket
innebär att arten kan ha den största vertikala vandringsamplituden av alla evertebrater i sötvatten. Den
vertikala fördelningen och vandringen under natten påverkas huvudsakligen av ljusintensiteten men även av
temperatur och sannolikt också av predatorer (Fürst 1968, Fürst 1972, Beeton & Bowers 1982, Moen &
Langeland 1989, Kinsten 2012). Holmquist (1963) anger dock att pungräka även förekommer i vissa grundare
sjöar så länge dessa kan erbjuda ett skydd mot alltför snabba temperaturökningar samt mot ljus.
Pungräkorna genomför horisontella vandringar under året mellan grundare områden för reproduktion under våren och
djupare områden under resten av året. De genomför samtidigt stora vertikala vandringar under dygnet mellan ytan när det
är mörkt och botten eller djupare pelagiska områden när det är ljust.

Pungräkorna är känsligast för ljus i våglängden 515 nm (cyanblått), vilket är en våglängd som når långt ner i
vattnet (Beeton & Bowers 1982). Pungräkan söker föda både med hjälp av mekaniska receptorer och genom
syn. Predationseffektiviteten är visserligen störst vid normal ljusintensitet och sjunker med sänkt intensitet,
men även vid så lite som 4,3*10‐5 W/m2, vilket motsvarar normalt månljus på ett djup av ca 6‐16 meter, är
effektiviteten fortfarande högre än i totalt mörker (Ramcharan & Sprules 1986).
Djupfördelningen under dagtid visar att pungräkorna upphåller sig från det djup där de börjar kunna uppfatta
ljus och nedåt i sjön (Moen & Langeland 1989). Under dygnets ljusa timmar äter pungräkorna nedfallande
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detritus och alger och håller sig vanligen inom ca 20 cm från botten (Fürst 1968, Fürst et al. 1978, 1984, Beeton
& Bowers 1982, Grossnickle 1982) men bestånden i vissa djupa sjöar har visat sig vara uppdelade i en
bottenlevande och en pelagisk, men djuplevande, population (Moen & Langeland 1989). I Snåsavatnet i Norge
var beståndet av pungräkor även fördelad på två olika djup under dagen varav ena beståndet levde pelagiskt
men djupt, och det andra beståndet uppehöll sig vid botten (Moen & Langeland 1989).
Pungräkan kan minska risken för att bli uppäten av fiskar under dagtid genom att hålla sig nära botten där det
är mörkare, men vandra uppåt i vattenmassan när det är för mörkt för de planktonätande fiskarna att fånga
byten, och då själva jaga andra kräftdjur (Beeton & Bowers 1982, Ramcharan & Sprules1986, Hammar 1988).
Pungräkorna är sannolikt beroende av att ha tillgång till en fristad från predation genom de vertikala
dygnsvandringarna, eftersom det är ett av de största kräftdjuren i sötvatten och därmed bör kunna vara både
synlig och mycket eftertraktad hos fisk som födotillgång (Beeton & Bowers 1982). De är dock inte enkla att
fånga för planktonätande fiskar trots sin storlek, då de genomför multipla hopp på upp till 5 cm åt gången när
den fångar föda eller blir jagade och är därmed betydligt snabbare än övriga kräftdjur och plankton
(Grossnickle 1982).
Den vertikala uppvandringen startar i skymningen när det blivit tillräckligt mörkt och återvandringen nedåt
avslutas före gryningen (Fürst et al. 1982, Beeton & Bowers 1982, Moen & Langeland 1989). Under nätter då
fullmånen lyser kan det dock bli så ljust att vandringen avbryts när månen stiger över horisonten men även
molntäckets tjocklek inverkar på den vertikala vandringen (Beeton & Bowers 1982, Boscarino 2007). Även upp‐
och nedstigningshastigheten är relaterad till hastigheten på ljusets försvinnande, så att den går snabbare när
skymningen faller fortare (Beeton & Bowers 1982). I Snåsavatnet var ljusintensiteten vid botten dock så låg att
det inte kan vara den minskade ljusintensiteten (skymningen) som initierade nattvandringen utan att detta
måste styras av andra faktorer för det bottenlevande beståndet (Moen & Langeland 1989). Yngre pungräkor är
däremot mindre ljuskänsliga än de större individerna och påbörjar därför vandringen tidigare på kvällen samt
avslutar vandringen senare (Fürst 1972, Fürst et al.1978, Beeton & Bowers 1982). Dessa utsätts sannolikt för en
mindre predationsrisk på grund av sin mindre storlek och därmed minskade synlighet vid svaga
ljusförhållanden än de större individerna, vilket skulle kunna förklara deras ökade vandringsbenägenhet. Det
finns emellertid nordliga sjöar där pungräkor uppträder nära land även
Pungräkan är extremt ljuskänslig och
dagtid men då framförallt de yngre individerna och under
har en mycket god syn under dåliga
vinterhalvåret (Fürst et al. 1984, Ramcharan & Sprules1986, Kjellberg
ljusförhållanden.
et al.1991, Kinsten 2012).
Pungräkorna kan även spridas nedströms från sjöar genom nattlig drift via utloppet. Intensiteten i denna
spridning är dels beroende av strömhastigheten men även av ljusförhållandena och sker därför huvudsakligen
nattetid (Fürst 1968). En viss drift längs botten vid utloppet sker dock sannolikt kontinuerligt men en särskilt
mörk natt kan uppemot 50‐100 000 individer driva nedströms (Fürst 1968). Det sker dessutom en stor naturlig
drift av döda eller döende hanar vid sjöutloppen i samband med parningen (Kjellberg pers. kom.)
Pungräkan har tidigare blivit beskriven som ”den mest toleranta av de glacialrelikta kräftdjursarterna i
nordamerikanska sjöar, men den saknades vanligen i små klarvattensjöar med skarp temperaturskiktning och
låga syrgashalter i hypolimnion” (Kinsten 2012). Enligt Beeton & Bowers (1982) passerar inte pungräkor
språngskikt som är skarpare än två grader per meter medan laboratorieförsök (Boscarino 2007) inte har kunnat
visa att detta stoppar den vertikala vandringen.
Vid den vertikala vandringen som vanligen sker relativt raskt från botten och upp till några meters djup
prederar pungräkan både på växtplankton och på andra djurplankton (Beeton & Bowers 1982, Fürst et al.
1983). Avståndet till ytan och tätheten av pungräkor är beroende av mörkrets intensitet men även av tätheten
av både bytesdjur och planktonätande fiskar (Fürst 1968, Boscarino 2007). Efter en stund vänder de långsamt
nedåt för att stanna till vid det eventuella språngskiktet och där äta växt‐ och djurplankton under resten av
natten innan de återvänder mot botten eller djupare pelagiska områden innan dagen gryr (Beeton & Bowers
1982, Grossnickle 1982).
Eftersom biologiska undersökningar vanligen genomförs dagtid trodde man därför från början att pungräkorna
främst levde på växtplankton och detritus och skulle kunna utgöra ett bra alternativ till de bytesdjur som slagits
ut i samband med vattenkraftsregleringen. Dess stora goda simförmåga och goda rörlighet skulle göra att den
påverkades mindre av årsregleringen än andra bottenlevande arter och man trodde även att pungräkorna
skulle fungera som en energihiss som förde med sig biomassa och energi från de djupa bottnarna i
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regleringsmagasinen och upp till pelagialen där fisken skulle kunna dra nytta av det nya födodjuret (Fürst et al.
1978, 1984, 1986, Svärdsson & Nilsson 1985).
Uppföljningarna skulle dock komma att visa att pungräkorna till stor del lever av djurplankton och därmed
utgör en svår konkurrent för djurplanktonätande fiskarter (t.ex. Fürst et al. 1978, 1981, 1983, 1984, 1986,
Svärdson 1978, Kinsten & Olsén, Grossnickle 1982, Hammar 1988, Langeland 1988). Det finns även indikationer
om att den till och med äter fiskembryon och yngel vilket utökar dess påverkan på fiskbestånden i sjön
(Hammar 1988). Den klarar av att filtrera suspenderade partiklar så som växtplankton och är även utrustad för
att kunna krossa kiselalger (Grossnickle 1982). Som ung lever den av hjuldjur, kiselalger och detritus men
övergår till att vara mer predatorisk med ökande storlek, samtidigt som den vandrar ut mot djupare områden
och även kan leva mer pelagiskt (Grossnickle 1982, Moen & Langeland 1989). Den är storleksselektiv och
föredrar hinnkräftorna Daphnia spp. och Bosmina spp. (Grossnickle 1982, Hammar 1988), vilket huvudsakligen
är samma arter som de planktonätande fiskarna prefererar. Pungräkorna gynnar dock de minsta
djurplanktonarterna genom att de tuggar sönder större växtplanktonarter, varvid spillet kan filtreras av mindre
djurplankton (Grossnickle 1982). Pungräkan betraktas numera som en opportunistisk allätare och äter såväl
planktiska kräftdjur som hjuldjur, växtplankton och detritus och kan därför spela en stor roll i strukturerandet
av födovävarna i en sjö (Fürst et al. 1978, 1984, Kinsten et al.1981,
Pungräkan föredrar att äta hinnkräftor,
Beeton & Bowers 1982, Grossnickle 1982).
liksom de flesta planktonätande fiskar.
Taggmärla
Taggmärlan Pallaseopsis quadrispinosa (G.O. Sars), (tidigare Pallasea quadrispinosa), har fyra bakåtpekande
taggar på bakkroppen (Enckell 1980) vilket gett upphov till både dess latinska namn och dess svenska namn.
Taggarna kan dock i vissa områden och hos en del individer vara reducerade i både storlek och antal (Hill
1988b, Lingdell & Engblom 1990, Kinsten 2012). I dessa fall kan taggmärlan ändå särskiljas från andra
märlkräftor genom förekomsten av en kindbula som är typisk för taggmärlan (Lingdell & Engblom 1990). Det
finns endast en art av taggmärla i Sverige (Enckell 1980) och den benämns därför endast taggmärla i denna
rapport. Den avviker från övriga glacialrelikter genom att den endast förekommer i sötvatten och att släktet
inte har någon marin art (Enckell 1980, Kinsten 2012). Den förekommer naturligt endast (med något enstaka
undantag) under högsta kustlinjen (Hill 1988b) och har även påträffats i kustnära områden i norra Östersjön
samt litoralt i Bottenviken (Holmquist 1963, Enckell 1980, Kinsten 2012).
Taggmärlan lever vanligen bottennära på både djupt och grunt vatten men kan även förekomma både pelagiskt
i sjöar samt i rinnande vatten och har dessutom en viss förmåga att vandra uppströms (Ekman 1915, Fürst et al.
1986, Hill & Forsberg 1986, Hill 1988a, 1988b, Hill et al. 1990, Lingdell & Engblom 1990, Kinsten 2012). Den kan
påträffas grunt under stenar, under trästycken och barkflagor samt även i höga tätheter i vegetation (Hill
1988a, Kinsten 2012). Den har dessutom påträffats i mindre källflöden med uppströmmande vatten i både
Finland och i Dalarna (Lingdell & Engblom 1990, Väinöla & Rockas 1990, Engblom et al. 2006, Kinsten 2012).
Ingen av de övriga glacialrelikta kräftdjuren har däremot påträffats i liknande miljöer (Kinsten 2012). Fürst et al.
(1981) angav även att den lättast fångades nattetid i bottentrål då den, till skillnad från dagtid, simmade strax
ovanför bottensubstratet.
Taggmärlan kan bli upp till 27 mm lång, men blir vanligen mellan 15‐
20 mm och kan växla i färg mellan gulgrå till brunröd, olivbrun och
tegelröd (Enckell 1980, Hill & Forsberg 1986, Hill 1988b, Hill et al.
1990, Kinsten 2012). Den är allätare och livnär sig som vuxen bl.a. på
mikroalger, kiselalger, hjuldjur, fjädermygglarver, hinnkräftor,
hoppkräftor, detritus och mineralpartiklar men prefererar
djurplankton (Hill 1988a, 1988b, Hill et al. 1990, Kinsten 2012). De
unga individerna lever däremot framförallt på detritus och
mineralpartiklar (Hill 1988b).
Pallaseopsis quadrispinosa, foto
Arild Hagen.

Taggmärlan klarar visserligen högre vattentemperaturer än övriga glacialrelikter, t.ex. pungräkan, men de
vuxna individerna undviker trots detta vattentemperaturer över 10°C genom att vandra mot djupare, kallare
områden under sommaren (Hill & Forsberg 1986, Hill 1988b, Hill et al. 1990). De har en ett‐ till tvåårig livscykel
och de gravida honorna släpper sina ägg på grunt vatten mellan januari och juni (Fürst et al. 1986, Hill 1988b).
De nykläckta ungarna stannar i de strandnära grunda områdena i juni men börjar därefter sakta vandra mot
djupare områden. I juli påträffas de unga individerna mellan 4‐15 meters djup medan de vuxna individerna
finns från 15 meters djup och nedåt (Fürst et al. 1986, Hill 1988b). Uppdelningen mellan de olika
generationerna minskar konkurrensen om födan mellan generationerna och fortsätter fram till och med
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september då även de större individerna i den yngre generationen börjar visa tecken på könsmognad (Hill
1988b). Från och med september när vattentemperaturen sjunker, påträffas återigen större individer i de
grundare områdena, även om reproduktionen inte har hunnit påbörjats. De största honorna lägger ägg tidigt
under vintern och kan även hinna med att utveckla och lägga en andra omgång ägg senare under våren (Hill
1988b). Detta innebär att man i oktober kan träffa på fyra olika åldersgrupper samtidigt i sjön (Hill 1988b).
Hanarna dör vanligen något tidigare än honorna under reproduktionen, vilket gör att fördelningen mellan
hanar och honor förändras under året.
Både pungräka och taggmärla reproducerar sig på grunt vatten och vandrar mot djupare områden under sommaren.
Taggmärlan påträffas däremot generellt sett i grundare områden än pungräkan.

Liksom pungräkan har taggmärlan använts till fiskeförbättrande åtgärder i många norrländska
regleringsmagasin (Fürst 1981, Fürst et al. 1986, Nilsson et al. 1987, Hill & Forsberg 1986, Hill 1988a, 1988b, Hill
et al. 1990, Kinsten 2012). Syftet med utsättningarna var att ersätta den av regleringen starkt påverkade
märlkräftan Gammarus lacustris som fiskföda samt att utgöra ett komplement till utsättningarna av pungräkor,
då taggmärlan inte har samma utpräglade dygnsvandring och även uppträder på grunda bottnar där den
beräknades bli tillgänglig som fiskföda åt öringen (Fürst et al. 1978).

Utsättningar
Historik
Det första utsättningsförsöket att överföra pungräkor utfördes i november 1954 från Mälaren till Storsjön i
Härjedalen (Fürst 1964). Tre år senare förflyttades för första gången taggmärlor från Vättern till Anjan i
Jämtland, dock i form av frispassagerare vid utsättning av pungräkor (Fürst 1964). Från början ansågs det
självklart att överlevnadsgraden vid utsättningarna skulle vara lika hög som vid utsättning av fisk, varför
försöken genomfördes i liten skala samt parallellt i större sjöar i övre Indalsälven och i små fisktomma tjärnar
(Fürst 1964). Efter ett stort men misslyckat utsättningsförsök i Anjan den 9 okt 1961 av 500 000 pungräkor och
ca 5‐8 000 stycken taggmärlor samt ett antal av det glacialrelikta kräftdjuret Gammaracanthus sp., där hela det
utsatta materialet dog inom mindre än ett dygn, påbörjades en serie burförsök för att ta reda på orsaken till
den obefintliga överlevnaden (Fürst 1964, 1965).
Försöken visade att problemen berodde på för stora skillnader i osmotiskt tryck mellan olika vatten och att
pungräkorna därför inte tålde att förflyttas från sjöar i mellersta Sverige som har högre ledningsförmåga än de
jonsvaga fjällvattnen i Indalsälven övre delar (Fürst 1964, 1965). Detta innebar även att de försök som fram till
dess hade genomförts i mindre skala sannolikt hade misslyckats (Fürst 1964). Försöken återupptogs sedermera
i september 1963 genom djur sattes ut i burar (plasthinkar med tättslutande lock och nätfönster) i de nya
vattnen för att överlevnaden skulle kunna följas upp på plats (Fürst 1964, 1965). Pungräkorna visade sig genom
dessa försök vara extremt känsliga för förändringar i ledningsförmågan vid förflyttningar mellan olika sjöar
medan taggmärlan var mindre känslig och klarade av förflyttningar mellan exempelvis Vättern och övre delen
av Indalsälven (Fürst 1964).
För att kunna plantera ut pungräkor i de reglerade sjöarna i Norrland behövde man därför hitta andra
donatorsjöar än Mälaren och Vättern. Fram till dess hade det varit enkelt att hämta pungräkor i filtren i ett
vattenverk i Vättern, där tillgången av dessa periodvis var mycket god (Fürst 1964, 1965). Man behövde på
grund av detta utveckla en ny insamlingsmetod och en bomtrål togs fram för att kunna samla in kräftdjur från
sjöar med lägre tätheter av pungräkor (Fürst 1964, 1965). Då pungräkorna vanligen uppehåller sig inom ca 20
cm från botten under dygnets ljusa timmar kunde trålen även byggas relativt låg och blev dessutom mycket
effektiv (Fürst 1965).
Under 1964 genomfördes insamling med hjälp av den nya bomtrålen och förflyttningar av pungräka, taggmärla
och ett fåtal Pontoporeia affinis skedde från Jansjön (Fjällsjöälven) och Gesunden (Indalälven) till Blåsjön
(Ångermanälven). Donatorsjöarna valdes utifrån sina låga ledningsförmågor och att inga fiskparasiter
påträffades i de insamlade kräftdjuren (Fürst 1965). Under projektet utvecklades samtidigt även en bra metod
för att frakta kräftdjuren utan att de skadades eller dog av syrebrist (Fürst 1965, Fürst 1981). Dessutom drogs
slutsatsen att den bästa tiden på året för insamling av kräftdjur var under senhösten eller tidig vinter då de allra
flesta honorna var gravida och man därmed fick med sig maximalt antal individer för utsättning men utan att
riskera att få med sig rom från oönskade fiskarter (Fürst 1965, Fürst 1981). Under de följande två åren
genomfördes därefter inplanteringar av pungräkor och/eller taggmärlor till ytterligare åtta sjöar, varav de
första till Umeälvens vattensystem (Fürst 1966).
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Utsättningar i Umeälven
De första utsättningarna i Umeälven genomfördes 1966 då 110 000 stycken pungräkor flyttades från Jansjön till
Umnässjön samt 122 000 individer till Storuman (Fürst 1981). Fürst (1966) anger att ”Utsättningarna (i
Storuman och Umnässjön) måste i första hand betraktas som en angelägen åtgärd vartill regleringsmålet givit
anledning. Vissa provfisken har dock tidigare bedrivits varför det även här finns möjlighet att följa
utvecklingen”. Samtidigt planerades även inplanteringar av glacialrelikter i bland annat Överuman och
Storjuktan (Fürst 1966). Samma år ändrades däremot fiskeristadgans 13§ så att det framöver krävdes tillstånd
från Kungliga Fiskeristyrelsen att överföra alla slags kräftdjur till nya vatten (Fürst 1968, 1981). Magnus Fürst
anger dock två år senare att ”inga överföringar har genomförts sedan den senaste informationen publicerades
då det ansetts lämpligt att först om möjligt undersöka vilken effekt ett nyetablerat bestånd kan få på fisken”
(Fürst 1968). Samma år (1968) genomfördes trots detta inplantering av pungräkor i Storjuktan även om
uppföljningarna av de hittills genomförda försöken precis hade påbörjats och fiskeristadgan ändrats (Fürst
1981). Fortsatta utsättningar var emellertid möjliga att genomföra eftersom vattendomstolarna fastslog
utsättningar som en förbättringsåtgärd i samband med reglering av ytterligare sjöar då det fanns indikationer
om positiva effekter på fisken från vissa sjöar (Fürst 1981).
Samtidigt hade även privata (olagliga) inplanteringar av kräftdjur genomförts på flera håll, trots att tillstånd
endast kunde ges restriktivt för experimentella och övervakade försök (Fürst 1981, Hill et al. 1990). Det är
därför fortfarande okänt om samtliga av de privata utsättningarna har blivit registrerade eller om det finns
ytterligare okända inplanteringar inom landet.

Gautosjön
Taggmärla?

Överuman
Taggmärla

Gäutan
Taggmärla

Övre Boksjön
Taggmärla

Abelvattnet
Taggmärla

Badtjärnen
Taggmärla

Enligt en sammanställning från 1981 har minst en art av
glacialrelikta kräftdjur planterats ut i totalt 72 sjöar i norra Sverige
(Fürst 1981). Denna lista uppgick efter komplettering med
nytillkomna kända utplanteringar samt sammanslagning av
Stora Umevattnet, Gausosjön och Överuman till en sjö
(Överuman), till 77 sjöar i en sammanställning över de
glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige (Kinsten
2012). Av dessa har pungräkor planterats in i tre
sjöar och taggmärlor i nio sjöar inom Umeälvens
avrinningsområde (figur 4 och tabell 2), varav
två av utplanteringarna inte är inräknade i de
officiella siffrorna (Övre Boksjön och
Badtjärnen).
Gardsjön

Taggmärla
Ajaure
Taggmärla

Gardiken
Taggmärla

Umnässjön
Pungräka

StorJuktan
Pungräka

Storuman
Pungräka

I Övre Boksjön beslutade
fiskevårdsområdet 1981 att anta
Sötvattenslaboratoriets erbjudande att på
försök plantera ut taggmärlor samt att
genomföra provfisken före respektive efter
utplanteringen. Denna utsättning genomfördes sannolikt runt
1984.
I Forsmark genomfördes en privat utsättning av taggmärlor från Gardiken
till den lilla tjärnen Badtjärn strax väster om byn för att öka mängden
tillgänglig föda för den inplanterade fisken i tjärnen. Djuren hämtades från
kylvattenfiltret i Gardikfors kraftstation (Kjellberg 2013a opubl.), vilket även
verifierats vid telefonsamtal till boende i byn i samband med
spridningsundersökningen längs älven. Förutom dessa två tidigare okända
utplanteringar tillkom Gardsjön och Gautosjön till Kinstens uppdaterade lista (2012).
Karta över utplanteringar av glacialrelikta kräftdjur inom Umeälvens avrinningsområde. Blå
rutor visar utplanteringar av pungräkor och röda rutor visar utplanteringar av taggmärlor.
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I Gardsjön skedde en icke officiell inplantering i början av 1980‐talet (Kinsten 2012). Enligt opublicerade
uppgifter från Kjellberg (2013a) har Bror Vallin berättat för Olof Filipsson (Sötvattenslaboratoriet) att han på
slutet av 1970‐talet var med och flyttade ”räkor” från höljor i Gejmån till Gardsjön. Detta har senare även
bekräftats via fynd av Olof Filipsson (muntligen i Kinsten 2012).
I Gautosjön har inga officiella uppgifter om utsättningar påträffats, inte heller några andra uppgifter om privata
utsättningar. Trots detta har taggmärlor påträffats vid bottenfaunaprovtagning i sjön 1975, varför en utsättning
måste ha genomförts (Lingdell och Engblom 1991, Kinsten 2012).
Utplanteringar av glacialrelikta kräftdjur inom Umeälvens avrinningsområde.
Sjö
År
Art
Antal
Storuman
1966
Pungräka
122 000
Umnässjön
1966
Pungräka
110 000
Storjuktan
1968
Pungräka
40 000
Gautosjön
Slutet 1960‐ alt början 1970‐talet
Pungräka
Okänt
Abelvattnet
1971
Taggmärla
30 000
Ajaure
1971
Taggmärla
17 000
Gardiken
1971
Taggmärla
15 000
Gäutan
1971 + 1977
Taggmärla
27 000 +50 000
Överuman
1971
Taggmärla
18 000+8 000+15 000
Gardsjön
Slutet av 1970‐talet
Taggmärla
Okänt
Övre Boksjön
ca 1984
Taggmärla
Okänt
Badtjärn
2000‐talet
Taggmärla
Okänt

Donatorsjö
Jansjön
Jansjön
Juvuln
Okänt
Stora Öfsjön
Stora Öfsjön
Stora Öfsjön
Stora Öfsjön
Stora Öfsjön
Gejmån
Stora Ofsjön?
Gardiken

Uppföljningar
Historik
De försök med utplanteringar av pungräkor eller taggmärlor som utfördes i Norge, Sovjetunionen och Japan
innan försöken påbörjades i Sverige visade på varierande resultat. I vissa fall etablerades nya bestånd av den
utplanterade arten men i många fall misslyckades utsättningarna helt (Fürst 1964). De första uppföljningarna
av de svenska försöken genomfördes genom insamling av fiskmagar från Anjan under 1961 och 1964 för att
följa upp populationstillväxten hos de inplanterade pungräkorna och dess påverkan på fiskens diet samt tillväxt
(Fürst 1964). Som tidigare nämnts medförde de misslyckade utsättningsförsöken 1961 att man sedan
förutsatte att samtliga utsättningar fram till och med dess hade misslyckats, då forskningen visat att
pungräkorna var mycket känsliga för förändringar i ledningsförmåga. Trålningar som genomfördes 1966 för att
återfånga pungräkor i bl.a. Blåsjön visade dock att utsättningarna som genomförts 1964 lyckats över förväntan
och att spridning nedströms kunde väntas, men även att utsättningen i Torrön 1957 trots allt hade lyckats och
att pungräkorna redan hade hunnit sprida sig nedströms till Juvuln och Kallsjön (Fürst 1966, Fürst et al. 1981).
1967 påträffas både pungräkor och taggmärlor i Landösjön, vilket var första gången en utplantering av
taggmärlor har lyckats och man drog även slutsatsen att pungräkorna borde ha etablerat bestånd i både
Storuman och Umnässjön (Fürst 1968).
För att kunna fortsätta genomföra utplanteringar även efter den förändrade lagstiftningen togs ett upplägg
fram till uppföljning av de genomförda inplanteringarna. Detta upplägg innefattade fyra olika perioder (Fürst
1968):
1. Före introduktionen.
2. Tillväxande bestånd av näringsdjur (från inplantering till att beståndet nått sitt mättnadsvärde).
3. Tillväxtperiod för första årsklassen av en fiskart (t.ex. röding) som från början haft möjlighet att utnyttja
ett fulltaligt bestånd av pungräkor och fram till den mest ekonomiska fångstorleken (eller åldern),
sannolikt cirka fem år.
4. Den tid som åtgår för att förhållandet mellan de olika fiskarterna stabiliseras utifrån att vissa fiskarter
kommer att kunna dra mer nytta av de inplanterade näringsdjuren än andra arter. (Stabilisering av
ekosystemet). Detta inträder tidigast tio år efter att den inplanterade arten nått sitt mättnadsvärde. Den
slutgiltiga effekten av inplanteringen kan därför inte utvärderas tidigare än detta.
Populationen av pungräkor beräknades då förslaget togs fram vara fulltalig efter 5‐9 år och det ansågs att
åtminstone två fiskgenerationer borde studeras efter detta. Utplanteringarna beräknades därför slutgiltigt
kunna utvärderas tidigast 10‐15 år efter att den inplanterade arten nått sitt mättnadsvärde (Fürst 1968, Fürst
et al. 1983, 1984). När uppföljningarna upphörde (eller tog en långvarig paus) 1986 hade dock inte ett stabilt
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läge för den fjärde perioden hunnit inställa sig i magasinen ännu, trots att nästan trettio år hade förflutit sedan
den första nyetablerade beståndet av pungräkor (Fürst 1986). Eftersom samspelet mellan olika arter är
komplicerat konstaterades även att det inte fanns tillräcklig med kunskap om när ett nytt jämviktsläge skulle
inträffa och när den slutliga utvärderingen borde genomföras, men att ett tidsperspektiv på 25 år från
utplantering antagligen var för kort (Furst 1981, Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Eftersom utplanteringarna av
taggmärlor påbörjades senare än av pungräkor och utvecklingen och effekten av dessa utplanteringar
dessutom verkade vara långsammare, angav Fürst 1981 att dessa resultat antagligen skulle publiceras något
senare.
Av de 77 sjöar där minst en art av glacialrelikta kräftdjur planterats ut i norra Sverige hade kända etableringar
av taggmärlor skett i 16 sjöar och av pungräkor i 49 sjöar, inklusive nedströmsspridningar, fram till 2012
(Kinsten 2012). Pungräkorna hade spridit sig från utsättningsmagasinen och nedåt längs hela Faxälven samt
Indalsälven och beräknades sannolikt även har gjort det i de andra älvarna där de inplanterats (Fürst 1981,
Fürst et al. 1986). Då inga riktade uppföljningar av vare sig ekosystemen eller av spridningar genomförts sedan
1986 bör därför antalet sjöar med etablering av dessa arter kunna vara väsentligt högre (Fürst et al. 1986,
Persson et al. 2009, Kinsten 2012).
De uppföljningar som genomfördes har visade dock på omfattande effekter av utplanteringarna med påverkan
på växtplankton, djurplankton, fiskbestånd samt parasiter. Det finns även nya indikationer om att de negativa
effekterna på fiskbestånden har förändrats över tid i vissa sjöar och att uppföljningarna av utsättningarna bör
återupptas (Kjellberg 2013a, 2013b opubl.). De flesta uppföljande undersökningarna i Sverige har emellertid
gjorts på pungräkor, varför effekterna av denna art är mycket mer studerade än utplanteringarna av
taggmärlor (Fürst 1981, Kinsten 2012, Kjellberg 2013a opubl.). Av de fåtal uppföljningar som är genomförda på
taggmärlor är emellertid nästan alla utförda inom Umeälvens vattensystem (Hill & Boström 1985, Fürst et al.
1986, Hill & Forsberg 1986, Hill 1988a).

Påverkan på planktonbestånd
Pungräka
Bland djurplankton är vissa arter känsligare än andra för höga predationstryck från exempelvis planktonätande
fiskar, t.ex. sik eller röding (Nilsson & Pejler 1973). Två av dessa arter som är mer känsliga är Daphnia
longispina och Heterocope saliens, vilka har två saker gemensamt. H. saliens är den största arten av
hoppkräftor och D. longispina är troligen en av de största hinnkräftorna i vikt räknat. De är båda även
färgstarka till utseendet och blir därmed lätta att upptäcka för fiskar (Nilsson & Pejler 1973). Hoppkräftor är
generellt mer färgglada än hinnkräftor men de är samtidigt väsentligt snabbare och rörligare, vilket underlättar
för att undvika att bli uppäten (Nilsson & Pejler 1973, Grossnickle 1982). I sjöar med högt betestryck från
planktonätande fiskar blir de arter som är lätta att upptäcka och att fånga uppätna först, och mindre arter av
djurplankton blir därmed dominerande bland det kvarvarande beståndet då de inte är lika synliga eller lika lätta
att fånga med gälräfständerna (Nilsson & Pejler 1973). Eftersom större djurplanktonarter lever på mindre
djurplankton men även på växtplankton och hjuldjur, påverkar betestrycket från dessa, tillsammans med
artsammansättningen hos och betestrycket från de planktonätande fiskarna, tätheterna av de övriga arterna av
djurplankton. Detta i sin tur påverkar även biomassan av växtplankton i sjön som ökar om den totala mängden
djurplankton minskar.
Den tidiga forskningen på pungräkorna indikerade att de framförallt livnärde sig på detritus, växtplankton och
mindre djurplankton (Fürst et al. 1978, 1983, 1984, 1986, Kinsten & Olsén, Langeland 1988). Senare har det
däremot konstaterats att de huvudsakligen livnär sig på djurplankton och framförallt föredrar hinnkräftor men
även äter en stor andel hjuldjur (Fürst et al. 1978, 1981, 1983, 1986, Kinsten & Olsén, Grossnickle 1982,
Hammar 1988, Langeland 1988). Bland hinnkräftorna prefereras bland annat de relativt småväxta
hinnkräftorna Bosmina sp. och de något större hinnkräftorna Daphnia sp. (Kinsten & Olsén, Hammar 1988,
Langeland 1988). Två exempel på arter av hjuldjur som äts i större mängder är Kellicottia longispina och
Keratella spp. Dessa kan antingen minska i antal i sjön på grund av predationen från pungräkorna, men ökar
vanligen istället i antal på grund av en minskad predation från de större arterna av djurplankton som
pungräkan också livnär sig på (Kinsten & Olsén, Fürst et al. 1983, 1984, 1986, Langeland 1988). De arter av
djurplankton som äts i mindre andel än övriga arter kan därigenom till viss del gynnas genom en minskad
konkurrens om kvarvarande föda, vilken framförallt utgörs av växtplankton, små djurplankton som exempelvis
vissa hjuldjur samt vissa arter av hoppkräftor, exempelvis Cyclops sp. (Lötmarker 1964, Kinsten & Olsén, Fürst
et al. 1978, 1983, Langeland 1988).
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Då hjuldjuren är mindre effektiva på att äta växtplankton än hinnkräftorna medför minskningen av
djurplanktonpopulationen och förskjutningen i artsammansättning att biomassan av växtplankton ökar (Fürst
et al. 1984). Framförallt större arter av växtplankton kan öka när betestrycket minskar då dessa har en längre
generationstid och därmed är känsligare för betning från djurplanktonen, men även då de är för stora för de
minsta djurplanktonarterna att äta (Kinsten & Olsén, Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Ökningen av
växtplanktonbiomassan utgörs dessutom till stor del av cyanobakterier (blågröna alger), guldalger och
dinoflagellater, vilka vanligen är relativt ovanliga i näringsfattiga sjöar
En minskning av
(Kinsten och Olsen 1981). Av dessa så kan vissa arter av cyanobakterier
djurplanktonbestånden leder till en
orsaka giftiga algblomningar vid en ökad näringstillgång och
ökad mängd växtplankton, bland annat
gynnsamma omgivningsförhållanden.
cyanobakterier.
I Storuman, liksom i bland annat Gardsjön, inträffade under den ovanligt varma sommaren 2011 algblomningar
av cyanobakterier. Även följande sommar upptäcktes emellertid höga biomassor av växtplankton inklusive
cyanobakterier i delar av Storuman. I båda sjöarna har glacialrelikta kräftdjur planterats ut men Storuman är
även, till skillnad från Gardsjön, dessutom påverkad av näringstillskott från fiskodlingsverksamhet. Trots detta
är näringshalterna mycket låga i Storuman och totalfosforhalten uppgår till endast 2,5‐5,6µg/l i
provtagningspunkter som inte påverkas direkt av fiskodlingsverksamheterna. Utplanteringen av pungräkor i
Storuman och eventuellt även av taggmärlor i Gardsjön, skulle därför kunna ha bidragit till att algblomningar
inträffade i dessa sjöar trots den låga näringshalten då dessa inte enbart påträffades i anslutning till
fiskodlingarna.
Även siktdjupet i Storuman, liksom i andra årsregleringsmagsin längre uppströms, har minskat sedan
inplanteringen av de glacialrelikta kräftdjuren. Lundqvist (1937) uppmätte exempelvis siktdjupet till 13,5 meter
i Överuman och 10,8 meter i Storuman 1935. Vid senare tillfällen har siktdjupet endast uppgått till 11,7 meter i
Överuman (1996) och till mellan 6,5 och 8 meter i Storuman (i områden som inte påverkas direkt av
fiskodlingsverksamheterna), vilket skulle kunna tyda på en ökad mängd växtplankton.
Trots sin preferens för djurplankton äter pungräkorna även en del växtplankton och detritus. När gryningen
närmar sig och den återvänder nedåt mot djupet stannar den ofta till vid språngskiktet och äter växtplankton
innan den fortsätter ner till botten (Beeton & Bowers 1982, Grossnickle 1982). Den äter emellertid inte så
mycket växtplankton att det balanserar upp minskningen av det övriga djurplanktonbeståndet.
Då pungräkorna har en välutvecklad syn och klarar av att fånga byten under extremt svaga ljusförhållanden är
de mycket effektiva predatorer på djurplankton (Ramcharan & Sprules1986). Eftersom pungräkorna även är
mycket snabbare simmare än alla andra djurplankton kan inte ens de vanligtvis lättrörliga hoppkräftorna förlita
sig på sin snabbhet för att undkomma (Kinsten & Olsén). Men liksom fiskar prefererar pungräkorna de
långsammare hinnkräftorna då de är lättare att fånga (Kinsten & Olsén). De arter som är färglösa och har
transparanta kroppar är däremot svårare att upptäcka även för pungräkorna, vilka dock upptäcker och fångar
dessa arter med sina känselorgan i stället för med hjälp av synen vilket sänker fångsteffektiviteten något
(Ramcharan & Sprules1986). En art av djurplankton som äts i stora mängder och som är en av de första arterna
att försvinna ur dieten hos röding och sik där pungräkor planterats ut, är den större och delvis bottenlevande
hinnkräftan Eurycercus lammelatus (Fürst et al. 1981, 1984, Hedlund 1985, Hammar 1988). Då denna är
bottenlevande har pungräkan dessutom möjlighet att jaga arten dagtid och den blir därmed ett enkelt byte.
Då de mindre djurplanktonarterna vanligen håller sig ovanför språngskiktet där mängden föda (växtplankton
och små djurplankton) är högre brukar den maximala individtätheten av djurplankton återfinnas mellan cirka 1‐
10 meters djup (Persson et al. 2009). Pungräkorna vandrar därför uppåt nattetid, när skymningen faller och de
själva inte riskerar att bli uppätna (Beeton & Bowers 1982, Ramcharan & Sprules1986, Hammar 1988). De
vandrar däremot sällan hela vägen upp till ytan (Beeton & Bowers 1982) och när det finns ett distinkt
språngskikt under sommaren kan detta utgöra en barriär mot vandring, vilket skapar en mycket viktig fristad
för de djurplanktonarter som uppehåller sig ovanför språngskiktet och framförallt mycket ytnära (Fürst 1966,
1972, 1981, Fürst et al. 1978, 1986, Kinsten & Olsén).
Pungräkorna kan däremot fånga djurplankton inom ett bredare storleksintervall än de flesta fiskarter och är till
och med en effektivare planktonätare än små pelagiska sikar med täta gälräfständer, vilket gör den till en
mycket svår konkurrent om födan (Hammar 1988). I laboratorieförsök har de visat sig kunna fånga och äta
mellan 1,5‐7 hoppkräftor under bara fyra timmar och då de inte lämnar några storleksgrupper av djurplankton
orörda som övriga planktonätande arter kan utnyttja, kan de därigenom ge en väsentlig inverkan på
ekosystemet (Kinsten & Olsén, Grossnickle 1982). I vissa sjöar med få fiskarter och låg produktion kan de till
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och med öka till sådan grad att sjön liknar en monokultur och nästan helt kan trycka ner bestånden av övriga
djurplanktonarter (Fürst 1981). I mer produktiva sjöar får pungräkorna dock en mindre effekt på ekosystemet.
men inplanteringen av pungräkor resulterar i att näringskedjan har utökas med en nivå, vilket medför en
minskning av den tillgängliga födoresursen för nästkommande steg (fisken) i näringskedjan (Langeland 1988).
Pungräkan är en svår konkurrent till planktonätande fiskar om födan.

Taggmärla
Mycket mindre är känt om taggmärlans påverkan på plankton än inverkan från pungräkorna. Detta beror
sannolikt dels på att taggmärlan är mer bottenbunden än pungräkan och därmed bör ha mindre inverkan på de
planktiska arterna, dels att utsättningarna av taggmärlor påbörjades senare än utsättningarna av pungräkorna
och att bestånden har utvecklats långsammare, samt dels att i många sjöar där utsättningarna av taggmärlor
har följts upp har även inplanteringar av pungräkor genomförts, varför det är svårt att särskilja effekten av de
olika arterna.
Taggmärlan är på många sätt lik Gammarus lacustris, vilken är den vanligaste märlkräftan i norra Sverige och
dess fjälltrakter och som utgör en viktig föda för många fiskarter (Fürst et al. 1978, Enckell 1980, Lingdell &
Engblom 1990). Både till utseendet och till ekologin är de båda arterna mycket lika varandra, men det finns
emellertid ett antal viktiga skillnader (Fürst et al. 1978). Gammarus lacustris är mer beroende av
vattenvegetation än taggmärlorna och förekommer till skillnad från taggmärlan vanligen förhållandevis grunt.
Detta gör att den påverkas mer av vattenkraftsregleringens effekter i årsregleringsmagasinen då växtligheten
försvinner och de grunda bottnarna torrläggs och bottenfryser (Fürst et al. 1978). Taggmärlan lever liksom
Gammarus av bottenbundna alger, djurplankton andra bottenlevande insekter (Fürst et al. 1986, Hill 1988a,
1988b). I flera regleringsmagasin där taggmärlan planterats ut har Gammarusen helt försvunnit från fiskens
föda och ersatts av taggmärlan (Fürst et al. 1986, Hill & Forsberg 1986). Det finns indikationer om att
taggmärlor även äter unga individer av Gammarus (Kjellberg pers. kom.), varför predationen, tillsammans med
konkurrensen mellan arterna och den större regleringspåverkan på den
Taggmärlan kan medföra utslagning av
mer grundlevande Gammarusen än på taggmärlorna, troligen
Gammarus
men har troligen i övrigt en
sammantaget medför att Gammarus slås ut. Det finns dock oreglerade
mindre inverkan på
sjöar och sjöar med en relativt liten regleringsamplitud där båda arterna
djurplanktonbeståndet än pungräkan.
återfinns även efter inplanteringen av taggmärlan.
Då taggmärlan är bottenlevande bör den i sjöar där även pungräkor planterats ut, kunna förstärka predationen
på den delvis bottenlevande hinnkräftan Eurycercus lammelatus. Denna har rapporterats försvunnen från flera
sjöar och framförallt sjöar där både pungräka och taggmärla planterats ut (Fürst et al. 1981, 1984, Hammar
1988). I övrigt bör taggmärla ha en mindre påverkan på djurplanktonfaunan än pungräka då den är mer
bottenlevande (Fürst 1981).

Påverkan på fiskbestånd
I de flesta årsregleringsmagasin finns vanligen någon av eller en kombination av arterna öring, röding och sik,
varför dessa tre arter är de mest studerade i samband med vattenkraftsreglering och inplantering av
glacialrelikta kräftdjur. I en del sjöar finns även inslag av andra arter som exempelvis lake och harr, vilka dock
inte är lika intensivt studerade då dessa arter inte har varit lika viktiga i det fiske som skett i sjöarna.
För att följa upp effekten på fiskbestånden av inplanteringarna har ett antal nätfisken och annan insamling av
fisk genomförts. Syftet har varit att undersöka de olika fiskarternas individantal, storleksfördelning och tillväxt
samt fiskens födoval och uppehållsplatser i sjön (Fürst et al. 1983). Insamlingen av material har skett både
genom att Sötvattenslaboratoriet har genomfört provfisken men även genom kompletterande insamling av
material från privatpersoner och har skett i olika typer av sjöar; oreglerade sjöar, reglerade magasin utan
inplanterade kräftdjur samt magasin med inplantering av pungräka och/eller taggmärla och även sjöar och
magasin med olika artsammansättningar av fisk (Fürst 1968, Fürst et al. 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986,
Hill & Boström 1985, Hill & Forsberg 1986, Hammar 1988, Hill 1988a, Hill et al. 1990).
Födoval
Fiskar kan generellt delas in i olika funktionella grupper utifrån deras huvudsakliga födoval; planktonätare,
ytvakare, bottendjursätare och fiskpredatorer (Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Det finns även överlappningar
mellan olika grupper och många fiskarter byter grupp med årstid, ökande ålder eller konkurrens samt vid
vattenkraftsreglering eller andra väsentliga förändringar i omgivningen (Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Dessa
förändringar visar artens plasticitet och även förmåga att utnyttja uppkomna möjligheter eller klara av
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förändringar i miljön (Fürst et al. 1983). Födovalet är därför väsentligt vid uppföljning av inplanteringar av
pungräkor och taggmärlor (Fürst et al. 1983, 1984).
Med Blåsjön som exempel illustreras i figur 5 öringens och rödingens födoval före, respektive efter
vattenkraftsregleringen samt efter inplantering av pungräkor och taggmärlor under åren 1970‐1971 (omritat
efter Fürst et al. 1978).
Före regleringen levde öringen av bottenlevande insekter under hela året och kompletterade detta med
Gammarus under hösten och vintern samt med djurplankton och nedfallande landinsekter (”ytinsekter”) under
sommaren och sensommaren. Även rödingen levde på bottenlevande insekter under våren när
djurplanktonbeståndet var fåtaligt men övergick däremot till att leva på djurplankton (framförallt hinnkräftorna
Daphnia longispina och Eurycecus lamellatus, Nilsson 1964) från sommaren och en bit in på vintern. Även
rödingen kompletterade födan med Gammarus från sensommaren och en bit in på vintern.
Efter regleringen försvann Gammarus helt från sjön och även resten av de bottenlevande insekterna minskade
kraftigt. Detta medförde att rödingen istället övergick till att huvudsakligen äta djurplankton (fortfarande
mestadels hinnkräftorna Daphnia longispina och Eurycecus lamellatus, Nilsson 1964) och de fåtaliga öringar
som fanns kvar levde på de
kvarvarande bottenlevande
insekterna kompletterat med en
större andel ytinsekter under
sommaren.
Efter att pungräkor och
taggmärlor planterats ut åt
öringen pungräkor under en stor
del av året, kompletterat med
ytinsekter under sommaren och
med bottenlevande insekter
under hösten, vintern och
framförallt under våren.
Rödingen åt nästan uteslutande
pungräkor under vintern och
våren för att därefter under
sommaren övergå till att leva av
de rester av djurplanktonfaunan
som fanns kvar i sjön samt av
ytinsekter. Hos både öringen
och rödingen fanns även ett
visst inslag av fisk och/eller
fiskrom vid vissa tider på året,
vilket dock inte redovisats i figur
5.
Födoval under året hos
öring och röding före regleringen
(överst), efter regleringen men
innan utplantering av glacialrelikta
kräftdjur (mitten), samt efter
inplantering av pungräkor och
taggmärlor (nederst) i Blåsjön.
Den grå ringen i figurerna separerar
öringens födoval under året
(utanför grå ring) från rödingens
födoval (innanför grå ring). Pilarna
är färgkodade efter födogrupperna
som visas till höger om figurerna
och tjockleken på pilen indikerar
födotypens relativa andel av det
totala maginnehållet i de
undersökta fiskarna.
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Figur 5 återspeglar emellertid födovalet innan beståndet av taggmärlan hunnit utvecklas helt, varför andelen
taggmärlor i födan ökade under följande år och tillsammans med pungräkorna utgjorde ca 50 % av öringens
föda under hösten och vintern (Fürst et al. 1983). Inte någon av de sjöar som undersöktes vid uppföljningarna
hade dock hunnit nå ett nytt stabilt tillstånd fram till 1986 när försöken lades på is (Fürst et al. 1986).
Exemplet i figur 5 visar framförallt effekten av inplanteringar av pungräkor på en bottenlevande och en pelagisk
fiskart, men kan även appliceras på andra sjöar och olika varianter av samma art, exempelvis pelagisk och
bottenlevande röding eller sik etc. Många sjöar uppvisar därför liknande förändringar av födovalen p.g.a.
regleringen samt p.g.a. inplantering av pungräkor (Fürst et al. 1980, 1981, 1983, 1984). Det finns däremot vissa
variationer mellan utfallet i olika sjöar utifrån dess artsammansättning av fiskar samt sjöns fysiska
förutsättningar som t.ex. regleringsamplitud, sjöns djup, dess andel grundområden och strandzoner etc.
I Blåsjön utnyttjar till exempel storröding huvudsakligen pungräkor under större delen av året men lever
däremot fortfarande till största delen av djurplankton under sensommaren och hösten (Fürst et al. 1978,
1983). Den mindre fjällrödingen, som vanligen lever pelagiskt, utsätts ofta för hård konkurrens från både
storröding och öring om födan och trängs därför undan till djupare områden där den livnär sig på
bottenlevande insekter (Fürst et al. 1978, 1983). De äter även pungräkor under en större del av året än
storrödingen och kompletterar dessutom dieten med andra bottenlevande insekter under juli‐augusti när
tillgången på dessa är som störst (Fürst et al. 1978, 1983). Den större fjällrödingen, som dock inte finns i
Blåsjön, är mer strandbunden och bottenlevande än de två övriga rödingvarianterna och uppvisar därför stora
likheter med öringens födo‐ och habitatval samt äter även pungräkor under vår och sensommar (Fürst et al.
1983). I sjöar med flera konkurrerande arter eller varianter kan introduktionen av pungräkor bryta ned
barriärerna mellan olika nischerna på grund av de förändrade konkurrensförhållandena, vilket medför att
arterna eller varianterna blir mer lika varandra. Detta medför både en hårdare konkurrens om födan och kan
även medföra hybridisering mellan olika varianter då dessa uppträder i samma områden under leken (Fürst et
al. 1978, 1983, Hammar 1988).
En annan mycket viktig förändring är att pungräkans predation på hinnkräftorna medför att fisken på grund av
konkurrensen byter födoval från hinnkräftor till hoppkräftor, då dessa relativt sett ökat i sjön (Hammar 1988). I
många fall är det framförallt hoppkräftan Cyclops sp. som ersatt hinnkräftorna i födan (Hammar 1988), vilket
har fått betydelse för spridningen och smittotrycket av parasiter inom sjöarna (se stycket om parasitering).
Utplanteringar av pungräkor medför att andelen hinnkräftor minskar i fiskens diet och ersätts av hoppkräftor.

I sjöar där endast taggmärlor planterats in efter regleringen utgör taggmärlan en stor andel av födan. I
Abelvattnet utgjorde taggmärlan mellan 50 % och 95 % av födan hos öringen med en ökande andel med
ökande fisklängd och hade helt ersatt den försvunna Gammarusen i dieten (Fürst et al. 1986, Hill & Forsberg
1986).
I Ajaure som bland annat hyser öring och röding påträffades däremot inga taggmärlor i öringmagarna i augusti
medan den grundlevande rödingen hade 10 % taggmärlor i maginnehållet och hos de djupt fångade rödingarna
ökade andelen från 20 % till 99 % med ökande storlek på rödingen (Fürst et al. 1986, Hill & Forsberg 1986).
Däremot hade de pelagiskt fångade rödingarna nästintill uteslutande levt på djurplankton och ytinsekter (Hill &
Forsberg 1986). Ett liknande mönster uppträdde i Gardiken med en mindre andel taggmärlor i magarna hos de
grunt fångade rödingarna och en högre samt en ökande andel med ökande storlek hos de djupt fångade
rödingarna och att de fåtaliga öringarna inte hade ätit taggmärlor. Inte heller de abborrar eller sikar som
fångades hade (med något undantag) ätit taggmärlor. Istället livnärde de sig på djurplankton samt en del
bottenlevande insekter. Troligen var konkurrensen så hård mellan
Sommartid äts taggmärlor framförallt
öring och röding i dessa sjöar att öringen tvingats in mot grundare
av bottenlevande arter på djupare
områden närmare land där tätheterna av taggmärlorna var lägre (Hill &
områden.
Forsberg 1986).
Övre Björkvattnet har en förhållandevis liten regleringsamplitud och består till stor del av överdämda områden
vilket bör kunna medföra mindre regleringsskador på de bottenlevande insekterna, en större födotillgång åt
öring och bottenlevande sik samt en mindre konkurrens om födan. I Övre Björkvattnet utgjorde taggmärlorna
även huvudföda för de större öringarna, de större bottenlevande sikarna samt för rödingen (Fürst et al. 1986,
Hill & Forsberg 1986). Taggmärlorna hade dessutom ersatt de minskade bestånden av Gammarusen i fiskens
diet under sommaren och hösten (Hill & Forsberg 1986).
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Öringen och de rödingar som lever på grundare områden fick dock en ökad tillgång till taggmärla under hösten
och vintern när taggmärlorna rör sig mot grundare områden och kan då utnyttja dessa som föda (Fürst et al.
1986, Hill & Forsberg 1986). Detta återspeglades även i att taggmärlorna utgjorde huvudfödan för öringen och
den bottenlevande siken i Ajaure under vintern då tillgången till
Taggmärlan har ersatt Gammarus i
djurplankton var liten (Fürst et al. 1986).
dieten i sjöar där denna slagits ut.

En viktig skillnad mot de reglerade
sjöarna är dock att Gammarusen finns
kvar i sjön och utgjorde en väsentlig
del av öringens föda under sommaren
tillsammans med de bottenlevande
insekterna.

Andel taggmärlor %

Utvärderingar av de opublicerade uppföljningarna av utsättningen av taggmärla i den oreglerade Övre Boksjön
visade dels att både taggmärlor och Gammarus återfanns i fiskens födoval och att Gammarus därmed överlevt
konkurrensen med taggmärlorna, men visade även en liknande förändring i födovalet under året som i Blåsjön i
figur 5. Under augusti åt endast knappt 2 % av öringen taggmärlor. Huvuddelen av födan bestod under denna
del av året istället av ytinsekter och bottenlevande insekter inklusive snäckor och Gammarus, även om vissa
individer levde på djurplankton eller fisk. Hos de öringar som fångades i slutet av november utgjordes däremot
hela 98 % av maginnehållet av taggmärlor. I januari minskade andelen taggmärlor till cirka 55% av
födoinnehållet och resten utgjordes i princip helt av det bottenlevande kräftdjuret Asellus. I februari ökade
återigen andelen taggmärlor något och resten utgjordes av Asellus samt snäckor. Även under våren (april)
påträffades taggmärla i öringens diet i Boksjösystemet, (ca 15 % av öringarna i Nedre Boksjön hade ätit
kräftdjur av vilket ca 70 % utgjordes av taggmärla och resten av Gammarus). I mitten av juni hade andelen
taggmärlor minskat ytterligare till 45 % av födoinnehållet medan andelen Gammarus hade ökat till 35 % och
resten utgjordes huvudsakligen av bottenlevande insekter samt att några individer även hade ätit mindre
fiskar. Öringens födoval i Boksjöarna
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liknade därmed födovalet i de
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80
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Andel taggmärlor i maginnehållet hos öring och röding i
Boksjöarna (sammanställning av både Övre och Nedre Boksjön 2013‐2016).

Samtidigt levde rödingen huvudsakligen av djurplankton (både hoppkräftor och hinnkräftor), fjädermygglarver,
ytinsekter samt till viss den även Gammarus och övriga bottenlevande insekter i augusti. Endast drygt sju
procent av rödingen hade ätit taggmärlor i augusti men dessa individer hade istället nästan uteslutande livnärt
sig på taggmärlor. Under slutet av november ökade andelen taggmärlor även i rödingens diet även om de
fortfarande till största delen levde av hinnkräftor i form av Daphnia galeata och Bosmina longispina (totalt 50
%), d.v.s. samma hinnkräftor som minskat kraftigt i antal i de reglerade sjöar där pungräkor planterats ut. I
januari utgjordes maginnehållet i de bottensatta näten av ca 55% taggmärlor (blandprov tillsammans med
öring) men även de pelagiska rödingarna som fångades strax under isen hade ätit ungefär lika stor andel
taggmärlor. Hos de bottenfångade rödingarna utgjordes däremot resten av födoinnehållet av Asellus medan de
pelagiskt fångade rödingarna hade ätit hinnkräftor. Även i februari var taggmärlor och Asellus relativt viktiga i
dieten med ca 30% vardera samtidigt medan hinnkräftor och snäckor utgjorde resterande ca 20 % vardera samt
ett samt ett fåtal andra bottenlevande insekter. I Nedre Boksjön påträffades kräftdjur i knappt 25 % av de
fångade rödingarnas diet under våren (april) varav ca 70 % utgjordes av taggmärla och resten av Gammarus
(blandprov tillsammans med öring). I mitten av juni åt rödingen däremot nästan uteslutande taggmärlor i Övre
Boksjön vilket medförde att andelen taggmärlor var högst i födotinnehållet i juni hos rödingen, till skillnad från
hos öringen.
Redan i augusti 1993, d.v.s. ca nio år efter utplanteringen, utgjorde taggmärlor hela 54 % av maginnehållet hos
öring och 59 % hos röding trots att öringen fångades grunt (80 % fångades grundare än 10 meter) (Hedlund
1993). Vid provfisket 2013 hade andelen taggmärlor däremot minskat väsentligt i dieten hos öringen. Gösta
Kjellberg spekulerade i samband med maganalyserna, om en möjlig orsak till detta skulle kunna vara att både
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öringen och rödingen hade blivit bättre på att utnyttja taggmärlorna som föda, vilka därför sökte sig mot större
djup under sommaren och att taggmärlorna möjligen även hade minskat i antal.
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En djupare analys av data från både
fångststatistiken från provfisket samt
magsäcksanalyserna visade dock att
även om hela 95 % av öringen fångats
grundare än 10 meter vid det senaste
provfisket hade endast de grundast
fångade öringarna ätit taggmärlor. Tvärt
emot resultaten i andra sjöar ökade
även andelen Gammarus i magen med
djupet. Fyllnadsgraden av Gammarus i
magsäckarna hos öringen var dock
relativt låg, bortsett från i de grundaste
näten.

Taggmärlor och Gammarus i dieten hos öring i Övre Boksjön vid provfisket 2013. Fyllnadsgraden avser medelvärdet
för samtliga individer med förekomst av arten i magsäcken. Fyllnadsgrad 4= dominerar, 3= stor förekomst, 2= förekommer
och 1= enstaka individer.

Taggmärlor och Gammarus i dieten
hos röding i Övre Boksjön vid provfisket
2013. För fyllnadsgrad, se figurtext i figur 7.
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Utifrån magsäcksanalyserna hos rödingen verkar dock taggmärlorna samexistera med Gammarus på samtliga
djup i sjön, förutsatt att rödingen fångades på det djup där födoinnehållet i magen härrörde från. Varken
Gammarus eller taggmärlorna verkar heller ha blivit undanträngda till ett specifikt djupintervall i sjön.
Även i Nedre Lumnien, nedströms Nedre Boksjön, levde öringen nästan uteslutande av taggmärla i juni 2015
men också ett fåtal Gammarus påträffades i magarna vilket visar att denna art fortfarande finns kvar trots
konkurrensen med taggmärlorna.
Sammantaget har pungräkan i flera sjöar visat sig kunna vara ett värdefullt bytesdjur men däremot endast för
bottenätande fiskarter samt i vissa fall även för pelagiska fiskarter som söker föda på botten vintertid under de
kalla månader då djurplanktonbestånden är glesa och produktionen är låg (Fürst 1981, Fürst et al. 1983, 1984,
1986). För de planktonätande fiskarna har pungräkan däremot medfört en kraftigt ökad konkurrens genom
dess hårda predationstryck på några av djurplanktonarterna (Fürst 1981, Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Detta
medför totalt sett en motsatt effekt jämfört med den ursprungliga påverkan från regleringen, d.v.s. efter
introduktionen av pungräkor gynnas öring samt bottenlevande rödingar och sikar framför de pelagiska arterna.
Pungräkan gynnar bottenlevande fiskarter men missgynnar de planktonätande fiskarterna.

Även taggmärlan är sannolikt viktigast som föda under vinterhalvåret när tillgången på andra bottenlevande
djur samt djurplankton är låg och taggmärlan samtidigt vandrar upp mot grundare områden, de äts dock även
sommartid av djuplevande individer (Fürst et al. 1986).
Taggmärlan kan vara viktigast som föda under vinterhalvåret när tillgången på andra bottenlevande djur samt
djurplankton är låg och taggmärlan vandrar upp mot grundare områden
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Djupfördelning
Eftersom pungräkor är mycket snabba i förhållande till andra djurplankton och dessutom nästan endast simmar
i den fria vattenmassan under den mörka delen av dygnet så fångas de, liksom den mer bottenlevande
taggmärlan, huvudsakligen av bottenätande fiskar i kontakt med underlaget där de har sämre möjligheter att
undkomma predation (Grossnickle 1982, Fürst et al. 1983, 1986). För att kunna fånga de djuplevande
pungräkorna eller taggmärlorna måste därför den bottenätande fisken söka sig till djupare områden än tidigare
för att söka föda. Detta återspeglas mycket tydligt vid nätprovfiskena,
Framförallt pungräkan, men även
framförallt i sjöar med inplanterade pungräkor, där koncentrationen av
taggmärlan medför en förändring i
fisk har förflyttats från cirka 5‐10 meters djup till 20‐35 meters djup
djupfördelningen hos fiskbestånden
(Fürst et al. 1978, 1983, 1984, 1986).
mot djupare områden i sjön.
Även övervikten av taggmärlor i dieten hos djupfångade fiskar under sommaren tyder på att inplanteringarna
av dessa kräftdjur främst skulle kunna gynna djuplevande populationer, vilket i de sjöar där båda kräftdjuren
har utplanterats ut därmed skulle förstärka pungräkornas effekt på djupfördelningen av fiskar då båda
kräftdjuren främst gynnar fiskarter som födosöker längs botten (Hill & Forsberg 1986).
Populationsförändringar
Den totala fiskmängden i sjöarna har minskat av
utplanteringen av pungräkor (Runnström 1955, 1964,
Fürst et al. 1983, 1984, 1986) när näringskedjan har
utökats med en nivå (figur 9). Detta beror på att
djurplanktonen först äts av pungräkor innan dessa
sedan blir uppätna av fisk, istället för att fisken äter
djurplanktonen direkt (Langeland 1988). Denna ökning
med ett steg i näringskedjan ger en förlust av energi
och födoresurser och medför att fiskbiomassan som
kan upprätthållas i sjön minskar.
Näringskedja före och efter utplantering av pungräkor.

Pungräkorna konkurrerar helt enkelt med fisken, istället för att bidra med energi och näringsämnen från
detritus och annat bottenmaterial och därigenom utgöra dess viktigaste födoresurs, vilket var den ursprungliga
tanken med försöken (Fürst et al. 1984, 1986, Hammar 1988).
Minskningen av de planktonätande fiskarna på grund av konkurrensen om födan medförde att de tillgängliga
bytesfiskarna minskade för de storvuxna öringarna eller kanadarödingen, vilka övergår till en fiskdiet av
framförallt små planktonätande fiskar efter att första ha levt på bottenlevande insekter (Fürst et al. 1983, 1984,
1986). Initialt verkade därför utplanteringen av pungräkor utgöra en förbättring för den fiskande
ortsbefolkningen genom att de bottenlevande fiskarna ökade i antal och storlek när pungräkan tillkom som
födokälla. Den senare bristen på bytesfiskar medförde däremot att dessa inte kunde övergå till fiskdiet och
växa till sig i varken storlek eller antal och utplanteringarna medförde därför en minskning av de riktigt stora
rovfiskarna (Fürst et al. 1983, 1986). Under 1980‐talet övervägde Sötvattenslaboratoriet därför att plantera ut
en lämplig pelagisk bytesfisk, exempelvis nors, som ett nästa steg i försöksverksamheten (Fürst et al. 1983,
1986). Detta blev dock inte realiserat.
Storleksfördelning, tillväxt och kvalitet
Effekten på storleksfördelningen samt tillväxtförändringen hos fisken i magasinen vid utplanteringar av
pungräkor varierar mellan olika fiskarter och varianter och är till stor del korrelerat med de olika fiskarternas
födoval (Fürst et al. 1986).
För specialiserade planktonätare så som planktonsiken, som är extremt specialiserad på att fånga djurplankton
och framförallt lever av hinnkräftor, har inplanteringen av pungräkor medfört en mycket hård konkurrens om
födan (Fürst et al. 1983, 1986, Hammar 1988). I både Vojmsjön och i Storjuktan har detta lett till en försämrad
tillväxt under de första åren efter kläckning och en högre könsmognadsålder då siken inte får tag i tillräckligt
med föda men även att inte alla individer klarar av att reproducera sig varje år (Fürst et al. 1984, 1986, Hammar
1988). Tillväxten ökar däremot något senare under planktonsikens livstid, vilket kan bero på ett förändrat
födoval vid en ökad storlek, till att även kunna utnyttja hoppkräftor, pungräkor och bottenlevande insekter,
vilket utökar födotillgången (Fürst et al. 1983, 1986, Hammar 1988).
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Den mindre specialiserade aspsiken är anpassningsbar både gällande födoval och också upphållsplatser i sjön.
Den kan leva både pelagiskt och av bottenlevande insekter och utnyttjar efter inplanteringen både pungräkor
och djurplankton (under sommaren) som föda (Fürst et al. 1983). För dessa har inplanteringen av pungräkan
inte medfört någon skillnad i tillväxt fram till fyra års ålder, men därefter så försämras tillväxten (Fürst et al.
1984, 1986). Hoppkräftor har dock ersatt hinnkräftorna i födan samtidigt som aspsiken börjat äta pungräkor
längs botten (Fürst et al. 1983, 1986). Dess förändrade födoval har även medfört att den tidigare pelagiska
planktonsiken har rört sig mot djupare och mer bottennära områden i sjön, vilket sannolikt även medfört
hybridisering mellan planktonsik och aspsik då båda arterna leker under samma period på hösten. Detta
återspeglas i att aspsiken med åren uppvisat ett ökat antal gälräfständer i Vojmsjön (Hammar 1988).
På samma sätt som hos aspsiken i Vojmsjön, återfanns ingen skillnad i tillväxt hos rödingen i Torrön under dess
första tre levnadsår. Därefter fick den en väsentligt försämrad tillväxt fram till sex års ålder när tillväxten
återigen ökade (Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Detta berodde på att rödingen mellan tre och sex års ålder levde
av djurplankton och därmed utsattes för en stark konkurrens från pungräkorna, för att sedan efter cirka sex års
ålder vara stora nog att istället kunna utnyttja pungräkorna som föda (Fürst et al. 1983, 1984, 1986).
Tillväxten hos sandsiken, som är mer bottenlevande och mer storväxt än de två övriga redovisade sikarterna,
har däremot förbättrats efter inplanteringen av pungräka (Fürst et al. 1983, 1984, 1986). Denna äter pungräkor
under en stor del av året men kan fortfarande även utnyttja bottenlevande insekter och snäckor (Fürst et al.
1983, 1986). Liksom hos sandsiken har tillväxten, åtminstone initialt, förbättrats i Blåsjön och i Juvuln hos
storröding, mindre fjällröding och öring, vilka alla mer eller mindre lever av bottenlevande insekter och även
klarar av att utnyttja den inplanterade pungräkan (Fürst 1968, Fürst et al. 1983, 1984, 1986).
Effekten på storleksfördelningen och tillväxten hos fisken vid inplanteringar av pungräkor beror på fiskens födoval och
därmed en avvägning mellan konkurrens med pungräkor eller möjligheterna att utnyttja dessa som föda.

I Abelvattnet, Ajaure och Gardiken där taggmärlor har planterats ut har likartade trender hos öringen och
rödingen påträffats i samtliga sjöar med ökande antal fiskar samtidigt som medelstorleken minskat (Fürst et al.
1986). Tillväxten hos den yngre öringen i Abelvattnet ökade något samtidigt som medelstorleken minskade och
längdfördelningen förtätades kring medellängden (Fürst et al. 1986). Enligt Andersson (1978a) inträffade
könsmognaden även sent, framförallt hos honorna vilka inte könsmogande förrän omkring tio års ålder. I
Ajaure försämrades tillväxten hos röding vid tre års ålder samtidigt som antalet bottenlevande rödingar mer än
trefaldigades (Fürst et al. 1986). Sikens kraftiga årsklassvariationer i Gardiken spelade dock sannolikt en stor
roll även för övriga fiskarter varför tillväxten hos dessa var svåra att utvärdera (Fürst et al. 1986). Den unga
sikens tillväxt hade emellertid generellt förbättrats medan den äldre sikens tillväxt hade försämrats (Fürst et al.
1986). I Abelvattnet och Gardiken medförde den minskade medelstorleken även en minskning av den totala
fångsten vid provfiskena, medan den markanta ökningen av antalet bottenlevande rödingar i Ajaure medförde
en ökning av den totala fiskmängden (Fürst et al. 1986, Hill et al. 1990). Utsättningarna av taggmärlor verkar
däremot sammantaget inte ha en lika negativ effekt på fiskbestånden i reglerade sjöar som utplanteringarna av
pungräka (Fürst 1981).
Inplantering av taggmärlor i regleringsmagasin leder till en ökning av antalet öringar och rödingar samtidigt som
fiskbestånden fördvärgas. De yngre individerna gynnas medan de äldre individerna får en försämrad tillväxt, vilket leder till
ett småväxt tusenbrödrabestånd.

I reglerade magasin där stora delar av bottenfaunan har slagits ut och även Gammarus har försvunnit
uppvisade rödingen en högre vattenhalt, vilket är omvänt proportionellt mot en minskad fetthalt och anses visa
på en lägre kvalitet (Hill 1988a). Detta beror på att den bristande födotillgången medfört att rödingen inte
hunnit återhämta sig fullt ut efter den energikrävande reproduktionen under hösten (Hill & Boström 1985,
Fürst et al. 1986, Hill 1988a). Vissa undersökningar tyder på att utsättningar av pungräkor medfört en lägre
vattenhalt hos rödingen i reglerade magasin (Hill & Boström 1985). Däremot verkar inte utsättningar av
taggmärlor medföra någon skillnad hos rödingen (Hill 1988a). Den lägsta vattenhalten i undersökningarna
påträffades emellertid hos rödingen i Blåsjön där både taggmärlor och pungräkor har planterats ut (Hill &
Boström 1985, Hill 1988a), vilket skulle kunna tolkas som att kombinationen av de båda kräftdjuren gett en
bättre födotillgång och möjlighet till återhämtning under vintern efter leken, än i sjöar med endast den ena
arten. En utsättning av både taggmärlor och pungräkor medför
Inplantering av både pungräkor och
däremot ett hårdare predationstryck på de bottenlevande insekterna
taggmärlor kan vara positivt för
och försämrade förhållanden för öringen.
rödingen men negativt för öringen.
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Parasitering
I många fjällsjöar utgör parasiter som utnyttjar fisk som mellan‐ eller slutvärd ett stort kvalitativt problem för
de som fiskar och i vissa sjöar kan stora delar av fångsterna till och med vara oanvändbara på grund av
intensiva angrepp (Hammar et al. 1983). Enligt ortsbefolkningen runt flera jämtländska sjöar ökade
parasiteringgraden starkt under 1960‐ och 1970 talet efter inplantering av glacialrelikta kräftdjur(Hammar et al.
1983). Samma rapporter och klagomål har även inkommit från Umeälven inom Storumans kommun där
framförallt siken anses ha blivit ”oätlig” och en skräpfisk under de senaste decennierna. Den totala förlusten
inom fiskbestånden i form av en ökad dödlighet, försämrad tillväxt eller reproduktionskapacitet är till skillnad
från parasiteringsgraden svår att beräkna (Hammar et al. 1983).
Trots att de sjöar som utnyttjades som donatorsjöar för utplanteringar av pungräka och taggmärla bland annat
valdes utifrån att inga fiskparasiter påträffades i de insamlade kräftdjuren och inplanteringarna därmed inte
skulle medföra en ökad risk att även förflytta parsiter så medförde kräftdjursutplanteringarna just detta (Fürst
1965 Fürst et al. 1986, Hill & Forsberg 1986, Nilsson et al. 1987, Hill 1988a, 1988b, Hill et al. 1990).
Undersökningar av taggmärlor i en av donatorsjöarna, Stora Öfsjön, som genomförts efter att förflyttningarna
genomfördes, har visat att kräftdjuren i sjön är infekterade av ett flertal parasiter, bland annat nematoden
Cystidicola sp. (Hill 1988b). Troligen handlar det om arten Cystidicola farionis som infekterar simblåsan hos
bland annat öring, röding, sik, harr, nors samt lake och som utnyttjar märlkräftor som mellanvärd (Hammar et
al. 1983, Fürst et al. 1986, Hill 1988b). Arten är ofarlig för människan men kan däremot påverka fisken negativt
(Fürst et al. 1986, Nilsson et al. 1987). Förekomsten av Cystidicola sp. i sik i Stora Öfsjön säkerställer därmed
den misstanke som funnits om att utplanteringen av taggmärlor även medfört spridning av denna parasit till
bland annat Umeälven där den har påträffats i fisk i Ajaure och Gardiken (Fürst et al. 1986, Hill & Forsberg
1986, Nilsson et al. 1987, Hill 1988a, 1988b, Hill et al. 1990). Något som stärker misstanken om att spridningen
skett just från Stora Öfsjön är att Cystidicola sp. inte har påträffats vare sig i Blåsjön, där det utsatta materialet
kom från Gesunden, eller i Laisan och Gäutan uppströms Ajaure där inga taggmärlor planterats ut (Fürst et al.
1986). Utplanteringar har emellertid genomförts i Överuman uppströms Laisan med Stora Öfsjön som
donatorsjö, varför parasiten dock kan komma att infektera även dessa sjöar. Cystidicola sp. har också, liksom
taggmärlor och pungräkor betraktas som en glacialrelikt med ett naturligt utbredningsområde nedanför högsta
kustlinjen (Fürst et al. 1986). Den är däremot mycket svår att upptäcka
Inplantering av taggmärlan har medfört
hos fryst fisk vilket medförde att endast ett fåtal parasiter påträffades i
spridning av parasiten Cystidicola sp. till
frysta prover från Ajaure, trots infektionsfrekvensen var hela 65 % vid
Umeälven.
provfisket 1984 (Hill & Forsberg 1986, Hill 1988a).
Taggmärlorna i Stora Öfsjön visade sig även vara kraftigt infekterade av microsporider (svamp) och en del bar
dessutom på hakmasken och fiskparsiten Echinorhynchus sp., vilken utnyttjar märlkräftor som mellanvärd och
framförallt har laxartade fiskar som slutvärd, men även kan infektera många andra fiskarter så som spigg, ål,
abborre och lake (Henricson 1983 opubl., Hill 1988b). Ingen uppföljning av eventuell spridning av dessa
parasiter har emellertid skett, vare sig i Umeälven eller på annat håll.
Förutom den direkta förflyttningen av parsiter mellan vattenområden medförde inplanteringar av framförallt
pungräkor även en förändring av parasiteringsgraden av befintliga parasiter. Många av de befintliga parasiterna
i älven utnyttjar hoppkräftor som mellanvärdar varför de arter, varianter eller livsstadier av fisk som
konkurrerade med pungräkor eller taggmärlor om de prefererade hinnkräftorna och tvingades övergå till att
äta hoppkräftor, därför utsattes för en kraftigt ökad infektionsrisk (Hammar 1983, Fürst et al. 1986). De arter
eller grupper av fiskar som däremot övergick till att äta pungräkor eller taggmärlor istället för hoppkräftor,
minskade tvärtom risken väsentligt för att bli infekterad (Fürst et al. 1980, 1984, 1986, Hammar et al. 1983, Hill
& Boström 1985, Hammar 1988). Parasiteringsgraden ökade därmed hos många pelagiska fiskar samtidigt som
den minskade hos många bottenlevande arter (Hammar et al. 1983, Fürst et al. 1984, 1986, Hammar 1988).
Inplantering av framförallt pungräkor har medfört en ökad parasitering på fisk av parasiter som har hoppkräftor som
mellanvärd.

De parasiter vars förekomst framförallt förändrats av utplanteringarna av pungräkor och som dessutom är
tydligt iögonfallande, är gruppen bandmaskar, eller binnikemaskar (Hammar et al. 1983). Gäddmasken
Triaenophorus crassus, vilken har hoppkräftor (framförallt av släktet Cyclops spp.) som mellanvärd, har gädda
som slutvärd och angriper framförallt planktonätande sikarter och röding i sjöar där gäddan har etablerat sig
(Hammar et al. 1983, Henricson 1983 opubl.). T. crassus kapslar in sig i muskulaturen och angreppen kan få
stora dimensioner (Hammar et al. 1983). Dess nära släkting T. nodulosus har en mycket likartad livscykel, är
vanligare och har även fler arter som slutvärdar (Henricson 1983 opubl.). Denna angriper levern och ibland
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mjälten hos bland annat de laxartade fiskarna, abborre, lake och gärs och har predatoriska fiskar som gädda,
abborre och gös som slutvärd (Henricson 1983 opubl.).
De tre binnikemaskarna Eubothrium spp. och Proteocephalus spp., vilka utnyttjar hoppkräftor (återigen
framförallt Cyclops spp.) som mellanvärd, samt Cyathocephalus truncatus, vilken utnyttjar märlkräftor (t.ex.
Gammarus och taggmärlor) som mellanvärd, förekommer alla som fullvuxna binnikemaskar i pyrolus och
tarmar hos exempelvis röding och sik (Hammar et al. 1983, Henricson 1983 opubl.). Dessa utgör dock ett
mindre problem för människan som konsument då de försvinner med fiskrenset, även om de utgör ett estetiskt
problem (Hammar et al. 1983).
Släktet Diphyllobothrium spp. omfattar fyra nordiska arter och utgör ekologiskt sett de mest allvarliga
parasiterna på konsumtionsfisk (Henricson 1978, Hammar et al. 1983). De har alla komplicerade livscykler med
hoppkräftor huvudsakligen av släktet Cyclops spp. som första mellanvärd. Den breda binnikemasken D. latum
är relativt sällsynt och har ett antal olika fiskarter som andra mellanvärd samt människan som slutvärd
(Hammar et al. 1983). D. vogeli utnyttjar spigg som andra mellanvärd och slutvärden är visserligen okänd men
utgörs sannolikt dykänder (Hammar et al. 1983). D. dendriticum (måsbinnikemask) och D. ditreum
(dykandbinnikemask) utnyttjar de flesta laxfiskarter, men även nors, lake och spigg som andra mellanvärdar,
medan slutvärdar för dessa parasiter som namnen anger är måsar, trutar och tärnor respektive olika fiskätande
dykänder (Hammar et al. 1983). Vid försök med de sistnämnda två arterna har endast måsbinnikemasken
lyckats infektera människor (Hammar et al. 1983). Måsbinnikemasken var under 1970‐talet förhållandevis
sällsynt och förekom främst längs norska kusten och i delar av fjällkedjan (Henricson 1978, Hammar 1983).
Måspopulationerna har dock ökat markant i fjällområdet sedan 1983, varför parasiten kan ha ökat i förekomst.
Den för fisk dödliga mängden av måsbinnikemask är sannolikt lägre än för dykandsbinnikemask, men båda
arterna kan orsaka dödlighet hos rödingar i högre åldersklasser, allvarliga beteendestörningar i
vandringsinstinkten och troligen även tillväxtförsämringar (Hammar et al. 1983). Båda arterna anträffas som
vita cystor på magsäck och pyrolusbihang och vid allvarligare angrepp kan även lever, njurar, bukvägg, simblåsa
och muskulatur angripas, framförallt av måsbinnikemasken (Henricson 1978, Hammar et al. 1983). Cystorna
innehåller plerocercoider, ett förstadium till de binnikemaskar som sedan utvecklas i slutvärden (Hammar et al.
1983). Livscykeln utgörs av spridning av parasitens ägg genom fågelavföring. Äggen måste sedan ätas inom ett
dygn av en hoppkräfta för att överleva. Dessa äts i sin tur av fiskar och parasiterna tränger genom fiskens
magsäck och bildar cystor (Hammar et al. 1983). Livscykeln är minst fyra veckor men beror dels på parasitens
livslängd i hoppkräftan samt dess förmåga att styra fisken till att
bli uppäten av en fågel (Hammar et al. 1983). Parasiteringsgraden
ökar oftast med stigande ålder hos fisken och kan även öka via
predation på andra infekterade fiskar (framförallt för
måsbinnikemask) men ger samtidigt även en ökad dödlighet,
vilket gallrar ut de mest infekterade fiskarna ut beståndet
(Hammar et al. 1983, Henricson 1983 opubl., Hedlund 1985).
Diphyllobotriumcystor på mage och
tarm hos öring.
Parasiteringsgraden har ökat framförallt hos pelagiska fiskarter medan många bottenlevande arter fått en minskad
parasitering.
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Del 2 Spridningsundersökning
Spridningsundersökning längs Umeälven
I Sverige finns det totalt 430 sjöar och dammar med en areal över 1km2 dit möjlig nedströmsspridning av
utplanterade glacialrelikta kräftdjur kan ske (Persson et al. 2009). Längs Umeälven handlar det om 24 sjöar eller
magasin med en areal över 1km2 till vilka taggmärlor har haft möjlighet att sprida sig nedströms efter
inplanteringarna samt 13 sjöar eller magasin med en area på över 1km2 dit nedströmsspridning av pungräkor
har kunnat ske (figur 11). Eftersom taggmärlorna dessutom kan etablera bestånd i rinnande vatten har
emellertid även vattendrag där dessa skulle kunna påträffas inkluderats i spridningsundersökningen samt
ytterligare tre mindre tjärnar eller sel, som inte är egna vattenförekomster, men dit nedströmsspridning är
sannolik. Samtliga av dessa magasin, sjöar, vattendrag, sel och tjärnar är redovisade i figur 11 där även möjliga
spridningsvägar inom Umeälvens avrinningsområde är markerade. Eftersom överledning av vatten sker från
Storjuktan till Storuman och flera sjöar är sammandämda till större magasin finns även fler möjliga
spridningsvägar längs älven än endast de naturliga, längs strömriktningen.

Färgkodat diagram över Umeälvens sjöar och magasin över möjliga spridningar av pungräkor och taggmärlor längs
älven. Pilarna visar möjliga spridningsriktningar och de utplanterade sjöarnas geografiska placering längs älven framgår av
figur 4.

Syfte och metod
Syftet med spridningsundersökningen har varit att undersöka om kräftdjuren har spridit sig längs hela älven då
inga tidigare uppföljningar av spridningen genomförts längs Umeälven. Spridningen av de glacialrelikta
kräftdjuren har genomförts genom att undersöka förekomsten av dessa djur i de magasin där kräftdjuren
inplanterats samt i magasin som ligger nedströms inplanteringslokalerna.
För att samla information om förekomsten av de utplanterade kräftdjuren har fiskmagar samlats in från de
olika magasinen längs älven och undersökts med avseende på innehåll. En förfrågan om assistans med att
samla in magsäckar skickades därför ut per brev och/eller epost (se bilaga 1)till fiskerättsägarorganisationer i
samtliga magasin och älvsträckor längs hela Umeälvens, Vindelälvens och Juktåns huvudfåror. Förfrågan har
även kompletterats med kontakter via telefon samt personliga möten med vissa områden i samband med
bland annat projektet ”Maximal Ekologisk Potential i Umeälven”. Vid kontakt med fiskerättsägare har intresset
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från dessa varit stort att delta och hjälpa till med projektet, speciellt längs Umeälvens övre delar. Antalet
fiskerättsägare som däremot har bidragit till insamlingen har dock varit lägre, trots ett antal påminnelser under
projektets gång till de personer som utlovat att bidra med material.
Insamlingen i varje enskilt magasin har emellertid avslutats när den eller de arter av kräftdjur som skulle kunna
påträffas, har hittats. De fiskmagar som på detta sätt har samlats in har analyserats under stereolupp av Tina
Hedlund, Aquanord AB, med avseende på förekomst av taggmärlor och/eller pungräkor och de påträffade
glaciala kräftdjuren har därefter konserverats i 70 % etanol. I de allra flesta fall har även en grov indelning av
övrigt födoinnehåll noterats för fiskmagarna.
I Övre‐ och Nedre Boksjön samt i Nedre Lumnien har Jan‐Olof Hagelberg samlat in prover för bland annat
analyser av födoval. Dessa magsäcksprover har analyserats och artbestämts av Gösta Kjellberg, liksom
magsäckar från det provfiske som Olof Filipsson, Sötvattenslaboratoriet, genomförde i augusti 2013 i Övre
Boksjön.
Eftersöket av pungräkor och taggmärlor i fiskmagar längs älven har även kompletterats med resultat från
bottenfaunaprovtagningar i regleringsmagasin inom Umeälvsprojektet ”Maximal Ekologisk Potential i
Umeälven”, (Widén et al. 2016) där Dan Evander, Sweco Environment AB, samt Tina Hedlund har genomfört
provtagningarna och Dan har genomfört artbestämningarna samt bottenfaunaprovtagningar i torrfåror inom
samma projekt där Tina Hedlund har genomfört provtagningarna och Karin Johansson, Medins Biologi AB
genomfört artbestämningarna (Ericsson et al. 2015).
I de magasin där inga nya resultat angående förekomst av taggmärlor och/eller pungräkor har framkommit
under detta projekt, har den senaste kända förekomsten istället noterats, baserat på de tidigare
undersökningar som genomförts längs älven (se referenslistan till denna rapport). Det genomförda eftersöket
kan sammantaget endast verifiera förekomst av de inplanterade kräftdjuren, men kan däremot inte säkerställa
motsatsen, d.v.s. att en viss art inte förekommer i ett specifikt magasin. Insamlingen av de olika proverna har
däremot även gett en indikation om hur vanligt förekommande de två kräftdjuren är i vardera magasin längs
Umeälven och i dess biflöden.

Resultat
Totalt har innehållet i cirka 600 fiskmagar undersökts från olika delar av Umeälven inklusive biflöden (tabell 3). I
proverna från de övre delarna av älven (t.o.m. Storuman) innehöll många av magarna någon av de eftersökta
kräftdjursarterna och endast ett fåtal magar var därför nödvändiga att analysera per magasin för att påvisa
förekomst av glacialrelikter. I dygnsregleringsmagasinen var förekomsten av glaciala kräftdjur dock mycket
lägre och ett stort antal magar fick analyseras innan något av kräftdjuren påträffades (om ens då). I
Grundforsmagasinet provtogs exempelvis 60 magsäckar utan att något av de eftersökta kräftdjuren
påträffades, detta trots att pungräkor påträffats i ett bottenfaunaprov inom projektet ”Maximal Ekologisk
Potential i Umeälven” (Widén et al. 2016). Bottenfaunaprovet togs dock i den nedre delen av magasinet i dess
djupaste område på 33 meters djup medan fiskmagarna härrörde från den övre och grundare delen av
magasinet.
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Tabell över undersökta fiskmagar samt resultat från övriga undersökningar under perioden 2013‐2016 som har
inkluderats i detta projekt.
*Siffror inom parentes visar antalet individer där arten påträffats (eller i två fall andelen av det totala maginnehållet från ett
samlingsprov). Där siffor saknas har alla eller de flesta individer haft pungräkor alternativt taggmärlor i magen.
Magasin
Fiskare
Fångstdatum Fiskart
Antal Fynd*
Umeälven
Bleriken
Tomas Omma
nov‐15
Röding
2 taggmärla
Laisan
Ulla Kristoffersson
okt‐15 Kanadaröding
2
Gäutan
Sven‐Olof Tellström
2014‐10‐05
Öring
taggmärla
2014‐10‐05
Sik
taggmärla
Gardiken
2014‐09‐23
Sik
taggmärla
2014‐09‐23
Öring
taggmärla
Umnässjön
Malte Anderback
2015‐09‐24
Sik
3
2015‐09‐24
Röding
3
Övre Boksjön (pelagialen)
Jan‐ Olof Hagelberg
2013‐08‐05
Röding
37
2013‐08‐05
Öring
2
2016‐01‐20
Röding
6 taggmärla (ca 50 %)
Övre Boksjön
2013‐08‐05
Röding
58 taggmärla (7)
2013‐08‐05
Öring
57 taggmärla (1)
2014‐11‐22
Röding
22 taggmärla (30 %)
2014‐11‐22
Öring
22 taggmärla (69 %)
2016‐01‐20
Röding
9 taggmärla (ca 55 %)
2016‐01‐20
Öring
5 taggmärla (ca 55 %)
Nedre Boksjön
2014
Röding
11 taggmärla
2014
Öring
14 taggmärla
Lumnien
2015‐06‐18
Öring
4 taggmärla
Storuman
Olle Lindh
2014‐11‐03
Regnbåge
1
2014‐11‐04
Sik
1
2015‐03‐01
Röding
1 pungräka (djup 21 m)
nov‐14
Öring
2 taggmärla
Barselet (Grundforsmagasinet)
Fredrik Rönnholm
2015‐06‐29
Harr
2
2015‐07‐14
Harr
3
2015‐07‐21
Harr
4
2015‐07‐28
Harr
8
2015‐08‐04
Harr
6
2015‐08‐06
Harr
10
2015‐08‐07
Öring
1
2015‐08‐07
Abborre
1
2015‐08‐07
Harr
3
2015‐08‐19
Harr
14
2015‐08‐23
Harr
4
2015‐08‐25
Harr
4
Betselemagasinet
Staffan Wennstedt
2015‐10‐21
Sik
33 pungräka (1)
2015‐10‐21
Abborre
77 taggmärla (1)
Harrselemagasinet
Jon Forsgren
mar‐15
Mört ca 15
mar‐15
Gädda ca 5
mar‐15
Abborre ca 20
aug‐15
Abborre ca 15
aug‐15
Mört ca 10
Juktån
Abborrsjön (invid Fjosoken)
Åke Johansson
2013‐06‐22
Abborre
2
2015‐04‐02‐‐
Juktån Slåttesviken
Tina Hedlund
06
Abborre Ca 10
Gunnarbäcken nedan Lankan
Fredrik Rönnholm
2015‐07‐07
Harr
1
2015‐04‐02‐‐
Rusforsmagasinet/Juktån
Tina Hedlund
06
Abborre ca 30
Vindelälven
Gautsträsket
Jan‐Erik Sorsén
2015‐10‐12
Harr
2
Gautsträsket
Jan‐Erik Sorsén
2015‐10‐12
Abborre
3
2015‐10‐12
Sik
29
Vindelälven, Stridsmark (Nedströms
Åke Johansson
2015‐04‐02
Abborre
3
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Sorsele)
Vindelgransele
Andra undersökningar
Överuman
Gejmån
Gardiken
Storuman
Umeälven (torrfåran nedan Umluspen)
Grundforsmagasinet
Juktån
Juktån
Harrselemagasinet
Övre Bjurfors dämningsområde
Vindelälven

2015‐04‐02
2015‐10‐
(början)

Harr

3

Sik

37

Tina Hedlund
2014‐09‐23
Tina Hedlund
2014‐09‐24
Tina Hedlund
2014‐09‐23
Pelagia Miljökonsult
2013‐10‐24
Tina Hedlund
2014‐10‐16
Dan Evander
2014‐10‐06
Tina Hedlund
2014‐09‐29
Tina Hedlund
2014‐09‐29
Dan Evander
ca 2014‐10‐06
Dan Evander
ca 2014‐10‐06
Tina Hedlund
2014‐10‐12

Ekmanhugg
Sparkprov
Ekmanhugg
Filmning
Sparkprov
Ekmanhugg
Sparkprov
Ekmanhugg
Ekmanhugg
Ekmanhugg
Sparkprov

Mats From

taggmärla (djup 25m)
taggmärla (djup 25m)
pungräka (djup 14,7‐85m)
pungräka (djup 33m)

Förekomst i sjöar och magasin
Överuman
I Överuman introducerades taggmärla 1971 genom utplanteringar i
alla de tre ursprungliga sjöarna, vilka numera är sammandämda. Före
denna uppföljning så var den senaste skriftligt noterade förekomsten
från 1978 (Fürst et al. 1981). Enligt Kjellberg (2013a opubl.) påträffas
taggmärlor vanligen mellan 15 meter och botten på 83 meters djup
och utgör en betydlig andel av födan hos både öring och röding. I
denna undersökning har taggmärlor påträffats i bottenfaunaprover på
25 meters djup i den ursprungliga Överuman (nedre delen).

Överuman

Ahasjön

Lill- och Stor-Laisan

Ahasjön
Ahasjön är en relativt liten och grund sjö invid Hemavan där
Umeälvens flöde från Överuman möter vattnet från Tängvattnets
dalgång. Nedströmsspridning från Överuman är mycket sannolik
men det är osäkert om taggmärlan bildar bestånd i den grunda sjön.
Inget magsäcksinnehåll eller andra säkra bevis för taggmärlor i
Ahasjön har däremot inkommit eller påträffats.

Västansjön
Gäutan
Stor-Björkvattnet

Ajaure

Abelvattnet

Karta över magasin och sjöar
mellan Överuman och Gardiken i Umeälven.

Bleriken

Gardiken
Badtjärnen

Västansjön, Lill‐Laisan och Stor‐Laisan
Från Ahasjön fortsätter Umeälven ner i Västansjön, vilken i princip sitter ihop med Lill‐Laisan och Stor‐Laisan.
Till samtliga av dessa sjöar är nedströmspridning av taggmärlor mycket sannolik. Men då ingen av sjöarna är
utsatt för reglering av sjönivån kan Gammarus, som därmed finns kvar i sjöarna, förväxlas med taggmärlor av
personer som inte är insatta i skillnaden mellan arterna. Taggmärlor har dock tidigare påträffats i fiskmagar i
Västansjön och i Laisan (Östergren 1996), även om de fiskmagar som undersökts i detta projekt inte innehöll
arten.
Gäutan
Via Tärnaån kan taggmärlan därefter spridas till Gäutan, där dessa även planterats ut 1971 och 1977. De
påträffades 1977 och nu senast 2014 i fiskmagar där maginnehållet innehöll en relativt stor andel taggmärlor.
Ajaure
Nästkommande magasin i Umeälven är Ajaure, i vilken taggmärlan planterades ut 1971 och därefter
påträffades 1985 i fiskens diet (Hill 1988a). Inga nya prover har dock inkommit under denna undersökning men
det skulle vara mycket osannolikt om arten inte finns kvar i magasinet.
Gardiken
Nedströms Ajaure ligger Gardiken i vilken taggmärlan planterades ut 1971. Förutom detta finns möjliga
spridningsvägar både längs Umeälvens huvudfåra via Ajaure samt från Abelvattnet via Stor‐Björkvattnet och
Lill‐Björkvattnet. Taggmärlor påträffades i Gardiken i Hills undersökning 1985 (1988a) liksom i stora mängder i
fiskmagar i denna undersökning samt i bottenfaunaprover på 25 meters djup inom Umeälvsprojektet.
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De taggmärlor som återfanns i Gardiken, liksom i Gäutan och nedströms längs
älven, har samtliga haft otydliga taggar på ryggen (till skillnad från
taggmärlorna som återfunnits i Boksjösystemet där endast vissa uppvisat
otydliga taggar).

Taggmärlor återfunna i fiskmagar
från Gardiken. Foto Tina Hedlund.

Abelvattnet
I Abelvattnet planterades taggmärlan ut 1971 och har därefter följts upp av bl.a. Hill & Forsberg (1986), då
detta är en av mycket få stora sjöar med endast bestånd av öring. Dessa äter dock även fortsättningsvis mycket
taggmärlor (Kjellberg 2013a opubl.).
Bleriken
Bleriken ligger nedströms Abelvattnet och nedströmsspridning bör kunna ske kontinuerligt. Taggmärlorna har
även bildat bestånd i sjön (Kjellberg 2013a opubl.) och har verifierats i en fiskmage under detta projekt.
Stor‐Björkvattnet och Lill‐Björkvattnet
Från Bleriken har taggmärlorna sedan spridit sig via Gejmån till Stor‐Björkvattnet där den påträffades och hade
bildat bestånd 1984 (Hill & Forsberg 1986). Även i höljorna i Gejmån verkar den emellertid kunna påträffas i
relativt höga tätheter (se Gardsjön nedan). Stor‐Björkvattnet är vid dämningsgränsen sammandämd med Lill‐
Björkvattnet, vilken i sin tur sitter ihop med Gardiken. Spridning av taggmärlor bör därmed kunna ske i båda
riktningarna mellan Stor‐Björkvattnet och Gardiken vid högvatten i magasinet.
Badtjärn
Från Gardiken är taggmärlor flyttade av en privatperson till Badtjärn, en liten tjärn invid byn Forsmark och
nedanför Gardikfors kraftstation. Taggmärlorna skall ha samlats in i kylvattenintaget i Gardikfors kraftverk och
bildat bestånd i tjärnen (Kjellberg 2013a opubl.). Inga fiskmagar har dock inkommit från Badtjärnen för att
kunna bekräfta detta, men uppgiften är verifierad per telefon i samband med efterfrågningar om fiskmagar.
Umnässjön
Umnässjön ligger nedanför Gardiken
Övre Boksjön
och ingår i Storumans
Nedre Boksjön
regleringsmagasin då de båda sjöarna
Gardiken
har en gemensam dämningsgräns.
Övre och nedre Lumnien
Umnässjön är även den översta sjön i
Umeälvens vattensystem där pungräkor
Gardsjön
har planterats ut (1966). Återfångster av
pungräkor skedde 1969 (Fürst et al. 1981), Umnässjön
Storuman
vilket bör indikera att utsättningen lyckades.
Inget av de glacialrelikta kräftdjuren har däremot
påträffats i de magar som samlats in i detta projekt,
trots att både pungräkor och taggmärlor teoretiskt sett
Stenselemag.
bör kunna påträffas från denna sjö och nedströms (se figur
4).

Stor-Juktan

Blaiksjön

Rusforsmag.

Grundforsmag.

Magasin och sjöar mellan
Gardiken och Rusforsmagasinet.

Storuman
Storuman är det nedersta av årsregleringsmagasinen längs Umeälven och i detta inplanterades pungräkor
1966. I Storuman har däremot fortsatt förekomst av både pungräkor och taggmärlor kunna bekräftas genom
filmning av bottnar och magsäcksanalyser. Pungräkorna verkar emellertid huvudsakligen påträffas djupt (>15
meter) medan taggmärlor även har påträffats i mer grundfångade fiskar. Till Storuman kan även
nedströmsspridning av både taggmärlor och pungräkor ske från fler håll än endast längs älvens huvudfåra. Via
Kirjesån kan taggmärlor från Boksjösystemet spridas nedströms, och även Gardsjön där taggmärlor har
planterats in, mynnar via Gardsjöbäcken i Storuman. Förutom detta överleds vatten från Storjuktan via en
kraftverkstunnel till Storuman (se beskrivning nedan) och kan medföra spridning av pungräkor.
Övre‐ och Nedre Boksjön inklusive Atjeken, Lumnien och Kirjesån.
I Övre Boksjön planterades taggmärlor ut omkring 1984. Dessa har dels påträffats vid omfattande
undersökningar 1993 (Hedlund 1993) men även i de undersökningar av fiskeståndet som utförts av
31

Sötvattenslaboratoriet 2013 samt av Jan‐Olof Hagelberg och Gösta Kjellberg 2013‐2016. Övre och Nedre
Boksjön sitter ihop via ett strömsatt sund och taggmärlan har därför relativt enkelt kunnat spridas nedströms
till Nedre Boksjön, men bör även ha spridits till den mindre sjön Atjeken nedströms Boksjöarna i Kirjesåns övre
del. De har nämligen dessutom påträffats i de två större selområdena/mindre sjöarna Övre‐ och Nedre
Lumnien nedströms Atjeken i Kirjesåns övre del. Taggmärlorna bör därmed kunna sprida sig nedströms längs
Kirjesån, men inga fiskmagar har undersökts i själva ån.
Gardsjön
I vissa rapporter råder det en viss namnförvirring kring sjöarna Gardsjön och Gardiken. I bland annat Lundqvist
(1937) och Lötmarker (1964) anges Gardiken felaktigt som Gardsjön. Gardiken ligger som tidigare nämnt mellan
Ajaure och Umnässjön och är den sjö som har provtagits av både Lundqvist och Lötmarker, medan Gardsjön
ligger strax norr om Storuman och mynnar i denna via Gardsjöbäcken invid byn Ankarsund. I Gardsjön har en
privatperson ”på eget initiativ” genomfört utplantering av taggmärlor i slutet av 1970‐talet med material som
hämtats från höljor i Gejmån. Dessa ska enligt uppgift i Kjellbergs opublicerade rapport (2013a) ha planterats ut
vid Bojabäckens utlopp i Gardsjön, vilket bör säkerställa att detta inte är ytterligare en förväxling av sjönamnen
och enligt Olof Filipsson (muntligen i Kinsten 2012) har denna utsättning kunnat bekräftas via fynd av
taggmärlor i Gardsjön 1987. Inga magar eller andra prover har dock inkommit från Gardsjön under detta
projekt för att bekräfta att arten finns kvar i sjön.
Stenselemagasinet
Nedströms Storuman ligger det första dygnsregleringsmagasinet, Stenselemagasinet, till vilket både pungräkor
och taggmärlor bör ha kunnat sprida sig. Inga fiskmagar har dock kunnat undersökas från detta magasin för att
verifiera förekomsten av dessa kräftdjur. Magasinet är dock till stora delar grunt och består av överdämda
områden, men strax uppströms kraftverksdammen finns en djuphåla på minst 17 meter, varför båda arterna
teoretiskt skulle kunna bilda bestånd i delar av magasinet.
Grundforsmagasinet
Efter en av de få outbyggda sträckorna längs älven, bestående av sel och kortare forsar i en drygt sju kilometer
lång sträckning, tar Grundforsmagasinet vid nedan Stenselemagasinet. Detta magasin är något djupare än
ovanstående magasin, men återigen påträffas de djupaste höljorna strax ovanför kraftverksdammen. Ingen
tidigare förekomst av de två relikta kräftdjuren har noterats i detta magasin, men pungräkor kunde i samband
med denna undersökning noteras i bottenfaunaprover från en djuphåla på 33m i nedre delen av magasinet.
Trots omfattande undersökningar av fiskmagar från den övre delen av magasinet har dock ingen förekomst av
vare sig taggmärlor eller pungräkor kunnat noteras i fiskmagarna. Dessa var dock insamlade under
sommarhalvåret, varför det är möjligt att utfallet hade blivit ett annat under vintern när båda kräftdjuren
brukar kunna påträffas i grundare områden.
Rusforsmagasinet
Grundforsmagasinet mynnar via sin utloppskanal i det långa Rusforsmagasinet, vilket i dess övre dryga mil
består av överdämda delar av Juktån och dess flacka stränder. Rusforsmagasinet är i förhållande till sin yta
därför mycket grund då den huvudsakligen består av överdämda områden (även nedströms Juktåns mynning
(Andersson 1978b)). Till Rusforsmagasinet kan nedströmsspridning av både pungräkor och taggmärlor ske via
Umeälvens huvudfåra, men även av pungräka via Juktån från Storjuktan. Inga återfångster av någon av arterna
har emellertid gjorts trots ivrigt abborrfiske under vårvintern av författaren till denna rapport i magasinets övre
del.
Storjuktan och Blaiksjön
I Storjuktan är pungräkan inplanterad 1968 och påträffats med hjälp av Mysishåv så sent som 1991 (Kinsten,
2012). Inga magar för undersökning av nuvarande förekomst har dock kunna analyseras. Från Storjuktan kan
spridning av pungräkor ha skett dels naturligt ner längs Juktån, vilken även omfattar ett stort antal selområden
och sedermera mynnar i Rusforsmagasinet. Dels kan spridning ha skett från Storjuktan genom
kraftverkstunneln till Storuman, men även till Blaiksjön som ligger uppe på Blaikfjället mellan Storjuktan och
Storuman. Detta då vatten tidigare pumpades upp från Storjuktan till Blaiksjön nattetid när elpriserna var låga,
för att kunna utöka fallhöjden och energiuttaget dagtid när priserna var högre. Numera utgör Blaiksjön dock
sandmagasin för den gruvverksamhet som gått i konkurs och medfört stora miljöproblem i området. Det är
därmed okänt om pungräkan har etablerat bestånd i Blaiksjön och om dessa i så fall finns kvar.
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Bålforsmagasinet
Nedströms Rusforsmagasinet ligger det
djupare Bålforsmagasinet där
möjligheterna till stationära bestånd av
pungräka och taggmärla därmed troligen är
större än i det grundare magasinet
uppströms. Inga fiskmagar har dock
kunnat samlas in från detta magasin för att
undersöka förekomsten av de aktuella
kräftdjuren.

Rusforsmag.

Bålfors mag.

Tuggens dämn. omr.
Betselemag.
Hällfors mag.

Betselemagasinet
Nästa magasin nedströms är det mindre och sannolikt
grundare Betselemagsinet. Trots de till första anblicken sämre
Övre Bjurfors dämn. omr.
förutsättningarna så har dock både taggmärlor och pungräkor
påträffats i fiskmagar i detta magasin. Dock endast i en mage
vardera, d.v.s. i en mycket låg andel av fiskmagarna, varför det är
osäkert om resultatet visar på förekomst av driftande kräftdjur eller en
Harrselemag.
stationär men mycket gles förekomst av de båda arterna. Fångsterna
skedde i den nedre delen av magasinet och på endast cirka fyra meters
Pengforsmag.
djup. Betselemagasinet ligger emellertid under HK och förekomsten av de
glacialrelikta kräftdjuren skulle därför även kunna vara naturlig.

Nedre Bjurfors dämn. omr.

Stornorrfors
kraftverk

Karta över magasin mellan Rusforsmagasinet och Östersjön.

Då området innan regleringen däremot bör ha varit relativt tydligt strömsatt med cirka 50 meters fallhöjd inom
mindre än tre mil, är det inte säkert att pungräkorna kan ha klarat av att etablera naturliga bestånd innan
regleringen, trots att magasinet ligger under HK.
Hällforsmagasinet
I övre delen av Hällforsmagasinet skall det finnas djupa höljor på bortåt 30 meter varför kräftdjuren bör kunna
påträffas i dessa områden. Inga fiskmagar har dock samlats in i detta magasin varför förekomsten av
kräftdjuren inte har kunnat undersökas. Liksom Betselemagasinet ligger emellertid detta magasin under HK. Då
nivåskillnaden mellan älven och närliggande sjöar medför att endast älvens huvudfåra ligger under HK
(Wastenson och Fredén 1998) är dock sannolikheten låg att eventuella förekomster av glacialrelikta kräftdjur
beror på naturligt etablerade bestånd
Tuggens dämningsområde
Inte heller i Tuggens dämningsområde har några fiskmagar samlats in varför den nuvarande förekomsten av
kräftdjuren inte har kunnat undersökas. Vid undersökningar utförda 1966 påträffades emellertid taggmärlor.
Dämningsområdet är större till ytan än ovanstående men maxdjupet är okänt. Liksom för föregående magasin
ligger omkringliggande sjöar över HK (Wastenson och Fredén 1998), varför eventuella förekomster troligen är
orsakade av nedströmsspridning från inplanteringar och inte naturlig nedströmsspridning till älven från
naturliga bestånd, vilka klarat av att etablera stationära bestånd efter att älven reglerats och strömhastigheten
minskat.
Övre och nedre Bjurfors dämningsområde
Maxdjupet i Övre‐ och Nedre Bjurfors dämningsområden uppgår till minst 20 meter i vardera området varför
förutsättningar för att träffa på pungräkor eller taggmärlor bör kunna finnas. Dessa påträffades jämväl vid
undersökningar 1963 men avsaknaden av fiskmagar i denna undersökning har däremot medfört att ingen
nuvarande förekomst av de aktuella kräftdjuren har kunnat verifieras. Från dessa två magasin och nedströms är
sannolikheten för att eventuella förekomster beror på naturlig utbredning däremot större och kan inte
uteslutas.
Harrselemagasinet
I Harrselemagasinet uppgår maxdjupet till 16 meter och ett stort antal fiskmagar har samlats in och analyserats
med avseende på förekomst av pungräkor och/eller taggmärlor. Ingen av arterna har emellertid påträffats även
om fiskar har samlats in både från is i mars och från båt i augusti. En möjlig förklaring, bortsett från att
kräftdjuren inte har bildat bestånd i magasinet, är att fisket framförallt skett relativt grunt och att kräftdjuren
återfinns i magasinets djupare områden.
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Pengforsmagasinet
Pengforsmagsinet är relativt litet och maxdjupet är okänt. Då inga fiskmagar har lyckats samlas in från detta
magasin har inte heller förekomsten av kräftdjuren kunnat undersökas.
Umeälven ovan samt nedan Stornorrfors
Nedströms Pengforsmagasinet mynnar Vindelälven uppströms Stornorrfors kraftstation. Områdets djup är
okänt och inga fiskmagar har samlats in varför förekomsten av taggmärla och pungräka är okänd. I dess
avrinningsområde finns dock dels en naturlig förekomst av pungräkor i Pengsjön (Kinsten 2012) och magasinet
ligger liksom Betselemagasinet, och nedströms liggande magasin, under högsta kustlinjen varför eventuella
förekomster av pungräkor eller taggmärlor kan utgöras av naturlig spridning, härröra från nedströmspridning
via Umeälvens huvudfåra eller via Vindelälven från Gautosjön (endast taggmärlor).
Gautosjön, Laisan, Laisälven, Nedre Gautsträsket och Vindelälven
Det finns uppgifter om att taggmärlor påträffades 1975 i
Gautosjön vid bottenfaunaprovtagning (Lingdell och Engblom
1991, Kinsten 2012). Gautosjön ligger i den övre delen av
Laisälven, vilket är ett biflöde till Vindelälven som mynnar i Nedre
Gautsträsket uppströms Sorsele. Det finns dock inga officiella
uppgifter om utplanteringar av taggmärla i Gautosjön och inte
heller några andra uppgifter om privata utsättningar har
påträffats, varför det är okänt hur de har kommit dit. Vid
provtagning av pelagiska djurplankton i sjön Laisan nedströms
Gautosjön påträffades däremot ingen taggmärlor 1976 (Nauwerck
1977). Inte heller de fiskmagar som samlats in från Nedre
Gautsträsket, Stridsmark eller Vindelgransele längs efter
Vindelälven har visat på någon förekomst av taggmärlor.

Gautosjön

Laisan

Nedre Gautsträsket

Karta över Laisälven
och övre delen av Vindelälven.

Resultat av spridningsundersökningen av pungräka och taggmärla längs Umeälven. Pilarna visar möjlig
spridningsriktning och de magasin där någon av arterna har påträffats har färgkodats.
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Magasindjup

Antal sjöar

Pungräkorna har med ett undantag bara påträffats i magasin som har ett maximalt djup på trettio meter eller
mer varav tre årsregleringsmagasin där pungräkan planterats ut, samt två dygnsregleringsmagasin (figur 18 och
19). I Betselemagasinet påträffades dock pungräkor i en av de 110 genomsökta fiskmagarna från Gässviken
strax uppströms kraftverksdammen, trots att djupet i viken endast uppgick till mellan tre och fem meter. Då
denna sikmage innehöll två individer av pungräkor kan det antingen innebära att siken råkat hitta två driftande
individer, men det skulle även kunna innebära att pungräkan klarat av att etablera ett mindre bestånd i
magasinet, förslagsvis i anslutning till kraftverksdammen, där djupet uppgår till cirka 13 meter.
Det andra dygnsregleringsmagasinet där pungräkor påträffats var Grundforsmagasinet där de påträffades i
bottenfaunaprover på 33 meters djup.
7
Pungräkor denna undersökning
Pungräkor tidigare påträffat
Eftersom
pungräkan undviker grunda
Magasin utan pungräkor
6
områden under dygnets ljusa timmar
för att minska risken för att bli
5
uppäten av planktonätande fiskarter,
4
bör pungräkan inte klara av att
etablera stationära bestånd i de
3
grundaste dygnsregleringsmagasinen
2
längs älven då ljusförhållandena är
relativt
goda i Umeälvens vatten. I de
1
fall där pungräkor etablerat bestånd i
0
grunda områden har detta skett där
de kan få skydd mot ljus (Holmqvist
1963).
Maxdjup m
Sjöar och magasin med förekomst av pungräkor längs Umeälven indelade djupklasser samt övriga magasin med
teoretisk förekomst genom nedströmsspridning (grå staplar).

Det finns emellertid ett antal dygnsregleringsmagasin som inom vissa avgränsade delar kanske upprätthåller
tillräckliga djup för att pungräkan skall kunna etablera stationära men mindre bestånd (figur 18), exempelvis
Bålforsen, Hällforsen, Bjurfors övre och nedre dämningsområden, Harrselemagasinet, Pengforsmagasinet samt
uppströms Stornorrfors. Dessutom bör Lomselet i Juktån vara djupt nog för att pungräkan skulle kunna
etablera sig. Av dessa områden är det dock endast i Harrselemagasinet som magsäcksanalyser har kunnat
genomföras, dock utan att några pungräkor påträffades.

Antal sjöar

Taggmärlorna påträffades i sjöar och magasin med maximala djup från nio meter och djupare. Detta innebär
att de även påträffades grundare än pungräkorna. Mediandjupet för de magasin eller sjöar där taggmärlorna
påträffats uppgick till 35,5 meter medan mediandjupet för de sjöar där pungräkorna påträffades uppgick till 44
meter. Det finns dock ett antal sjöar och regleringsmagasin längs älven där taggmärlorna med avseende på
djupförhållandena bör kunna påträffas vid noggrannare eftersök, bland annat Stenselemagasinet,
Bålforsmagasinet, Hällforsmagasinet, Harrselemagasinet och uppströms Stornorrfors. I Harrselemagasinet har
emellertid fiskmagar undersökts utan att taggmärlan återfunnits i denna undersökning. Bland de gråmarkerade
7
staplarna i figur 19 ingår dock även
Taggmärlor denna undersökning Taggmärlor tidigare påträffat
sjön Nedre Gautsträsket i övre delen av
6
Magasin utan taggmärlor
Vindelälven, till vilken sannolikheten
5
för spridning bör anses något mindre
än för magasinen längs Umeälvens
4
huvudfåra då taggmärlorna måste
3
passera långa strömsträckor i Laisälven
utan att bli uppätna innan de kan
2
etablera bestånd. På samma sätt ingår
1
Lomselet i Juktån i de grå staplarna i
figur 18, till vilken spridningen
0
emellertid av samma orsak måste
anses försvårad.
Maxdjup m

Sjöar och magasin med förekomst av taggmärlor längs Umeälven indelade djupklasser samt övriga magasin med
teoretisk förekomst genom nedströmsspridning (grå staplar).

35

Magasinyta

Antal sjöar

Vid jämförelse mellan de magasin där pungräkorna har påträffats och de magasin och sjöar där de borde kunna
påträffas genom spridning nedströms men inte har hittats, framträder ett visst mönster. Samtliga områden där
pungräkor inte har påträffats underskrider 15 km2 (figur 20) och samtliga är även dygnsregleringsmagasin.
Pungräkor har emellertid trots allt
7
Pungräkor denna undersökning
Pungräkor tidigare påträffat
påträffats
i tre små magasin;
Magasin utan pungräkor
6
Grundforsmagasinet där de hittades i
en djuphåla i den nedre delen av
5
magasinet, Betselemagasinet i mycket
4
låga tätheter samt i Umnässjön där de
har utplanterats. Förutom detta har de
3
påträffats i de båda stora, och för
2
vardera fåran även nedersta
årsregleringsmagasinet; Storuman och
1
Storjuktan, där de utplanterats.
0

Sjöarea km2

Sjöar och magasin med förekomst av pungräkor längs Umeälven indelade i sjöareaklasser samt övriga magasin
med teoretisk förekomst genom nedströmsspridning (grå staplar).

Storleken på magasinen verkar därmed ha betydelse för att de glacialrelikta kräftdjuren skall kunna etablera
stationära bestånd. Baserat på förutsättningen att pungräkorna kräver relativt djupa och stora magasin för att
kunna etablera bestånd är det framförallt i Övre Bjurfors dämningsområde man skulle kunna förvänta sig att
hitta pungräkor. I detta magasin bör de även kunna påträffas naturligt då magasinet ligger under HK.
De magasin och sjöar där taggmärlor teoretiskt sett skulle kunna påträffas via spridning nedströms, men inte
har påträffats, är därmed väsentligt mindre till ytan än de magasin där de hittats. Detta kan möjligen bero på
att det maximala djupet vanligen påträffas direkt uppströms regleringsdammen, där genomströmningen
samtidigt bör vara som högst. De mindre magsinen kan därför möjligen sakna tillgång till tillräckligt djupa
områden, vilka inte ligger i direkt anslutning till intagsluckorna eller utskovet där strömhastigheten överskrider
pungräkornas samt taggmärlornas simförmågor. Enligt Holmqvist (1963) är pungräkorna framförallt beroende
av skydd mot alltför snabba temperaturstegringar samt mot ljus i sötvatten då de även har påträffats i vissa
relativt grunda sjöar där dessa kriterier är uppfyllda. I den övre delen av Umeälven bör hastiga
temperaturstegringar inte utgöra ett problem då kraftverken har bottentappning och det höga flödet medför
en tydlig omblandning av vattnet. I magasinen i den nedre delen av älven kan däremot högre
vattentemperaturer uppnås i ytvattnet, vilket skulle kunna motverka etableringar av pungräkor vid växlande
flöden, när det varma ytvattnet även når de djupare områdena närmast kraftverksdammarna.
8
7

Taggmärlor denna undersökning

Taggmärlor tidigare påträffat

Magasin utan taggmärlor

6
5

Antal sjöar

Vid en jämförelse mellan djup och yta i
de sjöar och magasin där taggmärlan
inte har påträffats bör sannolikheten
därför vara störst att återfinna dessa i
Laisan (Laisälven), förutsatt att ett
stationärt bestånd har etablerats i
Gautosjön efter att taggmärlor
påträffades i ett bottenfaunaprov
1975. Även i Umnässjön,
Grundforsmagasinet och i
Stenselemagasinet bör sannolikheten
vara hög att kunna påträffa taggmärlor.

4
3
2
1
0
Sjöarea km2

Sjöar och magasin med förekomst av taggmärla längs Umeälven indelade i sjöareaklasser samt övriga magasin
med teoretisk förekomst genom nedströmsspridning (grå staplar).

Då taggmärlorna emellertid inte verkar vara lika beroende av att magasinen är stora till ytan och dessutom
bättre klarar av strömmande vatten än pungräkan, bör dock taggmärlan eventuellt kunna återfinnas i samtliga
magasin och sjöar där dessa ännu inte påträffats. Ahasjön kan däremot möjligen vara för grund även för
taggmärlorna, men på grund av nedströmsdrift från Överuman bör dock ett visst antal driftande individer
kunna påträffas även i denna sjö.
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Fortsatta undersökningar
Trots de tidigare omfattande uppföljningarna av utplanteringarna av pungräkor och taggmärlor finns ett antal
obesvarade frågeställningar kvar. Detta beror till stor del på att ekosystemen inte hade hunnit uppnå ett nytt
stabilt tillstånd när undersökningarna upphörde omkring 1986, men även att utplanteringana i många fall
medförde oväntade effekter. Allt eftersom uppföljningarna genomfördes uppkom därmed nya frågeställningar,
samtidigt som vissa kunde besvaras. Här nedan redovisas de frågor som kvarstår att besvara i de kommande
fortsatta undersökningar som bör genomföras samt redovisningar av det utgångsmaterial som finns att tillgå
längs Umeälven.

Kvarvarande frågeställningar
I Fürst et al. 1983 tas nio kvarvarande frågeställningar om utplanteringarna av pungräkor upp:
1. Vad sker på längre sikt? Utvecklingen av t.ex. antal, tillväxt och medelvikt hos olika arter av fisk visar
trender som ännu inte stabiliserats.
2. Innebär en förändring av sjöar där röding dominerar till sjöar där öring dominerar en minskad
fiskproduktion?
3. Påverkas sikens rekrytering till fiskbart bestånd?
4. Kommer rödingen att återerövra sjöar där den utkonkurrerats av inplanterad sik?
5. Om näringstillgången anses tryggad genom pungräkorna, kan då utsättning av rom, yngel eller ungar
av röding motverka rekryteringsskadan pga. regleringen?
6. Kan inplantering av andra fisknäringsdjur t.ex. taggmärlor, Gammaracanthus lacustris och Pontoporeia
affinis fungera som ett gynnsamt sätt i sjöar med pungräkor genom att bryta karaktären av
monokultur?
7. Vad innebär pungräkans dominerande ställning som bytesdjur för eventuella anrikningar av vindburna
pesticider och sedimenterade tungmetaller i fisk?
8. Är introduktonen av pungräkor bara ett första steg i en åtgärdskedja där man även planterar in en ny
pelagisk bytesfisk, som lever av pungräkor, t.ex. nors?
9. Hur mycket av de positiva effekterna av en inplantering av pungräkor döljs av negativa faktorer t.ex.
reglering, hårt nätfiske eller maskmete av småöring i bäckarna?
Dessa nio frågeställningar kvarstår sedermera i Fürst et al. 1984 och kompletteras även med tre nyuppkomna
frågor angående utplanteringarna av pungräkor:
10. Innebär den ökade växtplanktonbiomassan i sjöar där pungräkan introducerats en ökad
primärproduktion?
11. Vad sker med pungräkans näringsval och populationsstorlek när dessa reducerat djurplanktonfaunan
ned till en begränsande nivå?
12. Hur påverkas bottenfaunan av introduktioner av pungräkor?
Ytterligare tre frågor angående utplanteringarna av pungräkor framkom till slutrapporten 1986 (Fürst et al.
1986):
13. Påverkas överlevnaden av sik‐ och rödingyngel genom konkurrens från pungräkor?
14. Kan avsänkningen av den reglerade sjön på våren anpassas för att minska skadan på rom och yngel?
15. I vilken grad konkurrerar öring och lake? Den positiva trenden hos öring tycks vara mindre i sjöar med
pungräkor och stora lakbestånd.
Slutrapporten från FÅK‐gruppen (Fiskevårdande Åtgärder i Kraftverksmagasin) tar emellertid även upp ett antal
frågeställningar angående utplanteringarna av taggmärlor, vilka vid det här laget hade hunnit börja följas upp
(Fürst et al. 1986):
16. Vad sker på längre sikt efter inplantering av taggmärlor? Förändringarna av fiskbestånden har varit
mycket påtagliga, men den korta undersökningstiden tillåter inte en säker tolkning.
17. Varför förbättras tillväxten hos unga fiskar och varför sker det en koncentration av fiskar vid en låg
medellängd?
 I vilken grad påverkas öringpopulationen i Abelvattnet av det hårda nätfisket?
 Orsakas fördvärgningen av rödingen i Ajaure och Gardiken av en ökad inomartskonkurrens?
 Ökar andelen djuplevande röding, den s.k. Blattjen?
18. Hur kan röding som äter taggmärla och småspigg uppvisa en generellt dåligt tillväxt, trots att den har
god kvalitet?
19. Hur kommer introduktionen av taggmärlor som nytt näringsdjur att påverka konkurrensförhållandet
mellan röding och sik, röding och öring samt sik och abborre?
20. Vilken effekt har parasitering av Cystidicola farionis på fisken?
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21. Vilken är Cystidicolas geografiska utbredning i Sverige?
22. Varför saknas 1+ röding i nätfångsten i Ajaure och Gardiken? Beror det på långsam tillväxt eller på att
rekryteringen sker från uppströms liggande sjöar?
23. Vad är orsaken till att vissa årsklasser av sik och röding blir speciellt rika?
24. Hur utvecklas bestånden av de andra inplanterade fiskarterna elritsa, småspigg och kanadaröding?
Vilken betydelse har elritsa och småspigg som näringsdjur?
25. Uppvisar bestånden av taggmärlor fluktuationer? Kan det i sin tur påverka bestånden?
26. Hur påverkar taggmärlan övriga organismer såsom djurplankton och bottenlevande insekter?
Det kvarstår därmed ett stort antal frågeställningar att undersöka gällande utplanteringarna av pungräkor och
taggmärlor. Populationsfluktuationerna i fråga 23 har emellertid undersökts sedan 1986, men däremot i
oreglerade vatten och utan inplanteringar av glacialrelikta kräftdjur.
Ytterligare ett antal frågor har däremot uppkommit vid denna litteratursammanställning samt vid
spridningsundersökningen längs Umeälven.
27. Har ett nytt stabilt stadium inträffat ännu i de magasin där utplanteringar genomfördes på 1960‐ och
1970‐talen?
28. Har fisken lärt sig att utnyttja de inplanterade kräftdjuren till en större andel än vid tidigare
undersökningar så att de tidigare negativa effekterna mildrats, alternativt kvarstår, eller har de
negativa effekterna ökat?
29. Beror det på senare år minskade siktdjupet i årsregleringsmagasinen delvis på utplanteringar av
glacialrelikta kräftdjur (och framförallt pungräkor), vilket medfört en ökad mängd växtplankton?
30. Hur påverkas ekosystemen i de grundare och till ytan mindre dygnsregleringsmagasinen av
nedströmsspridning av pungräkor och taggmärlor?
Den viktigaste och mest grundläggande frågan att bevara bör dock vara; Vad händer på längre sikt i magasin
med utplanterade kräftdjur? Uppföljningar av alla delar/trofiska nivåer av ekosystemet i ett antal
regleringsmagasin bör därför genomföras för att kunna förstå sambanden mellan de effekter som uppkommer
på olika nivåer i ekosystemet.

Tillgängligt jämförelsematerial för uppföljningar i Umeälven
För att kunna följa upp effekterna av de utplanterade kräftdjuren behövs dock även information om
ekosystemen från perioden innan utplanteringarna genomfördes. Det underlättar dessutom om det finns
tillgång till information om de olika bestånden i sjöarna under perioden från utsättningarna och fram till nutid.
Ett försök till sammanställning av befintligt data har därför genomförts för ett urval av de sjöar längs Umeälven
där pungräkor eller taggmärlor har inplanterats (tabell 4 och 5). Enligt Persson et al. 2008 skall dessutom
djurplanktonprover ha tagits i 21 sjöar i samband med Sötvattenslaboratoriets provfiskeundersökningar i Norr‐
och Västerbotten, vilket sedermera skall ha analyserats av Jan‐Erik Svensson inom ”Zooplanktonprojektet”. Det
är dock inte känt vilka sjöar detta rör sig om, men sannolikheten är hög att det innefattar något eller några av
nedanstående magasin.
Sammanställning av genomförda undersökningar i sjöar där pungräkor planterats ut inom Umeälvens
vattensystem. Grunddata är dock troligen inte tillgängligt för samtliga provtagningar.
Umnässjön
Storuman
Storjuktan
Inplanterat år 1966
1966
1968
Provfiske
1992‐1994, 1997 (delar åt gången)
1980
Födoval
1993, ‐94, ‐97
1980
Djurplankton
1936, 1957, 1994, 1997
1957, 1981
Växtplankton
1936, 2012‐2014
Bottenfauna
1993, ‐94, ‐97
Reglering m 5
7
14
Fiskarter
Öring, röding, sik, kanadaröding,
Öring, röding, sik, kanadaröding,
Öring, harr, sik, abborre, gädda,
abborre, elritsa, lake, regnbåge, gers, abborre, elritsa, lake, regnbåge, gers, gers, lake, elritsa, kanadaröding
gädda, harr
gädda, harr
Övrigt
Sitter ihop med Storuman
3 fiskodlingar i sjön, förekomst av
både taggmärlor och pungräkor
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Sammanställning av genomförda undersökningar i sjöar med utplantering av taggmärlor i Umeälvens
vattensystem. Grunddata är dock troligen inte tillgängligt för samtliga provtagningar.
Överuman Abelvattnet Ajaure
Övre
Gardiken
Storuman
Övre
Gardsjön
Björkvattnet
Boksjön
Inplanterat år 1971
1971
1971
Nedströms 1971
Nedströms
1984
Slutet av
spridning
spridning efter
1970
efter 1971
1971
Provfiske
1956‐1964, 1969, 1972, 1977, 1979, 1955‐1965, 1953‐1959, 1993‐97 (delar åt 1981, 1984,
1966‐1970, 1975, 1979, 1982, 1984 1984
1965, 1979, gången)
1993, 2002,
1996, 2003 1982, 1984
1982, 1984
2013
Födoval
1996
1960, 1979, 1977, 1984 1977, 1984 1977, 1984 1993‐97
1993, 2013
1984
Djurplankton 1935, 1957 1960, 1970
1936, 1965, 1936, 1970 1936, 1957,
1984
1936
1981
1967, 1968,
1994, 1997
1970, 1981
Växtplankton 1935
1936
1936
1936, 2012‐2014 1993
1936
Bottenfauna 2014
1993‐97 (delar åt 1993
gången)
Reglering m 4,4
15,6
9,5
4,3
20
7
Nej
Nej
Fiskarter
Öring,
Öring
Öring, röding, Öring, röding, Öring, röding, Öring, röding, sik, Öring,
Gädda,
röding
sik, abborre, sik, abborre, sik, abborre, abborre,
röding
abborre,
kanadaröding kanadaröding kanadaröding, kanadaröding,
öring
elritsa,
elritsa, lake,
småspigg
regnbåge, gers,
gädda, harr
Övrigt
Utsättning
3 fiskodlingar i
ar öring
sjön, förekomst
och röding
av både
av FVO
taggmärlor och
pungräkor

Det finns totalt sett mycket mer information om förändringarna i ekosystemen vid utplanteringar av pungräkor
än vid utsättningar av taggmärlor. I princip samtliga uppföljningar lades dock på is omkring 1986 eftersom det
kunde konstateras att magasinen ännu inte uppnått ett nytt stabilt tillstånd och att det därför skulle vara
nödvändigt att fortsätta uppföljningarna ytterligare ett antal år fram i tiden. Av de magasin som studerades
med avseende på utplanteringar av pungräkor ligger emellertid endast Storjuktan i Umeälvens vattensystem.
Detta magasin var dock inte ett av de mest ingående uppföljda magasinen. För att följa upp utplanteringarna av
pungräkorna på bästa sätt bör därför något uppföljningarna återupptas i något av de noggrannast studerade
områdena; Blåsjön, Torrön eller Vojmsjön. Om uppföljningar skall genomföras av pungräkor i Umeälven
föreslås dock Storjuktan eller Storuman. I det första magasinet finns något färre undersökningar tillgängliga
medan det senare magasinet både har bestånd av pungräkor och taggmärlor samt tre olika
fiskodlingsverksamheter som kan påverka näringstillgången i sjön.
Uppföljningar av utplanteringar av taggmärlor har däremot nästan enbart genomförts i Umeälven, framförallt i
Abelvattnet, Ajaure, Gardiken och Övre Björkvattnet. Fortsatta undersökningar kan därför genomföras i något
av dessa fyra magasin, varav fiskbeståndet är enklast i Abelvattnet med bara öring och i vilken tidigare
undersökningar av FÅK‐gruppen har genomförts. Överuman är emellertid ett intressant alternativ till de
magasin som FÅK‐gruppen följde upp. Överuman är ett regleringsmagasin som består av tre sammandämda
sjöar och som endast hyser bestånd av öring och röding, till skillnad från övriga magasin som följdes av FÅK‐
gruppen vilket underlättar utvärderingen. Dessutom kan möjligen två olika effekter av utplanteringarna utläsas
inom ett och samma regleringsmagasin. Den ursprungliga delen av Överuman, med samma namn som den
tidigare nedersta av de tre sammandämda sjöarna, är djup, med branta strandzoner och hyser huvudsakligen
röding. I denna del av sjön har taggmärlan antagligen expanderat och möjligen även på bekostnad av
Gammarus. Medelvikterna hos rödingen har minskat sedan regleringen och tillväxten stannar av tidigare än i
den övre liggande ursprungliga sjön Stora Umevattnet. Denna del av den nuvarande Överuman är grundare och
har på grund av sitt avstånd till regleringsdammen samt ett antal trösklar längs sträckan ned till dammen, en
mindre påverkan av regleringsamplitud. I denna del av sjön har öringen återkommit och indikationer finns att
taggmärlorna har trängts ner på djupet av Gammarus, vilka återigen verkar ha etablerat starka bestånd i de
grundare strandnära områdena. Magasinet är dock populärt bland sportfiskare varför fisketrycket är relativt
högt och rödingutsättningar genomförs i den nedre delen av magasinet. I den övre delen har relativt
omfattande öringutsättningar tidigare genomförts, men sedan öringbeståndet har börjat återhämta sig har
utsättningarna upphört.
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Den tredje sjön som föreslås följas upp är Övre Boksjön, vilket är oreglerad men där taggmärlor trots detta
planterades ut runt 1984, d.v.s. senare än i de två tidigare nämnda regleringsmagasinen. Inte heller denna sjö
ingår bland de magasin som tidigare följdes upp av FÅK‐gruppen. I denna, liksom uppgifterna från Stora
Umevattnet tyder på, klarar däremot Gammarus att samexistera med taggmärlor. Gammarus verkar återfinnas
både i de grunda och de djupa områdena i sjön och äts i stora mängder i augusti, medan taggmärlan äts av
både öring och röding under senhöst, vinter och vår fram till sommarens produktion i sjön tagit fart. I både
Överuman och i Boksjön har ett antal olika undersökningar genomförts som kan utnyttjas vid uppföljning av
utsättningarna av taggmärlor, även om dessa två sjöar inte ingick bland de sjöar som följdes upp under 1970‐
och 1980 talet av FÅK‐gruppen.
De tre föreslagna sjöarna (Abelvattnet, Överuman och Boksjön) återspeglar därmed en gradient från en sjö
med en fiskart och en mycket stor regleringsamplitud (Abelvattnet) till en reglerad sjö med en mindre
amplitud, två fiskarter och två olika grundförutsättningar i olika delar av magasinet (Överuman med en
medelkraftig regleringspåverkan till något mindre regleringspåverkan) och till sist till en oreglerad sjö med tre
fiskarter (öring, röding och elritsa) – Boksjön.

Diskussion
Utplanteringarna av de två arterna av glacialrelikta kräftdjur (pungräka och taggmärla), vilka inte tidigare
funnits ovanför högsta kustlinjen, har medfört stora konsekvenser för ekosystemen i flera magasin, framförallt
där pungräkor planterats ut. Utsättningarna genomfördes i magasin där ekosystemen redan var kraftigt
påverkade av vattenkraftsregleringen och syftade till att minska effekterna av regleringen på ekosystemen och
återskapa en födobas för fisken och en ökad produktion. Effekterna av de utplanterade pungräkorna blev dock i
många fall de motsatta jämfört med de avsedda och i vissa fall även så betydande att det framledes bör
övervägas om denna art skall klassificeras som en invasiv främmande art i vissa typer av sötvattensmiljöer,
exempelvis de stora, djupa och fjällnära årsregleringsmagasinen, där arten kan bilda stora bestånd. Enligt
bedömningskriterierna i ”Påverkansanalys för främmande arter”, bilaga 2 till ”Hjälpreda för bedömning av
påverkan och miljöproblem i ytvatten” (Enberg 2013) så kan pungräkan i de årsregleringsmagasin där de har
haft den största negativa effekten uppnå mellan 24‐29 poäng av 32 möjliga, där arter som uppnår 24 poäng
eller mer anses ha betydande påverkan på vattenförekomstens ekologiska status.
Av de 16 olika miljömål som Sverige har antagit kan inplanteringen av taggmärlor, men framförallt av
pungräkor, påverka följande miljömål i antingen enskilda magasin eller inom hela avrinningsområden.
Storslagen fjällmiljö, eftersom de flesta av de regleringsmagasin där utplanteringar av glacialrelikta kräftdjur
har genomförts är lokaliserade i fjällområdet. De inplanterade arterna samt effekterna av dessa på
ekosystemen medför en minskad ursprunglighet gällande biologisk mångfald och naturvärden. Miljömålet
Levande sjöar och vattendrag påverkas genom att den biologiska mångfalden minskar, då framförallt
pungräkor kan slå ut delar av djurplanktonbestånden, sjöns ekologiska funktion förändras och dess
produktionsförmåga minskar. Dessutom förändras förutsättningarna för friluftslivet genom att fisken minskar i
antal och i vissa fall även i storlek. Av samma orsaker påverkas även miljömålet Ett rikt växt‐ och djurliv då den
biologiska mångfalden minskar och ekosystemen förändras. Utöver detta kan arters genetiska variation
förändras genom inkorsningar mellan arter eller varianter av exempelvis fisk då konkurrensförhållandena
förändras i sjön. Miljömålet Ett rikt växt‐ och djurliv innefattar även ett antal etappmål som kan påverkas av
inplanteringarna. Den ena är Ekosystemtjänster och resiliens ‐ ”Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som
påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013”. Då hittills genomförda
undersökningar tyder på att framförallt pungräkans betydande inverkan på ekosystemen även kan medföra en
ökad risk för algblomningar av cyanobakterier samtidigt som fiskproduktionen minskar bör de långsiktiga
effekterna av dessa utplanteringar därför utredas. Det andra etappmålet som kan påverkas är Invasiva
främmande arter där det anges att ”Invasiva främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald
samt socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för
bekämpning ska ha inletts senast 2015”. Som tidigare beskrivet bör det övervägas att klassificera pungräkan
som en invasiv främmande art i vissa områden.
Spridningsrisken nedströms längs raden av regleringsmagasin i älvdalarna är dessutom väsentlig för båda
arterna, varför även taggmärlan kan klassificeras som en främmande art. Däremot bör den inte klassificeras
som en invasiv främmande art som ger en väsentlig inverkan på ekosystemet, då dess negativa effekt inte är
lika stor och den endast som mest kan uppnå cirka 21 poäng enligt bedömningskriterierna ”Påverkansanalys för
främmande arter” (Enberg 2013).
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Det är däremot inte helt uppenbart att någon av arterna, och framförallt inte pungräkan, klarar av att etablera
stationära och självreproducerande bestånd i de grundare och mindre dygnsregleringsmagasinen längre ner
längs älvarnas huvudfåror. Eftersöken av de utplanerade kräftdjuren har endast i ett fåtal fall visat på bestånd
av pungräkor eller taggmärlor i dygnsregleringsmagasinen längs Umeälven. Om detta endast beror på bristande
djup i magasinen bortsett från i direkt anslutning till kraftverksdammarna, där vattenhastigheten istället
vanligen blir mycket hög då kraftverken körs, eller om det även beror på varmare vatten och större
fluktuationer i temperatur än i årsregleringsmagasinen, är däremot inte känt. Det kan även finnas bestånd av
taggmärlor eller pungräkor längs älven som inte har upptäckts då inte prover har kunnat insamlas och
analyseras från samtliga dämningsområden längs älven. Det bedöms däremot som mer sannolikt att
taggmärlorna klarar av att etablera bestånd i dygnsregleringsmagasinen längs älven, då dessa klarar av något
högre vattentemperaturer samt ett visst strömdrag och vanligen lever något grundare än pungräkorna.
Taggmärlorna är inte heller lika beroende av djupa områden för att undvika predation från planktonätande
fiskar som jagar med hjälp av synen.
Fortsatta uppföljningar av de utplanterade kräftdjuren är viktiga att genomföra för att undersöka den
långvariga effekten på ekosystemen, efter att dessa stabiliserats. Då de tidigare uppföljningarna av pungräkor
framförallt genomförts i andra älvar än Umeälven kan dessa undersökningar dock vara lämpligast att återuppta
där tillgången på bakgrundsdata är störst. Utsättningarna av taggmärlor har däremot framförallt följts upp
inom Umeälvens vattensystem och bör därför även fortsätta i längs denna älv. Både vid uppföljning av
pungräkor och taggmärlor bör de fortsatta uppföljningarna däremot inkludera hela ekosystemet, eller
åtminstone samtliga steg i näringskedjan, för att kunna förstå de kaskadeffekter som utplanteringarna medfört.
Även valet av tidpunkt på året är viktigt vid uppföljningar av näringskedjan, då undersökningar i bland annat
Blåsjön, Ajaure och Boksjöarna visat att exempelvis innehållet i magsäckarna hos fisk varierar kraftigt under
året, både i sjöar med pungräkor och med taggmärlor. Arternas variation i habitat och djup under året bör
därför även kunna ge varierande effekter på andra delar av ekosystemen.

Tack
Ett stort tack till Gösta Kjellberg som ringde upp mig för att få tag i kontaktpersoner längs älven för uppföljning
av fiskets utveckling efter utplanteringarna av pungräkor och taggmärlor. På det sättet startade även den
fortsatta processen med att följa upp utplanteringarna längs Umeälven och även stort tack till Göstas
värdefulla kommentarer på rapporten samt hans analyser av fiskmagar i Boksjöarna. Tack även till Jan‐Olof
Hagelberg och hans ivriga utforskningar av fiskbeståndet och förekomsten av taggmärlor i Boksjöarna samt
övre delen av Kirjesån, vilket har varit till nytta för detta projekt, samt tack till Olof Filipsson,
Sötvattenslaboratoriet, för tillgång till de opublicerade resultaten från provfisket i Övre Boksjön 2013. Ett stort
tack riktas även till Björn Kinsten samt Magnus Fürst för era värdefulla synpunkter och förslag till förbättringar
av rapporten.
Jag riktar även ett stort tack till alla som bidragit med fiskar eller fiskmagar för uppföljningen av spridningen
längs älven, Sven‐Olof Tellström (som inte längre finns med oss), Malte Anderback, Jon Forsgren, Mats From,
Åke Johansson, Ulla Kristoffersson, Olle Lindh, Fredrik Rönnholm, Tomas Omma, Jan‐ Erik Sorsén, Staffan
Wennstedt samt två fiskare i Gardiken med lokalanknytning (vars namn jag tyvärr glömt), som jag träffade när
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Bilaga 1.
Eftersök av inplanterade kräftdjur i Umeälvens vattensystem
Efter regleringen av älven har två olika kräftdjur planterats ut inom Umeälvens vattensystem i syfte att
förbättra fiskbeståndens tillgång på föda. De två kräftdjuren är Pallasea quadispinosa (Taggmärla) och Mysis
relicta (Pungräka). För att följa upp dessa utsättningar och eventuella fortsatta spridningar av dessa arter har
ett projekt påbörjats. Vi vill därför gärna ha er hjälp att spåra om dessa arter finns inom er del av älven.
Ett av de enklaste sätten att återfinna dessa arter är att undersöka fiskmagar. Om ni har möjlighet att skicka in
hela fiskmagar till oss när ni har varit ute och fiskat i ert område skulle det därför vara till mycket stor hjälp. Om
ni påträffar kräftdjuren direkt i vattnet kan ni naturligtvis även skicka in dessa!
För att det ska vara möjligt att artbestämma innehållet får inte detta ha hunnit brytas ner för mycket i magen.
Därför måste magsäcken antingen frysas så fort som möjligt och därefter levereras/skickas fryst till oss eller
konserveras på annat sätt. Om ni vill konservera magarna på annat sätt så kontakta oss innan ni fiskar så
skickar vi burkar och konserveringsmedel till er.
Märk upp varje magsäck med var och när fisken är fångad samt vilken fiskart det rör sig om. Detta kan antingen
göras på en bit papper som rullas ihop och stoppas in en bit i strupen/tarmen eller direkt på påsen. Genomför
märkningen med en vattenfast penna! Blyerts på papper eller tuschpenna på påsen! Kontakta oss innan ni
skickar några frysta magsäckar så att vi kan ta emot dem och de inte hinner tina upp längs vägen.
Proverna skickas till:
Aquanord AB, Bondevägen 4, 923 32 Storuman
070‐3542856, tina@aquanord.se

Fångstplats: _____________________________________
Datum: _________________________________________
Fiskart:__________________________________________
Inlämnad av: (frivilligt) _____________________________

Tack på förhand! Tina Hedlund, Aquanord AB
Lite artfakta om de eftersökta arterna
Pallasea quadispinosa
Taggmärlan kan växla mellan gulgrå till brunröd‐olivbrun eller tegelröd och kan bli upp till 27 mm lång.
Karaktäristiskt för arten är de fyra bakåtpekande taggarna på bakkroppen. Hos vissa individer kan dessa dock
vara reducerade i antal och storlek.
Taggmärlan förekommer både på djupt och grunt vatten, inne bland vegetation
samt i rinnande vatten och har även en viss förmåga att vandra uppströms. Den
är allätare och livnär sig bland annat på alger samt på mindre kräftdjur och
vattenlevande insekter. Den lever vanligen nära botten men kan även ta simturer
i den fria vattenmassan och klarar av varmare vatten än pungräkan varför denna
art är mer sannolik att påträffa nedanför de stora årsregleringsmagasinen i övre
delen av älven än pungräkan.
Mysis relicta
Pungräkan är visserligen generellt sett vanligare förekommande än taggmärlan i sjöar i norra Europa och
Östersjön men är samtidigt mer känslig mot höga temperaturer och låga syrgashalter. Pungräkan kan bli upp till
20–25 mm lång och kroppen är till stor del transparent, vilket fungerar som skydd mot predation. På kroppens
undersida har honorna ett så kallat marsupium där de kan bära cirka 40‐50 ägg.
Pungräkan är känd för sina omfattande dagliga förflyttningar i djupled, där den
kan förflytta sig över 100 meter per dygn. Förflyttningen påverkas av både ljus
och temperatur men sannolikt också av rovdjur. På natten befinner sig
pungräkan vid språngskiktet högre upp i vattnet där de äter växt‐ och
djurplankton för att på morgonen simma mot botten. De genomför även
horisontella vandringar under året och uppehåller sig i grundare områden
under vintern och i djupare områden under sommaren.
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Lista över sjöar och magasin där dessa kräftdjur kan påträffas
Nedan finns en lista med de sjöar/magasin där något av dessa kräftdjur är utplanterade eller dit de skulle kunna
ha spridit sig längs Umeälvens vattensystem. Det är även från dessa sjöar eller magasin som vi vill få in prover
för att se om de fortfarande finns kvar i sjön/magasinet och om de har spridit sig till nya områden. Vi ber därför
om er hjälp att få in prover från ert område av Umeälvens vattensystem!
Abelvattnet
Bleriken
ÖvreBjörkvattnet
Nedre Björkvattnet

Pallasea inplanterad
Pallasea påstås finnas
Pallasea har vandrat ned
Pallasea påstås finnas

Överuman
Ahasjön
Västansjön
Lill‐Laisan
Stor‐Laisan
Gäutan
Ajaure

Pallasea inplanterad
Pallasea påstås finnas
Pallasea påstås finnas
Pallasea påstås finnas
Pallasea påstås finnas
Pallasea inplanterad
Pallasea inplanterad

Gardiken
Badtjärn
Umnässjön

Pallasea inplanterad
Pallasea påstås flyttad från Gardiken
Mysis inplanterad

Övre Boksjön
Nedre Boksjön
Atjeken
Övre och nedre Lumnien
Kirjesån

Pallasea inplanterad
Pallasea finns
Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea kan ha vandrat ned

Gardsjön
Gardsjöbäcken

Pallasea inplanterad
Pallasea kan ha vandrat ned

Storjuktan
Blaiksjön
Juktån

Mysis inplanterad
Mysis kan ha överletts
Mysis kan ha vandrat ned

Storuman
Stenselemagasinet
Grundforsmagasinet
Rusforsmagasinet
Bålforsmagasinet
Betselemagasinet
Hällforsmagasinet
Umeälven (Tannsele)
ÖvreBjurfors Dämmområde
NedreBjurfors Dämmområde
Harrselemagasinet
Pengforsmagasinet
Ovan Stornorrfors

Mysis inplanterad, Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea inplanterad, Mysis kan ha vandrat ned
Pallasea inplanterad, Mysis kan ha vandrat ned
Pallasea inplanterad, Mysis kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned

Gautosjön
Laisan
Laisälven
Nedre Gautsträsket
Vindelälven

Pallasea inplanterad
Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea kan ha vandrat ned
Pallasea kan ha vandrat ned

Stornorrfors  havet

Mysis och Pallasea kan ha vandrat ned
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