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Bakgrund
Skansnässjön är en lågfjällsjö som ligger på 500 m.ö.h. på gränsen mellan Storumans och Vilhelmina kommun.
Utloppet rinner i sydlig riktning via Skansnäsån och Dalsån ut i översta delen av Vojmsjön och tillhör därmed
Ångermanälvens avrinningsområde. Sjön är 324 hektar stor och förhållandevis grund med ett flertal mindre
holmar. Skansnässjön ligger högt upp inom sitt avrinningsområde och har därmed endast ett fåtal tillflöden till
sjön förutom Simaskalbäcken, vilken mynnar i sjön strax uppströms dess utlopp i Skansnäsån (figur 1).
Enligt uppgifter från fiskerättsägare i sjön har abborren ökat
kraftigt i sjön samtidigt som öringen minskat i antal och även
fått en försämrad tillväxt. På uppdrag av Allner Isaksson
analyserade och åldersbestämde Aquanord AB en öring från
Skansnässjön under våren 2014. Denna öring var mycket
mager, hade en dålig tillväxt efter fyra års ålder och en stor
mängd parasiter på mage och tarmar men även på hjärtat. Tre
möjliga förklaringar till detta fanns:
1. Öringen genomförde ett byte av födoval till följd av en
ökad storlek och utsattes därefter för hård konkurrens om
denna föda, vilket fick tillväxten att avstanna efter fyra års
ålder.
2. Öringen livnärde sig under sina första två år i
Skansnässjön på infekterade kräftdjur vilka agerade
mellanvärdar för parasiter, vilket medförde att öringen under
sitt fjärde levnadsår var så infekterad att tillväxten avstannade.
3. En kombination av båda ovan angivna scenarion då den
undersökta öringen både var kraftigt infekterad av parasiter
och i princip helt saknade maginnehåll.
För att försöka utreda tillståndet hos fiskbeståndet i
Skansnässjön och förklara den upplevda försämringen av
öringbeståndet samlades fler fiskar in för analys under hösten
2014.

Figur 1. Karta över Skansnässjön med avinningsområde och
utloppsbäck ned till Vojmsjön.

Material och metod
Allner Isaksson lånade två bottensatta nordiska översiktsnät av Aquanord AB och lade ut dem enligt kartan i
figur 2 relativt strandnära och med ett maximalt djup om cirka tre meter. Endast ett nät lades dock ut per natt
varför fisket genomfördes 2014-09-16 till 2015-09-18.
Efter nätupptagningen hölls fisken från vartdera nätet
separerad och hölls även så långt som möjligt kyld fram till
leverans hos Aquanord AB som därefter provtogs fisken med
avseende på art, längd och vikt. Dessutom provtogs alla
öringar, rödingar och abborrar med avseende på ålder, kön,
könsmognad, antal parasiter samt maginnehåll och för öringen
och rödingen angavs även köttfärg.
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Figur 2. Karta över Skansnässjön. Översiktsnätens placeringar är
inringade med röda ovaler. Datumen anger datum för vittjning.
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Resultat
Totalt fångades och levererades 26 abborrar, 10 öringar, 3 rödingar och 12 elritsor med en sammanlagd vikt
på 3961 g. Fångsten per nätansträngning (CPUE) blev därmed 25,5 fiskar eller 1980,5 gram per nät (tabell 1).
Tabell 1. Insamlad fisk från Skansnäsån. Längden anges i mm och vikten i g.
Antal

Antal/nät

Öring
Röding
Abborre
Elritsa

10
3
26
12

Summa
CPUE

51

5
1,5
13
6

Vikt

Vikt/nät
894
456
2561
50

447
228
1280,5
25

Medellängd
196,4
244,3
166,9
77,8

Minlängd

Maxlängd Medelvikt Minvikt

124
230
55
60

314
256
320
100

89,4
152
98,5
4,2

Maxvikt

19
130
1
1

274
169
479
8

3961
25,5

1980,5

Jämfört med andra sjöar inom Storumans och Vilhelmina kommuner som minst hyser bestånd av abborre
samt öring och/eller röding och som finns inlagda i Fiskeriverkets provfiskedatabas NORS var den totala
fångsten per nät ungefär dubbelt så stor både gällande antal per nät och vikt per nät. Fångsten av öring var
cirka tio gånger högre räknat som antal per nät och knappt tre gånger högre räknat som vikt per nät jämfört
med dessa sjöar. Fångsten av röding var däremot något lägre än medelvärdet för dessa sjöar gällande antal
per nät men drygt dubbelt så stor gällande vikt per nät. Abborren var extremt talrik i Skansnässjön med cirka
hundra gånger så många abborrar per nät än i övriga sjöar samt 75 gånger högre vikt per nät. I många av de
andra sjöarna har däremot även andra arter påträffats, varav sik ofta utgör en stor del av den totala fångsten.
Detta medförde sammantaget att öringen var talrikare än i många andra sjöar med samma eller en liknande
kombination av arter men hade en väsentligt lägre medelvikt. Rödingen hade en högre medelvikt än i liknande
sjöar och abborren var mycket talrik men hade en något lägre medelvikt jämfört med i liknande sjöar. Vid
insamlingen av fisk i Skansnässjön användes dock endast två nät vilka båda lades relativt strandnära. Detta
medförde dock sannolikt en viss överskattning av mängden fisk samt möjligen även en underskattning av
storleken på fisken då vanligen många av de yngre årsklasserna av fisk återfins i de strandnära områdena.
Längdfördelning
Längdfördelningen hos den fångade öringen, rödingen och abborren visas i figur 3. Den största öringen var
314 mm lång och vägde 274 g. Medelstorleken hos öringen var 196,4 mm och 89,4 g. Den största rödingen i
fångsten var 256 mm lång men var inte den tyngsta utan vägde 157 g. Medellängden för rödingen var 244,3
mm och medelvikten 152 g, dock fångades endast tre relativt jämnstora rödingar (se tabell 2). Den största
abborren var 320 mm lång och vägde 479 g medan medelstorleken för abborre i fångsten var 166,9 mm och
98,5g.
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Figur 3. Längdfrekvensdiagram för öring, röding och abborre i Skansnässjön.
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Spridningen i storlek var därmed större hos abborren än hos öringen och framförallt jämfört med hos
rödingen. Trots avsaknaden av små öringar i fångsten, sannolikt beroende på att dessa håller sig i biflödena till
sjön under de första levnadsåren, var medelvikten dock högre hos abborren än hos öringen.
Ålder
För att undersöka öringens, rödingens och abborrens åldersfördelning och tillväxt i Skansnässjön
åldersbestämdes fiskarna av dessa arter med hjälp av otoliterna eller gällocken (abborre). Av de tre fångade
rödingarna var två stycken 6+, dvs. sex år plus en tillväxtsäsong och den sista rödingen var 4+. Öringen var
från 2+ till 8+ i ålder och avsaknaden av de yngsta årsklasserna beror sannolikt på att öring vanligen växer upp
i rinnande vatten under de första åren innan den vandrar ut i sjömiljöer. Abborren däremot som är en
utpräglad sjölevande art påträffades från årsyngel (0+) upp till en ålder av 10+.
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Figur 4. Åldersfrekvensdiagram i Skansnässjön.

Könsmognad
Det finns ofta ett motsatsförhållande mellan tillväxt och könsmognad hos fisk eftersom
könsmognadsprocessen, framförallt rombildningen hos honor, är så energikrävande att tillväxten minskar. I
en sjö med goda näringsförhållanden och därmed bra födotillgång satsar fisken ofta på att skjuta upp leken
något år, för att hinna växa sig ännu större och därmed kunna bilda en större mängd rom/mjölke till leken,
vilket i sin tur ger upphov till fler avkommor. I en sjö med dålig näringstillgång eller hård konkurrens, känner
fisken istället på sig att den bästa strategin är att leka vid en lägre ålder och/eller storlek och hinna få några
avkommor alls, (även om dessa i så fall blir färre), än att riskera att dö i förtid och inte kunna leka
överhuvudtaget. Naturligtvis återfinns dock alla kombinationer av dessa två strategier i naturen beroende på
de lokala förutsättningarna i sjön.
I Skansnässjön utgjordes rödingfångsten av två honor samt en hane. Båda honorna var fullt könsmogna och
rommen var nästan helt utvecklad och honorna skulle därmed leka något senare under hösten. Hanen
däremot, vilken var den längsta av de tre rödingarna och en av de två äldsta rödingarna, skulle däremot inte
leka under hösten. Han bör dock vid sin ålder ha hunnit bli könsmogen varför avsaknaden av mjölke sannolikt
var beroende på ett livsstrategiskt val. Av de fångade öringarna var två honor sannolikt utlekta då insamlingen
av fisk uppenbarligen skett efter öringens lekperiod. Dessa båda honor var i åldern 5+. De övriga öringarna
visade inga tecken på att varken redan ha hunnit leka under hösten eller planerat att de skulle leka. Av de
kvarvarande öringarna fanns tre könsmogna hanar som inte skulle leka, två könsmogna honor som inte skulle
leka samt tre unga öringar som ännu inte blivit könsmogna. Könsmognaden hos öringen verkar därmed infalla
vid cirka 3+ för hanar och vid cirka 4+ för honor, även om vissa individer möjligen inte leker förrän ytterligare
något år senare. Abborren var könsmogen och skulle leka från och med fyra års ålder för hanar och sex års
ålder för honor. Från och med dessa åldrar verkar abborren däremot leka varje år.
Tillväxt
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Tillväxten var relativt jämförbar mellan de tre åldersbestämda arterna i Skansnässjön även om abborren växte
något snabbare än öringen och rödingen.
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Figur 5. Tillväxt i Skansnässjön hos öring, röding och abborre.

Detta innebar samtidigt att även om abborren hade en relativt normal, eller eventuellt något bättre tillväxt än
i andra sjöar inom Storuman och Vilhelmina kommuner, så hade både rödingen och öringen en dålig eller
mycket dålig tillväxt i Skansnässjön. Tillväxten har i nedanstående diagram jämförts dels mot medelstorleken
vid olika åldrar för alla öringar respektive rödingar som Aquanord AB har åldersbestämt inom Storumans- och
Vilhelmina kommuner samt dels mot tillväxten i den relativt jämförbara Västansjön. Västansjön saknar dock
abborre och tillväxtanalyserna i denna sjö har tidigare genomförts av Sötvattenslaboratoriet.
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Figur 6. Tillväxt hos öring, röding och abborre i
Skansnässjön jämfört med medelvärden för av Aquanord
AB analyserade fiskar inom Storumans och Vilhelminas
kommuner samt öringens och rödingens tillväxt i
Västansjön.
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Öringen hade enligt figur 6 en mycket sämre tillväxt än i andra sjöar i Storumans och Vilhelmina kommuner.
Många av de största öringarna i jämförelsematerialet har däremot fångats i Umeälven eller i större sjöar
varför förutsättningarna för en god tillväxt kan vara bättre om en god tillgång till mindre fisk finns i området.
Tillväxten var dock även sämre än i den relativt jämförbara Västansjön. Rödingen hade en något mer normal
tillväxt jämfört med i andra sjöar inom de aktuella kommunerna även om röding i Västansjön växte ännu
bättre. Tillväxten hos abborren var lika bra som i andra sjöar inom de två aktuella kommunerna.
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Figur 7. Födoval hos den analyserade fisken i Skansnässjön. Värdena anges som procent av total fyllnadsgrad i magen.

Fyllnadsgrad %

Bosmina, Daphnia, Eurycerus och Bythotrephes är olika frisimmande hinnkräftor. Hinnkräftorna är jämfört
med övriga insekter och kräftdjur i dieten i Skansnässjön små i storleken och Bosmina är med god marginal
den minsta av de fyra hinnkräftorna i Skansnässjön då den art av Bosmina som vanligen påträffas i dessa
områden blir inte större än 0,3-1mm i längd. Eftersom röding är den av dessa tre fiskarter som är effektivast
på att fånga små djurplankton har rödingen i Skansnässjön därför specialiserat sig och/eller genom hård
konkurrens tvingats till att nästan enbart livnära sig
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Figur 8. Fyllnadsgrad i magarna (medelvärde).
Felstaplarna anger högsta och lägsta påträffade
fyllnadsgrad för vardera arten.
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Rödingen hade en konditionsfaktor på 1,04 och var därmed relativt normal i kroppsformen. Fultons
konditionsfaktor är ett indexvärde som visar förhållandet mellan längd och vikt hos laxartad fisk. Den
𝑊
beräknas enligt formeln 𝐾 = 100 ∗ 𝐿3 där K är konditionsfaktorn, W är vikten i gram och L är längden i cm. En
konditionsfaktor på cirka 1 anses normal för de flesta laxartade fiskar. Rödingens konditionsfaktor i
Skansnässjön var dock sannolikt något överskattad då den på året sena insamlingen av fisk medförde att
rödingen hunnit anlägga mer och större rom än vid ett normalt provfiske, vilket ökade indexvärdet.
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Öringen hade den näst högsta fyllnadsgraden och levde av bottenlevande insekter, landlevande insekter och
en del djurplankton inklusive märlkräftan Gammarus. De yngsta öringarna hade ätit bottenlevande insekter i
form av nattsländelarver, snäckor och fjädermygglarver. Därefter verkar öringen för en kort period övergå till
att äta Gammarus. Konkurrensen om Gammarus var dock mycket hård med abborren, vilken huvudsakligen
verkar leva på detta relativt stora och näringsrika kräftdjur i Skansnässjön. Vissa öringar hade på grund av
konkurrensen med övriga arter valt att specialisera sig på Daphnia eller landlevande skinnbaggar. De äldre
öringarna hade ätit en hög andel föda som härstammade från land samt bottenlevande insekter som
buksimmare och nattsländelarver. Ingen av öringarna hade däremot någon fisk i magen trots att öring relativt
tidigt kan övergå till en fiskdiet om bara tillgången på byten i lämplig storlek finns tillgänglig. Trots den relativt
höga fyllnadsgraden i magarna var öringen dock mager och hade i medeltal en konditionsfaktor på endast
0,89. En viss del av detta beror dock på att de könsmogna öringarna till skillnad från rödingen hade hunnit
leka och därmed förlorat en hel del i vikt. Åldersanalyserna av otoliterna visade dock att tillväxten sjönk
väsentligt efter de 3-4 första tillväxtsäsongerna, d.v.s. vid ungefär samma ålder som öringen slutade äta
Gammarus på grund av en för hög konkurrens från abborren. Köttfärgen hos öringen var vit till svagt skär,
endast en öringhona hade en köttfärg som kunde bedömmas som skär. Detta avspeglar den låga andelen
kräftdjur (djurplankton och Gammarus) i dieten.
Abborren, vilken hade den bästa tillväxten i Skansnässjön, åt huvudsakligen Gammarus och en del andra
djurplankton. De yngsta abborrarna hade ätit den lilla hinnkräftan Bosmina. Konkurrensen om dessa
hinnkräftor med rödingen var däremot hård och de yngsta abborrarna hade därför en förhållandevis låg
fyllnadsgrad i magen. Följande år fortsatte abborren att äta en del Bosmina men utökade även kosten med de
något större hinnkräftorna Daphnia och Eurycerus samt började äta Gammarus. Även detta år konkurrerade
abborren därmed med rödingen men utökningen av kosten medförde en förbättrad konkurrensmöjlighet om
födan för abborren och fyllnadsgraden i magen ökade. Från och med den tredje tillväxtsäsongen minskade
andelen hinnkräftor i födovalet och abborren övergick nästan helt till att äta Gammarus. Några av de större
abborrarna hade även ätit fisk, men detta utgjorde dock endast ett litet inslag i dieten. Abborren var dock den
enda av de tre fiskarterna i Skansnässjön där rester av fisk hittades vid magsäcksanalyserna hos de insamlade
individerna.
Parasiter
Abborren hade därmed den bästa tillväxten i sjön beroende på att dessa var de bästa konkurrenterna om
Gammarus, vilket är ett relativt stort kräftdjur som utgör en bra föda för fisk. Detta födoval hade däremot
även en stor nackdel då Gammarus är mellanvärd för parasiten Cystidicola farionis, en nematod (rundmask)
som lever i simblåsan hos fisk. Denna är visserligen tidigare endast känd hos laxfiskar, varför några exemplar
av denna bör samlas in för att säkerställa artbestämningen. Det mesta tyder dock på att det är denna
nematod som påträffats hos nästan alla abborrar i Skansnässjön (21 av 26 abborrar). Endast fyra abborrar
kunde konstateras vara fria från parasiter vid provtagningen. Tre av dessa var i åldern 0+ och hade därmed
inte hunnit börja äta Gammarus och den fjärde var den största abborren i fångsten. En abborre var dock i så
dåligt skick vid provtagningen att det inte gick att säkerställa om denna hade några parasiter. Hos de abborrar
som hade parasiter i simblåsan kunde mellan 5 och ett 40-tal individer räknas per abborre.
Den hårda konkurrensen om födan och framförallt om Gammarus medförde att rödingen tvingades leva på
djurplankton. Diphyllobothrium spp. (måsbinnikemask och dykandsbinnikemask), vilka sätter sig som cystor på
tarmar och magsäck, använder hoppkräftor (ett djurplankton) som mellanvärdar i sin livscykel. Trots att inga
hoppkräftor påträffades i magarna medför rödingens djurplanktondiet sannolikt att även hoppkräftor ingår i
födan, vilket skulle förklara den höga andelen parasitering hos rödingen med 30-40 cystor per röding.
Förutom dessa påträffades även maskar fritt i bukhålan hos två av rödingarna. Då Diphyllobothrium spp. sällan
påträffas utanför cystorna kan detta möjligen vara en tredje parasitart, eventuellt binnikemasken
Triaenophorus nodulosus.
Öringen hade klarat sig något bättre från parasiter, troligen som en effekt av den höga andelen bottenlevande
samt landlevande insekter i dieten. Av de tio öringarna påträffades parasiter i simblåsan endast hos en öring
och även cystor av Diphyllobothrium spp. påträffades endast hos en öring. Däremot var flera öringar i relativt
dåligt skick vid provtagningen varför endast fyra öringar med säkerhet kunde förklaras fria från parasiter. Den
öring som undersöktes under våren 2014 hade även cystor på hjärtat, vilket skulle kunna vara plattmasken
Cotylurus erraticus, vilken påträffas hos laxfiskar och som använder snäckor som mellanvärdar.
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Diskussion och slutsatser
Abborren var mycket talrik i Skansnässjön och hade även en bra tillväxt. Som vuxen livnärde den sig nästan
uteslutande på Gammarus vilket medförde en hård konkurrens om denna föda med öringen och rödingen i
sjön. Rödingen tvingades därmed livnära sig på små djurplanktonarter då röding är effektivare på att fånga
dessa än både abborre och öring. Detta medförde i sin tur dock dels att rödingen var kraftigt infekterad av
parasiten Diphyllobothrium spp som använder vissa arter av djurplankton som mellanvärd i sin livscykel, men
det medförde även en hård konkurrens med årsynglen av abborre om de minsta djurplanktonen. I denna
konkurrens hade rödingen dock en fördel, till skillnad mot konkurrensen om Gammarus där abborren var den
starkare konkurrenten. Detta medförde att abborrens årsyngel fick en relativt tuff start med ont om föda
under sitt första levnadsår innan de var stora nog att äta större byten. Detta orsakade troligen en gallring av
tätheterna av abborrårsyngel, vilket i sin tur gav effekter på öringbeståndet. Öringen levde huvudsakligen på
bottenlevande och landlevande insekter på grund av den hårda konkurrensen med abborren om Gammarus.
Tillgången på dessa födotyper var inte tillräckligt stor för att upprätthålla en god tillväxt efter att öringen nått
en storlek om cirka 20 cm. Bristen på årsyngel av abborre (och andra arter) medförde även att det fanns få
fiskar i tillräckligt liten storlek för öringen att övergå till en fiskdiet och därigenom växa fortare. Endast hos ett
fåtal av de större abborrarna påträffades fisk i magsäcken. Abborrens dominans gällande valet att äta
Gammarus ledde däremot till att abborren i mycket hög utsträckning var infekterad av Cystidicola farionis i
simblåsan, vilken använder kräftdjuren Gammarus, Pallasea, Monoporeia eller Pontoporeia som mellanvärd.
För att förbättra tillväxten hos öringen behöver dessa en utökad tillgång till föda. Då fiskbeståndet som helhet
är relativt stort i sjön och med en god tillväxt hos abborren är det som framförallt begränsar födotillgången i
nuläget det stora beståndet av abborre, då dessa är bättre konkurrenter om födan än öringen. En utgallring av
abborre genom ett ökat fiske på denna art skulle leda till en minskad konkurrens om framförallt Gammarus.
Detta skulle förhoppningsvis leda till att öringen, men även rödingen till större del kunde utnyttja dessa
kräftdjur i födovalet och därigenom leda till en ökad tillväxt. En indirekt effekt skulle även kunna bli en
minskad konkurrens om den lilla hinnkräftan Bosmina mellan rödingen och årsynglen av abborre om rödingen
till större del kunde äta Gammarus. En minskad konkurrens om Bosmina skulle i sin tur kunna leda till en ökad
överlevnad hos årsyngel av abborre, vilket skulle medföra en ökad tillgång till småfisk för öringen att äta och
därigenom skulle öringen lättare kunna övergå till en fiskdiet och få en ytterligare utökad tillväxt. Om öringen
inte börjar äta upp årsynglen av abborre kommer detta däremot att återigen medföra ett ökat abborrbestånd
i sjön. Om öringen, men framförallt rödingen, fick en ökad tillgång på Gammarus skulle dock
parasiteringsgraden av Cystidicola farionis i simblåsan kunna öka samtidigt som parasitcystorna av
Diphyllobothrium spp. på tarmarna och magsäcken skulle kunna minska. En av arterna av Diphyllobothrium
spp. kan infektera människor om fisken inte tillagas tillräckligt, denna risk skulle dock minska med en minskad
infektion av denna binnikemask. Cystidicola farionis smittar däremot inte till människor.
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