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Sammanfattning
En genetisk studie har genomförts av vild och odlad lax från Göta älvs vattensystem. Syften
har varit att (1) studera i vilken mån vildfödd lax från olika biflöden representerar genetiskt
åtskilda bestånd, att (2) närmare försöka kartlägga förekomst och ursprung hos oklippt
"främmande" lax med förmodad odlingsbakgrund som fångats i Lilla Edets avelsfiske under
senare år och undersöka om "felvandring" av odlad lax kan ha påverkat den vilda laxen
genetiskt sett, att (3) skatta den genetiskt effektiva populationsstorleken hos framförallt
Säveåns lekbestånd, samt (4) bedöma "genetisk status" hos dagens kompensationsodlade
stam av lax i Göta älv (grad av ursprunglighet och mängd variation).
Resultaten visar att laxen i biflödena Säveån och Grönån skiljer sig åt genetiskt och utgör
reproduktivt åtskilda bestånd. Huruvida de mindre biflödena Mölndalsån och Sköldsån utgör
separata bestånd är svårare att fastslå på grund av ett alltför begränsat material. En jämförelse
med DNA från gamla laxfjäll insamlade 1932 visar vidare att laxbeståndet i Säveån endast
har förändrats marginellt och kan betraktas som genetiskt ursprungligt. Den skattade
genetiskt effektiva populationsstorleken per generation hos dagens bestånd av lax i Säveån
(Ne ≈ 72-145) framstår inte som alarmerande låg ur ett kortsiktigt bevarandeperspektiv.
Samtidigt finns tecken på att Säveåns laxbestånd har minskat i numerär sedan första halvan
av 1900-talet, och dagens smoltproduktion bedöms också ligga långt under sin potentiella
nivå. Åtgärder som syftar till att öka lekbeståndets storlek förefaller därför befogade.
Den kompensationsodlade (fettfeneklippta) laxstammen i Göta älv är genetiskt lik sitt
ursprung från Säveån, men tycks till viss del ha förlorat genetisk variation sedan den
etablerades under slutet av 1980-talet. Förlusten kan antingen bero på att få föräldrar
användes när stammen grundades och/eller att den effektiva populationsstorleken varit låg
under den senaste 20-årsperioden. Åtgärder som kan vidtas för att minimera fortsatta förluster
av genetisk variation och inavel inkluderar ett ökat antal föräldrafiskar, inkorsning av
vildfödd lax och förändrade avelsrutiner.
Så mycket som 70-75% av den lax med fettfenan kvar som provtogs i Göta älvs avelsfiske
2010 var av främmande genetiskt ursprung. Detta indikerar i sin tur att omkring 40% av all
lax (klippt och oklippt) som nådde området nedströms Lilla Edet var främmande, vilket utgör
en oroväckande hög andel. Den främmande laxen tycks representera flera, genetisk
sinsemellan olika, stammar vars respektive ursprung är oklart. En majoritet av individerna
uppvisade dock fenskador, vilket antyder att de är uppvuxna i odling. Fortsatt genetisk
övervakning behövs för att identifiera eventuellt ökad förekomst i Göta älvs biflöden av
vildfödda hybrider med felvandrad lax av avvikande ursprung.
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Introduktion
En långsiktigt hållbar förvaltning av våra fiskarter kräver kunskap om hur dessa är uppdelade
i lekbestånd1. Om inte beståndsstrukturen tas hänsyn till finns risk att lokala bestånd
överexploateras eller i värsta fall utrotas vilket kan leda till att viktig biologisk variation samt
framtida fiskemöjligheter går förlorade. En beståndsbaserad förvaltning kräver bl.a. kunskap
om hur den genetiska variationen är fördelad mellan olika bestånd, samt i vilken utsträckning
de enskilda bestånden bidrar till den totala produktionen. Denna kunskap är nödvändig för att
t.ex. kunna anpassa och styra fiskeuttaget på ett lämpligt sätt så att inte svagare bestånd
överexploateras. Kunskap om beståndsstrukturen är också nödvändig vid planering,
genomförande och uppföljning/utvärdering av fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättningar av
odlad fisk (t.ex. Dannewitz m.fl. 2010).
I Östersjön har bestånden av lax kartlagts relativt väl genetiskt sett (t.ex. Säisä m.fl. 2005).
Denna information används också i förvaltningen, bland annat som grund för indelning av
Östersjöns laxbestånd i förvaltningsenheter (ICES 2011). Laxen på svenska västkusten har
inte studerats lika ingående, och det finns idag ingen komplett genetisk kartläggning av
bestånden. Målsättningen i framtiden är dock en förvaltning baserad på beståndsspecifika mål
(NASCO 2009).
Vad gäller beståndsstrukturen på västkusten finns en del studier publicerade som angriper
specifika frågeställningar på ett mer regionalt plan (t.ex. Jansson 1997), samt en större studie
om hur laxen koloniserade Östersjöområdet där några mindre stickprov från svenska
västkusten ingår (Nilsson m.fl. 2001). Enstaka stickprov av lax från Grönån, Säveån och den
odlade stammen i Göta älv har analyserats av Laxforskningsinstitutet (Öst & Jansson 2001).
Främmande lax av Östersjöursprung som odlats och satts ut med metoden "fördröjd
utsättning" och som i hög utsträckning visade sig vandra fel (bl.a. upp i Halländska åar), har
också påvisats med genetisk metodik (Pedersen m.fl. 2007). I tidigare studier har även
förekomst av hybrider mellan lax och öring i Grönån (biflöde till Göta älv) konstaterats med
hjälp av genetiska data (Jansson m.fl. 1991).
Trots att det inte finns någon heltäckande genetisk studie av svensk västkustlax, indikerar
ovan nämnda resultat att genflödet mellan vattendragen är begränsat och att det sannolikt
förekommer ett flertal mer eller mindre isolerade lokala bestånd. Ett syfte med denna studie
var att genomföra en detaljerad kartläggning av laxens beståndsstruktur i Göta älv, samt
genom jämförelser med historiska prover studera eventuella genetiska förändringar över tid,
t.ex. orsakade av utsättningar av främmande stammar.
I en tidigare genetisk studie av lax från Göta älv fann man att biflödet Säveån sannolikt hyser
ett väl avgränsat och unikt lekbestånd (Rüetschi m.fl. 1986). Dock kunde man inte studera
frågan om laxen i Säveån förändrats över tid eftersom inget historiskt referensmaterial fanns
tillgängligt. I samma studie påvisades inga skillnader mellan den odlade Götaälvstammen
som innan 1986 användes för utsättningar i älven, och lax från Grönån och Lagan.
Avsaknaden av genetiska skillnader mellan lax från de övre delarna av Göta älv och Lagan
kunde enligt författarna bero på att Laganlax under åtminstone två tidigare år hade satts ut i
Göta älv. Samtidigt påpekades att möjligheten att påvisa eventuella skillnader var begränsad
eftersom relativt få lågvariabla markörer (allozymer) användes. Oss veterligen finns inga

1

Med bestånd avses genomgående i denna rapport individer inom en art som tack vare att de i hög grad
fortplantar sig med varandra bildar en genetiskt homogen grupp (en lokal population).
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ytterligare genetiska studier gjorda som beskriver laxens beståndsstruktur inom Göta älvs
vattensystem.
Ett annat syfte med denna studie var att undersöka förekomsten av främmande lax vid
avelsfisket i Lilla Edet. I två tidigare studier utförda vid Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium
(Dannewitz & Prestegaard 2008 & 2009) påvisades omfattande inslag av genetiskt
främmande lax i stickprov tagna under lekuppvandringen 2008 i Lagan och Göta älv. Många
av de avvikande laxarna, som hade sina fettfenor kvar, uppvisade yttre skador som antydde
att de härstammade från odlingar. Dessutom var en majoritet av de främmande laxarna från
Göta älv genetiskt lika de främmande fiskarna från Lagan. Jämförelser med data för ett stort
antal stammar i Östersjön visade att det inte handlade om sådan lax som vandrat fel (t.ex. som
ett resultat av fördröjd utsättning, vilket tidigare varit ett problem; Pedersen m.fl. 2007).
Eftersom det finns en uppenbar risk att felvandrande laxar tar sig upp i svenska vattendrag
och deltar i leken bör förekomsten av främmande lax övervakas kontinuerligt. Då denna
studie domineras av laxungar födda 2008-2010 har vi kunnat utvärdera i vad mån främmande
lax som vandrat upp i Göta älv under senare år även producerat avkomma.
Ett tredje syfte var att utvärdera avelsprogrammet i Lilla Edet, vilket bl.a. inkluderar en
analys av den genetiska variationsgraden hos dagens odlade stam samt en diskussion om
framtida avelsstrategi och stamhållning. Utsättningar av odlad laxsmolt i Göta älv har pågått
åtminstone sedan 1965 (Anon. 2005). Mellan 1965 och 1985 gjordes smoltutsättningar främst
som försök i Vattenfalls och Fiskeriverkets regi. Under denna period användes i första hand
avelsfisk av lokalt Göta älv-ursprung, men tvåårig smolt av Laganlax sattes ut vid åtminstone
tre tillfällen; 1969, 1972 och 1974 (Degerman m.fl. 1999). Dessa utsättningar utgjordes dock
av ett fåtal individer (2 381, 1 150 respektive 3 850 smolt). Sedan 1986 är Vattenfall AB
enligt vattendom skyldiga att odla och sätta ut 30 000 smolt av lax eller öring per år. Både lax
och öring sattes ut initialt, men sedan 1996 har endast lax nyttjats som utsättningsmaterial.
En ny odlingsstam etablerades i samband med att vattendomen trädde i kraft 1986 och
nuvarande laxförvaltningsplan för Göta älv utarbetades av dåvarande Fiskeristyrelsen,
länsstyrelsen, fiskevårdsområdena, kommunerna och Sportfiskarna. Lekfisk från Säveån
användes som avelsmaterial åren 1987-89. Målet var att använda 25 avelspar under vart och
ett av dessa år (totalt 75 par) för att starta upp den odlade stammen, vilket dock inte lyckades
fullt ut då endast uppskattningsvis mellan 60 och 70 par användes (Håkan Carlstrand, Havsoch vattenmyndigheten, muntl.). Från och med starten har all odlad smolt av den "nya"
avelsstammen i Göta älv varit fettfeneklippt.
Utöver de utsättningar som nämnts ovan har en del mindre omfattande utsättningar utförts i
de nedre delarna av Göta älv, främst i Sportfiskarnas regi. Bland annat har det satts ut lax av
Säveå-ursprung i Mölndalsån. Förekomst av ytterligare enstaka utsättningar under tidigare år
av lax med främmande ursprung i olika delar av Göta älv kan heller inte uteslutas.
Frågeställningarna i denna studie kan sammanfattas enligt följande:


Kartläggning av beståndsstrukturen i Göta älv. Syftet är att studera i vilken mån
laxen i Göta älv-systemet består av isolerade lekbestånd, samt att skatta
variationsgraden inom bestånden (heterozygotigrad & antal genvarianter). Syftet är
även att studera om utsättningsverksamheten i Göta älv samt uppvandring av
främmande lax påverkat Säveålaxens genetiska särdrag.
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Förekomst av främmande lax i Göta älv. Vi har i tidigare studier visat att främmande
lax av odlat ursprung i varierande omfattning vandrar upp i vattendrag på västkusten
(Dannewitz & Prestegaard 2008 & 2009). Dock har möjligheten att bestämma
ursprunget på enskilda individer varit begränsat eftersom vi haft för lite information
om hur den vilda laxen på västkusten ser ut genetiskt. Dessutom har vi inte haft
tillgång till ett representativt stickprov från hela uppsteget 2008 och därför inte kunnat
uttala oss om totala andelen främmande lax. I denna studie ingår ett 90-tal oklippta
laxar från Lilla Edet, insamlade under i princip hela uppvandringssäsongen 2010.



Beståndens genetiska effektiva storlekar (särskilt med fokus på Säveån). Ett bestånds
genetiska status bestäms i hög grad av det genetiskt effektiva antalet individer (Ne)
och inte den totala beståndsstorleken (N). I praktiken är Ne ofta betydligt lägre än N.
Ett lågt Ne leder till snabbare slumpmässiga genetiska förluster och förändringar (s.k.
genetisk drift) och ökad inavel. Om kunskap finns om relationen mellan N och Ne kan
skattningar av den effektiva populationsstorleken även användas för att indirekt
uppskatta lekbeståndets totala numerär.



Status på den odlade stammen i Göta älv. Syftet är att studera om den odlade
stammen av Säveåursprung, som idag används för kompensationsutsättningar i Lilla
Edet, har förändrats sedan starten 1987. Frågan om den genetiska variationsgraden,
och hur den har förändrats över tid, är av särskilt intresse inför beslut om eventuell
inkorsning av vild fisk i framtiden.

Material & Metoder
Sammanlagt omfattar studien 498 laxar från Göta älv och Lagan (figur 1 & tabell 1). Delar av
detta material (från 2008) har ingått i tidigare genetiska analyser av fenklippt och oklippt lax
från avelsfiskena i Göta älv och Lagan (Dannewitz & Prestegaard 2008, 2009). Huvuddelen
av fisken har samlats in som stirr (laxungar) under 2009-2010 genom elfiske på kända
uppväxtområden. I samband med mätning och räkning har en mindre fenbit klippts av, och
fisken har därefter släppts tillbaka levande. Från den vuxna lax från Säveån som ingår i
materialet har fjällprov använts för genetisk analys. Det "historiska" provet från 1932
påträffades i Sötvattenslaboratoriets fjällarkiv. Den exakta fångstlokalen för fisken från 1932
och 1999 är inte känd, medan den vuxna fisken från 2009 kommer från sportfiske i området
vid Jonsered (tabell 1).
Ålder (och årsklass) för de elfiskade laxungarna har skattats utifrån kroppslängden och
kompletterande information från Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS; Degerman m.fl. 2010).
Ingen individ kunde säkert skattas till ålder 2+, även om enstaka sådana fiskar kan
förekomma i låg frekvens i materialet. För de vuxna laxarna har inga åldersbestämningar
(från tidigare fjälläsning) funnits att tillgå.
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Lilla Edet (avelsfiske)
Grönån
Sköldsån

Säveån
Mölndalsån
Säveån

Sköldsån

Grönån

(6)

(3)

(5)
(1)

(4)

(2)

Figur 1. Lokaler i Göta älv med biflöden där lax samlats in för genetisk analys. De numrerade
områdena på de nedre detaljkartorna är i tabell 1 benämnda (1) Partille, (2) Jonsered och (3) Lerum (i
Säveån), samt (4) Forsån, (5) Sörån och (6) Rapenskår (i Grönån).
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Tabell 1. Lax från Göta älv och Lagan som analyserats genetiskt. Stirr (laxungar) av åldern >0+
domineras av individer som utifrån sin längd åldersbestämts till 1+ (>95%).
Vattensystem/delområde
Göta älv
Huvudfåran (Lilla Edet)
-"-"Grönån
-"-"-"-"-"-"-"Sköldsån
-"Säveån
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Mölndalsån
Lagan
Avelsfisket
-"-

Insamlingslokal/kategori

År

Antal loci Totalt antal

Ålder

Antal

Fenklippt
Oklippt
-"Rapenskår
-"Sörån
-"-"Forsån
-"-"-

2008
-"2010
-"-"2009
2010
-"2009
2010
-"2009
2010
2009
-"-"-"-"2010
-"2009
-"-"1932
1999
2009

7
-"
9
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"

34
23
8

vuxen
-"-"stirr (0+)
stirr (>0+)
-"stirr (0+)
stirr (>0+)
stirr (>0+)
stirr (0+)
stirr (>0+)
stirr (>0+)
-"stirr (0+)
stirr (>0+)
stirr (0+)
stirr (>0+)
vuxen
stirr (0+)
stirr (>0+)
stirr (0+)
stirr (>0+)
stirr (?)
vuxen
-"stirr (>0+)

57
20
89
3
8
8
9
10
10
10
10
8
8
14
1
4
12
5
60
2
21
3
1
34
23
8

2008
-"-

7
-"-

25
35

vuxen
-"-

25
35

Lerum
-"Jonsered
-"-"-"-"Partille
-"-"Okänd lokal
-"-

Fenklippt
Oklippt

Totalt

-

57
20
89
11
8
19
10
20
8
8
15
21

62
25

498

498

Molekylära analyser
De totalt nio mikrosatellit-markörer som analyserats är Ssa289 (McConnell m.fl. 1995),
Ssa85, Ssa197, Ssa171, Ssa202 (O’Reilly m.fl. 1996), SsOsl85, SsOsl311, SsOsl417 och
SsOsl438 (Slettan m.fl. 1995). I det tidigare analyserade materialet från 2008 saknas dock
data för Ssa289 och SsOsl438.
För extraktion av genomiskt DNA användes antingen fena förvarad i sprit eller torkade fjäll.
Metoderna för DNA-extraktion, PCR och mikrosatellitanalys följer Palm m.fl. (2008) med
mindre modifieringar. Det historiska stickprovet från Säveån-1932 krävde dock en mer
tidskrävande procedur. Kokning med efterföljande mikrofiltrering användes för att
koncentrera DNA:t och möjliggöra analys av längre (ej nedbrutna) fragment. Därefter
amplifierades 96 prov som "multiplex" (alla nio markörer i samma PCR-reaktion). Av de
individer som visade sig amplifiera bäst valdes 34 stycken ut för fortsatt analys. Nytt DNA
från dessa individer extraherades och filtrerades enligt ovanstående protokoll, men denna
gång gjordes en separat PCR-reaktion för respektive mikrosatellit för att ytterligare öka
möjligheterna att erhålla resultat av god kvalitet.
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Statistiska analyser
Ett antal olika metoder och program har använts vid den statistiska bearbetningen av
genetiska data. Mängd och fördelning av genetisk variation har skattats med hjälp av FSTAT
(Goudet 1995) som även använts vid test för avvikelser från Hardy-Weinberg-proportioner
samt kopplingsjämvikt (linkage equilibrium). Genetiska likheter/skillnader mellan stickprov
har illusterats med hjälp av s.k. PCA-analys (PCAGEN, Goudet 1999) samt med s.k.
neighbor-joining dendrogram (PHYLIP, Felsenstein 2004) baserade på parvisa genetiska
avstånd (Cavalli-Sforza & Edwards 1967).
För identifiering av genetiskt avvikande individer (genotyper) i materialet har faktoriell
korrepondensanalys och GENETIX (Belkhir m.fl. 2001) använts i kombination med
datorsimulerade genotyper av känd bakgrund (HYBRIDLAB, Nielsen m.fl. 2006). Med
programmet GENECLASS 1.0 (Cornuet m.fl. 1999) har s.k. assignment-test utförts för att
beräkna sannolikheter att individer härstammar från olika kända bestånd.
Genetiskt effektiva beståndsstorlekar per generationsintervall (Ne) och år (Nb) har skattats
utifrån graden av avvikelse från kopplingsjämvikt inom årsklasser (LDNE; Waples 2006;
Waples & Do 2008) samt från observerade genetiska förändringar (TEMPOFS, Jorde &
Ryman 2007) i kombination med demografiska data enligt Jorde & Ryman (1995, 1996).
Appendix 1 innehåller en sammanställning över data och antaganden som använts för att ta
fram relevant demografisk information.

Resultat
Genetisk variation
Överlag var mängden genetisk variation (förväntad heterozygositet och allelic richness)
relativt hög och av samma storleksordning (tabell 2). Två av stickproven – Sköldsån-2010
och Mölndalsån-2009 – avvek dock genom att uppvisa påtagligt lägre variationsgrad.
Anledningen kan vara att de elfiskade ungarna härstammar från ett mycket begränsat antal
föräldrafiskar, vilket bl.a. förväntas leda till de s.k. heterozygotöverskott (fler heterozygota
genotyper än vad som förväntas enligt Hardy-Weinbergs lag) som återspeglar sig som
negativa FIS-skattningar (tabell 2). Liknande statistiskt signifikanta avvikelser (FIS<0)
förekom även i andra delar av materialet, vilket utöver få föräldrar även kan förklaras av
förekomst av hybrider mellan genetiskt distinkta populationer eller avelslinjer (en tolkning
som anförts för den främmande oklippta lax som fångades 2008 i Lagans och Göta älvs
avelsfisken; Dannewitz & Prestegaard 2008, 2009).
I några fall förekom istället signifikanta heterozygotunderskott (FIS>0; tabell 2). För den
oklippta laxen från Göta älv 2010 återspeglar detta sannolikt att stickprovet representerar fisk
från flera genetiskt distinkta bestånd (en s.k. Wahlund-effekt; se nedan). För det historiska
provet från Säveån-1932 berodde den genomsnittliga avvikelsen från Hardy-Weinberg på
avvikelser för två av markörerna (Ssa171 och Ssa202, de med längst DNA-fragment).
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57
20
89

11
8
19
10
20

8
8

15
21
62
25
34
23

8

25
35

Götaälv/FFK-2008
Götaälv/OKL-2008
Götaälv/OKL-2010

Grönån/Rapenskår-2010
Grönån/Sörån-2009
Grönån/Sörån-2010
Grönån/Forsån-2009
Grönån/Forsån-2010

Sköldsån-2009
Sköldsån-2010

Säveån/Lerum-2009
Säveån/Jonsered-2009
Säveån/Jonsered-2010
Säveån/Partille-2009
Säveån-1932
Säveån-1999

Mölndalsån-2009

Lagan/FFK-2008
Lagan/OKL-2008

* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001

n

Stickprov

0.86 (0.83 - 0.89)
0.84 (0.81 - 0.86)

0.71 (0.65 - 0.77)

0.78 (0.70- 0.86)
0.85 (0.83 - 0.88)
0.83 (0.80 - 0.87)
0.83 (0.79 - 0.87)
0.81 (0.76 - 0.86)
0.86 (0.83 - 0.88)

0.83 (0.76 - 0.89)
0.57 (0.44 - 0.70)

0.85 (0.81 - 0.90)
0.84 (0.81 - 0.87)
0.82 (0.77 - 0.86)
0.85 (0.81 - 0.89)
0.84 (0.81 - 0.88)

0.78 (0.71 - 0.85)
0.85 (0.81 - 0.89)
0.87 (0.84 - 0.89)

HE

7.5 (6.5 - 8.5)
6.8 (6.1 - 7.5)

4.3 (3.5 - 5.2)

5.7 (4.5 - 7.0)
7.4 (6.6 - 8.2)
6.8 (5.7 - 7.9)
6.5 (5.3 - 7.7)
6.2 (5.2 - 7.1)
7.3 (6.5 - 8.1)

6.7 (5.7 - 7.6)
3.3 (2.7 - 4.0)

6.9 (5.7 - 8.0)
7.0 (6.5 - 7.5)
6.6 (5.6 - 7.6)
7.0 (5.8 - 8.2)
6.9 (6.0 - 7.8)

6.0 (4.9 - 7.1)
7.5 (5.9 - 9.2)
7.7 (6.7 - 8.7)

7 mikrosatelliter
AR

9

0.08 **
-0.05 *

-0.19 *

0.03
-0.05
-0.03
-0.06 *
0.11 ***
0.01

0.03
-0.25 **

-0.02
0.06
-0.07 *
-0.08
0.04

-0.02
-0.04
0.07 ***

FIS

1.00
0.00

0.90

1.00
1.00
0.01
0.69
0.92
1.00

0.94
0.57

1.00
1.00
0.03
1.00
0.66

0.00
0.61
0.00

LD(Prob.)

9 mikrosatelliter
AR
FIS

6.5 (5.5 - 7.6)
6.3 (5.4 - 7.3)
6.0 (5.0 - 7.0)
6.5 (5.3 - 7.8)
6.2 (5.1 - 7.4)

5.3 (4.2 - 6.4)
6.6 (5.5 - 7.7)
6.3 (5.2 - 7.4)
5.9 (4.7 - 7.0)
5.8 (4.8 - 6.8)
6.5 (5.5 - 7.6)

-

-

0.66 (0.55 - 0.77) 4.1 (3.3 - 4.9)

0.75 (0.67 - 0.83)
0.81 (0.75 - 0.88)
0.80 (0.73 - 0.86)
0.79 (0.72 - 0.85)
0.78 (0.72 - 0.84)
0.82 (0.77 - 0.87)

0.81 (0.74 - 0.87) 5.9 (4.8 - 6.9)
0.57 (0.47 - 0.67) 3.0 (2.4 - 3.6)

0.82 (0.77 - 0.88)
0.80 (0.74 - 0.86)
0.79 (0.74 - 0.84)
0.83 (0.78 - 0.88)
0.81 (0.76 - 0.87)

-

-0.14 *

0.05
-0.04
-0.02
-0.06 *
0.10 ***
-0.01

0.05
-0.19 *

0.01
0.04
-0.07 *
-0.05
0.03

0.84 (0.78 - 0.89) 7.2 (6.2 - 8.2) 0.058 ***

HE

-

0.93

0.99
1.00
0.00
0.75
0.99
1.00

1.00
0.94

1.00
1.00
0.00
1.00
0.24

0.00

LD(Prob.)

Tabell 2. Genetisk variation (genomsnitt över 7 respektive 9 mikrosatelliter): n – antal individer; HE –förväntad heterozygositet, AR – allelic richness
(korrigerat antal anlagsvarianter, genomgående baserat på n=8), FIS (genomsnittlig avvikelse från H-W proportioner); LD(Prob.) (avvikelse från
kopplingsjämvikt mellan loci – P-värde beräknat med Fisher´s metod över samtliga parvisa tester). FFK=fettfeneklippt, OKL=oklippt lax från avelsfiske.

Anledningen är sannolikt att det gamla DNA:t till viss del var nedbrutet och att enstaka långa
DNA-fragment i dessa båda mikrosatelliter inte har gått att analysera. Vi valde ändå att
inkludera dessa markörer i flertalet av nedanstående analyser, då beräkningar med och utan
dessa endast gav små och osystematiska skillnader.
I några stickprov förekom även signifikanta avvikelser från kopplingsjämvikt (linkage
disequilibrium; tabell 2). Detta kan bero på att beståndets storlek är begränsad och att få
föräldrar ligger bakom den analyserade fisken, att tidigare stamkorsning ägt rum och/eller att
materialet består av individer från genetiskt olika bestånd.
Genetisk beståndsstruktur
Parvisa genetiska jämförelser (med FST) mellan samtliga stickprov, baserade på sju respektive
nio markörer, ges i Appendix 2 och 3. Skattningarna av FST (andelen av den totala genetiska
variationen hos de jämförda stickproven som beror av skilda allelfrekvenser mellan dessa)
varierade från 0 till ca 0.25, och de allra flesta jämförelserna var statistiskt säkra. Graden av
genetiska likheter och skillnader mellan stickproven från Göta älv har även illustrerats
grafiskt med hjälp av PCA baserat på FST (figur 2) samt dendrogram ("släktskapsträd")
baserat på parvisa genetiska avstånd (figur 3).
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Figur 2. PCA (principalkomponentanalys) som illustrerar graden av genetiska skillnader/likheter
mellan stickprov av vild lax från Göta älv (9 mikrosatelliter).

Lax från Säveån och Grönån skilde sig tydligt åt genetiskt, även om skillnader fanns mellan
lokaler/år inom respektive grupp. Inom Säveån föreföll de nedre delarna av ån (Partille och
Jonsered; figur 1) vara mest lika varandra, medan provet från Lerum-2009 uppströms sjön
Aspen tycks avvika något (figur 2 och 3, appendix 3). De äldre stickproven från 1999 och
1932 var båda lika den lax som återfanns i Säveån idag (2009-2010). De små genetiska
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skillnader som förekom gällde främst jämförelser mellan det äldsta stickprovet (1932) och
dagens bestånd.
Laxen i Grönåns biflöden Forsån och Sörån tycktes skilja sig genetiskt sinsemellan även om
skillnaderna var små, och det fanns tendenser till att Forsåns lax var mera lik den i Säveån
(figur 2 och 3). Stickprovet från Mölndalsån var mest likt lax från Säveån, men samtidigt var
det ett av de mest genetiskt avvikande i materialet från Göta älv – sannolikt speglar detta en
kombination av ett begränsat antal lekfiskar och statistiska osäkerheter (p.g.a. liten
materialstorlek). Vad gäller de små stickproven från Sköldsån 2009 och 2010 avvek dessa
markant sinsemellan, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om graden av likhet med
övrig lax från Göta älv.

Figur 3. Orotat "neighbor-joining dendrogram" för vild lax från Göta älv baserat på parvisa genetiska
avstånd (chord-distance, 9 loci). Stickprov från Grönån och Säveån är inringade.
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Vid en jämförelse med lax från Lagan, Vänern och olika delar av Östersjön bildade svenska
västkusten en egen gruppering (figur 4). Liksom tidigare var proven från Säveån (inkl.
Mölndalsån) mest lika varandra. Däremot framträdde en tydligare skillnad mellan Grönåns
nedre (Forsån) och övre delar (Sörån, Rapenskår) än i ovanstående analyser.

Baltikum & Finska viken
(H=odlad; W=vild)

Västkustlax

Vänerlax

Bottniska viken
(H=odlad; W=vild)

Figur 4. Orotat dendrogram (7 loci) för vild och odlad lax från Göta älv, Lagan, Vänern samt
Östersjön. Gul färg markerar stickprov från Säveån (inkl. odlade Götaälvsstammen "GÄ_FFK08"),
grönt Grönån, rött Mölndalsån och blått Sköldsån.

Identifiering av främmande individer
Figur 5-7 redovisar resultat från faktoriella korrespondensanalyser vilka illustrerar graden av
likhet och olikhet mellan individer. Figur 5 är baserad på sju mikrosatelliter, vilket gör det
möjligt att även inkludera äldre data (2008) från avelsfiskena i Göta älv och Lagan, medan
figur 6 och 7 är baserade på nio markörer. De senare båda figurerna redovisar resultatet från
en och samma analys, men illustrerar olika urval av grupper av individer beroende på
frågeställning.
Av figur 5 framgår att ett flertal av de oklippta laxar som fångats i Göta älv och Lagan 2008
och 2010 avvek klart från de odlade stammarna i samma vattendrag, vilket är i linje med
tidigare studier (Dannewitz & Prestegaard 2008, 2009). Samma individer avvek även tydligt
från de nu analyserade vilda bestånden i Säveån och Grönån (figur 5 och 6). Av de 89
oklippta individerna från Lilla Edet 2010 hade 72% en genuppsättning som var osannolik
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(<5%) hos vild lax från Säveån och Grönån. Andelen oklippt lax som utefter sin morfologi
(odlingsskador och/eller "främmande utseende") bedömts att inte vara av lokalt vilt Götaälvursprung var 74%, således likt den andel som klassats som främmande enligt genetiska data
även om överensstämmelsen på individnivå mellan genetiska och morfologiska klassningar
inte var fullständig (77%). Av de 28% oklippta laxar från avelsfisket 2010 som inte
klassificerades som främmande hade en majoritet (21 av 25) en genuppsättning som var mer
lik vildlax från Grönån än från Säveån.

0.8

0.4
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Grönån
Säveån

0

GötaälvOdlad08
GötaälvOklippt08

‐0.4

GötaälvOklippt10
LaganOdlad08
LaganOklippt08

‐0.8

‐1.2
‐1

‐0.6

‐0.2

0.2

0.6

1

1.4

Factor 1
Figur 5. Faktoriell korrespondensanalys baserad på 7 mikrosatelliter (varje symbol utgör en individ).
Punkter som ligger nära varandra utgör genetiskt lika laxar och vice versa.

Analysen baserad på sju mikrosatelliter indikerade förekomst av ett fåtal genetiskt avvikande
individer i både Säveån och Grönån (figur 5). En mer detaljerad jämförelse av lax från dessa
vattendrag med datorsimulerade individer (genotyper) baserad på nio markörer visade dock
att ingen individ från Grönån tycks avvika från simulerade individer av känt Grönå-ursprung
(figur 7). I Säveån däremot fanns sju fiskar – fyra vuxna från 1932, 1999 och 2009 samt tre
juveniler från 2009-2010 – med avvikande genuppsättningar. De avvikande juvenila
individerna, vilka fångades i Jonseredsområdet, föddes 2008 (1 st) och 2010 (2 st) kan utgöra
hybrider med främmande lax som lekt i vattendraget, medan de vuxna kan utgöra hybrider
och/eller felvandrare från andra genetiskt avvikande bestånd (figur 7).
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Figur 6. Faktoriell korrespondensanalys (9 mikrosatelliter). Jämförelse av vildfödd lax från Grönån och
Säveån med oklippta individer, varav flera med tecken på odlingsbakgrund, som fångades i Lilla Edets
avelsfiske säsongen 2010. Fisken med fettfenan kvar från avelsfisket tycktes bestå av åtminstone tre
(genetiskt sinsemellan olika) grupper som samtliga avviker från vild lax i Grönån och Säveån. En av
dessa grupper (individerna i nedre högra delen av figuren) är genetiskt lik den främmande lax som
vandrade upp i Göta älv och Lagan 2008 (Dannewitz & Prestegaard 2008, 2009).
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Figur 7. Faktoriell korrespondensanalys (9 mikrosatelliter): Lax från Säveån (a) och Grönån (b). Individerna är jämförda med artificiella genotyper (kryss samt
ofyllda fyrkanter, 100 per figur) som datorsimulerats utifrån de totala genfrekvenserna i materialen från Grönån och Säveån i syfte att identifiera genetiskt
avvikande individer. Sju laxar i Säveån (textmarkerade) hade en genotyp över samtliga mikrosatelliter som indikerar att den kan utgöra en hybrid med
främmande lax eller en felvandrare från annat bestånd.

Factor 2

1

Factor 2

Genetiskt effektiv populationsstorlek hos vild lax
Skattningar av antalet genetiskt effektiva föräldrar (Nb) till den analyserade vilda fisken,
baserade på linkage disequilibrium inom årsklasser, presenteras i tabell 3. De flesta
skattningar låg i intervallet 5-100, men var samtidigt statistiskt osäkra beroende på små
materialstorlekar. Nb-skattningarna för Sköldsån och Mölndalsån var bland de lägsta, medan
antalet genetiskt effektiva föräldrafiskar i Säveån och Grönån tenderade att vara något högre
överlag.
Tabell 3. Skattningar av genetisk effektivt antal föräldrafiskar per år (Nb) för olika årsklasser baserade
på graden av linkage-disequilibrium. De allra minsta stickproven (kombinationer av årsklass/lokal,
n<8) i materialet är endast medtagna i de fall där de slagits samman med annan fisk från samma
vattendrag och årsklass. Notera att "Säveån-1929 och 1996" representerar vuxen fisk som sannolikt
består av flera årsklasser, vilket kan förväntas ge högre skattningar vilka närmar sig Ne per generation.
Således är dessa båda skattningar inte direkt jämförbara med övriga resultat i tabellen.
Vattendrag

Årsklass

Insamlingslokal

n

Nb (95% CI)

Grönån

2008
-"-"-

Forsån
Sörån
Forsån + Sörån

10
8
18

44 (20 - ∞)
∞ (55 - ∞)
62 (32 - 349)

2009
-"-"-"-

Forsån
Rapenskår
Sörån
Forsån + Sörån+Rapenskår

10
8
10
28

14 (10 - 21)
30 (12 - ∞)
4 (3 - 8)
18 (15 - 23)

2010
-"-"-

Forsån
Sörån
Forsån + Sörån+Rapenskår

10
9
22

36 (19 - 177)
73 (24 - ∞)
90 (48 - 415)

8
8

10 (6 - 17)
7 (2 - 698)

32
22
11
14
21
14
41
58

1138 (106 - ∞)
87 (48 - 316)
∞ (161 - ∞)
∞ (115 - ∞)
61 (34 - 201)
13 (10 - 20)
62 (43 - 99)
52 (37 - 79)

8

21 (3 - ∞)

Sköldsån

2008
2009

Säveån

1929*
1996*
2008
-"2009
-"-"2010

Mölndalsån

2008

Okänd
-"Jonsered
Jonsered+Partille
Partille
Lerum
Jonsered+Partille+Lerum
Jonsered

* årsklass som förväntas dominera I stickprovet (vuxen fisk)

För Säveån, där störst material finns tillgängligt, har även den genetiskt effektiva
populationsstorleken per generationsintervall (Ne) skattats utifrån graden av genetiska
förändringar (tabell 4). I dessa analyser har antagits att de äldre stickproven med vuxen fisk
från 1932 samt 1999 ("årsklasserna" 1929 samt 1996) härstammar från samma bestånd som
dagens elfiskade individer, vilket verkar rimligt baserat på ovanstående resultat. All lax från
Säveån inom enskilda årsklasser har slagits samman. För de temporala Ne-skattningarna har,
utöver genetiska data, även generationsintervallet samt en korrektionsfaktor för överlappande
generationer använts (appendix 1).
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Den effektiva beståndsstorleken i Säveån över hela det studerade 80-årsintervallet skattades
till 281 (95% konfidensintervall: 174-726; tabell 4), vilket om Ne har varierat under denna
tidsperiod förväntas utgöra ett harmoniskt medelvärde som i första hand återspeglar perioder
med låg effektiv storlek. Motsvarande Ne-skattningar baserade på korttidsjämförelser mellan
efterföljande årsklasser 2008-2010 tenderade att vara något lägre (72-145) vilket indikerar att
beståndets numerär kan ha minskat sedan första halvan av 1900-talet, även om det måste
betonas att samtliga skattningar är statistiskt osäkra.

Tabell 4. Skattningar av genetiskt effektiv populationsstorlek per generation (Ne) i
Säveån baserade på temporala genetiska skillnader över olika tidsintervall (Jorde
& Ryman 2007). För långtids-estimatet (20 generationer) har stickprovet från 1932
("årsklass 1929") jämförts med årsklasserna 2008-2010 (sammanslagna) antaget
diskreta generationer, och utan att inkludera de två mikrosatelliter med "tekniska
problem" (signifikanta heterozygotunderskott) i det äldre provet. Ne över korta
tidsintervall (mindre än ett generationsintervall) har skattats från genetiska
skillnader mellan efterföljande årsklasser (9 markörer) med hänsyn till förekomst av
överlappande generationer (Jorde & Ryman 1995, 1996; appendix 1).
Tidsintervall (årsklasser) Antal generationer Antal loci
1929-2008/09/10
2008-2009

20
0.25

Ne (95% CI)

7 281 (174 - 726)
9

72 (32 - ∞)

2009-2010

0.25

9

145 (79 - 805)

2008-2010

0.50

9

96 (35 - ∞)

Genetisk status hos odlade stammen i Göta älv
Dagens odlade stam i Göta älv etablerades med lax från Säveån under slutet av 1980-talet.
Ovanstående resultat visar att stammen var genetiskt lik sitt ursprung, även om små skillnader
förelåg (appendix 2, figur 4 och 5). Den odlade stammen uppvisade emellertid lägre grad av
genetisk variation (tabell 2); vid jämförelse med samtlig undersökt vildlax från Säveån under
senare år (stickproven från 1999-2010 sammanslagna) var den genomsnittliga
heterozygositeten hos dagens odlade stam 92% av den vilda stammens (Wilcoxon's matchedpairs test; P=0.02). Även antalet anlagsvarianter (allelic richness) var lägre inom den odlade
stammen (76% av den vilda stammens nivå, P=0.03).
Förklaringen är sannolikt att den odlade stammen har förlorat genetisk variation genom
genetisk drift orsakad av ett begränsat antal föräldrafiskar kombinerat med reproduktiv
isolering. I en isolerad population uppgår den förväntade förlusten av heterozygositet till
1/(2Ne) per generation. Den kvarvarande heterozygositeten efter t generationer med genetisk
drift uppgår till ht = h0(1-1/(2Ne))t, där h0 motsvarar den ursprungliga heterozygositeten (t.ex.
Allendorf & Luikart 2007). Utifrån detta förhållande kan den effektiva storleken uttryckas
som Ne = 1/{2[1- e [ln(ht/h0)/t]]}.
Antaget ett generationsintervall på ca fyra år i den odlade stammen (Appendix 1) har omkring
5.5 generationer passerat från det att vuxen lax från Säveån användes för att skapa stammen
under senare delen av 1980-talet tills det att den nu analyserade fisken provtogs (2008). En
förlust i den odlade stammen av 8% heterozygositet (givet att det vilda beståndet inte
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samtidigt tappat genetisk variation vilket förefaller rimligt; jfr. tabell 2) motsvarar en
genomsnittlig effektiv populationsstorlek om Ne=34, vilket är lägre än det kortsiktiga mål om
Ne >50 som vanligen rekommenderas för att undvika negativa inavelseffekter i en isolerad
population. Denna skattning av Ne i den odlade stammen är dock osäker; baserat på
variationen i kvoten ht/h0 över de sju mikrosatelliter som studerats, kan sanna effektiva
storleken med 95% sannolikhet återfinnas inom intervallet 17-870. Den övre
konfidensgränsen är dock orealistiskt hög, eftersom totala antalet avelsfiskar inte överstigit
200-250 individer per generationsintervall.
Som jämförelse skattas storleken på den odlade stammen till 45 genetiskt effektiva individer
utifrån graden av linkage disequilibrium (LD) i stickprovet från 2008 (95% konfidensintervall: 24-123). Det är emellertid inte helt klart hur denna skattning ska tolkas då den högst
sannolikt är baserad på fisk från flera årsklasser. Det har föreslagits att när antalet årsklasser
som förekommer blandade i det analyserade stickprovet är av samma storleksordning som
generationsintervallet (inte orimligt i detta fall) kan LD-skattningen närma sig Ne per
generation, men studier som bekräftar detta antagande saknas hittills (Waples & Do 2010).

Diskussion
Beståndsstruktur hos lax i Göta älv
Resultaten visar på tydliga genetiska skillnader mellan stickprov från olika delar av Göta älv.
Bland annat avviker Säveåns lax tydligt från den i Grönån. Jämförelser mellan historiska och
nutida prover från Säveån indikerar att beståndet inte förändrats nämnvärt sedan början av
1930-talet. Detta innebär att dagens bestånd kan betecknas som genetiskt genuint, vilket bör
stärka dess bevarandevärde. Inom Säveån är stickprov från de nedre delarna förhållandevis
genetiskt lika varandra, medan stickprovet från Lerum uppströms sjön Aspen avviker något.
Det var länge svårt för laxen att vandra förbi Aspen på grund av att fiskväg saknades. En
fiskväg tillkom 1973, men uppsteget av lax var länge försumbart. I området uppströms Aspen
pågick därför under flera år utsättning av laxyngel för att etablera laxstammen ovan Aspen.
Det genetiska ursprunget hos den fisk som sattes ut är oklart, men bör inte ha avvikit från
övriga utsättningar av Säveålax. Stickprovet från Lerum är emellertid för litet för att kunna
spekulera i tänkbara orsaker till den observerade skillnaden, och det består dessutom nästan
uteslutande av ungar från en årsklass.
Också inom Grönåsystemet finns vissa skillnader mellan dellokaler. Flera analyser indikerar
att laxen från biflödet Forsån, som mynnar ut längre nedströms i Grönån, avviker något från
fisken uppströms i biflödet Sörån och i huvudfåran (vid Rapenskår), och att laxen i Forsån
samtidigt är något mer lik Säveåns laxar. Det kan inte uteslutas att odlad lax från Lilla Edet
(av Säveåursprung) påverkat laxen i Forsån. En sådan misstanke stöds av att fettfeneklippt
odlad lax vid flera tillfällen har observerats på lekområdena i Forsån (Jack Olsson,
Alefiskarna, muntl.). Även i andra mindre biflöden till Göta älv har lax, troligen odlad, lekt
och etablerat sig i svaga bestånd, t.ex. i Solbergsån, efter det att utsättningarna av laxsmolt
ökade i Göta älv från år 1982 (Degerman m.fl. 1990).
De två små stickproven från Sköldsån avviker kraftigt från varandra och från övriga lokaler i
Göta älv. Sannolikt återspeglar detta omfattande genetisk drift, då skattningarna av Nb visar
att de provtagna individerna tycks härstamma från ett mycket begränsat antal föräldrar. Även
det begränsade stickprovet från Mölndalsån uppvisar tecken på att komma från få (genetiskt
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effektiva) föräldrar men grupperar ändå med lax från Säveån, vilket verkar rimligt med tanke
på att Säveålax har satts ut i Mölndalsån.
Effektiv populationsstorlek
Skattningen av genetiskt effektiva beståndsstorlek per generation (Ne) för dagens vildlax i
Säveån är något högre än den miniminivå för genetiskt korttidsbevarande (Ne>50) som brukar
rekommenderas för att undvika negativa inavelseffekter och förlust av genetisk variation.
Samtidigt räcker det inte med Ne=50 för att ett bestånd ska bibehålla sin genetiska variation
och anpassningsförmåga på längre sikt; här brukar anges Ne=500-5000 som nedre gräns för att
nya mutationer ska kunna motverka effekterna av genetisk drift (t.ex. Allendorf & Ryman
2002). Dessa riktvärden och bakomliggande resonemang gäller dock reproduktivt isolerade
bestånd, och det är oklart hur stort ett havsvandrande laxbestånd behöver vara när det
förekommer visst genflöde från laxbestånd i andra vattendrag.
Sammantaget tycks Ne i Säveån idag inte vara alarmerande lågt ur ett kortsiktigt bevarandegenetiskt perspektiv. Däremot framstår dagens bestånd i Säveån som genetiskt litet ur ett mer
långsiktigt perspektiv, även om det är oklart hur stort beståndet behöver vara för att bibehålla
sin förmåga till framtida anpassningar (t.ex. om miljön förändras). Det finns även indikationer
på att beståndets effektiva storlek har minskat sedan 1930-talet, vilket är i linje med
fångsternas utveckling i Säveån. Under perioden 1881-1931 fångades i genomsnitt 179 laxar
per år med en medelvikt av 8,6 kg (Lindgren 1987), medan den årliga medelfångsten under
åren 2000-2010 var 82 stycken laxar med en medelvikt av 5,3 kg.
Dagens vilda smoltproduktion i Göta älv uppgår endast till 22% av den uppskattade totala
potentialen i hela vattensystemet (Helcom 2011), vilket är långt under de produktionsnivåer
som anses möjliggöra den högsta möjliga fångsten sett ur ett långsiktigt hållbart perspektiv
(s.k. Maximum Sustainable Yield, MSY) och som utgör mål för förvaltningen av lax i bl.a.
Östersjön (75%; ICES 2011). Eftersom flera "svaga" biflöden i Göta älv är inkluderade i
ovanstående siffra är smoltproduktionen i Säveån sannolikt något högre än 22%, men
fortfarande låg i förhållande till MSY-nivån. Sammantaget indikerar tendensen till en
minskad effektiv (och total) populationsstorlek, samt att dagens smoltproduktion bedöms
ligga under den potentiella nivån, att åtgärder för att öka lekbeståndets storlek är befogade.
I den mån relationen mellan genetiskt effektiv och total populationsstorlek är känd kan
skattningar av Ne eller Nb ge indirekt information om lekbeståndets numerär, vilket är
intressant i förvaltningssammanhang. Tidigare studier av laxfisk har visat att det effektiva
antalet föräldrar under naturliga förhållanden kan vara omkring tre gånger lägre än det
faktiska antalet reproducerande individer, även om detta förhållande sannolikt varierar mycket
mellan olika arter och bestånd (Dannewitz m.fl. 2004, Araki m.fl. 2007). En ytterligare
komplikation är förekomsten av tidigt könsmogna hanar som deltar vid leken. Flera studier
har visat att en tämligen hög andel av laxungar kan vara avkomma till juvenila hanar (t.ex.
Morán m.fl. 1996), vilket kan öka det genetiskt effektiva antalet föräldrar jämfört med om
endast vuxna fiskar står för reproduktionen. Exempelvis beräknade Martinez m.fl. (2000) att
Nb i det laxbestånd som studerades hade sjunkit med ca 45% (från 371 till 205) om inga tidigt
könsmogna hanar hade bidragit vid reproduktionen.
Om man antar att ovanstående resultat för andra bestånd och arter av havsvandrande laxfisk är
överförbara till lax i Göta älv kan skattningarna av Nb i tabell 3 "översättas" till motsvarande
antal vuxna lekfiskar. Till exempel motsvarar den jämförelsevis säkra skattningen för
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Jonsered-2010 (Nb=52) endast 27 effektiva vuxna lekfiskar efter att ett förväntat bidrag av
45% från tidigt könsmogna hanar räknats bort. Detta motsvarar i sin tur ett tre gånger högre
totalt antal vuxna lekfiskar (86 stycken) som kan ha lekt i Jonseredsområdet hösten 2009.
Samma tillvägagångssätt kan appliceras på övriga skattningar, även om resultaten måste
tolkas försiktigt då såväl skattningarna och de antaganden som används är osäkra.
Förekomst av främmande lax i Göta älv
Såväl genetiska data som morfologiska bedömningar tyder på att omkring 70-75 % av den lax
med fettfenan kvar som fångades i avelsfisket i Göta älv 2010 var av främmande ursprung
(under förutsättning att de 89 oklippta laxar som analyserats, av totalt 155 fångade under
säsongen, är representativa för hela uppsteget). Eftersom mer än hälften (55%) av de laxar
som fångades i avelsfisket 2010 var oklippta, innebär detta att så mycket som ca 39% av all
lax som nådde området nedströms Lilla Edet kan ha varit av främmande ursprung, vilket
måste betecknas som en mycket hög andel. Under tidigare år har fångsterna i avelsfisket varit
betydligt bättre och andelen oklippt lax lägre (ca 25%). Av dessa har vidare en betydligt lägre
andel än under 2010 bedömts ha ett utseende som antyder odlingsbakgrund eller att det kan
vara vild fisk från andra vattendrag än Göta älv (Björn Lindqvist, Vattenfall AB, muntl.).
De främmande individerna 2010, som i hög grad hade fenskador och därför kan antas vara
födda i odling, verkar till skillnad mot 2008 representera mer än en genetiskt distinkt grupp.
En av dessa grupper tycks vara fisk med samma ursprung som den som fångades i Göta älv
och Lagan 2008. Dannewitz och Prestegaard (2008, 2009) föreslog att det kunde röra sig om
förrymd norsk odlingslax, eftersom individerna högst sannolikt inte var av östersjöursprung
(t.ex. utsatt i form av fördröjd utsättning; Pedersen m.fl. 2007). Andra ursprung kan dock inte
uteslutas. Det bör också noteras att "norsk odlingslax" inte är genetiskt homogen, utan består
av flera genetiskt distinkta avelslinjer som dessutom förändras relativt snabbt (Glover 2010).
Omfattande felvandring innebär ökad risk för bl.a. smittspridning men också potentiella
genetiska problem. Om den genetiskt främmande lax som vandrar upp i Göta älv hybridiserar
med de vilda stammarna, kan livskraften och produktionen av vildlax påverkas negativt
genom att graden av lokal anpassning försämras (jfr. McGinnity m.fl. 2003; Muhlfeld m.fl.
2007). De genetiska effekterna kan dessutom förstärkas om förloppet upprepas under en
längre period. Generellt förväntas också små bestånd vara känsligare för hybridisering,
eftersom även ett begränsat antal främmande individer som deltar vid leken kan få stort
genetiskt genomslag.
I denna studie har vi endast identifierat tre juveniler från Jonseredsområdet i Säveån som
eventuellt kan utgöra hybrider med främmande lax. Även om antalet är lågt utgör de mellan
3-8% av individerna i sina respektive årsklasser. En ökad medvetenhet om att främmande lax
förekommer i Göta älv kopplat med fortsatt genetisk övervakning behövs för att följa
utvecklingen.
Den odlade laxen i Göta älv
Framtida avelsarbete
Våra resultat antyder att dagens odlade stam i Göta älv är genetiskt lik sitt ursprung
Säveålaxen, vilket tyder på att främmande lax inte korsats in av misstag i någon större
omfattning. Vi har vidare funnit indikationer på att genetisk variation till viss del gått förlorad
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sedan stammen grundades i slutet av 1980-talet. Även Öst & Jansson (2001) observerade en
lägre grad av genetisk variation i proteinkodande gener (allozymer) hos den odlade stammen i
Göta älv jämfört med vild lax från Säveån. Den genomsnittliga effektiva storleken (per
generation) i den odlade stammen har i denna studie skattats till Ne=34, vilket är något lägre
än den rekommendation som säger att den effektiva populationsstorleken per generation (Ne)
bör uppgå till minst 50 för att undvika inavel och förlust av genetisk variation i ett kortare
perspektiv (t.ex. Allendorf & Ryman 2002).
Hur många avelsfiskar bör man då använda per år för att uppnå rekommendationen Ne=50?
En tumregel som används på många odlingar är minst 25 hanar och 25 honor per år. Som
nämnts ovan finns möjligheten att utifrån kvoten mellan Ne och N uppskatta vad en viss
effektiv storlek motsvarar i antal reproducerande individer per år. Tidigare studier visar att
den genetiskt effektiva storleken under naturliga förhållanden kan vara ca tre gånger lägre än
det faktiska antalet reproducerande vuxna individer, vilket innebär att en effektiv storlek på
Ne=50 motsvarar ca 150 lekfiskar per generation. Eftersom generationstiden hos den odlade
stammen i Göta älv är ca 4 år (Appendix 1) motsvarar detta knappt 40 avelsfiskar per år för
att nå upp till minimigränsen Ne=50 per generation.
Ovanstående beräkningar får dock betecknas som osäkra av flera anledningar. Tidigare
studier av Ne/N-kvoten hos anadrom laxfisk gäller bestånd i det vilda, och det är oklart hur
relationen mellan Ne och N ser ut i odlade stammar. Tidigare beräkningar baseras dessutom
endast på tiden i sötvatten och det är oklart hur kvoten förändras under tiden i havet (t.ex.
genom familjeberoende dödlighet som kan sänka Ne/N-kvoten). Dessutom varierar sannolikt
Ne/N mycket mellan olika bestånd och arter. Ovanstående resonemang förutsätter vidare att
antalet föräldrafiskar är relativt konstant år från år - ett år med få föräldrar förväntas reducera
Ne markant. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att frågan om hur många avelsfiskar som
bör användas är mycket svår att besvara då den beror på många faktorer som delvis är okända
och som dessutom väntas variera från fall till fall.
Gällande den odlade stammen i Lilla Edet har man enligt uppgift följt de rekommendationer
som finns om åtminstone 25 hanar och 25 honor per år, med visst undantag för enstaka år då
det varit brist på fisk (Björn Lindqvist, Vattenfall AB, muntl.). Trots det indikerar våra
resultat att stammen förlorat genetisk variation och att den effektiva storleken tycks vara i
minsta laget. Det är dock oklart om förlusten av genetisk variation skedde under det initiala
skedet som ett resultat av att få föräldrafiskar från Säveån användes då stammen startades
upp, och/eller om en successiv förlust skett under hela perioden p.g.a. att för få föräldrafiskar
har använts.
Kompletterande information om det exakta antalet använda hanar och honor sedan slutet av
80-talet skulle kunna bringa klarhet i denna fråga. Det är t.ex. möjligt att förlusten av genetisk
variation främst skett de år då det varit brist på lekfisk eftersom Ne påverkas relativt mycket
av enstaka år med låga antal lekfisk. Det kan emellertid inte uteslutas att Ne/N-kvoten kan
vara lägre än förväntat i kompensationsodlade stammar, vilket skulle innebära att den
rekommendation om 25 hanar och 25 honor som många odlingar följer är i lägsta laget. Vi
noterar samtidigt att det i odling är möjligt att minska skillnaden mellan den effektiva och den
verkliga populationsstorleken genom att t.ex. eftersträva en jämn könskvot bland avelsfisken
samt se till att ungefär lika många avkommor per föräldrafisk sätts ut.
För att minimera framtida fortsatt förlust av genetisk variation och ökande inavel kan olika
åtgärder vidtas. (1) Vilda individer från Säveån kan på nytt korsas in i avelsstammen. I
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dagsläget är det dock oklart hur ofta och i vilken omfattning detta bör göras för att uppnå
tillräcklig effekt. Liknande frågeställningar på andra arter finns dock beskrivna i litteraturen,
och det går sannolikt efter en fördjupad analys att uppskatta hur stort inslaget av ny Säveålax
skulle behöva vara. (2) Om möjligt bör fler individer fångade vid Lilla Edet användas i aveln.
Det kan också finnas anledning att se över det korsningsschema som används, där antalet
hanar och honor är lika men varje hona korsas endast med två hanar och vice versa (hona 1
mot hane 1 & 2, hona 2 mot hane 2 & 3 osv.). Studier har visat att "kvaliteten" på spermierna
kan variera mellan laxhanar (t.ex. Gage m.fl. 2004) vilket innebär att om mjölken blandas
innan befruktningen finns risk att en av dessa två hanar kan befrukta en majoritet av rommen,
vilket ökar variationen i reproduktiv framgång och därmed sänker Ne. För att undvika sådana
effekter kan rommen från varje kramad hona delas upp och befruktas separat med mjölke från
olika hanar. Utöver detta kan man så länge som möjligt hålla ägg, yngel och uppväxande
ungar från olika korsningar åtskilda, för att på så vis kontrollera och kompensera för eventuell
konkurrens och skillnad i dödlighet mellan familjer under odlingsfasen.
Framtida stamhållning
En fråga som diskuterats är den framtida stamhållningen i Göta älv. I princip finns två
alternativa strategier för att producera odlad sättfisk. Antingen hålls en stam av
föräldraindivider ("moderfiskar") i fångenskap under hela livscykeln. Dessa används som
avelsmaterial för att varje år producera sättfisk. Avelsstammen kan med jämna mellanrum
"fräschas upp" genetiskt genom att tillföra individer av vilt ursprung. Det andra alternativet
(sea-ranching) innebär att individer som återvänder från havet används som avelsmaterial.
Avkomman föds upp på odling, vanligtvis till smoltstadiet, varefter de sätts ut. Denna metod
bygger på att avelsstammen genomgår åtminstone havsfasen i naturen. För- och nackdelar
med dessa båda odlingsmetoder har diskuterats med Bjarne Ragnarsson vid SLU:s
försöksstation i Älvkarleby och sammanfattas kortfattat i texten och tabellen nedan.
Även om individer som används till avel väljs ut slumpmässigt innebär den onaturliga miljön
under uppväxten i odlingen att fisken kommer att förändras över tid. Vissa selektionstryck
existerar inte i odling medan andra går i helt motsatt riktning i jämförelse med det vilda.
Tidigare studier har visat att odlingsmiljöer bl.a. selekterar för ökad tillväxt, förändrat
beteendemönster och sämre förmåga att undkomma predatorer (t.ex. Petersson & Järvi 1995).
Avvikelser från den vilda normen sker successivt och ökar med antalet generationer fisken
hållits i odling, vilket negativt påverkar den odlade fiskens förmåga att klara sig i det vilda
(t.ex. Einum & Fleming 2001). Om avelsstammen hålls i fångenskap under hela livscykeln
ökar sannolikt risken för denna form av oönskade effekter. I ett sea-ranching program kan
odlingsselektionen minskas om avkomman sätts ut så tidigt som möjligt (innan smoltfasen),
men ofta finns inte den möjligheten då många exploaterade vattendrag saknar lämpliga
uppväxtområden för laxfisk.
Sjukdomsutbrott drabbar med jämna mellanrum fisk i odling, och risken finns att hela
stammar slås ut om hela avelsbesättningen hålls samlad på ett och samma ställe. Å andra
sidan finns större möjlighet att behandla sjukdomar om avelsstammen hålls på odling. En
annan viktig aspekt är antalet individer som används i aveln. I sea-ranching program finns
alltid risken att hög dödlighet under havsfasen (t.ex. genom högt fisketryck) gör att alltför få
individer återvänder till älven. I en sluten stam är det sannolikt lättare att se till att tillräckligt
många avelsfiskar finns för att garantera en tillräckligt stor genetisk bredd.
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Vad gäller driftkostnaden för de båda odlingsalternativen förväntas kostnaden att hålla en
avelsstam på odling under hela livscykeln vara högre än kostnaden för ett sea-ranching
program. Slutligen finns en påtaglig risk att främmande lax av misstag korsas in i ett
sea-ranching program; även om den odlade fisken som sätts ut är fenklippt förekommer att
odlad lax från andra vattendrag vandrar upp i "fel" älv och fångas i avelsfisket.

Oönskad selektion
Sjukdomsutbrott
Tillräckligt med avelsfisk
Kostnad
Risk för hybridisering

Sea-ranching
+
+ (-)
+
-

Sluten stam
- (+)
+
+

Erkännanden
Tack till de personer som samlat in prover i fält och kommenterat tidigare versioner av
rapporten. Marja-Liisa Koljonen (Finska vilt- och fiskforskningsinstitutet) har låtit oss
använda genetiska data för Östersjölax. Studien har finansierats av Vattenfall AB och
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Appendix 1
För att skatta den genetiskt effektiva storleken (Ne) från graden av genetisk förändring behövs,
utöver genetiska data, kompletterande demografisk information. Nedan ges en beskrivning av
hur sportfiskedata samt litteraturuppgifter använts för att skatta åldersfördelningen samt
generationsintervallet (G) hos det vilda lekbeståndet av lax i Säveån. Ett avsnitt som beskriver
hur G skattats för den odlade Götaälvsstammen ingår också.
Vildlax i Säveån
Utifrån totala längdfördelningen i sportfiskets fångster (figur A1) och åldersdata för lax från
svenska västkusten (figur A2) är det rimligt att anta att den vuxna laxen i Säveån består av tre
storleksgrupper vilka motsvarar lax med ett (grilse, 1 SW=Sea Winter(s)) respektive två eller
tre havsår (storlax, 2-3 SW). Med hjälp av normalfördelningsseparation (programmet
NORMSEP, FAO-Iclarm) har sportfiskets fångster skattats till ca 36% grilse, 35% 2 SW samt
29% 3 SW (figur A1, tabell A1). Andelen äldre fisk än 3 SW har antagits vara försumbar.

Figur A1. Längdfördelning hos sportfiskefångad lax i Säveån (1999-2010). Normalfördelningsseparation har använts för att skatta medelstorlek samt spridning för grilse respektive storlax med
olika antal år till havs (svarta kurvor).
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Figur A2. Storleksfördelning (längd i cm) hos åldersbestämd lax från svenska västkusten med olika
antal havsår (skilda färger). Data från åldersdatabasen Salmonidage, SLU:s försöksstation,
Älvkarleby.
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I tabell A1 ges en sammanställning över sportfiskets fångster i Säveån, inklusive medellängd,
medelvikt samt andel honor per storlekskategori. Eftersom större lax tenderar att anlända
tidigare på säsongen och därmed är mer exponerade för sportfiske, förväntas andelen storlax i
lekbeståndet vara lägre än i fångsterna. För att uppskatta andelen lax av olika
storlekskategorier i lekbeståndet har (grovt) antagits att fångstrisken är dubbelt så hög för
storlax som för grilse, i linje med observationer för vildlax på Brittiska öarna (Thorley m fl
2007) vilket resulterar i de andelar grilse och storlax i lekbeståndet som anges i tabell A1.
Tabell A1. Statistik för vuxen lax från Säveån baserat på sportfiskefångster (1999-2010). Andelen
grilse samt storlax med två eller tre havsår är skattat enligt figur A1. Motsvarande andelar i
lekbeståndet har beräknats under antagande om en dubbelt så hög risk att fångas som storlax jämfört
med grilse.

Grilse (1 SW)
Storlax (2 SW)
Storlax (3 SW)
Summa

Andel
(i sportfisket)
0.36
0.35
0.29
1

Andel
(i lekbeståndet)
0.69
0.17
0.14
1

Medellängd
(cm)
64
83
92

Medelvikt
(kg)
2.5
5.8
7.9

Andel
honor
0.25
0.56
0.56

Det reproduktiva bidraget för lekfiskar av olika kön och storlekskategorier har beräknats
utifrån de relativa andelarna i lekbeståndet (tabell A1). Andelarna har multiplicerats med
kroppsviken för att kompensera för att större honor lägger fler ägg samtidigt som stora hanar
förväntas uppvisa större reproduktiv framgång än små (t.ex. Garant m.fl. 2003). De erhållna
produkterna (andel i lekbeståndet × kroppsvikten) har dividerats med produktsumman över
samtliga storlekskategorier inom respektive kön för att erhålla skattningar av relativa
reproduktiva bidrag för honor och vuxna hanar som summerar sig till ett (tabell A2).
För hanar måste även hänsyn tas till att tidigt könsmogna individer (s.k. "sneakers") kan delta
vid leken under sin andra höst (vid åldern 1+). Genetiska föräldraskapsanalyser har visat att
andelen laxungar som avlats av tidigt könsmogna hanar kan vara tämligen hög. Vi har antagit
att 25% av ungarna i Säveån representerar avkomma till tidigt könsmogna hanar, vilket ligger
i linje med observationer från studier i andra områden (Morán m.fl. 1996, inkl. där citerade
artiklar). De sammanlagda reproduktiva bidraget från vuxna hanar har därför minskats med
motsvarande andel (högra kolumnen i tabell A2).
Tabell A2. Skattat relativt reproduktivt bidrag för lekande lax av olika kön och storlekskategorier
baserat på relativ förekomst i lekbeståndet viktat mot den genomsnittliga kroppstorleken. För hanar
har andelen avkommor från brådmogna hanar ("sneakers") antagits vara 25%.

"Sneakers"

1+

Reproduktivt bidrag
(honor)
0

Grilse

2+ eller 3+

0.274

0.591

0.443

2 SW

3+ eller 4+

0.344

0.194

0.146

3 SW

4+ eller 5+

0.382

0.215

0.162

1

1

1

Totalålder

Summa
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Reproduktivt bidrag
(vuxna hanar)
-

Reproduktivt bidrag
(alla hanar)
0.250

Inför skattningarna av Ne har de reproduktiva bidragen för olika storlekskategorier (tabell A2)
räknats om till motsvarande värden per åldersklass - pi, d.v.s. sannolikheten att en slumpvis
vald gen hos en avkomma har nedärvts från en förälder av åldern i (tabell A3). Med ålder
avses här totala åldern, d.v.s. antalet år i vattendraget samt antalet havsår.
Baserat på erfarenheter från andra vattendrag längs västkusten och tillväxten för laxungar i
Säveån tycks det rimligt att ca en tredjedel av Säveålaxen vandrar ut som ettårig smolt, medan
övriga smolt vandrar ut som tvååriga (andelen äldre smolt än 2+ är sannolikt försumbar). Det
är samtidigt känt att västkustlax som återvänder redan efter ett år till havs (grilse) i regel
lämnat vattendraget senare än de individer som återvänder efter längre tid. För att räkna ut
åldersspecifika reproduktiva bidrag (pi) har därför antagits att 10% av grilsen i Säveån vandrat
ut som ettårig smolt, medan motsvarande andel för storlax har antagits vara 90%. Dessa
värden i kombination med andelen lax med olika antal havsår i lekbeståndet (tabell A1) ger
att omkring en tredjedel (34%) av Säveåns laxsmolt vandrar ut som ettårig. De pi-värden som
erhållits givet ovanstående antaganden återfinns i tabell A3.
Tabell A3. Demografiska data som använts vid skattning av effektiv populationsstorlek från temporala
genetiska förändringar hos lax i Säveån. Relativt reproduktivt bidrag (pi) baserat på värden i tabell A2,
och uppdelat per åldersklass enligt principer som anges i texten. Generationsintervallet (G) utgör
summan av pi×i, vilket motsvarar åldern hos en genomsnittlig förälder när avkomman kläcks.
Förväntade överlevnaden från ålder 0+ (li) har använts vid beräkning av en korrektionsfaktor för
överlappande generationer (C).
Ålder

Åldersklass (i)

li

pi (honor)

pi (hanar)

pi (båda könen)

0+

1

1.000

0

0

0

1+

2

0.400

0

0.250

0.125

2+

3

0.200

0.027

0.044

0.036

3+

4

0.020

0.556

0.530

0.543

4+

5

0.006

0.378

0.160

0.269

5+

6

0.002

0.038

0.016

0.027

1

1

1

Summa
G

4.04

C

16.41

Slutligen har en korrektionsfaktor (C) för förekomst av överlappande generationer beräknats
(Jorde & Ryman 1995, 1996). Denna faktor behövs vid skattning av Ne från genetiska
förändringar över korta tidsintervall och motsvarar hur mycket större de genetiska
förändringarna förväntas vara mellan efterföljande årsklasser än i totalpopulationen under
samma tidsintervall. För beräkning av C krävs, utöver information om pi (ovan), även
information om den förväntade överlevnaden till olika åldrar (li) vilket beräknats med hjälp av
empiriska data för lax och havsöring (tabell A4). Det bör tilläggas att skattningar av Ne över
korta tidsintervall är tämligen okänsliga för osäkerheter i de åldersspecifika
överlevnadsvärden (Si) som används.
Av tabell A3 framgår att honorna i genomsnitt förväntas vara ett knappt år äldre än hanarna
vid leken - delvis beroende på förekomsten av tidigt könsmogna hanar, men framförallt
eftersom andelen honor är högre bland större/äldre fisk. Vid beräkningarna av genetiskt
effektiv populationsstorlek har endast medelvärdet av G och pi för båda könen använts.
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Tabell A4. Årliga överlevnadssannolikheter (S) som använts vid beräkning av li (tabell A4).
Levnadsår

S

Anmärkning

Första året i vattendraget
(0+ till 1+)

40%

Data för havsöring i Bohuslän (44%; Bohlin m.fl.
1985) och Danmark (38%; Rasmussen 1986)

Andra året i vattendraget
(1+ till 2+)

50%

Data för havsöring i Bohuslänskt vattendrag med
få ettåriga smolt (46-59%; Dellefors & Faremo
1982) och resident strömlevande öring på
västkusten (47%; Bogelius 1983)

Första havsåret (2+ till 3+),
inkl. återvandring

10%

Data för Carlin-märkt norsk vild lax, med hänsyn
taget till att märkningen förväntas ha resulterat i
förhöjd dödlighet (Jonsson m.fl. 2003).

Andra havsåret (3+ till 4+),
inkl. återvandring

31%

Baserat på andelen lax med olika antal havsår i
Säveåns lekbestånd (tabell A1), antaget konstant
havsöverlevnad efter första havsåret (skattat enligt
Robson & Chapman 1961)

Tredje havsåret (4+ till 5+),
inkl. återvandring

-"-

-"-

Odlad lax i Göta älv
Den kompensationsodlade lax som sätts ut i Göta älv utgör en blandning av ett- och tvåårig
smolt. Under perioden 1987-2010 var den fisk som sattes ut i genomsnitt ca 1.7 år (data från
Degerman m.fl. 1999 samt Vattenfall AB). Medelvikten hos den avelsfisk som använts i Lilla
Edet har uppgått till omkring 3 och 4 kg för hanar respektive honor (Björn Lindqvist,
Vattenfall AB, muntl.) vilket grovt räknat motsvarar 1.25 respektive 1.5 havsår. Sammantaget
innebär detta en medelålder hos avelsfisken (vid jämn könskvot) av ca tre år vid kramningen
på hösten, vilket motsvarar ett generationsintervall av fyra år.
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Götaälv/FFK‐2008
Götaälv/OKL‐2008
Götaälv/OKL‐2010
Grönån/Rapenskår‐2010
Grönån/Sörån‐2009
Grönån/Sörån‐2010
Grönån/Forsån‐2009
Grönån/Forsån‐2010
Sköldsån‐2009
Sköldsån‐2010
Säveån/Lerum‐2009
Säveån/Jonsered‐2009
Säveån/Jonsered‐2010
Säveån/Partille‐2009
Säveån‐1932
Säveån‐1999
Mölndalsån‐2009
Lagan/FFK‐2008
Lagan/OKL‐2008

Götaälv/FFK‐2008

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Götaälv/OKL‐2008

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.058

0.076

Götaälv/OKL‐2010

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.076
0.029

Grönån/Rapenskår‐2010
0.023
0.000
0.006
0.004
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.068
0.029
0.027

Grönån/Sörån‐2009
0.005
0.003
0.029
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.079
0.061
0.042
0.015

Grönån/Sörån‐2010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.071
0.068
0.046
0.030
0.026

Grönån/Forsån‐2009
0.566
0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.002
0.014
0.000
0.000
0.000

0.029
0.042
0.027
0.015
0.041
0.043

Grönån/Forsån‐2010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.000

0.075
0.026
0.038
0.055
0.050
0.053
0.045
0.046

Sköldsån‐2009
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0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.034
0.050
0.038
0.016
0.023
0.039
‐0.006

Sköldsån‐2010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.181
0.191
0.153
0.209
0.207
0.183
0.194
0.177
0.163

Säveån/Lerum‐2009
0.002
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

0.048
0.105
0.075
0.088
0.082
0.068
0.066
0.072
0.060
0.147

Säveån/Jonsered‐2009
0.019
0.008
0.000
0.382
0.000
0.000
0.000

0.021
0.049
0.037
0.041
0.050
0.044
0.023
0.020
0.045
0.129
0.027

Säveån/Jonsered‐2010
0.000
0.000
0.491
0.000
0.000
0.000

0.023
0.056
0.046
0.044
0.058
0.044
0.019
0.030
0.047
0.124
0.026
0.006

Säveån/Partille‐2009
0.000
0.276
0.000
0.000
0.000

0.033
0.053
0.055
0.039
0.057
0.038
0.025
0.023
0.053
0.180
0.040
0.011
0.016

Säveån‐1932
0.001
0.000
0.000
0.000

0.037
0.065
0.054
0.049
0.072
0.076
0.021
0.034
0.072
0.181
0.041
0.022
0.025
0.031

Säveån‐1999
0.000
0.000
0.000

0.027
0.046
0.034
0.026
0.043
0.034
0.010
0.018
0.033
0.150
0.023
0.005
0.000
0.001
0.010

Mölndalsån‐2009
0.000
0.000

0.078
0.118
0.102
0.080
0.088
0.108
0.076
0.074
0.124
0.286
0.106
0.080
0.082
0.060
0.094
0.068

0.000

0.082
0.062
0.035
0.040
0.045
0.056
0.029
0.035
0.050
0.200
0.076
0.041
0.056
0.048
0.057
0.036
0.105

Lagan/FFK‐2008

Appendix 2. Parvisa allelfrekvens-jämförelser mellan stickprov analyserade med 7 mikrosatelliter (FST – över diagonalen; motsvarande P-värden – under
diagonalen). FST-värden som inte är statistiskt signifikanta (P>0.05, utan korrektion för multipla tester) är markerade med fetstil/understrukna. Se tabell 1 för
ytterligare information om de enskilda stickproven.

0.083
0.001
0.039
0.024
0.066
0.074
0.051
0.048
0.042
0.183
0.110
0.054
0.060
0.059
0.072
0.052
0.123
0.061

Lagan/OKL‐2008

Götaälv/OKL‐2010
Grönån/Rapenskår‐2010
Grönån/Sörån‐2009
Grönån/Sörån‐2010
Grönån/Forsån‐2009
Grönån/Forsån‐2010
Sköldsån‐2009
Sköldsån‐2010
Säveån/Lerum‐2009
Säveån/Jonsered‐2009
Säveån/Jonsered‐2010
Säveån/Partille‐2009
Säveån‐1932
Säveån‐1999
Mölndalsån‐2009

Götaälv/OKL‐2010

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Grönån/Rapenskår‐2010

0.019
0.001
0.005
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.037

Grönån/Sörån‐2009
0.011
0.006
0.024
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.038
0.027

Grönån/Sörån‐2010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.043
0.030
0.021

Grönån/Forsån‐2009
0.672
0.004
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.004
0.038
0.001

0.024
0.019
0.034
0.037

Grönån/Forsån‐2010
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.037
0.027
0.021
0.037
‐0.012

Sköldsån‐2009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.139
0.211
0.193
0.170
0.166
0.153
0.149

Sköldsån‐2010
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0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.008
0.000

0.030
0.046
0.040
0.042
0.030
0.037

Säveån/Lerum‐2009
0.003
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000

0.073
0.097
0.083
0.075
0.052
0.057
0.056
0.124

Säveån/Jonsered‐2009
0.047
0.015
0.000
0.363
0.000

0.037
0.054
0.048
0.048
0.015
0.014
0.039
0.113
0.020

Säveån/Jonsered‐2010
0.000
0.000
0.337
0.000

0.044
0.051
0.054
0.045
0.012
0.024
0.038
0.114
0.024
0.004

Säveån/Partille‐2009
0.000
0.284
0.000

0.056
0.051
0.061
0.048
0.018
0.018
0.047
0.161
0.031
0.007
0.013

Säveån‐1932
0.001
0.000

0.054
0.054
0.067
0.070
0.014
0.027
0.060
0.160
0.038
0.018
0.020
0.027

0.000

0.033
0.036
0.044
0.036
0.003
0.012
0.027
0.130
0.017
0.002
0.000
0.000
0.008

Säveån‐1999

Appendix 3. Parvisa allelfrekvens-jämförelser mellan stickprov analyserade med 9 mikrosatelliter (FST – över diagonalen; motsvarande P-värden – under
diagonalen). FST-värden som inte är statistiskt signifikanta (P>0.05, utan korrektion för multipla tester) är markerade med fetstil/understrukna. Se tabell 1 för
ytterligare information om de enskilda stickproven.

0.089
0.104
0.087
0.107
0.074
0.072
0.110
0.254
0.100
0.074
0.075
0.062
0.090
0.066

Mölndalsån‐2009

Bildbilaga

Lilla Edets laxfiske i Göta älvs huvudfåra, omedelbart nedströms kraftverket och slussarna.
”Edet” betyder platsen där man lyfte båtarna, d.v.s. här fanns för en besvärlig passage, även
för laxen. Den tog sig dock vidare upp till Stora Edet (Trollhättan) där fallen på 42 m
utgjorde ett definitivt vandringshinder.

Forsån (biflöde till Grönån) vid elfiskelokalen ”Ishockeyrinken” utgör ett bra uppväxtområde
för både lax och havsöring. Tätheten av laxungar överstiger generellt 1 laxunge per m2. Även
förekomsten av ål är god.

Bildbilaga

Säveån omedelbart nedom sjön Aspens utlopp. Sträckan har biotopvårdats för att utgöra bra
lekområden för lax.

Hedefors kraftverk vid Lerum utgör i dag ett definitivt vandringshinder för Säveåns
vandrande fiskar.

