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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av den samlade kunskap om fiskarter som finns i Dalarnas 
län. Den är även en historisk dokumentation av hur utvecklingen av fiskarternas 
förekomst och utbredning förändrats med tiden. En utveckling som till stor del beror av 
hur människan nyttjat naturen under flera århundraden. 
 
I Dalarna har det sedan mitten av 1980-talet genomförts ett stort antal undersökningar 
av länets fiskebestånd i sjöar och vattendrag genom nätprovfiske och elprovfiske. Detta 
underlag tillsammans med resultaten från en omfattande enkätundersökning till länets 
fiskevårdsområdesföreningar utgör grunden till denna rapport. Fisk och fiske berör 
många människor och det kan inte minst utläsas från den höga svarsfrekvens, hela 
96 %, på den utskickade enkäten! 
 
Rapporten utgör ett värdefullt kunskapsunderlag som kan ligga till grund för vårt 
fortsatta gemensamma arbete för en god fiskförvaltning. Förhoppningsvis är den även 
en intressant läsning för en fisk- och fiskeintresserad allmänhet.  
 
Denna sammanställning hade inte varit möjlig utan det stora engagemanget från alla 
fiskevårdsområdesföreningar runt om i Dalarnas län. Åter igen ett stort tack för er 
insats! 
 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, våren 2016 
 
Ann-Louise Haglund 
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1 Sammanfattning 
 
Aldrig tidigare har det genomförts fullt ut en så stor och heltäckande undersökning och 
sammanställning av fiskarternas utbredning och förekomst i Dalarna.  
 
En kvalitativ enkätundersökning som omfattade 2 353 sjöar och 1 637 
vattendragssträckor genomfördes 2006. Denna undersökning har jämförts och 
sammanställts med alla registrerade provfiskeuppgifter fram t o m år 2012 samt en stor 
mängd uppgifter som samlats in från andra skriftliga källor från undersökningsområdet.  
 
Enkätundersökningen som genomfördes omfattade 90 % av alla sjöar >5 hektar och 82 % 
av vattendragen med avrinningsområde större än 10 kvadratkilometer inom Dalarna 
och övriga Dalälvens vattensystem utanför Dalarnas län. Svarsfrekvensen i 
enkätundersökningen var hög. 96 % av de tillfrågade svarade och det inkom uppgifter 
om 93 % av sjöarna och 81 % av vattendragen som omfattades av undersökningen. 
 
Dalarna och Dalälvens vattensystem sträcker sig över ett stort geografiskt område där 
höjdförhållandena varierar mellan 0 och 1 200 meter över havet. Antalet sjöar (>5 
hektar) är ca 2 600 och vattendragen (aro >10 km2), är ca 1 9901. Dessa vatten har en 
spännvidd allt ifrån småtjärnar och bäckar till några av Sveriges största sjöar och älvar. 
Landmiljöerna som dessa ligger i omfattar flacka slättland med jordbruksbygder, 
skogsland, myrar och fjälltrakter. Allt detta ger förutsättningar för många arter och 
varierande fisksamhällen.  
 
Enkätundersökningen samlade in nästan 15 000 uppgifter om fiskartförekomster som 
omfattar ca 2 300 sjöar och 1 500 vattendrag. Utöver detta finns provfiskedata med lite 
mer än 4 000 artförekomstdata från ca 500 sjöar och 700 vattendrag. Ytterligare 
uppgifter från andra källor som samlats in från olika skriftliga källor omfattar ca 3 500 
artförekomster från ca 800 sjöar och ca 150 vattendrag. Uppgifterna fördelar sig på 36 
arter samt de två 2 kräftarterna flod- och signalkräfta. Aktuell förekomststatus är dock 
osäker för ett par av fiskarterna. 
 
Antalet fiskarter inom en sjö eller ett vattendrag var i genomsnitt ca 4 i sjöarna och 3,5 i 
vattendragen. Antalet arter som förekommer i ett vatten är beroende av många faktorer 
där höjd över havet och sjö-/vattendragsstorlek är bland de mest betydelsefulla. Dessa 
kan sägas representera klimat (h ö h) respektive förutsättningar för mängden olika 
livsmiljöer, som i sin tur är avgörande för vilka arter som kan förekomma. Antalet arter 
avtar med stigande höjd över havet och ökar med storleken på sjö eller vattendrag. 
Störst antal arter, 26 - 30 st, förekommer från Orsasjön och Siljan samt längs Dalälvens 
huvudfåra och sjöarna längs dess lopp till mynningen i havet. 
 
De vanligsate fiskarterna i Dalarnas sjöar är, i fallande ordning; abborre, gädda och 
mört. De förekommer i ca 2 100, 1 900 respektive 1 400 sjöar. Inte oväntat var den 
vanligaste artkombinationen i sjöar; abborre, gädda och mört, som förekommer i ca 400 
sjöar. I resterande sjöar förekommer arterna i andra artkostellationer, nästan alltid i 
kombination med de tre vanligaste. Antalet olika artkombinationer som påträffades var 

                                                
1 Antal vattendrag är helt beroende på hur de avgränsas och det finns många olika metoder och 
sätt. Se kapitlet Definitioner och metoder (kap 3) om den indelningsgrund som tillämpats i denna 
rapport. 
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omkring 1 200! De fem vanligaste artkombinationerna upptar ca 900 eller ca 40 % av 
alla undersökta sjöar. 
 
Standardiserat provfiske är metod att kvantitativt undersöka fiskbestånd. Dalarna har 
undersökt förhållandevis många sjöar och vattendrag med provfiske men fortfarande är 
bara en femtededel av sjöarna och två femtedelar av vattendragen undersökta.  
 
Många av provfiske- och annan fiskartförekomstdata som samlats in överlappar med 
enkätdata. Dessa möjliggör kontroll och verifikation av enkätuppgifternas tillförlitlighet. 
En jämförelse av enkätsvar, provfiskefångster och andra registrerade 
förekomstuppgifter för ca 200 vattendrag respektive 400 sjöar visade att 
enkätundersökningen i dessa vatten lyckades påvisa/identifiera 40 – 45 % av alla 
fiskartförekomster i vattendragen och ca 50 – 75 % av alla förekomster i sjöarna. 
Standardiserat provfiske lyckades påvisa ca 75 – 88 % av samtliga arter i vattendragen 
och motsvarande ca 60 - 75 % av samtliga arter i sjöarna. Osäkerheterna beror på att 
inte alla enkätuppgifter kunnat verifieras helt samt att det totala antalet kända 
förekomster som enkätuppgifterna relateras mot, inte är helt komplett. 
 
En granskning visade också att ca 1 % och 2 % av enkätsvaren gällande vattendrag 
respektive sjöar var uppenbart felaktiga. Orsakerna bedömdes vara artförväxling, 
förväxling av vilket vatten uppgiften gäller för, fel till följd av enkätens utformning samt 
inaktuella uppgifter. Sannolikt finns fler felaktiga enkätuppgifter som inte kunnat 
identifieras vid den begränsade granskning som genomfördes. Även i provfiskedata 
återfanns några felaktiga uppgifter. Av registrerade provfiskefångade arter i vattendrag 
respektive sjöar bedömdes 0,4 och 0,3 % vara felaktiga. Orsakerna i dessa fall var främst 
artförväxlingar men även ett par inaktuella uppgifter påträffades. Resterande 
provfiskeuppgifter bedömdes vara mycket tillförlitliga. 
 
Den första kolonisationen av fisk till Sveriges inland skedde kort efter att inlandsisens 
avsmältning under den senaste istiden. I Dalarna skedde detta för ca 10 000 år sedan. I 
början innan all is smält bort var alla vattenmiljöer kalla men blev sedan successivt 
varmare. Kolonisationen skedde i flera omgångar styrdes de invandrande arternas krav 
på klimatet. Östersjöns salthalt som varierade flera gånger under avsmältningens 
förlopp påverkade också sötvattenfiskarnas möjligheter till kolonisation av inlandets 
vatten. Ända sedan människans tidiga invandring har fiskarnas spridning troligen även 
påverkats av mänskliga utplanteringar och flyttning av fisk. 
 
Under de senaste 200 åren har denna spridning ökat i och med att kunskapen om hur 
man odlar och transporterar fisk ökade. Med början för ca 150 år sedan inrättades en 
statlig organisation; Hushållningssällskapet som propagerade, undervisade, samt bistod 
med hjälp och finansiering till bl a utplantering av fisk för att ”upphjälpa hushållning 
och matproduktion”. I senare tid har utsättningarna ändrats till att tjäna som 
kompensation för skada orsakad av vattenkraftsproduktion eller för att skapa ett s k 
put-and-take-fiske. Utplanteringarna har kraftigt utökat utbredningen av vissa arter 
men då ibland orsakat att andra försvunnit till följd av ökad konkurrens och predation.   
 
Sik, siklöja, sutare är exempel på arter som kraftigt utökat sin utbredning under det 
senaste århundradet. Störst negativ förändring i förekomst och utbredning har nog 
inträffat för flodkräftan, ålen och laxen. De två senare arterna är beroende av fria 
vandringsvägar mellan hav och sötvatten för att kunna fortleva. Dessa vandringsvägar 
har varit avskurna i hundra år och enstaka sentida utsättningar gör att de temporärt 
kan påträffas i Dalarna. Flodkräftans tillbakagång kan helt tillskrivas kräftpesten. 
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2 Inledning/bakgrund 
 
Traditionellt sett är kännedomen om det biologiska livet i vatten dålig bland folk i 
allmänhet. Det som finns under ytan syns ju inte för andra än det relativa fåtal som 
ägnar sig år dykning eller snorkling. Fiskar utgör dock ur vissa aspekter ett undantag. 
Fiske är ett stort fritidsintresse bland ett stort antal människor i Sverige. Detta är ofta 
kopplat till ett intresse om fiskar och en lokal kunskap om vilka fiskar som förekommer 
de vatten där fisket bedrivs.  
 
Kunskap om sjöarnas och vattendragens fisksamhällen är en av flera komponenter när 
det gäller att förstå det biologiska livet och möjligheterna att mäta, bedöma eller åtgärda 
miljöpåverkan i vatten, t ex försurnings- och övergödningsproblematik. För den 
fiskeintresserade är detta en kunskap som inte bara ökar möjligheterna till ett 
framgångsrikt fiske utan även utgör grunden för en hållbar förvaltning av fiskeresursen. 
 
Länsstyrelsen bedriver sedan 2005 ett arbete med genomförandet av EU:s ramdirektiv 
för vatten (Europeiska Unionen 2000). Enligt direktivet får vatten ”inte försämras” ur 
biologiska, kemiska eller fysiska aspekter (rensning, rätning, dämning, reglering, etc). 
De vatten som inte bedöms ha det som betecknas som god ekologisk status måste i de 
flesta fall åtgärdas för att senast år 2021 nå förbättrad status. 
 
För att kunna bedöma om miljön i en sjö eller ett vattendrag riskerar att försämras eller 
om den är påverkad och behöver restaureras eller åtgärdas på något vis behövs kunskap 
om förhållandena på platsen. Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande arbete med 
att samla in, bearbeta och bedöma miljön i Sveriges vatten i just detta syfte. En 
pusselbit i arbetet är att samla in och sammanställa och bedöma information om fisk. 
 
Inom den miljöövervakning som bedrivs av myndigheter och kommuner är 
vattenmiljöerna är i förhållande till andra organismgrupper förhållandevis väl 
undersökta. Systematiska fiskundersökningar har genomförts i Dalarna sedan 1980-
talet och framåt men det är trots det bara en mindre del av alla vatten som har 
undersökts. Fiskundersökningarna utgörs av provfiske enligt två standardiserade 
metoder som är olika för sjöar och rinnande vatten (se kap 3.2). 
 
Det är dock inte realistiskt att förvänta sig att alla vatten kommer att kunna 
undersökas med vetenskapliga mätmetoder, eller att dessa metoder alltid kan påvisa 
alla förekommande arter i ett vatten. Det finns flera sätt att ta reda på eller prioritera 
vilka vatten som är i störst behov av noggrannare undersökningar för att kunna bedöma 
om det föreligger störningar som behövs åtgärdas eller skyddas. Länsstyrelsen har 
jobbat med bl a olika typer av beräkningsmodeller som hjälper till att indikera var det 
finns risk för betydande mänsklig påverkan. Ett annat arbetssätt för att samla in och ta 
tillvara den kunskap som finns om vattenmiljöerna runtom i Dalarna har varit att i 
dialog med allmänhet och organisationer samla in de observationer som gjorts och den 
kunskap som finns lokalt. 
 
Länsstyrelsen har bl a genomfört samrådsmöten med ett stort antal fiskevårdande och 
fiskeförvaltande organisationer inom Dalarna i syfte att dessa skulle få en möjlighet att 
föra fram åsikter och information om sina respektive vatten för att detta skulle kunna 
vara till hjälp i arbetet med att identifiera, bedöma och åtgärda vatten som inte klarar 
kravet att uppnå god ekologisk status inom uppsatta tidsgränser. 
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Elritsa är Dalarnas landskapsfisk och en mycket vanlig fiskart i Dalarnas vattendrag. Foto David 
Lundvall. 
 
Under 2005 och 2006 genomförde länsstyrelsen en enkätundersökning i avsikt att 
kartlägga utbredning av fisk- och kräftförekomster i Dalarna som denna rapport till stor 
del baseras på. Enkätundersökningen genomfördes även den för att samla in och 
dokumentera en del av den kunskap om fisk som finns bland befolkningen i Dalarna. 
Undersökningen genomfördes strikt kvalitativt, d v s den var inte avsedd att ge svar på 
hur mycket fisk det finns, endast om och i så fall vilka arter som förekommer och var. 
 
Den typ av information som en enkätundersökning med den utformning som användes 
genererade ett mycket värdefullt faktaunderlag, inte minst för att bra kunna planera 
samt genomföra framtida biologiska undersökningar och överväganden. Kunskap om 
vilka fiskarter som förekommer i ett vatten kan vara avgörande för att förstå och 
förklara sammansättning och fördelning av andra organismer. Exploatörer kan behöva 
veta vilka arter som behöver visas hänsyn. Exempelvis genom att förlägga grävarbeten 
till perioder när det påverkar fisken eller dess lek som minst.  
 
Syftet med denna rapport är att ge en detaljerad, samlad och så heltäckande bild som 
möjligt över samtliga i Dalarna förekommande fiskarters förekomst och utbredning som 
förhoppningsvis även kan finna intresse och användning, inte bara av myndigheter och 
exploatörer utan även bland en bred fisk- och fiskeintresserad allmänhet. 
Förhoppningsvis bidrar den även till att öka intresset för fisk och därigenom 
möjligheterna till att bevara och förvalta våra fiskbestånd. 
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3 Metoder och definitioner 
 
Underlaget till denna rapport insamlades till stor del med hjälp av en 
enkätundersökning. Informationen som inkom genom enkätundersökningen har sedan 
jämförts, kontrollerats och kompletterats med hjälp av provfiskedata och uppgifter från 
andra skriftligt dokumenterade källor.  
 
Under insamlandet av uppgifter till denna rapport påträffades en hel del historisk 
information om äldre förhållanden och utplanteringar. Utplanteringar och flyttningar av 
fisk har haft en stor betydelse för de utbredningsmönster som syns idag. Därför har ett 
eget kapitel ägnats åt att översiktligt försöka beskriva denna verksamhet (kap 4.6). 
 
Rapportens resultatdel är uppdelad i två delar varav den första består i en 
sammanställning av enkätens utfall samt en enklare utvärdering hur väl det tillämpade 
enkätutförandet fungerade med avseende på andelen felaktiga uppgifter och antalet 
faktiska förekomster som inte framkom i enkätsvaren. Detta gjordes genom en 
jämförelse med uppgifter från provfiske och andra dokumenterade källor samt manuella 
bedömningar av enkätutfallet för respektive arts geografiska fördelning. Parallellt 
gjordes även bedömningar av hur väl provfiske fungerar med avseende på fångst av 
förekommande arter. 
 
Den andra halvan av rapporten redovisar länsstyrelserna samlade informationen om 
förekomst och utbredning av Dalarnas fiskarter i form av berättande text med tabeller 
och kartor för samtliga kända fiskarter som förekommer i naturliga vatten inom 
Dalarna och Dalälvens vattensystem.  
 
Begrepp som är viktiga att för förståelsen av resonemang och beskrivningar förklaras 
under egen rubrik nedan (kap 3.7). Exempelvis behövs begreppen vattendrag och 
förmodade förekomster behöver förklaras för att resultaten lättare ska kunna förstås. 
 
 

3.1 Enkätutförande 
 
Enkätundersökningen som denna rapport till stora delar baseras på utfördes under år 
2005 och 2006 i syfte att kartlägga förekomst och utbredning av förekommande fiskarter 
i Dalarnas län och områdena i övriga Dalälvens vattensysten som ligger utanför 
Dalarnas län (exklusive Norge). Enkätundersökningen omfattade ett stort antal söar och 
vattendrag inom Dalarnas län och vissa delar av Dalälvens avrinningsområde utanför 
Dalarna (Figur 1, se även kap 3.7.1).  
 
För att begränsa omfattningen av arbetet exkluderades de allra minsta sjöarna och 
vattendragen, om vilka kunskapen dessutom förväntades vara sämre eller saknas bland 
de som besvarade enkäten. Mängden information som kunde erhållas bedömdes inte stå 
i proportion till det arbete som skulle krävas för att inkludera dessa. Därför valdes en 
nedre gräns för storleken på sjöar och vattendrag som skulle omfattas av 
enkätundersökningen. 
 
Avgränsningen valdes så att undersökningen omfattade de sjöar som finns 
representerade på översiktskartan/röda kartan (skala 1:250 000) och är 5 ha eller större. 
Storleksavgränsning för vattendrag sattes till vattendragsordning 3 eller större (se kap 
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3.7.5 om vattendragsordning), vilket innebär avrinningsområde på ca 10 km2 eller större 
i vattendragets nedersta del. Det innebär ungefär den undre gränsen för ett garanterat 
flöde året runt (1 – 2 m våt bredd). De rinnande vattnens avgränsningar i 
vattendragssträckor och hur beräkningar av antal gjorts beskrivs under kapitlet 3.7.5 
Vattendrag. 
 
Ambitionen var att hela Dalarnas län och hela Dalälvens vattensystem skulle omfattas 
av undersökningen. Detta visade sig dock praktiskt svårt att genomföra inom vissa 
områden där fisket inte förvaltas av fiskevårdsområdesföreningar (fvof) eller av större 
markägare/skogsbolag. Inom dessa områden bedömdes det vara allt för många enskilda 
fiskerättsägare att föra dialog med. Dessa områden är dock få och utgjorde en relativt 
liten andel av hela undersökningsområdet (Figur 1).  
 
Enkäten skickades ut till och besvarades av en mindre grupp personer i samtliga 
fiskevårdsområdesföreningar inom undersökninsområdet. Dalarnas läns yta täcks till ca 
90 % av fiskevårdsområden. Enkäten skickades också i några fall till representanter för 
skogsbolag och större fiskerättsägare/markägare. I några enstaka fall besvarades 
enkäten även av enskilda personer med goda kunskaper om fiskbestånden i vissa 
områden, t ex till miljökonsulter och anställda på kommunernas miljökontor. Detta 
gjordes framförallt där det saknades fiskeförvaltande organisationer. 
 
 

 
Figur 1. Områden inom Dalarna och Dalälvens vattensystem som omfattades av enkät-
undersökningen som skulle kartlägga fiskartsförekomster. Figuren visar även områden som ej 
omfattades (Enkät u länet) och där inga enkätsvar inkom. 
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Enkätundersökningen (Länsstyrelsen opublicerat 2006a) omfattade samtliga sjöar som 
finns representerade i den digitala översiktskartan (skala 1:250 000). De minsta sjöarna 
i denna kartskala var ca 3,5 hektar (ha) stora men de utgör bara en mycket liten och ej 
representativ andel av samtliga sjöar i storleksintevallet 3,5 – 5 ha. Därför exkluderades 
sjöar inom detta intervall i de analyser och sammanställningar som presenteras i denna 
rapport. Enkätinformationen från dessa har dock inkluderats i de utbredningskartor 
som redovisas i respektive artbeskrivning (kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1). I princip samtliga 
sjöar >5 har bedöms finnas med och omfattas i den använda kartskalan. 
 
Motsvarande avgränsning när det gäller vattendrag sattes i enkätundersökningen till 
vattendragsordning 3 (Vdr ordn 3, se kap 3.7.5 angående indelning och avgränsning av 
vattendrag). Undersökningen kompletterades dock med ett antal mindre vattendrag 
(Vdr ordn <3). Dessa var inte representativt utvalda och mycket lite data inkom 
dessutom från dem. De minsta vattendragen (Vdr ordn <3) exkluderades därför i alla 
anlyser och sammanställningar i denna rapport. 
 
Antalet sjöar som omfattades av enkätundersökningen var 2 353 motsvarande 90 % av 
de 2 607 sjöar >5 ha som finns inom Dalarnas län tillsamans med övriga Dalälvens 
vattensystem utanför Dalarna. Motsvarande för vattendragen var 1 637 eller 82 % av de 
1 988 vattendragen inom samma område. Se Tabell 1 och 3 för mer detaljerad 
information om fördelningen av sjöar och vattendrag som ingick i enkätundersökningen 
(se kap 4 Bakgrundsbeskrivningar). Inom enbart Dalarnas län omfattade 
enkätundersökningen 2 270 st sjöar och 1 407 vattendrag. 
 
Sjöytor som anges i rapporten samt använts vid grupperingen av sjöarna i olika 
storleksklasser (t ex i de flesta tabeller), har hämtats från den digitala översiktskartan 
(skala 1:250 000). 
 
De sjöar utanför Dalarna som omfattades av undersökningen var de inom den del av 
Dalälvens avrinningsområde som ligger i andra län, dock ej i Norge. Totalt berördes 230 
sjöar utanför Dalarnas län av enkätundersökningen. 
 
Som ett första moment i enkätundersökningen togs telefonkontakt med ordföranden 
inom varje fiskevårdsområde, fiskeförvaltande förening eller företag som informerades 
om upplägget och syftet. Om denne inte bedömde sig själv som lämplig kontaktperson 
rekommenderades en person att skicka enkäten till. 
 
I de fall området som berördes av enkäten omfattade färre än fem vatten så fylldes 
enkäten i under telefonintervju med respektive kontaktperson. Detta skedde i nio fall. I 
resterande fall; 70 st, skickades enkäten till utsedd kontaktperson. Om ett enskilt 
utskick omfattade många vatten arrangerades ett möte med en grupp personer ur 
respektive fiskevårdsområdesförening som har god kännedom om vattnen inom området 
där även en person från Länsstyrelsen deltog. Gemensamt hjälptes man vid dessa 
tillfällen åt att besvara enkäten. 
 
Själva enkäten bestod av ett beskrivande och förklarande textdokument, en karta med 
alla vatten markerade och numrerade samt en tabellmatris med alla sjöar där förekomst 
av respektive art kunde fyllas i. Endast kvalitativa uppgifter om förekomster 
efterfrågades. Förutom uppgifter om tidigare förekomster, d v s där tidigare 
förekommande arter försvunnit eller dött ut, efterfrågades inga uppgifter om vilka arter 
som inte förekommer. Den senare typen av uppgifter exkluderades eftersom det 
bedömdes vara svårare att svara på och att det skulle ha resulterat i fler felaktiga svar 
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med efterföljande problem att utreda och utvärdera. Förutom uppgifter om 
förekommande fisk- och kräftarter insamlades även uppgifter om fisktomma och 
rotenonbehandlade sjöar.  
 
Uppgifter om artförekomster som inkom via enkätundersökningen granskades m a p fel 
och rimlighet mot provfiskedata (kap 5.4) och andra dokumenterade källor i den mån 
sådana uppgifter fanns att tillgå. Uppenbart felaktiga uppgifter som identifierades vid 
granskningen togs bort från materialet. Samstämmiga enkätuppgifter från olika 
uppgiftslämnare för vatten som delas t ex av olika fvof eller vatten som är direkt 
förbundna med varandra bedömdes styrka uppgifternas tillförlitlighet. Samstämmiga 
uppgifter för vatten som är nära förbundna bekräftar så att säga varandra framförallt 
gäller det vatten nedströms andra förekomster (se även kap 3.7.2). 
 
För vatten som delas av flera fiskevårdsområden alternativt där flera personer eller 
organisationer har besvarat enkäten för samma vatten finns några fall där resultaten 
motsäger varandra av den typen att en uppgiftslämnare uppgivit att en art förekommer 
och en annan säger att arten försvunnit från samma vatten. Totalt tolv sådana fall 
förekom i enkätmaterialet. Av dessa berörde tre flodkräfta, en signalkräfta, en röding, 
tre ål, ett bäcknejonöga och tre öring (varav två naturlig och en inplanterad). I samtliga 
dessa fall utom två (Runn – signalkräfta, Siljan - bäcknejonöga), gjordes bedömningen 
att arterna sannolikt funnits men nu är försvunna. 
 
 

3.2 Provfiskemetodik 
 
Sjöar 
 
Kunskap om fisksamhällen kan 
insamlas med olika metoder. En vanlig 
metod i sjöar är provfiske med 
översiktsnät som vanligen används bl a 
av länsstyrelser, kommuner och 
fiskeförvaltande organisationer.  
 
Fördelen med standardiserat provfiske 
är att metodiken är utformad så att 
insatsens storlek och nätens placering 
anpassas efter sjöns storleks- och 
djupförhållanden för att i möjligaste 
mån fånga förekommande arter i 
proportionerlig mängd i förhållande till 
deras kvantitativa förekomst 
(Kinnerbäck 2001). Fångstens storlek 
uttrycks som ett relativt mått per 
ansträngning, t ex g/nät eller antal/nät, 
för respektive fångad art. Nätmodellen 
som används vid standardiserat 
nätprovfiske kallas Norden 12. Varje 
sådant nät innehåller 12 sektioner om 
2,5 m med maskstorlekar mellan 5 – 55 
mm. 

 

 
 
Provfiske med s k översiktsnät som innehåller 
flera olika maskstorlekar kan fånga fiskar av 
de flesta storlekar. Foto Stöt Ulrika 
Andersson. 
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Vattendrag 
 
I rinnande vatten där vattendjupet inte överstiger ca en halv meter undersöks fisk bäst 
med elprovfiske. Den standardiserade metoden (Degerman & Sers 1999, Bergquist m fl 
2014) går ut på att en begränsad sträcka (20 – 100 m) av vattendraget undersöks med 
hjälp av en en elförande stav tillfälligt bedövar fisk som befinner sig inom 0,5 – 1,5 m 
från elstaven. Bedövade fiskar håvas upp och kan efter mätning och registrering 
återutsättas oskadda. Resultatet uttrycks vanligen som antal fångade individer per 100 
m2 (ind/100m2). Genom att upprepa fiskeförfarandet, vanligtvis tre gånger, går det att få 
ett förhållandevis säkert kvantitativt mått på mängden fisk inom den undersökta 
sträckan. Vid förfarandet med upprepade utfiskningar går det att beräkna fiskarens 
fångsteffektivitet uttryck som andel fiskar som fångats av det totala antalet fiskar som 
vid tillfället uppehäll sig på den undersökta sträckan (se även kap 5.4.1). 
 
 

 
Vid elprovfiske bedövas fisken tillfälligt och kan fångas med håv. Efter avslutad undersökning kan 
fisken återutsättas oskadd. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
 

3.3 Analyser av resultat  
 
Alla analyser och resultat som redovisas är begränsade till de sjöar och vattendrag som 
omfattades av enkätundersökningen. Enkätundersökningen omfattade inte fullt hela 
Dalarnas län och Dalälvens vattensystem (Figur 1), men det finns ändå en del data från 
dessa ”luckor” i form av provfiskeresultat, förmodade förekomster och övrig data (se kap 
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3.7.2, 3.4 & 5.1). Dessa data är dock inte lika heltäckande eller representativa så de har 
enbart inkluderats i de artvisa kartredovisningarna för att ge en så heltäckande bild 
som möjligt över de olika fiskarternas utbredning i hela Dalälvens vattensystem och 
Dalarnas län (kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1).  
 
I analyserna av fångstbarhet har dock även provfiskedata från några sjöar och 
vattendrag som ligger utanför enkätundersökningens område använts. 
 
 

3.4. Artvisa sammanställningar av förekomstuppgifter och 
artbeskrivningar 

 
Det granskade datamaterialet från enkätundersökningen och provfiskeresultat slogs 
samman med all annan känd information om fiskförekomster som länsstyrelsen har 
tillgång till (fortsättningsvis kallade övrig data, se även kap 5.1). De 
utbredningsmönster som all denna data gav upphov till användes sedan i sin tur för att 
identifiera förmodade förekomster, d v s ”luckor” i kunskapen om utbredningen där det 
bedömdes att arten rimligen förekommer. Kriterierna som tillämpades vid bedömningen 
av förmodade förekomster finns beskrivna under kap 3.7.2 nedan. 
 
Den samlade informationen från enkätundersökningen och övrig data tillsammans med 
förmodade förekomster har använts i samtliga tabell- och kartsammanställningar. 
Eftersom förmodade förekomster bygger på antaganden bedöms de ha en lite lägre 
tillförlitlighet än övriga uppgifter och har därför särredovisats i samtliga fall där de 
ingår i kartpresentationer och tabeller. Observera att de artvisa tabell-
sammanställningarna endast har inkluderat data från de vatten som ingick i 
enkätundersökningen medan utbredningskartorna även redovisar förekomster i vatten 
utanför det område som enkätundersökningen omfattade, i den mån det fanns sådana 
uppgifter att tillgå (se kap 3.1 & 3.3). 
 
Många olika faktorer påverkar vilka och hur många fiskarter som förekommer i ett 
vatten (se kap 4.6.1). Det är inte lätt eller speciellt tillförlitligt att försöka identifiera, 
analysera eller illustrera alla dessa faktorer för varje enskild art. Klimat liksom 
sjöstorlek har visat sig vara två viktiga styrande faktorer för flera fiskarters utbredning 
(Holmgren m fl 2007, Lundvall 2010).  
 
Faktorn klimat med avseende på vattentemperaturförhållanden styrs i sin tur av en rad 
andra komponenter såsom höjd över havet, breddgrad, vattendjupförhållanden, 
vattenomsättningstid, e t c. Ett varmare vattenklimat ger förutsättningar för fler arter.  
 
Sjöstorlek har bland annat betydelse på så sätt att större sjöar generellt sett innehåller 
fler olika miljöer som gör att fler arter kan hitta förhållanden som passar deras krav på 
livsmiljö. Sjöstorlek utgör även en klimatkomponent eftersom storleken även påverkar 
vattentemperaturen och hur den varierar. En stor sjö värms generellt sett upp 
långsammare sommartid och blir inte lika varm som en mindre. Isen lägger sig å andra 
sidan inte lika tidigt som i mindre sjöar eftersom det tar längre tid att kyla av en 
stor/djup sjö. 
 
Många av klimatkomponenterna som avgör vattenklimatet är inte undersökta i mer än 
en liten andel av alla sjöar och vattendrag. Inom det relativt begränsade geografiska 
området som Dalarna utgör nationellt sett, är dock faktorn höjd över havet ett ganska 
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bra mått på vattenklimat. Höjd över havet och sjöstorlek är dessutom två faktorer där 
data finns lätt tillgänglig för samtliga sjöar och vattendrag. Höjd över havet är också ett 
indirekt mått på ett relativt avstånd till havet vilket har haft betydelse för fiskars 
möjlighet att naturligt kolonisera och sprida sig. Ju högre desto färre arter har sannolikt 
kunnat kolonisera. Dessa två faktorer har därför valts ut för att illustrera hur vissa 
fiskarters utbredning sammanfaller med eller begränsas av klimat och sjöstorlek (≈ 
”miljövariation”). Alla förekomstuppgifterna som presenteras i tabeller har därför 
grupperats utmed gradienter för höjd över havet och sjöstorlek (se t ex Figur 8 & 9). 
 
 
Tidigare förekomster – försvunna arter 
 
Försvunna eller utdöda fiskartsförekomster – redovisas endast i kartöversikterna som 
presenteras för respektive art. För flera arter diskuteras dessa även i texten i kapitlen 
som beskriver respektiver art (kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1, se även kap 5.3.3 om Minskad 
utbredning – försvunna arter). 
 
 

3.5 Fångstbarhet 
 
Den viktigaste förutsättningen för att kunna fånga en fiskart är att den faktiskt 
förekommer i det vatten som undersöks. Det som sedan bestämmer om en viss fiskart 
fångas vid ett provfiske är hur svår- eller lättfångad den är, hur tätt beståndet är i det 
vatten som undersöks, samt hur stor ansträngning som görs.  
 
Om en förekommande art fångas vid t ex nätfiske eller inte är beroende av flera 
omständigheter. Faktorer som kan verka försvårande för fångst är bl a artens storlek 
(litenhet; småspigg), kroppsform (långsmal; ål, lake), aktivitetsmönster (låg aktivitet; 
gädda), låg täthet, eller speciella livsmiljöer som vissa arter föredrar (tät vegetation; 
sarv & ruda). Dessutom kan även slump och väderförhållanden spela in. Ett försök att 
beskriva ett slags sammanfattande mått som beskriver hur svår- respektive lättfångade 
olika arter är det som i denna rapport kallats fångstbarhet.  
 
Observera att detta mått endast har beräknats för sjöar som provfiskas med 
provfiskenät och att måttet tillämpas i denna rapport inte nödvändigtvis säger något om 
arternas täthet (antal/biomassa) i sjöarna eller deras mängd jämfört med andra arter 
som förekommer i ett vatten. Om en art har hög fångstbarhet så betyder det inte 
nödvändigtvis att den förekommer i stor mängd. Det motsatta; att fångstbarheten är låg 
betyder inte alltid att tätheten fisk är låg även om det förstås kan vara så. Gärs i sjöar 
är exempel på en art med relativt hög fångstbarhet. Vid nätprovfiske fångas den dock 
ofta i liten mängd (antal och vikt), men i de sjöar där den förekommer har det fångats i 
genomsnitt minst en individ i något mer än hälften av näten (Figur 22, Bilaga 4).  
 
Syftet med att redovisa fångstbarhet är att ge en översiktlig eller grov bild hur den 
fördelar sig mellan fiskarterna som förekommer i Dalarna samt för att kunna belysa 
vilka arter och varför standardiserat provfiske som metod ibland eller ofta misslyckas 
med att fånga eller påvisa vissa arter trots att de förekommer i ett visst vatten. 
Fångstbarheten som redovisas i denna rapport beskriver hur ofta de förekommande 
fiskarterna i har fångats vid standardiserat nätprovfiske i Dalarna, d v s i hur stor andel 
av de nät som använts som de olika arterna fångats. Omvänt kan fångstbarhet 
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översättas till hur stor provfiskeinsats som behövts för att i minst ett nät fånga arten i 
fråga (Bilaga 4).  
 
Eftersom beståndstätheten varirerar kraftigt mellan olika sjöar och vattendrag för 
samma art är den faktiska fångstbarheten för en viss art specifik för varje enskilt 
vatten. Det ska poängteras att värdena för fångstbarhet som redovisas här gäller endast 
de sjöar som nätprovfiskats med provfiskenät i Dalarna och utgör genomsnittsvärden 
som inte beskriver utfallet i den enskilda sjön. Andra fiskemetoder som exempelvis 
sportfiske har helt andra förutsättningar vad gäller hur lätt eller svårt en art fångas. 
 
 
Fångstbarhet i sjöar 
 
I analyserna av fångstbarhet ingick 667 nätprovfisketillfällen från 398 sjöar som utförts 
med bottennät mellan 1979 - 2012 enligt standard eller ”nära standard” (m a p nättyp, 
nätantal och djupfördelning), där data för individuella nät fanns att tillgå.  
 
Provfiskedata har kompletterats med enkät- och övrig data (se kap 3.4 & 5.1 om övrig 
data) för att kunna inkludera nollvärden, d v s de provfisketillfällen där en 
förekommande art inte fångats. Enkätuppgifter och övrig data kvalitetskontrollerades 
manuellt och uppenbart felaktiga uppgifter sorterades bort innan analys av fångstbarhet 
(se kap 5.4). 
 
Totalt har fångsten från 13 940 enskilda nät analyserats. Figur 20 och Figur 2:I (i Bilaga 
2) visar hur stor andel ekätdata och övrig data som bidragit med nollvärden vid 
beräkningen av fångstbarhet för respektive art (blå snedstreckade staplar). I 
resultatredovisningen redovisas medelvärden baserade på värden från enskilda 
provfisketillfällen för respektive art. 
 
 
Fångstbarhet i vattendrag 
 
Inga värden för fångstbarhet vid elprovfiske i vattendrag har beräknats eftersom det 
bedömts att elprovfiske som regel inte omfattar representativa miljöer som därför inte 
fångar in många av de arter som förekommer i vattendragen. Det är nästan uteslutande 
öringmiljöer, d v s relativt snabbt flytande och forsande vatten som provtagits. Vid 
elprovfiske beräknas oftast ett mått på fångsteffektivitet för respektive fångad art och 
tillfälle (se beskrivning nedan).  
 
Vid standardiserat elprovfiske i vattendrag utförs täthetsskattningar (ind/100m2) för 
respektive art som fångas (Degerman & Sers 1999, Bergquist m fl 2014). Dessutom 
beräknas även fångsteffektivitet för de arter som fångats. Denna uttrycks med ett 
procentvärde som motsvarar ett medelvärde för hur stor andel av samtliga individer av 
respektive art som fångas per genomförd utfiskningsomgång. Detta mått (p1-värde) kan 
sägas vara ett slags mått på fångstbarhet, d v s hur lätt eller svårt det är att fånga arten 
ifråga. P1-värdet är dock beroende på hur skicklig utföraren är samt förutsättningarna 
vid lokalen som undersöks, t ex flöde och djup, e t c. P-värdet kan således variera mellan 
tillfällen och platser för en och samma art.  
 
P1-värden beräknas dessutom enbart för lokaler där arten fångats vid aktuellt tillfälle. 
Det går förstås att beräkna ett värde på vattendragsbasis där hänsyn tas till 
”ickefångster”, men de blir inte heller rättvisande eftersom insatsen (antalet lokaler) vid 
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elprovfiske normalt inte alls motsvarar den som utförs vid sjöprovfiske. Detta innebär 
att det inte på samma sätt går att tala om generell eller genomsnittlig fångstbarhet vid 
elprovfiske.   
 
Fångsteffektiviteten eller p-värdet för en viss art vid den enskilda lokalen kan dock vara 
ett mycket säkert mått, speciellt om tillräckligt många individer av arten fångas vid 
tillfället. Normalt varierar p1-värdet mellan 30 % för svårfångade arter som simpor, till 
55 % för öring och röding. Vid tre utförda utfiskningsomgångar innebär det en total 
fångsteffektivitet (p3-värde) på 66 respektive 91 %. 
 
Sötvattenlaboratoriet på Sveriges LantbruksUniversitet  (SLU) har beräknat 
genomsnittliga p1-värden för de flesta fiskarter som fångas vid elprovfiske i Sverige som 
kan hittas i publikationen; Elfiske. Standardiserat elfiske och praktiska tips med 
betoning på säkerhet såväl för fisk som för fiskare (Degerman & Sers 1999) och i det 
digitala elfiskeprotokollet som finns på SLU:s  hemsida: www.slu.se/elfiskeregistret. 
 
 

3.6 Jämförelse av enkätresultat med provfiskedata 
 
Jämförelser av enkätutfallet med provfiskeresultat gjordes med syftet att ge en 
uppfattning om hur bra respektive metod varit på att identifiera och påvisa 
fiskartförekomster. Ingen av metoderna förväntades komplett lyckas identifiera alla 
förekommande arter eftersom flera arter är ovanliga och förekommer i låga tätheter 
eller har ett levnadssätt som gör de svåra att fånga och av samma skäl därmed ofta 
dåligt kända av de som svarade på enkäten och allmänheten i stort (Appelberg m fl 
2004).  
 
Metodiken för standardiserat sjöprovfiske är utformad för att i möjligaste mån fånga 
förekommande arter (se kap 3.2). Det är dock inte garanterat att så alltid sker eller att 
de alltid fångas i proportionerliga mängder. Är de förekommande arterna få är chansen 
större att samtliga förekommande arter fångas vid provfiske men oftast undgår en eller 
flera arter att fångas (Nilsson & Sjöstrand 2012). Fisk av vissa storlekar och arter är 
över- eller underrepresenterade vid provfiske. För arter som förekommer i liten mängd 
eller i speciella miljöer spelar slumpen en stor roll för om de fångas eller ej vid ett 
enstaka provfisketillfälle.  
 
Vissa arter kan vara mycket fåtaligt förekommande eller ha ett beteende eller 
kroppsform som gör att de sällan fångas i nät. Andra arter kan vara knutna miljöer som 
ibland utgör så liten andel av hela sjöns eller vattendragets yta att provfiskenät (vars 
läge slumpas ut) eller ett fåtal elprovfiskelokaler, sällan hamnar i dessa miljöer. En del 
miljöer är av praktiska skäl svåra att fiska med nät, t ex i täta vass- eller 
vegetationsbälten. Ett exempel på två arter som är mycket vanligt förekommande är 
lake och gädda men som på grund av sin kroppsform respektive levnadssätt ofta är 
underrepresenterade vid provfiske. 
 
 
Granskning provfiskedata 
 
De arter som fångats vid provfiske får dock i de allra flesta fall anses vara ett 
tillförlitligt bevis på att arten förekommer i sjön. Undantag kan dock förekomma i 
enstaka fall där man kan misstänka att artförväxling skett, exempelvis mellan sik och 

http://www.slu.se/
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siklöja eller mellan braxen och björkna. Fångster från äldre provfisken av fiskar som 
härrör från utplanteringar av temporär karaktär, d v s av fiskar som inte etablerat 
bestånd, vanligtvis öring, röding, regnbåge och gös kan ha gett inaktuella 
förekomstuppgifter. Provfiskeresultat kan dock oftast anses vara tillförlitligt nettofacit 
för förekomster. 
 
Provfiskeuppgifter (faktiska fångster) har bedömts vara korrekta i nästan samtliga fall. 
Några enstaka provfiskeuppgifter exkluderades i jämförelsen med enkätuppgifterna. 
Dessa gällde ett par kända fall av kända utdöenden som inträffat efter provfisketillfället 
(t ex Harrsjöarna på Fulufjället, se kap 5.6.4.2). Ytterligare har det i ett par fall bedömts 
att det skett artförväxlingar.  Kända utsättningar som skett efter att antingen provfisket 
eller enkätundersökningen utfördes föranledde att berörd art exkluderats i jämförelsen 
för respektive sjö där så varit fallet. 
 
 
Granskning enkätdata 
 
Kunskapen bland dem som besvarat enkäten om vilka arter som finns i ett vatten kan 
inte alltid förväntas vara komplett för samtliga vatten eller helt korrekt i samtliga fall. 
Enkätdata förväntades innehålla mer felaktigheter eftersom uppgifterna bygger på 
mäniskors minnesuppfattning som ibland utgörs av andra- eller rentav 
tredjehandsuppgifter som ofta inte dokumenterats i samband med observation eller 
fångst. Felaktigheter i enkätdata kan också uppstå genom att t ex en sjö förväxlas med 
en annan eller att enkäten fyllts i fel av misstag.  
 
Lokala namn på arter kan också göra att man språkligt förväxlar arter. Exempel på 
arter som ibland förväxlas på detta sätt är benlöja och siklöja. Benlöja kallas i denna del 
av Sverige ofta bara för löja men i vissa områden och bland vissa enskilda personer 
kallas även siklöja för löja. Småvuxen sik kan utseendemässigt förväxlas med siklöja och 
således kan en sik i vissa fall felaktigt registreras som en benlöja. Det finns några 
exempel på detta från enkätundersökningen. 
 
Utplanteringar av temporär karaktär (utan föryngring) försvårar utvärderingen. I 
enkätundersökningen frågades separat efter uppgifter om utplanterad- och naturligt 
reproducerande öring. För att hålla nere omfånget på enkäten utelämnades de andra 
arterna som ofta planterats/planteras ut, exempelvis regnbåge, röding, bäckröding, 
gräskarp, gös och ål. För dessa arter bedömdes att kunskaper finns som möjliggjorde att 
skilja på vilda-, temporärt utplanterade och nyetablerade bestånd efter efter 
introduktion.  
 
För enkätuppgifter om artförekomster som avser temporärutsättningar är det ibland 
mycket svårt att avgöra uppgiftens nutida giltighet som förekomst om utsättningen är 
av äldre datum. Ett exempel på detta är de flesta enkätangivna ålförekomster som 
härrör från utsättningar som utfördes under 1960- och -70-talen. Troligen är ålen 
försvunnen från dessa vatten även om det finns en teoretisk chans att några individer 
fortfarande finns kvar. Ål utgör på så sätt extremfall med avseende på den tid som 
förflutit sedan utsättningarna, där förekomst fortfarande kan vara aktuell. För andra 
arter i vatten med mer sentida utsättningar är bedömningen av nutida förekomststatus 
svårare.  
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I bedömningen av enkätundersökningens tillförlitlighet har därför denna typ av 
uppgifter bedömts stämma om äldre utsättningar kan styrkas med annan 
dokumentation trots att artens nutida förekomststatus är mycket osäker eller tveksam. 
 
Icke överensstämmande uppgifter från enkätundersökningen och provfiske granskades 
för att i möjligaste mån verifiera korrekta uppgifter och förkasta felaktiga. För 
enkätuppgifter om arter som inte fångats vid provfiske i samma vatten gjordes en 
jämförelse mot uppgifter från övrig data (kap 5.1). I detta sammanhang utgjordes dessa 
av registeruppgifter eller andra litteraturkällor och dokument. Jämförelsen gjordes även 
gentemot förmodade förekomster (kap 3.7.2) som genererats enbart utifrån övrig data.  
 
En statistisk analys med McNemars ickeparametriska test genomfördes för respektive 
art som påträfftas i metodjämföresen för att undersöka om och i såfall vilken metod som 
gav en bättre identifieringsframgång än den andra. Enkätundersökningen så som den 
var dock inte utformad så att det gick att genomföra statistiska analyser för att skatta 
de artförekomster som ingen av metoderna enkät eller provfiske lyckades identifiera. För 
att bättre illustrera och ge en så bra bild av hur bra de olika undersökningsmetoderna 
lyckats identifiera fiskartförekomster, kompletterades varje sjö och vattendrag med med 
uppgifter från övrig data samt förmodade förekomster för arter som enkäten och 
provfisket missat. 
 
 
Jämförelse - sjöar 
 
Till jämförelsen av sjöförekomster användes nätprovfiskedata från 398 sjöar provfiskade 
vid sammanlagt 667 tillfällen. Provfiskena i dessa utfördes under tidsperioden 1979 - 
2007. Artförekomsterna i de provfiskade sjöarna har lagts samman i de fall en sjö 
provfiskats vid mer än ett tillfälle. 280 av sjöarna har provfiskats vid endast ett tillfälle. 
Av de provfisketillfällen som utförts före 1991 är det endast 19 sjöar som endast 
provfiskats vid ett tillfälle. Andra sjöar som provfiskats under denna period har även 
fiskats vid minst ett tillfälle efter 1990. Artförekomsterna från de 19 sjöar som enast 
provfiskats före 1990 bedöms fortfarande vara aktuella m a p artförekomster med några 
få undantag. 
 
Av de sjöar som är provfiskade vid upprepade tillfällen både före och efter 1991 
förekommer fyra sjöar och tillfällen där en art endast fångats under perioden 1985 – 
1990 men inte därefter. Fångsterna i dessa fyra sjöar gäller i två fall lake, ett fall gädda 
och ett fall ruda. Dessa är arter som sällan fångas vid provfiske och samtliga dessa fyra 
sjöar har endast provfiskats vid två tillfällen vardera. De äldre artförekomsterna antogs 
därför fortfarande gälla. 
 
 
Jämförelse - vattendrag 
 
Elprovfiske i rinnande vatten utförs ofta utifrån speciella frågeställningar och den 
vanligaste är att undersöka öringbestånd. Därför är öringmiljöer, d v s ganska snabbt 
strömmande vatten med stenig/blockig botten kraftigt överrepresenterade bland de 
elprovfiskedata som finns att tillgå. Undersökning av typiska öringmiljöer ger inte en 
representativ bild av hur fisksamhället i hela vattendraget ser ut. Arter som föredrar 
lungare strömhastigheter blir underrepresenterade i provfiskefångsten eller uteblir helt.  
 
Ofta undersöks dessutom ganska få lokaler inom ett och samma vattendrag. I gengäld 
fiskas dessa lokaler ofta upprepat varje år eller med några års mellanrum för att 
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undersöka om det sker förändringar i fiskbeståndet över tid. Återkommande 
elprovtillfällen gör ofta att ovanliga arter eller arter som sällan uppträder i den miljö 
som undersöks fångas förr eller senare. 
 
Hur många lokaler och antalet upprepade provtillfällen som behövs för att få en god bild 
av de förekommande arterna varierar mycket mellan olika vattendrag de provtagna 
lokalerna inom dessa. Detta tillsammans med elprovfiskeundersökningarnas fokus på 
öringmiljöer påverkar givetvis utfallet av en jämförelse mellan enkätdata och 
elprovfiskedata.  
 
Ett urvalskriterierium som sattes för de vattendrag som valdes ut till jämförelsen, var 
att de hade elprovfiskats vid minst fem tillfällen mellan åren 1985 och 2012 oberoende 
av antal lokaler som undersökts i respektive vattendrag. 205 vattendrag uppfyllde dessa 
kriterier. Det sammanlagda antalet elprovfisketillfällen i dessa vattendrag var 2 594 och 
medianantalet fisketillfällen per lokal var nio. 
 
 

3.7 Definitioner och begrepp 
 
För att lättare kunna förstå och relatera resultat i utbredningskartor och tabeller ges 
nedan utförligare beskrivningar och definitioner av några centrala begrepp som 
förekommer i rapporten. 
 

3.7.1 Området Dalarna 
 
Om inget annat uppges används i denna rapport termen Dalarna synonymt med 
undersökningsområdet som innefattar Dalarnas län samt övriga delar av Dalälvens 
vattensystem som ligger utanför Dalarnas län, exklusive de norska delarna av 
vattensystemet (Figur 1). 
 

3.7.2 Förmodade förekomster (ff) 
 
Eftersom denna undersökning inte har omfattat riktigt hela den yta som utgör Dalarnas 
län och Dalälvens vattensystem, bl a de områden där fiskevårdsområden saknas (Figur 
1). Därför finns det en mindre andel sjöar och vattendrag som inte omfattats av 
enkätundersökningen och där har det fins luckor i dataundelaget på grund av att 
uppgifter saknas.  
 
Likaså förekommer det ibland liknande luckor där de som besvarat enkäten inte känner 
till vissa arter som faktiskt förekommer i dessa vatten. Vid genomgång av resultaten, 
och framförallt vid en jämförelse mellan enkätresultat och provfiskeresultat har det 
blivit uppenbart att flera arter, ofta små (t ex elritsa, gärs, sten- och bergsimpa), som 
inte vanligtvis fångas med traditionella fiskeredskap ofta är dåligt kända. Förväxling 
med någon liknande art kan ibland vara ytterligare ett skäl till att en arts förekomst 
förbises.  
 
För en del arter bedöms det vara möjligt att i vissa situationer anta att arten eller 
arterna förekommer i vatten där uppgifter om förekomst av just den arten saknas. För 
att så heltäckande som möjligt kunna beskriva utbredningen av Dalarnas fiskarter har 
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sådana antaganden använts för att fylla utbredningsluckor för vissa arter. Dessa 
förekomster betecknas fortsättningsvis förmodade förekomster eller ff och eftersom det 
ligger en större osäkerhet i denna typ av bedömningar så särredovisas de förmodade 
förekomsterna i samtliga tabeller och kartor där de anlyserats eller bedömts. 
 
Observera att de förmodade förekomster som redovisas i tabeller och analyser endast 
omfattar de vatten som omfattades av enkätundersökningen. Kartredovisningar 
innehåller dock ofta ytterligare förmodade förekomster i de områden som inte ingick i 
enkätundersökningen. 
 
Eftersom nästan alla sjöar och vattendrag inom ett och samma vattensystem är länkade 
till varandra i ett grenliknande nätverk av vattendrag så finns det åtminstone teoretiska 
möjligheter för fiskar att förflytta sig längs vattendragen och nå andra sjöar och 
vattendrag.  
 
Fiskarternas kolonisation efter den senaste istiden har gått i riktningen uppströms från 
nedströms liggande vatten såvida inte spridning skett nedströms från en mänsklig 
utplantering uppströms (se kap 4.6). Har en art på egen hand lyckats kolonisera ett en 
sjö eller vattendrag så har det skett genom att de först koloniserat eller passerat genom 
nedströms liggande vatten. I fall med utplanteringar uppströms så är kolonisation 
nedströms lättare eftersom det är lättare att färdas med strömmen. Nedströms kan de 
flesta fiskar normalt förflytta sig passivt eller aktivt som nykläckt yngel eller större 
individ. Det är därmed inte säkert att en individ överlever hela resan från ett vatten till 
ett annat. Det finns många faktorer som kan förhindra sådan nedströms spridning. 
 
Situationer där det tillförlitligt bedöms gå att förmoda förekomster gäller därför vatten 
som ligger nedströms kända förekomster av arter som är vanliga eller förekommer i ett 
brett spektrum av livsmiljöer som inte kräver detaljerad kännedom om förhållandena för 
att göra en bedömning i varje enskilt fall. Abborre är exempel på en sådan art. Det är 
den vanligaste arten i Dalarna i utbredning och även en av de talrikaste arterna där den 
förekommer. Den klarar att samexistera med i princip samtliga andra inhemska arter 
under normala förhållanden och förekommer i alla typer av vatten. Det är därför rimligt 
att kunna anta att abborre även förekommer inom de utbredningsluckor där uppgifter 
saknas. Undantag kan förstås gälla för vatten som är kraftigt påverkade (t ex 
förorening, försurning eller grav syrebrist).  
 
Det är dock inte för alla arter det går att med god tillförlitlighet förmoda förekomster 
nedströms. Många arter har speciella krav på sin livsmiljö eller kan kanske inte 
samexistera med vissa andra arter. Arter som företrädesvis lever i sjöar kan t ex inte 
alltid förväntas förekomma i rinnande vattenen nedströms.  
 
En sjö som innehåller gädda kan visa sig vara ett näst intill definitivt hinder för en liten 
öring att leva i eller ens att simma genom sjön för att nå ett nytt vattendrag. Små 
öringar har en mycket dålig förmåga att undvika att bli uppätna av gädda i sjöar. Denna 
svaghet delar öring med flera andra arter. Effekten av denna typ av hinder kan 
förstärkas eller försvagas av miljöns fysiska utseende eller utformning. Ett stort 
strandnära sjödjup kombinerat med liten andel grundområden utan vegetation kan 
underlätta för öring att passera genom eller leva i en ”gäddsjö”. Andra arter kan gynnas 
av motsatta förhållanden, exempelvis om miljön är grund och innehåller tät vegetation 
(t ex ruda). 
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Den dödlighet eller det svinn som alltid förekommer när en fisk rör sig i eller genom 
miljöer som den inte är anpassad till är olika stort beroende på art och 
miljöförutsättningar. Avståndet som måste avverkas har betydelse för hur lång tid en 
fisk på genomresa är exponerad för den olämpliga miljön, som exempelvis en 
vattendragssträcka mellan två sjöar kan utgöra. Ett stort svinn kan kompenseras med 
ett stort antal individer. Om många individer företar denna resa ökar chansen att någon 
kommer levande fram även om chansen för en enskild individ är mycket liten.  
 
Utpräglat sjölevande fiskarter kan ofta förväntas förekomma i nedströms vattendrag i 
varierade grad beroende på art och täthet i sjön. Troligen sker en stor del av nedströms 
förflyttning av sjöarter arter genom ”spill”. Det vill säga de hamnar i vattendraget 
nedströms mer eller mindre oavsiktligt. Det kan exempelvis vara yngel som dras med av 
strömmen när de kommer för nära sjöns utlopp.  
 
 
Förmodade förekomster – resonemang och kriterier 
 
Nedan i text och Tabell 1 redogörs för de resonemang och kriterier som tillämpats för att 
utpeka vatten där ytterligare förekomster som inte framkommit i enkätundersökningen 
eller genom andra källor kan förmodas förekomma. De kriterier och villkor som 
uppställts varierar mellan arter som baseras på författarens egna erfarenheter och 
resonemang. De är därför inte alltid uppbackande med dokumenterade fakta. Syftet med 
att identifiera förmodade förekomster är att utifrån rimlighetsresonemang försöka 
komplettera utbredningsbilden för de olika fiskarterna.  
 
Arter som ofta är antalsmässigt sparsamt förekommande kanske är predationskänsliga 
och/eller har speciella krav på sin livsmiljö (miljö, klimat, vattenkvalitet, e t c), kan 
antas ha mindre sannolikhet att förekomma nedströms en känd förekomst. Villkor och 
kriterier för bedömning av förmodade förekomster har då utelämnats eller tilldelats 
villkor som bedöms vara ”extra tilltagna” med en trolig underskattning av det faktiska 
antalet förekomster som följd. 
 
Eftersom de förmodade förekomsterna har identifierats genom resonemang och indicier 
baserade på andra förekomstuppgifter så har dessa uppgifter en annan 
”tillförlitlighetsnivå”. Förekomstuppgifterna som baseras på enkätundersökningen eller 
andra källor innehåller dessutom även dem fel som kan bidra till att de förmodade 
förekomsterna i sin tur baseras på felaktiga uppgifter. 
 
Abborre är den vanligaste fiskarten i Dalarna som förekommer i alla typer av 
vattenmiljöer. Även om sjöar är deras huvudsakliga förekomstmiljö så förekommer den 
även i större och lugnflytande partier av vattendrag. Abborre påträffas också i mindre 
vattendrag och rinnsträckor med snabbare strömhastigheter men i dessa miljöer är de 
ofta endast sparsamt eller sporadiskt förekommande (Degerman m fl 2005). 
Förekomsten av abborre i denna typ av miljöer är mera ett resultat av ”spill” från 
närliggande sjöar eller mer lugnflytande partier mer än egentliga strömlevande bestånd. 
Förmodad förekomst kan endast med säkerhet utgöra sjöar nedströms kända 
förekomster i andra sjöar eller vattendrag.  
 
Förekomsten av Asp i Dalarna är mycket osäker och i de vatten där den eventuellt 
förekommer är den så fåtalig att det är ett skäl att inte förmoda förekomster i andra 
vatten än de den uppges förekomma i. 
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Benlöja förekommer företrädesvis i sjöar och större lugnflytande vattendrag men 
påträffas ibland även i vattendrag med snabbare ström. I Dalarna har det även hänt att 
benlöja fångats vid elprovfiske i mindre snabbt rinnande vatten men det bedöms inte 
stödja ett generellt antagande att förekomst kan förmodas i alla rinnande vatten 
nedströms en känd förekomst. I nedströms sjöar bedöms däremot förekomst kunna 
förmodas om det inte finns skäl att anta att uppströmsförekomsten misstänks kunna 
vara felaktig. Det förekommer några fall där benlöja sannolikt förväxlats med siklöja (se 
respektive artbeskrivning). 
 
Bergsimpa förekommer i både sjöar och rinnande vatten. Den behöver hårdbottnar med 
möjlighet att kunna gömma sig under stenar eller rötter. Den förekommer därför 
sannolikt inte i sjöar med enbart dybotten. Utbredningsmönstret skiljer sig mellan 
nordvästliga (höglänta) och sydöstliga förekomster i Dalarna. Utbredningen nedströms 
avgränsas och begränsas av stensimpans utbredning. Inom det nordvästliga området är 
utbredningen sammanhängande och arten kan förväntas förekomma i alla sjöar och 
vattendrag mellan kända förekomster. De sydöstliga förekomsterna av bergsimpa består 
av isolerade bestånd och resultat från flera provfiskeundersökningar tyder på att arten 
förekommer och fortplantar sig nästan uteslutande i sjöar och förekommer i 
vattendragen endast fåtaligt och sporadiskt i sjöarnas direkta närhet. Förmodad 
förekomst har därför endast bedömts kunna antas i sjöar som ligger direkt anslutning 
nedströms påvisade förekomster i vattendrag. 
 
Björkna har en begränsad utbredning i Dalarna. Den är dessutom mycket lik braxen 
och förväxlas ofta med densamma. Dessa två faktorer gör att risken med eventuellt 
felaktigt förmodade förekomster får stor relativ påverkan för artens begränsade 
utbredning. 
 
Braxen förekommer i sjöar och större lugnflytande partier av vattendrag. Eftersom dess 
utbredning huvudsakligen omfattas mer låglänta/flacka områden gör att den kan antas 
förekomma nedströms kända förekomster i alla sjöar samt medelstora och större 
vattendrag (vdr ordn >4). 
 
Bäcknejonöga förekommer endast om lämpligt bottensubstrat finns. Utan kännedom 
om detta bedöms det inte tillförlitligt att försöka förutsäga förekomster. 
 
Bäckröding är en inplanterad främmande art som inte uppvisar något 
utbredningsmönster som bygger på egen spridning. Den förekommer främst i mindre 
vattendrag. Dess förmåga och benägenhet att leva eller vandra genom sjöar och större 
vattendrag som innehåller andra arter (abborre & gädda) tycks vara begränsad. 
Förmodade förekomster kan antas förekomma i vattendrag som ligger mellan kända 
förekomster. 
 
Elritsa är vanligt förekommande i vattendrag och förekommer även i sjöar med för 
arten lämpliga miljöer, klimat och artsammansättning. Utan kännedom om alla dessa 
faktorer är det osäkert att anta förekomster i sjöar. Förmodade förekomster kan dock 
antas för vattendrag som ligger mellan kända förekomster. 
 
Flodnejonöga är endast känd från Siljan och den allra nedersta delen av Dalälven. Inte 
i något fall går det att med god säkerhet förmoda ytterligare förekomster. Lek och 
larvutveckling sker dock i något eller några av Siljans biflöden men det är ännu inte 
känt i vilket eller vilka. I det nedre området sker vandring mellan havet och älven. 
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Gärs föredrar att leva i sjöar och lugnflytande vattendrag. Förekommer sannolikt alltid 
i sjöar nedströms känd förekomst, möjligen undantaget mycket grunda sjöar med dåliga 
syrgasförhållanden vid botten, t ex mycket näringsrika sjöar. Ett exempel från Dalarna 
på en sådan sjö är St Holmsjön där ingen gärs fångades vid provfiske trots att sjön står i 
direkt förbindelse med Dalälven där arten finns. Denna sjö är grund och kännetecknas 
av mycket låga syrgashalter i bottenvattnet under både sommar och vinter. 
 
Gräskarp är en främmande art som inte kan fortplanta sig i Sverige. Dess förekomst 
styrs helt av var den utplanterats. Därför går det inte med någon säkerhet att förmoda 
var eventuellt ytterligare förekomster kan finnas. 
 
Gädda är den näst mest spridda arten i Dalarna efter abborre. Den förekommer 
rikligast i sjöar men förekommer i nästan alla typer av vatten och är mycket tålig. Det 
finns inga kända vatten i Dalarna där gädda annat än temporärt försvunnit på grunda 
av syrebrist eller annan påverkan. Den har en god förmåga och en benägenhet att söka 
sig till nya vatten via vattendragen. Baserat på detta går det med stor sannolikhet att 
utgå från att gädda förekommer i alla sjöar nedströms en känd förekomst. Elprovfiske i 
rinnande vatten har visat att gädda även förekommer i de flesta vattendrag upp till dess 
utbredningsgräns, varför det går att anta förmodade förekomster i alla rinnande vatten 
nedströms kända förekomster. Mycket branta eller långa vattendrag innehåller dock 
sannolikt färre individer än mer lugnflytande. 
 
Gös är en art med liten naturlig utbredning och förekomst i Dalarna. Dess naturliga 
utbredning begränsas troligen av klimatmässiga faktorer. Övriga förekomster utgörs av 
utplanterad fisk vars reproduktion och långsiktiga fortlevnadsmöjligheter är osäkra. 
Endast i Dalälvens huvudfåra (vdr ordn 8) går det med god sannolikhet att förmoda 
förekomst av gös nedströms Hedemora. 
 
Harr förekommer huvudsakligen i stora och medelstora vattendrag som innehåller 
betydande ytor med strömmande vatten. Därför bedöms det endast gå att förmoda 
förekomst med god säkerhet i vattendrag med mellan kända förekomster. 
 
Hornsimpa förekommer endast i några större djupa sjöar under högsta kustlinjen. 
Förmodligen finns fler förekomster än de redan kända men det går inte med god 
sannolikhet att förutse eller förmoda vilka dessa är. 
 
Id förekommer företrädesvis i sjöar och större lugnflytande vattendrag men påträffas 
även i vattendrag ibland också med snabbare ström. I Dalarna händer det att id fångats 
vid elprovfiske i små snabbt rinnande vatten men det bedöms inte stödja ett generellt 
antagande att förekomst kan förmodas i alla mindre rinnande vatten nedströms en känd 
förekomst. I nedströms liggande sjöar däremot bedöms förekomst kunna förmodas om 
dessa inte har mycket ogynnsamma förhållanden orsakade av mänsklig påverkan. 
 
Indianlax är en främmande art som planterats ut i ett fåtal vatten i Dalarna. I nästan 
samtliga fall har inga bestånd etablerats och arten försvunnit. Den enda kända 
kvarvarande förekomsten finns i en tjärn utan utlopp vilket gör att fiskarna inte kan 
sprida sig. Det finns därför ingen anledning att förmoda ytterligare förekomster i 
anslutning till denna enda kända förekomst. 
 
Kanadaröding är en främmande art som planterats ut i några enstaka sjöar och i 
flertalet har de dött ut. Det finns ingen möjlighet att med god säkerhet kunna förmoda 
ytterligare förekomster nedströms de fåtal kända. 
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Karp är en inplanterad art som i Dalarna troligen endast förekommer i dammiljöer. 
Ytterligare förekomster går inte att förutsäga. 
 
Lake är en art med god spridningsförmåga och framförallt var det en av de första 
invandrande arterna efter istiden, som gjorde att den kunnat sprida sig högt upp i 
vattensystemen. Tack vare att den då ibland haft möjlighet att sprida sig till områden 
som senare blivit otillgängliga för andra arter genom nybildning av forsar och fall under 
historiens gång. Arten är bland annat vanlig i fjällen.  
 
Frånsett fjällområdena så är bestånden ofta relativt glesa men å andra sidan uppträder 
den i nästan alla typer av vatten. Det är inte alltid säkert att den förekommer 
permanent eller fortplantar sig i alla vatten men på grund av att de ofta lever i 
vattendrag under uppväxten ”spiller” de ofta nedströms eller vandrar de temporärt 
uppströms till nästa sjö. Glesa bestånd av en art med ett undanskymt leverne gör att 
laken inte alltid är så känd bland allmänheten. Elprovfiske i rinnande vatten har dock 
visar att arten har en stor spridning i Dalarna. Eftersom den som vuxen lever 
företrädesvis i sjöar samtidigt som den är vanligt förekommande i de flesta vattendrag 
går det att förmoda att arten förekommer i alla sjöar och vattendrag nedströms kända 
förekomster. Undantag kan gälla vatten som är kraftigt försurade eller förorenade på 
annat sätt. 
 
Lax kan inte längre naturligt vandra till Dalarna från havet och det sker ingen 
transport av lax förbi de hinder som dammanläggningar och kraftverk utgör. Eventuella 
förekomster av lax i Dalarna är resultat av utplanteringar och därför av tillfällig 
karaktär och det är därför inte möjligt att förutsäga ytterligare förekomster utöver de 
som uppgivits i enkätundersökningen. 
 
Mört är en art med mycket stor spridning i Dalarna. Den är dock känslig för surt vatten 
och den yttre eller övre utbredningen begränsas troligen i många fall av detta. Surheten 
minskar som regel successivt längre ned i ett vattensystem. Undantag finns dock främst 
när det gäller försurade vatten som kalkas mot försurningspåverkan. Kalkningseffekten 
avtar nedströms i takt med att det kalkade vattnet späds med okalkat vatten. Ett par 
sådana situationer är kända från Dalarna där mört hålls vid liv med hjälp av kalkning i 
en sjö medan sjön nedströms är för sur för att hysa mört. Frånsett detta går det med god 
säkerhet att anta att arten förekommer i alla sjöar nedströms en känd förekomst. Mört 
förekommer även i lugnflytande vattendrag och sporadiskt påträffas den även i mindre 
mer strömmande vattendrag. Förmodade förekomster antas därför endast med 
godtagbar säkerhet i vattendrag med vdr ordn >4. 
 
Nors lever med undantag för vissa lugnflytande större vattendrag främst i större djupa 
sjöar. Sporadiska förekomster uppträder ibland i andra miljöer. Förmodligen finns fler 
förekomster än de redan kända men det går inte med god sannolikhet att förutse eller 
förmoda vilka dessa är. 
 
Regnbåge är en främmande art som endast sporadiskt fortplantar sig i Sverige. Dess 
förekomster styrs helt av var den utplanterats. Därför går det inte med någon säkerhet 
att förmoda var eventuellt ytterligare förekomster kan finnas. 
 
Ruda är en art som föredrar varma näringsrika sjöar och är många fall är inplanterad 
där den förekommer. Den kan dock överleva och fortplanta sig under andra förhållanden 
men ett bestånd kan bara fortleva om förhållandena är de rätta. Bestånden där den 
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förekommer tillsammans med andra fiskarter är dessutom ofta mycket glesa vilket 
kombination med att den är mycket predationskänslig, ger ofta osäkra chanser för 
nyetableringar nedströms. Det går därför inte att med säkerhet förmoda var ytterligare 
förekomster kan finnas. 
 
Röding är kallvattenanpassad huvudsakligen sjölevande art som är mycket 
konkurrenssvag gentemot andra arter utanför de kalla fjällmiljöerna. Vattenmiljöerna 
blir successivt varmare och artrikare nedströms. Detta faktum gör att det inte att med 
säkerhet går att förmoda var ytterligare förekomster kan uppträda nedströms en känd 
förekomst. Endast i fjällen (ca >750 m ö h) mellan sjöar med kända förekomster går det 
med fog att förmoda att arten finns. 
 
Sarv har en mycket begränsad förekomst i Dalarna. Den föredrar varma och 
vegetationsrika sjömiljöer och utbredningen i Dalarna begränsas troligen av 
klimatfaktorer. Inom det klimatmässigt enhetliga område arten förekommer i länet går 
det nog med stor säkerhet att förmoda att arten förekommer i alla sjöar nedströms en 
känd förekomst. Det finns några få uppgivna förekomster utanför detta område. 
Gynnsamma lokala förhållanden kan vara det som möjliggör dessa förekomster och 
därför bör inga ytterligare förekomster förmodas nedströms dessa. 
 
Sik förekommer oftast i större sjöar men omfattande utplanteringar har gjort att 
utbredningsmönstret inte är sammanhängande eller enhetligt med avseende på 
livsmiljöer. Arten förekommer även i större vattendrag och förmodade förekomster har 
tillämpats i vattendrag med vdr ordn >6 nedströms kända förekomster. 
 
Siklöja har likt sik planterats ut i många sjöar under 1900-talet. Den örekommer 
främst i låglänta sjöar men även i de största vattendragen och sporadiskt även i mindre. 
Arten föredrar djupa och lätt näringsrika sjöar men många utplanteringar har gjort att 
förekomstmönstret inte alltid följer det mönstret. Det går därför inte att med säkerhet 
förmoda var den eventuellt ytterligare förekommer. 
 
Småspigg är en liten art som endast är känd från ett fåtal spridda vatten i Dalarna. 
Säkerligen förekommer den i fler vatten än vad som är kända men det går inte säkert 
att bedöma i vilka. 
 
Stensimpa har stor spridning i Dalarna. Dess förekomst avlöses i höglänta områden av 
bergsimpa. I riktning nedströms kända förekomster finns dock ingen liknande 
begränsning. Stensimpa behöver ett fast bottensubstrat som erbjuder skydd i form av 
stenar eller rötter/trädstammar att gömma sig under. I vatten med enbart dybotten 
saknas den förmodligen och denna typ av sjöar och vattendrag förekommer i mindre 
skogstjärnar högt upp i vattensystemen eller under högsta kustlinjen i slättområden 
med grunda näringsrika sjöar och flacka vattendrag. Den förra kategorin ligger som 
regel uppströms kända förekomster eftersom stensimpa sällan förekommer i riktigt små 
vattendrag. I de låglänta jordbruksområdena finns det sjöar och vattendrag som 
sannolikt saknar stensimpa men eftersom det ännu inte finns några kända förekomster 
uppströms den typen av vatten i det undersökta området bedöms det med stor säkerhet 
kunna förmodas att arten förekommer i så gott som alla sjöar och vattendrag nedströms 
alla idag kända förekomster. 
 
Simporna är dåligt kända bland allmänheten och även om man känner till dem så är det 
inte alla som känner till skillnaden mellan arterna. En risk med just stensimpa är att 
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den ofta och lätt förväxlas med bergsimpa. Förväxlingsrisken och risken att förmoda 
förekomst av ”fel art” är sannolikt störst i den norra och västra delen av Dalarna. 
 
En del källor och uppgiftslämnare har dessutom endast uppgivit ”simpa” utan att 
specificera art. I de vatten avseende simpa där det endast förekommer denna typ av 
uppgifter har en bedömning gjorts av vilken art av sten- eller bergsimpa som är mest 
sannolik på platsen. Alternativt har båda arterna uppgivits som förmodade. Båda 
arterna förekommer mycket sällan tillsammans och i de fall förekomst av båda arterna 
förmodats är en av uppgifterna sannolikt fel men det har inte kunnat avgöras vilken.  
 
Stäm är vanligast förekommande i rinnande vatten men förekommer ibland sparsamt i 
större klara sjöar. Utbredningsområdet ligger i Dalarna är huvudsakligen utmed de 
större vattendragen. Utbredningen torde vara heltäckande nedströms de överst kända 
förekomsterna i de större vattendragen. Eftersom det finns förväxlingsrisker med andra 
karpfiskarter kan de vara riskabelt att förmoda förekomster nedströms angivna sådana 
som ligger lite avsides. Generellt kan dock arten förväntas förekomma i vattendrag 
mellan kända förekomster samt i hela Dalälvens huvudfåra.  
 
Sutare trivs bäst i varma näringsrika sjöar eller lugnflytande större vattendrag men 
kan under vissa förhållanden fortleva i vatten med helt annorlunda karaktär. Arten är 
åtminstone i de flesta fall utplanterad i Dalarna med början omkring sekelskiftet 18-
/1900. Utbredningen är därför inte alltid sammanhängande framförallt inte i de övre 
delarna av sidovattnen längs de större vattendragen. Det faktum att sutare ibland 
förekommer i miljöer som den normalt inte förknippas med gör det olämpligt och osäkert 
att anta att den alltid förekommer nedströms kända förekomster. I de låglänta nedre 
delarna av de större huvudvattendragen torde det dock vara rimligt att arten 
förekommer nedströms. 
 
Vimma har endast en förekomst i undersökningsområdet; det nedersta 
vattendragsavsnittet av Dalälven. Det finns därför det inget behov av att kunna förmoda 
förekomster nedströms just inom undersökningsområdet.  
 
Kontinuerlig förekomst av ål i sötvatten kräver öppna vandringsvägar till och från 
havet eftersom fortplantningen sker i havet eller regelbundna återkommande 
utplanteringar. Ål har åtminstone de senaste hundra åren inte kunnat invandra på egen 
hand till Dalarnas sjöar och vattendrag. Alla nutida förekomster är tillkomna efter 
utsättningar. Ålen har dock en osedvanlig drift och förmåga att ta sig fram och sprida 
sig till nya områden. Det relativa fåtal ålar som planteras ut i kombination med att det i 
praktiskt taget alla mellanstora och stora vattendrag finns dammanläggningar som 
hindrar eller försvårar spridning gör att det inte med säkerhet går att anta i vilka vatten 
utöver de där den utplanterats som ål förekommer. 
 
Öring har en mycket stor utbredning i Dalarna och förekommer i de flesta vattendrag 
utom i de lägre liggande flackare jordbruksbygderna. Nedanför fjällområden krävs stora 
sjöar eller att gädda saknas för att öring ska kunna ha stabila förekomster i sjöar. I 
vattendragen är öring beroende av kraftigt strömmande eller forsande vatten för den 
tidiga uppväxten. Andelen och förekomsten av dessa livsmiljöer minskar längre 
nedströms i ett vattendrag eller vattensystem. Det går således inte med god säkerhet 
utan vidare att förutsäga ytterligare förekomster nedströms redan kända. Mellan vissa 
kända förekomster i vattendrag torde det dock kunna gå att förmoda förekomst, 
åtminstone sporadisk. 
 
  



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 29 

Tabell 1. Sammanfattande villkor för de förmodade förekomster som uppges i rapporten. För de 
arter där inte någon förekomst kan förmodas utifrån villkoren i tabellen har inga förmodade 
förekomster har lagts till förekomstkartorna i kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1. 

Art 
Huvudsaklig 
förekomstmiljö Villkor för förmodad förekomst 

Abborre Sjöar Alla sjöar* samt lugnflytande vattendrag**, nedströms känd 
förekomst  

Asp Sjöar och 
vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Benlöja Sjöar  Alla sjöar* samt vattendrag vdr ordn >4, nedströms känd 
förekomst 

Bergsimpa Sjöar och 
vattendrag 

Vattendrag och sjöar mellan kända förekomster, sjöar 
nedströms isolerade vattendragsförekomster 

Björkna Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Braxen Sjöar Alla sjöar* samt vattendrag vdr ordn >4, nedströms känd 
förekomst 

Bäcknejonöga Vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Bäckröding Vattendrag Vattendrag mellan kända förekomster  
Elritsa Vattendrag Vattendrag mellan kända förekomster  

Flodnejonöga Vattendrag och 
havet  Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Gärs Sjöar Sjöar nedströms känd förekomst 
Gräskarp Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Gädda Sjöar och 
vattendrag Alla sjöar och vattendrag, nedströms känd förekomst 

Gös Sjöar Sjöar och vattendrag i Dalälvens huvudfåra, nedströms känd 
förekomst 

Harr Vattendrag Vattendrag med mellan kända förekomster  
Hornsimpa Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Id Sjöar och 
vattendrag Vattendrag & sjöar, nedströms känd förekomst 

Indianlax Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Kanadaröding Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Karp Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Lake Sjöar och 
vattendrag Alla sjöar samt vattendrag, nedströms känd förekomst 

Lax Vattendrag och 
havet  Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Mört Sjöar Alla sjöar* samt vattendrag vdr ordn >4, nedströms känd 
förekomst 

Nors Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Regnbåge Sjöar & 
vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Ruda Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Röding  Sjöar Sjöar mellan kända förekomster i fjällen (ca >750 m ö h) 

Sarv Sjöar Alla sjöar inom sammanhängande utbredningsområde 
nedströms känd förekomst 

Sik Sjöar och 
vattendrag Vattendrag vdr ordn >6, nedströms kända förekomster 

Siklöja Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Småspigg Sjöar Inga förmodade förekomster i Dalarna 

Stensimpa Sjöar och 
vattendrag Alla sjöar och vattendrag, nedströms känd förekomst 

Stäm Vattendrag Större vattendrag vdr ordn >5 mellan kända förekomster, 
samt sjöar i Dalälvens huvudfåra 

Sutare Sjö & vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Vimma Sjö & vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Ål Sjö & vattendrag Inga förmodade förekomster i Dalarna 
Öring Vattendrag (sjö) Inga förmodade förekomster i Dalarna 

* Exklusive sjöar som är kraftigt påverkade och där ickeförekomst är tillförlitligt påvisade 
** Kräver kännedom om strömförhållanden  
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3.7.3 Sjö 
 
Med sjö avses i denna rapport om inget annat sägs; de vattenytor om finns 
representerade i översiktskartan (skala 1:250 000, minsta storlek 5 ha), som även har en 
sjöidentitet enligt Svenskt VattenARkiv (SVAR; SMHI 2013).  
 

3.7.4 Vanlighet 
 
Begreppet vanlighet defineras i denna rapport som antal men framförallt andel vatten 
där respektive fiskart förekommer baserat på samtliga vatten av respektive typ 
(sjö/vattendrag) som ingått i enkätundersökningen (se kap 3.1).  
 

3.7.5 Vattendrag 
 
Vad är ett vattendrag? Den frågan går att svara på väldigt många sätt. Enligt vissa 
definitioner sträcker sig ett vattendrag från dess källa till dess det mynnar i en sjö, ett 
större vattendrag, eller i havet. Tillämpar man detta angreppssätt på Dalälven börjar 
vattendraget som en liten källbäck i Norge som rinner samman med andra mindre 
bäckar och bildar Sörälven, som efter ytterligare sammanflöden bildar Österdalälven, 
som slutligen rinner samman med Västerdalälven och bildar det som i kartan betecknas 
Dalälven. Hela denna vattendragssträcka skulle då betraktas som ett vattendrag. 
 
Ett annat sätt att definiera ett vattendrag är att det är ”den vattendragssträcka som har 
fått ett visst namn på en karta”. Om man i kartan följer en bäck, å eller älv nedströms 
byter det oftast namn förr eller senare och får ett annat namn i kartan. Där 
vattendraget byter namn kan man se det som att ett nytt vattendrag börjar. 
Vattendragssträckningen Dalälven från det första exemplet i stycket ovan skulle med 
detta betraktelsesätt då istället utgöras av minst fyra vattendrag.  
 
Vad som är ett lämpligt sätt att dela in vattendrag eller vattendragssträckor kan variera 
beroende på vad som undersöks eller ska visas. Att i denna rapport betrakta t ex 
Dalälven från dess källa i Norge till des mynning i havet som ett vattendrag eller en 
vattendragssträcka vore direkt olämpligt. Dalälvens källflöden har få likheter med dess 
nedre delar vare sig med avseende på vattendragets storlek, utseende eller på 
fiskartförekomster. Flera fiskarter förekommer därför endast längs mycket begränsade 
delar av denna sträcka. En finare uppdelning ger möjligheter till en mer detaljerad 
upplösning med avsende på på fiskarternas utbredning. 
 
I denna rapport valdes att räkna och avgränsa de rinnande vattnen på ett objektivt 
systematiskt sätt med avsikten att det inte skulle vara allt för stor skilllnad i 
höjdbelägenhet och vattendragstorlek vid varje sträckas övre respektive nedre 
avgränsning.  
 
Avgränsningen av vattendragssträckornas början och slut har utförts bland annat med 
hjälp av att alla sträckor tilldelats en vattendragsordning (Vdr ordn) enligt metodik av 
Strahler (1957). En vattendragssträckas vattendragsordning representeras av ett heltal 
där ett lågt tal representerar ett litet- och ett högre tal ett större vattendrag (se mer 



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 31 

detaljerad beskrivning nedan). Gränsen där vattendragsordningens värde ändras går 
där ett vattendrag flyter samman med ett annat av samma eller större ordningstal.  
 
Övergång från en vattendragsordning till en annan samt övergången till in- och utlopp 
vid sjöar har använts som avgränsningar för att definiera de sträckor som 
fortsättningsvis kommer att användas för att beteckna och räkna vattendrag (vdr). Med 
detta betraktelsesätt eller indelningsgrund utgörs den vattendragssträckning av 
”Dalälven” som exemplifierades på föregående sida av 31 vattendragssträckor från källa 
till mynning i havet (Vdr ordn ≥3).  
 
Indelningsgrund av vattendragen som tillämpats utgör ett objektivt sätt att ange 
vattendragens början och slut på ett sätt som möjliggör att vattendragen kan grupperas 
efter ungefärlig storlek och höjdbelägenhet. För att ta fram ett objektivt framräknat 
värde på vattendragens höjdbelägenhet som enkelt går att gruppera, har medelhöjd över 
havet för varje vattendragssträcka fått representera vattendragens höjdbelägenhet 
(m ö h). Medelhöjden har beräknats med hjälp av digitala översiktskartans (skala 
1:250 000) vektoriserade vattendrag tillsammans med Lantmäteriets höjddatabas med 
horisontell upplösning på 50 * 50 m. 
 
 
Beskrivning av indelningsmetod för vattendragen 
 
Indelning i vattendragsordningar går till 
så att alla källflödesvatttendrag tilldelas 
ordning 1 (blå i Figur 2). 
Vattendragssträckan nedströms 
sammanflödet av två källflöden tilldelas 
ordning 2 (röda i Figur 2) som i sin tur 
övergår i ordning 3 (gröna i Figur 2) när 
två vattendragssträckor av ordning 2 
rinner samman. Observera att ett 
sammanflöde av två vattendragssträckor 
med ordning 1 respektive 2 inte 
resulterar i någon förändring av 
vattendragsordning för sträckan 
nedströms sammanflödet. 
Vattendragsordningen förändras endast 
när två vattendrag av samma ordning 
rinner samman (Figur 2). 
 

 
Figur 2. Exempel på avgränsning av 
vattendragssträckor i vattendragsordningar 
enligt Strahler (1957). Mörkblå sträckor 
representerar vattendragssträckor med 
ordning 1, röda ordning 2, gröna ordning 3 
och orange ordning 4. Ljusblå ytor är sjöar. 

 
Indelningen av vattendrag i vattendragsordningar eller –klasser blir lite olika beroende 
på vilket kartmaterial man utgår ifrån. I detta fall valdes att utgå ifrån vattendragen i 
vägkartan (skala 1:100 000). Med vägkartan som underlag för indelning av vattendragen 
i Dalarna erhölls vattendragssträckor som varierade mellan vattendragsordning 1 och 8. 
Dalälven nedströms sammanflödet av Öster- och Västerdalälven är den sträcka som har 
den hösta värdet; vattendragsordning 8.  
 
På samma sätt som vid urvalet av sjöar valdes de allra minsta vattendragen bort för att 
begränsa enkätundersökningens omfattning. Gränsen för undersökningen sattes vid 
vatendragsordning 3 som minsta storlek för vattendrag. Strömmande vatten med en 
vattendragsordning som är mindre än 3 baserat på vägkartans kartskala är dessutom 
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ofta så små att de antas riskera att inte vara vattenförande året runt och därmed inte så 
intressanta ur fisksynpunkt.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående indelning (vdr ordn ≥3) så är antalet vattendrag i 
Dalälvens vattensystem och övriga Dalarna 1 988 st. Hur dessa fördelar sig mellan olika 
vattendragsklasser samt hur många av dessa som ingått i enkätunderökningen 
redovisas i Tabell 4 och Figur 4.  
 
 
Vattendragsavgränsning som tillämpas inom myndigheternas arbete med EU:s 
ramdirektiv (Vattenförvaltning) 
 
Flera olika myndigheter arbetar med implementering och genomförande av EU:s 
ramdirektiv (Europeiska Unionen 2000, se även www.viss.lansstyrelsen.se) som i dagligt 
tal kallas vattenförvaltning. Den vattendragsavgränsning som tillämpas inom detta 
arbete bygger i norra Sverige (Dalälvens vattensystem och norr ut) på i stort sett samma 
indelningsmetod som beskrivits ovan. Skillnaden är att sjöar som avgränsar ett 
vattendrag från ett annat är minst 10 ha stora. Kravet för sjöar som avgränsar 
vattendragssträckor i denna rapport är att de är större än 4 – 5 ha (som är den minsta 
storleken i kartskalan 1:250 000). Vattenförvaltningens vattenförekomster som är 
termen som används i dessa sammanhang kan ibland sträcka sig över mer än ett 
vattendrag (enl definition i denna rapport). 
 
 

3.7.6 Vattensystem 
 
Omfattar alla sjöar och vattendrag som ligger vid eller uppströms en sjö eller ett 
vattendrag. Exempelvis så menas med Dalälvens vattensystem alla sjöar och vattendrag 
inklusive biflöden som ligger uppströms Dalälvens mynning i havet. Det finns sjöar och 
enstaka vattendrag som inte har ytvattenförbindelse med andra vatten (t ex utloppslösa 
sjöar). Dessa tillhör det vattensystem vars avrinningsområde de befinner sig inom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Yxningafallen i norra Dalarna utgör hinder 
som ingen fisk av egen kraft kan passera 
uppströms. Fallen utgör för fisk ett brott i 
vattensystemets kontinuitet i uppströms-
riktning men inte nedströms. Foto David 
Lundvall.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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4 Bakgrundsbeskrivningar 
 
Eftersom nästan alla fiskartsförekomster som redovisas i denna rapport relateras till 
höjdbelägenhet och storlek på sjö respektive vattendrag, så presenteras nedan en del 
kartor och tabeller i syfte att ge en bättre bild av hur t ex höjdförhållandena fördelar sig 
inom det undersökta området. Andra bakgrundsuppgifter som presenteras är bl a 
fördelningen av antalet sjöar och vattendrag inom olika storleksklasser. Dessa uppgifter 
kan förhoppningsvis ge bättre möjligheter att få uppfattning om vad stort och smått, 
samt högt och lågt innebär med avseende på sjöar och vattendrags storlek och 
höjdbelägenhet. 
 

4.1 Vattendrag 
 
Antalet vattendrag i Dalarna oc Dalälvens vattensystem varierar beroende på hur 
vattendragen definieras (se kap 3.7.5). Med den definition som används i denna rapport 
är antalet nästan 2 000 varav ca 1 600 ingick i enkätundersökningen (Tabell 4). Sämst 
representation hade enkätundersökningen bland vattendrag inom höjdintervallet <100 
m ö h, där endast 38 % av vattendragen omfattades.  
 
Tabell 4. Antalet vattendrag (baserade på översiktskartan – 1:250 000) inom Dalarnas län samt 
hela Dalälvens vattensystem (d v s även delarna av dalälvssystemet utanför Dalarnas län), 
grupperade efter höjdbelägenhet (möh) och vattendragsstorlek (Vdr ordn). Indelning och 
avgränsning av vattendragen har utförts enligt metod som beskrivs i kap 3.7.5. Värden inom 
parentes anger antalet vattendrag som ingick i enkärtundersökningen. Observera att detta antal är 
något lägre p g a enkätundersökningen inte fullt täckte hela området (jfr Figur 1). 

 
 
Med den definition av vattendrag eller vattendragssträckor som tillämpas i denna 
rapport är de strörsta älvsträckningarna oftast uppdelade i flera vattendrag (-sträckor) 
jämfört med de namn som används i tryckta kartor (se kap 3.7.5). De 21 största älvarna 
och åarna i undersökningsområdet utgör i denna rapport således 96 vattendrag enligt 
denna definition (Tabell 5). 
 
 
  

       Vdr höjd 
Vdr ordn

<100 
möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

3 84 (29) 228 (160) 357 (326) 215 (202) 182 (175) 187 (156) 9 (6) 1 262 (1 054)
4 44 (17) 129 (94) 172 (153) 63 (61) 60 (56) 56 (43) 2 (0) 526 (424)
5 15 (8) 33 (22) 41 (32) 9 (9) 9 (9) 16 (16) 0 123 (96)
6 0 14 (12) 27 (23) 2 (1) 5 (5) 1 (1) 0 49 (42)
7 0 20 (17) 1 (1) 0 0 0 0 21 (18)
8 6 (2) 1 (1) 0 0 0 0 0 7 (3)

Totalt: 149 (56) 425 (306) 598 (535) 289 (273) 256 (245) 260 (216) 11 (6) 1 988 (1637)
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Tabell 5. De största strömande vattnen i Dalarna och övriga Dalälvens avrinningsområde 
sorterade efter avrinningsområdet storlek (vid mynning/nedre avgränsning). Listan är uppdelad i 
sammanhängande vattendragssträckningar inom samma vattendragsordning. Varje post i tabellen 
således kan bestå av flera vattendrag enligt den indelning som beskrivs i kap 3.7.5. Av 
vattendragen i tabellen ligger i alla utom två Dalälvens vattensystem. Övriga två, Kolbäcksån och 
Burån-Loforsen ligger i Norrströms vattensystem. 

Namn i 
kartan/vattendragssträckning 

Vdr 
ordn 

Längd 
(km) Aro (km2)* Höjdintervall 

(möh) 

Antal 
vatten-
drag** 

Dalälven mellan från sammanflödet Ö- 
och Västerdalälven t mynningen i havet 8 149,6   21 049 -

 28 956 150 - 0 12 

Österdalälven från sammanflöde med 
Orsälven (Mora) till sammanflöde med 
Västerdalälven 

7 33,4   9 957-
 12 416 162 - 150 4 

Västerdalälven från Vanåns inflöde till 
sammanflödet med Österdalälven 7 80,6 7 086 - 8 633 237 - 150 1 

Sörälven (nära Norska gränsen) och 
Österdalälven från Storbosjön till 
sammanflödet med Orsälven (Mora) 

6 97,9 337 - 6 647 663 - 162 12 

Västerdalälven från sammanflödet med 
Görälven och Fulan, till sammanflödet 
med Vanån (Vansbro) 

6 154,8 1 995 - 4 702 369 - 237 5 

Oreälven/Orsälven från sammanflödet 
med Sandsjöån till mynningen i 
Österdalälven 

6 70,3 717 - 3 310 275 - 162 5 

Hökviksån (Linghed) –
 Borgärdesströmmen – Sundbornsån - 
Lillälven till mynningen i Dalälven 

7 13,3 1 547 - 3 067 142 - 107 7 

Ogströmen - Vanån nedströms sjön 
Öjen till mynningen i Västerdalälven 6 35,1 703 - 2 384 301 - 237 11 

Kolbäcksån mellan Väsman (Ludvika) 
och Norra Barken (Smedjebacken) 7 8,1 891 - 1 524 155 - 101 4 

Storån från inflödet från Hågån till 
sammanflödet med Sörälven 5 25,5 330 - 1 115 766 - 442 2 

Ljøra (Norge) - Görälven från inflöde 
Bergåa till sammanflöde med Fulan 5 50,0 398 - 1 112 498 - 369 1 

Dalstugströmmen (Dalstuga) –
Lambornsån – Tängerströmmen -
 Hagån ner till Norr-Lingan (Linghed) 

6 7,9 639 - 1 011 228 - 141 7 

Stor-Fjätan - Fjätälven från inflöde 
Kölån till Minningen i Österdalälven 5 62,2 283 - 912 741 - 425 1 

Rotälven från inflöde från Aspvasslan 
till mynningen i Österdalälven 5 19,3 513 - 889 326 - 233 1 

Fulan/Fuluälven från inflöde Stora 
Njupån till sammanflöde med Görälven 5 53,1 252 - 882 516 - 369 1 

Vanån från inflöde Lervällan till 
mynning i Venjansjön 5 44,7 208 - 795 385 - 274 1 

Tunaån (Borlänge) 6 6,5 545 - 589 120 - 108 1 
Hyttkvarnsån – Sågån – Floån –
 Lustboån – Felboån – Bergsgårdsån –
 Östanforsån – Faluån ner till Runn 

5 17,4 101 - 570 230 - 107 11 

Oreälven från inflöde Rumpsjöbäcken 
till inflöde Sandsjöån 5 23,2 73 - 527 488 – 275 3 

Marnäsån – Kolningån (Enviken) från 
inflöde Lungsjöån 6 6,8 467 - 519 163 - 141 3 

Burån - Loforsen (Sunnansjö) 6 11,1 314 - 511 210 - 155 3 
* Avrinningsomådets storlek vid vattendragssträckningens övre- respektive nedre avgränsning 
** Antalet delsträckor (vattendrag) längs respektive vattendragssträcknings huvudfåra inom 
samma vattendragsordning 
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Figur 4. Vattendragens vattendragsordning inom Dalarna och Dalälvens vattensystem, indelat 
enligt Strahler (1957) med vägkartan (skala 1:100 000) som indelningsgrund (se kap 3.7.5 för mer 
information).  
 

4.2 Sjöar 
 
Området Dalarnas län och Dalälvens vattensystem är rikt på sjöar. Antalet sjöar större 
än 5 ha överstiger 2 600 varav mer än hälften är mindre än 50 ha (Tabell 2). Det totala 
antalet sjöar >1 ha (1 ha = 100 * 100 m) är ca 6 000 inom samma område enligt SMHI:s 
sjöregister (SMHI 2013). Skulle även antalet mindre tjärnar och gölar (<1 ha) räknas 
med skulle antalet troligen uppgå till omkring 20 000.  
 
Antalet sjöar inom olika höjdintervall inom detta område styrs till stor del av hur stora 
landområden som finns inom respektive höjdintervall. Det finns dock områden som 
lokalt är mycket sjöfattiga bl a området norr om Älvdalen och Orsa, Vedungsfjällen 
Görälvens vattensystem och Sälenfjällen (som till viss del ingår i Görälvens 
vattensystem). 
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Tabell 2. Antal sjöar (baserade på översiktskartan – 1:250 000) inom Dalarnas län samt hela 
Dalälvens vattensystem (d v s även delarna av dalälvssystemet utanför Dalarnas län), grupperade 
efter höjdbelägenhet (möh) och sjöyta (ha). Värden inom parentes anger antalet sjöar som ingick i 
enkätundersökningen. Observera att detta antal är något lägre p g a enkätundersökningen inte 
täckte hela området (Figur 1). 

 
 
 
Tabell 3. Sjönamn, ytmått i hektar (ha), höjdläge (h ö h), vattensystem- och kommuntillhörighet, 
för de 20 största sjöarna i Dalarna och Dalälvens vattensystem. Samtliga sjöar är dämda och 
reglerade och i de fall höjden över havet anges som ett intervall motsvarar det lägsta och högsta 
nivå inom den regleringsamplitud som tillämpas. 

Sjönamn Area 
(ha) H ö h (m) Vattensystem Kommun/-er 

Siljan 29 250 160 - 162 Dalälven Mora, Leksand, 
Rättvik 

Runn 6 350 107 Dalälven Falun, Borlänge 
Amungen 6 000 225 - 228 Dalälven Rättvik, Ovanåker 
Bramsöfjärden 6 000 51 Dalälven Gävle, Tierp 
Orsasjön 5 250 160 - 162 Dalälven Orsa, Mora 
Färnebofjärden 4 450 56 Dalälven Sandviken, Heby 
Väsman 3 900 153 - 155 Norrström Ludvika 
Trängsletsjön* 3 650 388 - 424 Dalälven Älvdalen 
Venjansjön 3 400 269 - 273 Dalälven Mora 
Hedesundafjärden 3 000 52 Dalälven Gävle, Heby 
Tisjön 2 700 428 - 432 Göta älv Malung 
Ljugaren 2 300 214 - 217 Dalälven Rättvik 

Norra Barken 2 000 99,5-
100,5 Norrström Smedjebacken 

Skattungen 2 000 197 - 200 Dalälven Rättvik, Orsa 
Storfjärden 1 900 32 - 33 Dalälven Älvkarleby 
Rogsjön 1 800 154 - 156 Dalälven Falun 
Väst-Kvien 1 700 310 - 312 Göta älv Malung 
Öjen 1 500 293 - 296 Dalälven Malung 

Södra Barken 1 400 99,5-
100,5 Norrström Smedjebacken, 

Fagersta 
Lisjön* 1 400 255 - 259 Göta älv Ludvika 
* Trängsletdammen och Lisjön är helt konstgjorda sjöar genom uppdämning av vattendrag. 
 
 
 
  

       Sjöhöjd 
Sjöyta        .

<100 
möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

5 - 10 ha 17 (8) 117 (87) 246 (238) 122 (118) 141 (140) 142 (127) 13 (12) 798 (730)
10 - 50 ha 56 (24) 201(171) 384 (375) 194 (192) 143 (143) 222 (180) 41 (27) 1 241 (1 112)
50 - 100 ha 10 (4) 69 (60) 70 (70) 37 (36) 19 (19) 37 (29) 5 (4) 247 (222)
100 - 500 ha 12 (8) 46 (41) 90 (90) 27 (25) 44 (43) 30 (23) 4 (2) 253 (232)
500 - 1000 ha 6 (3) 12 (10) 11 (11) 4 (4) 2 (2) 2 (1) 0 37 (31)
>1000 ha 6 (1) 10 (10) 9 (9) 3 (3) 3 (3) 0 0 31 (26)
Totalt: 107 (48) 455 (379) 810 (793) 387 (378) 352 (350) 433 (360) 63 (45) 2 607 (2 353)
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4.3 Höjdförhållanden 
 
Sjöarna och vattendragens höjbelägenhet har stor betydelse för fiskarnas och utbredning 
för vissa arters möjligheter att samexistera med andra arter (Holmgren m fl 2007). 
Höjdförhållandena i Dalarna sträcker sig från ca 100 meter över havet (m ö h) längst i 
söder och öster, till 1 200 m i de västra delarnas fjälltrakter (Figur 3). Dalälvens 
vattensystem utanför Dalarna i de nedersta delarna ligger på under 100 m ö h utom ett 
mycket litet område på norra sidan av älven på gränsen till Dalarnas län.  
 
Vattnens höjdbelägenhet representerar främst en slags klimategenskap som kan vara 
begränsande för vissa arter. Ökande höjd representerar också vanligtvis ett ökande 
avstånd från havet alternativt en brantare terräng som verkar hämmande på 
förutsättningarna för naturlig spridning och kolonisation av fisk. 
 

 
Figur 3. Höjdförhållandena i Dalarna och Dalälvens vattensystem. Varje färg representerar ett 
höjdintervall. Brun färg representerar 0 – 200 m ö h, mörkgrön 200 – 400 m ö h, ljusgrön 400 – 
600 m ö h, och beige representerar områden som ligger högre än 600 m ö h. 
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4.4 Allmänt om provfiske i Sverige och Dalarna 
 
Ett viktigt bidrag till kunskapen om fiskars utbredning är olika typer av provfiske som 
utförs av myndigheter, kommuner, konsulter och fiskeförvaltande organisationer (fvof, 
fvf, klubbar, e t c). Vid undersökningar av fiskbestånd i sötvatten är de två vanligaste 
standardmetoderna nätprovfiske i sjöar (Kinnerbäck 2001) och elprovfiske i rinnande 
vatten (Degerman & Sers 1999, Bergquist m fl 2014).  
 

a) b)  
Figur 5. Samtliga registrerade provfiskade sjöar (a) och elprovfiskelokaler (b), i Sverige t o m 
år 2011 (SLU 2012a & b). Dessa omfattar ca 3 500 sjöar och 16 000 elprovfiskelokaler. 
Länsgränsen för Dalarnas län samt Sveriges tio största sjöar finns också utritade i bilderna. I de fall 
någon av de tio största sjöarna provfiskats har de färgats gröna, i annat fall är de gråfärgade. 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, f d Fiskeriverket) är datavärd för provfiskedata 
och dit rapporteras bl a data som insamlats av kommuner, länsstyrelser, 
fiskevårdsorganisationer och konsulter m fl. Utdrag från SLU:s register visar att det 
fram till och med år 2011 finns 7 437 nätprovfisketillfällen från 3 424 sjöar, samt 49 111 
elprovfisketillfällen från 15 960 vattendragslokaler registrerade från hela Sverige (Figur 
5 a & b, SLU 2012a & b). 
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I kapitlen som beskriver och redovisar artvis utbredning och förekomster av Dalarnas 
fiskarter redovisas det tillsammans med varje utbredningskarta en liten infälld 
Sverigekartbild som markerar samtliga registrerade el- och nätprovfiskefångster av 
respektive art t o m 2011. Se även kapitlen om respektive fiskart (kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1).  
 
De infällda provfiskekartbilderna baseras enbart på SLU:s provfiskeregister och visar 
förutom var arter fångats, även de sjöar och vattendragslokaler där en art inte fångats.  
Ickefångsterna utgörs av gröna symboler; mörkgröna cirklar för provfiskade sjöar och 
ljusgröna trianglar för elprovfiskelokaler. De platser där respektive art påträffats är 
markerade med blå symboler; cirklar för provfiskade sjöar och trianglar för 
elprovfikelokaler (Figur 6). De tio största sjöarna i Sverige har dock ritats ut i skalenlig 
storlek och färgats utifrån provfiske- och förekomststatus. Syftet med de infällda 
kartbilderna under respektive artbeskrivning (kap 5.6.1.1 – 5.6.11.1), är att ge en 
översiktlig bild över hur undersökningarna och utbredningsmönstren ser ut i ett 
nationellt perspektiv. 
 
Dalarna har i ett Sverigeperspektiv förhållandevis många sjöar och vattendrag som 
provfiskats (Figur 5a & b). Fram till och med år 2011 har 481 sjöar i Dalarna som 
nätprovfiskats vid totalt 811 tillfällen registrerats i SLU:s nätprovfiskeregister varav 
667 utförts i sjöar som omfattades av enkätundersökningen. Vattendragen har 
elprovfiskats på 2 035 vattendragslokaler vid sammanlagt 4 280 tillfällen. Vanligtvis har 
provfiskundersökningarna haft andra huvudsyften och motiv än att kartlägga enskilda 
fiskarters förekomst men tack vare att så många provfiskeundersökningar har 
genomförts i Dalarna så ger de ett betydelsefullt tillskott till kunskapen om fiskarternas 
utbredning i länet framförallt till vattendragen. Detta trots att provlokalerna i 

Figur 6. Exempel på infälld 
Sverigekartbild (se kartbilder i kap 
5.6.1.1 – 5.6.11.1) som visar 
samtliga sjöar och vattendrag där 
ruda fångats vid nät- (blå cirklar) 
respektive elprovfiske (blå 
trianglar). Tillsammans med gröna 
symboler (ljusa – elprovfiskelokaler 
& mörkgröna – nätprovfiskede 
sjöar) utgör de samtliga 
registrerade provfiskade sjöar och 
elprovfiskelokaler i Sverige t o m år 
2011 (SLU 2012a & b). Länsgräns 
för Dalarnas län samt landets tio 
största sjöar finns också utritade i 
bilderna. De tio största sjöarna har 
färgats efter provfiske- och 
förekomststatus; grå = ej 
provfiskad, grön = provfiskad men 
aktuell art har ej fångats, blå = 
aktuell art har fångats. 
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vattendragen oftast inte är förlagda vid lokaler som är optimala för att påvisa alla arter 
(se kap 3.6). 
 
Provfiskedata har också varit värdefulla då det vid jämförelser med enkätdata, 
möjliggjort bedömningar av enkätundersökningens kvalitet och brister (se kap 5.4).  
Provfisken har utförts i 17 % av sjöarna och 37 % av vattendragen som ingick i 
enkätundersökningen. 
 
En nackdel med standardiserat sjöprovfiske är att metoden är mycket kostsam vilket 
innebär att antalet sjöar som kan undersökas är begränsat. Huvuddelen av alla sjöar 
kommer därför aldrig att kunna provfiskas. Trots metodikens utformning och tänkta 
syfte fångas dock inte alltid alla förekommande arter ändå, vilket visas i kap 5.4.  
 
 
Provfiskade sjöar i Dalarna 
 
Det finns många olika omgivningsfaktorer; naturgivna förutsättningar och 
påverkansfaktorer som bestämmer hur mycket fisk och vilka arter som förekommer i en 
sjö. Några av de faktorer som visat sig ha störst koppling till artantal är sjöns 
höjdbelägenhet (h ö h), storlek och maxdjup (Holmgren m fl 2007, se även kap 4 
Bakgrundsbeskrivningar).  
 
Sjöarna som provfiskats i Dalarna har en något ojämn geografisk spridning och har 
fiskats med lite olika syften. Det finns därför en risk att vissa sjötyper är under- resp 
överrepresenterade i provfiskematerialet. Exempelvis så har många försurade/kalkade 
sjöar liksom fjällsjöar provfiskats i Dalarna. Under de senaste åren har dock materialet 
breddats i och med att fler låglänta och näringsrikare slättsjöar undersökts. 
 
Den geografiska spridningen av provfiskade sjöar är ändå förhållandevis jämn med 
avseende på andelen sjöar inom respektive höjd- och storleksgrupp. Små sjöar (5 – 10 
ha) samt mycket låg- och höglänta (<100 m ö h resp >800 m ö h) är dock något 
underrepresenterade (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Antal och andel provfiskade sjöar av de sjöar som ingick i enkätundersökningen (se kap 
4.2) grupperade efter höjdbelägenhet (m ö h) och sjöyta (ha). Värden till vänster om snedstreck 
utgör antalet provfiskade sjöar och blå värden till höger om snedstreck utgör andelen provfiskade 
sjöar av de som omfattades av enkätundersökningen inom respektive grupp. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 

       Sjöhöjd 
Sjöyta        .

<100 
möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

5 - 10 ha 0/0% 4/5% 9/4% 7/6% 16/11% 11/9% 0/0% 47/6%
10 - 50 ha 4/17% 20/12% 38/10% 44/23% 33/23% 37/21% 19/70% 195/18%
50 - 100 ha 0/0% 11/18% 14/20% 20/56% 6/32% 13/45% 3/75% 67/30%

100 - 500 ha 4/50% 8/20% 19/21% 11/44% 17/40% 9/39% 1/50% 69/30%
500 - 1000 ha 1/33% 2/20% 3/27% 1/25% 1/50% 1/100% * 9/29%

>1000 ha 0/0% 5/50% 1/11% 3/100% 2/67% * * 11/42%

Totalt: 9/19% 50/13% 84/11% 86/23% 75/21% 71/20% 23/51% 398/17%
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Fångsten i ett nät (nr 9) från provfisket 2007 i sjön Norra Viggen. Fångsten bestod av braxen (n 
tv), abborre (ö tv), mört (th) och gärs (th, 4 st). Vid provfiske sorteras fångsten. Fångsten i varje 
nät registreras separat. Individerna av alla arter räknas, mäts och vägs. Ibland tas prover för 
åldersbestämning eller vävnadsprover till giftanalyser, e t c. Foto Anders Stenström. 
 
 
Provfiskade vattendrag i Dalarna 
 
Vattendragen som elprovfiskats i Dalarna har till övervägande del utförts i sura, 
försurade och kalkade vattendrag där syftet nästan alltid varit att underöka 
öringbestånden. Detta innebär att några få typer av vattenmiljöer undersökts. 
Företrädesvis är det ”småöringmiljöer” med forsande/stråkande vatten i fjäll- eller 
barrskogsområden som oftast undersöks. Mer lugnflytande miljöer eller vattendrag i 
låglänta områden med mindre inslag av barrträd är därmed kraftigt 
underrepresenterade. Vattendragens storlek och lutning har stor betydelse för vilka och 
hur många fiskarter som förekommer. 
 
Sett till geografisk spridning är elprovfiskade vattendrag mer representativat fördelade 
(Tabell 7). Även de största vattendragen (Vdr ordn 7 & 8) har elprovfiskats men antalet 
lokaler inom dessa är få (vilket inte syns i Tabell 7). Generellt är antalet elprovfiskade 
lokaler i vattendragen lågt. Medianantalet elprovfiskelokaler per provfiskat vattendrag 
är 1 och medianantalet provfisketillfällen per vattendrag är 2. Det vill säga; mer än 
hälften av alla vattendrag har endast provfiskats vid en lokal och mer än hälften av 
vattendragen har provfiskats vid max två tillfällen. Medelantalet lokaler per vattendrag 
är 2,3 och medelantalet provfisketillfällen per vattendrag är 5,1. Det betyder att en 
mindre andel av vattendragen har provfiskats många gånger medan flertalet har fiskats 
vid mycket få provlokaler och –tillfällen. 
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De flesta av de elprovfiskade vattendragen har alltså undersöks mycket översiktligt 
eftersom en eller ett par elprovfiskelokaler i vatenmiljöer som normalt inte kan 
förväntas vara representativa för hela vattendraget eller ge en god bild över de fiskarter 
som förekommer i vattendraget. Vid den jämförelse mellan enkätsvar och 
elprovfiskedata som gjorts har endast ett mindre antal av de provfiskade vattendragen 
valts ut (se kap 5.4). 
 
Tabell 7. Antal och andel provfiskade vattendrag bland de vattendrag som ingick i 
enkätundersökningen (se kap 4.4), grupperade efter höjdbelägenhet (m ö h) och sjöyta (ha). 
Värden till vänster om snedstreck utgör antalet provfiskade vattendrag och blå värden till höger om 
snedstreck utgör motsvarande andel vattendrag av samtliga som omfattades av 
enkätundersökningen inom respektive grupp. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 

4.5 Allmänt om fiske i Dalarna 
 
Fiske, framförallt sportfiske är ett stort fritidsintresse i Sverige. Organisationen 
Sportfiskarna uppskattar att antalet personer som någon gång per år ägnar sig åt 
fritidsfiske eller sportfiske uppskattades vara ca 1,6 miljon personer år 2013 (Carlstrand 
2014). Med så många utövare är det viktigt att fiskeresursen förvaltas väl samt att de 
fiskande utövar sitt fiske ansvarsfullt och efterlever de regler som kringärdar fisket i de 
vatten där man fiskar. Fiskereglerna kan variera från vatten till vatten och kräver som 
regel att man kan uppvisa ett fiskerättsbevis (fiskekort). 
 
Det förekommer fritt fiske endast i de fem stora sjöarna; Vänern, Vättern, Storsjön, 
Mälaren och Hjälmaren, samt i de kustmynnande älvarnas nedersta lopp och i havet 
(SFS 1950:956). Inget av dessa områden berör Dalarna.  
 
Observera att allt fiske i Dalarna är reglerat på ett eller annat sätt. Det innebär att man 
för att få fiska måste inneha fiskerätt eller lösa fiskekort. Större delen av Dalarnas yta 
omfattas av fiskevårdsområden (fvo, se bilaga 5 för att se alla fvo inom Dalarna) som 
förvaltas av fiskevårdsområdesföreningar (fvof) som är en samförvaltningsform som i de 
flesta fall ger allmänheten möjlighet att fiska genom att lösa fiskekort som gäller inom 
respektive område (SFS 1981:533). Observera att även fiskerättsägare måste lösa 
fiskekort om deras vatten omfattas av ett fiskevårdsområde. 
 
Fiske i vatten som inte omfattas av ett fiskevårdsområde är förbehållet fiskerättsägarna 
i respektive vatten. Större markägare/fiskerättsägare som till exempel Staten (i fjällen), 
skogsbolag eller klubbar och föreningar som arrenderar fiskerätt från fiskerättsägare, 
ibland upplåter sitt fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort. 
 

       Vdr höjd 
Vdr ordn

<100 
möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

3 5/17% 33/21% 92/28% 68/34% 73/42% 66/42% 3/50% 340/32%
4 6/35% 41/44% 51/33% 38/62% 34/61% 19/44% * 189/45%
5 1/13% 12/55% 13/41% 7/78% 6/67% 3/19% * 42/44%
6 * 4/33% 9/39% 1/100% 1/20% 0/0% * 15/36%
7 * 3/18% 1/100% * * * * 4/22%
8 0/0% 1/100% * * * * * 1/33%

Totalt: 12/21% 94/31% 166/31% 114/42% 114/47% 88/41% 3/50% 591/36%
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Fiskekort ger som regel rätt att under en begränsad tid fiska med handredskap (spö). 
Varje kortfiskeområde har sina egna regler om hur många redskap som får avändas, när 
de får användas, hur många fiskar och av vilken storlek som får fångas (behållas). Fiske 
med andra redskap, t ex mjärde, nät, ryssja, e t c är oftast förbehållet fiskerättsägarna. 
På vilket sätt detta regleras är upp till fiskerättsägarna/-förvaltarna (fvof). Flera 
fiskemetoder är förbjudna i lag t ex fiske med sprängmedel, elström, ljuster eller slagdon 
som t ex sax. De två första metoderna kan efter dispans från myndighter få användas i 
forsknings- och undersökningssyfte (se t ex kap 3.3 om elprovfiske). 
 
Fiske utan tillstånd är straffbart enligt brottsbalken och kan leda till böter samt att 
utrustning och ”hjälpmedel för fiskets bedrivande” tas i beslag, t ex båt. 
 
Rätten till kräftfiske är ofta föremål för specifika regler inom varje fiskeförvaltande 
organisation (fvof) som reglerar vem som får fiska var, när och i vilken omfattning. I de 
allra flesta fall är kräftfiske förbehållet fiskerättsägana. I de fall där fvof inte har några 
uttalade regler kring kräftfiske gäller det vanliga fiskekortet men eftersom fiskekorten 
som regel enast gäller för fiske med handredskap (spö & krok) och kräftor inte fångas på 
det viset så innebär det i praktiken att kräftfiske inte kan bedrivas av en vanlig 
fiskekortsköpare.  
 
 

4.6 Utbredning och spridning av fiskarter – mekanismer och 
historia 

 
Hela Skandinavien och större delen av Europa var täckta av flera kilometer tjock is 
under den senaste istiden som smälte bort under en period för mellan 6 – 10 000 år 
sedan. Alla inhemska sötvattensfiskarter i Sverige har därför invandrat eller tillkommit 
efter den senaste istiden. Kolonisation och spridning av fisk har skett i omgångar både 
naturligt och med människans hjälp genom flytt och utplanteringar av fisk. 
 
Vilka och hur många fiskarter som förekommer i en sjö är beroende på invandrings-, 
kolonisations- och utplanteringshistorik, samt omgivningsfaktorer som t ex klimat och 
andra förekommande arter. Eftersom i princip alla sjöar är förbundna med varandra via 
mellanliggande vattendrag så bildar de ett slags grenliknande nätverk. Många 
fiskarters utbredning är därför sammanhängande på det vis att de förekommer i alla 
eller nästan alla vatten nedströms de yttersta eller översta förekomsterna i nätverket, 
t ex abborre (se även kap 3.7.2 om förmodade förekomster). 
 
 

4.6.1 Naturlig kolonisation och spridning 
 
Fiskarternas utbredning styrs bland annat av invandringshistorik som ofta men inte 
alltid uppvisar tydliga mönster. Först på plats efter isens reträtt var sannolikt röding 
följd av öring, lake och andra kallvattenanpassade arter. Vartefter landet höjdes och 
klimatet blev varmare invandrade successivt fler arter.  
 
Den ursprungliga koloniseringen och spridningen av inlandsvattnen begränsades 
huvudsakligen av fiskarnas förmåga och benägenhet att simma uppströms i 
vattendragen. Forsar och vattenfall behövde i många fall passeras för att ta sig 
uppströms. Arter som kom innan, samtidigt eller kort efter att havsnivån stod som högst 
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under isavsmältningen hade bättre förutsättningar att nå långt in i landet och högt upp 
i vattensystemen. Efter denna tidpunkt blev vattendragen längre och därmed blev 
forsarna och fallen fler, allteftersom havet sjönk undan. Många av de tidigast 
invandrande arterna – laxfiskar, lake och simpor – har både en större benägenhet och 
förmåga än många andra mer senkomna arter att forcera sådana hinder som forsar och 
fall utgör.  
 
Arter som kom efter att landet börjat höja sig och havsnivån sjönk, skapades längre 
vattendragssträckor samt fler forsar och fall som måste passeras för att kunna sprida sig 
till inlandet. Vissa arter som inte har så god förmåga eller benägenhet att simma 
uppströms i vattendrag eller passera hinder blev begränsade i sin utbredning av den 
gräns som kallas högsta kustlinjen (HK), d v s den högsta nivå som havet hade efter den 
senaste istiden. Denna nivå varierar inom olika områden i Sverige men i Dalarna ligger 
den strax över 200 m högre än nuvarande havsnivå. 
 
Även efter det att inlandsisen smält har det skett förändringar i landskapet som både 
öppnat eller stängt spridningsmöjligheter för fisk. Långvarig erosion eller stora 
omvälvande skeenden till följd av extrema flöden eller nederbördsmängder kan ändra 
vattendragens lopp. Ett nutida exempel är det extrema regnoväder som inträffade 1997 
över Fulufjället (se t ex Lundqvist 2002 & 2011). Uppemot 400 mm regn föll på mindre 
än ett dygn över vissa delar av Fulufjället (SMHI 2003). Detta fick till följd att 
vattendragen slet omkull stora mängder träd och tog sig nya fåror i terrängen. På vissa 
ställen där berget var poröst bröts det sönder (Lundqvist 2011). Denna typ av extrema 
händelser inträffar med mycket långa tidsintervall. Händelsen på Fulufjället bedöms det 
vara en ”tusenårshändelse”, d v s något som inträffar med ungefär tusen års mellanrum.  
 
 

4.6.2 Faktorer som begränsar utbredning och förekomst 
 
Förutom spridningsmöjligheter och utplanteringar samt de begränsningar samt den 
omfattning som dessa har så begränsar även andra faktorer fiskarternas utbredning. 
Klimat, förekomst av lek- och uppväxtmiljöer och/eller andra miljömässiga egenskaper 
(ström-, djupförhållanden, vattenkvalitet, fysiska strukturer, e t c) hos sjöar och 
vattendrag är exempel på andra faktorer som begränsar många fiskarters utbredning 
och förekomst. 
 
I fjällvatten som är högt belägna (>800 möh) är det få arter som kan klara att leva hela 
sin livscykel på grund av de kärva klimatiska förhållanden som råder där. Därför är det 
arter som öring, röding och lake som oftast dominerar i dessa områden. Andra 
värmekrävande arter som förekommer i Dalarna (t ex björkna, sarv och gös) förekommer 
sällan naturligt ovan 100 – 200 m över havet av samma anledning. 
 
Flera av karpfiskarterna är beroende av att vattnet håller ett relativt högt pH-värde, 
vilket kan begränsa deras förekomst i skogstjärnar som ofta har surt vatten med under 6 
i pH-värde. 
 
En del laxfiskarter (t ex öring) är beroende av att det finns tillgängliga lek- och 
uppväxtmiljöer i närliggande vattendrag för naturlig förekomst i sjöar. För dessa 
laxfiskarter är det dock ofta förekomsten av andra arter som begränsar möjligheterna 
för dem att överleva i många sjöar. 
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Många arter kan samexistera med flera andra arter. Några arter kan dock endast 
samexistera med andra arter under vissa speciella förhållanden. Förekomst och 
utbredning för konkurrenssvaga eller predationskänsliga arter styrs av närvaro eller 
frånvaro av andra arter. Ett sådant exempel är förhållandet mellan gädda och öring. 
Bortsett från sjöar fjällområdena så kan öring normalt bara samexistera med gädda i 
större sjöar. I rinnande vatten fungerar samexistensen bättre även om gädda även här 
kan ha en stark inverkan på öringbestånden.  
 
Vissa arter har således successivt trängts undan allt eftersom konkurrensstarka arter 
expanderat sin utbredning. Utan tvekan har alla flyttningar och utplanteringar av fisk 
genom årtusendena, framförallt de senaste 100 – 150 åren har haft stor påverkan på 
flera fiskarters utbredning. Främst är det förekomster av laxfiskarterna röding och öring 
i sjöar som är de mest konkurrenssvaga och predationskänsliga som har fått stå tillbaka 
för den mänskligt orsakade spridningen av t ex gädda, abborre, sik och siklöja (t ex 
Filipsson 1994). 
 
Kombinationer av klimat, konkurrens, predation och andra miljömässiga faktorer styr 
utbredning och förekomst hos fiskarterna. En faktor som hindrar förekomsten av en art 
på ett ställe kan uppvägas av andra faktorer på ett annat, t ex som i exemplet med 
gädda och öring ovan. Antalet förekommande varianter och kombinationer av olika 
artsammansättningar och miljöförutsättningar är många och betydelsen av de styrande 
faktorerna är inte fullt ut kända under alla förhållanden och varianter av dessa. 
 
 

4.6.3 Utplanteringar 
 
Betydande delar av de utbredningsmönster som kan ses hos fiskarterna idag härrör utan 
tvekan från utplanteringar och omflyttningar av fisk som utförts av människan. Ända 
sedan stenåldern har människor sannolikt ägnat sig åt att flytta fisk mellan olika 
vatten. De tidiga stenåldersmänniskorna flyttade sannolikt de tidigt invandrade arterna 
öring och röding till närliggande fisktomma vatten dit fiskarna inte haft möjlighet att 
sprida sig själva. Fisk har i äldre tider varit en viktig försörjningskälla och att flytta fisk 
till fisktomma vatten eller att bära nya arter till vatten som innan hade småvuxna arter 
eller s k ”skräpfisk” gjordes med avsikt och förhoppning om att kunna förbättra 
avkastning och försörjningsmöjligheter. 
 
De tidigaste fiskomflyttningarna omfattade sannolikt kortare förflyttningar mellan 
närliggande vatten som skiljdes åt av en vattendelare eller ett vandringshinder (fors 
eller fall), vilka hindrat fiskarna att på egen hand nå dit. Många arter är känsliga för 
transporter under längre tid. Dåtidens obefintliga eller dåliga och glesa vägnät samt 
långsamma transportmedel omöjliggjorde därför längre förflyttningar. Undantag gäller 
för ruda och karp som är två arter som troligen spritts långväga redan under 
medeltiden. De är mycket tåliga och kunde transporteras under flera dagar packade i 
fuktig mossa. 
 
Under 1800-talet utvecklades och spreds kunskapen om att på konstgjord väg kläcka och 
odla fisk. Böcker skrevs i ämnet och kunskapen spreds. Odling och utplantering 
stimulerades aktivt av statliga myndigheter och institutioner, bl a 
hushållningssällskapen som hjälpte till med rådgivning, finansiering och praktiskt 
utförande. Under denna era som i Dalarna sträckte sig från 1870-talet och framåt har 
olika arter varit populära i periodvis. Några exempel på arter som kan nämnas i 
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sammanhanget är sutare, braxen, sik, siklöja och gädda (Filipsson 1994, se även kap 
4.6.6). 
 
Under tiden kring sekelskiftet 18-/1900 utvecklades tekniker att kläcka och transportera 
rom och fiskyngel. Efterhand byggdes skogsbilvägnätet ut och transportmedlen – bil och 
flyg – kunde användas. Många fiskarter fick i och med detta en snabbare spridning och 
större utbredning än de haft tidigare. Under 1940-talet gjordes till och med försök med 
att släppa fiskyngel från flygplan i områden som saknade vägar (Anonym 1948a & b). 
 
Under 1900-talet byggdes vattenkraften ut i våra älvar och i många sjöar och vattendrag 
var det framförallt fiskbestånd av strömvattenlevande fiskarter påverkades negativt. 
Speciellt hårt påverkades bestånd av arter som är beroende av att kunna vandra längs 
vattendragen eller mellan sjöar och vattendrag för att fullfölja sin livscykel. Även arter 
som är beroende av säsongsmässiga högflöden eller översvämningar för sin 
reproduktion, t ex gädda, har påverkas negativt i vissa fall. Lax, öring och ål är några av 
arterna som drabbats hårdast. Vissa bestånd har försvunnit helt medan andra blivit 
kraftigt reducerade.  
 
I de fall kraftbolagen blev ålagda att kompensera de skador på fiskbestånden som 
uppstått eller förväntades uppstå var det inte ovanligt att de blev ålagda att sätta ut 
artificiellt kläckt och uppfödd fisk. Oftast handlade det om öring, lax, gädda och sik. De 
två senare arterna har dock i senare tid i många fall ersatts av öring och lax. Ofta sätts 
fiskarna ut i det vatten där regleringsskadan orsakas men ibland sätts fisken ut även i 
andra vatten och har därigenom bidragit till en utökad utbredning och spridning av 
dessa arter.  
 
Under senare delen av 1900-talet har det blivit populärt med s k put-and-take-fiske 
vilket går ut på att man sätter ut fångstfärdig fisk. Oftast är det laxfiskarter som sätts 
ut i syfte att kunna erbjuda ett attraktivt sportfiske. En mindre intensiv form av 
laxfiskutplanteringar utgör utsättningar av mindre mängder med liten eller halvstor 
fisk som är tänkt att tillväxa innan de fångas. Dessa typer av utsättningar omfattar ett 
mycket stort antal vatten i Dalarna (se artbeskrivingarna för regnbåge; kap 5.6.4.6, 
röding; kap 5.6.4.7 och öring; kap 5.6.4.10). Till exempel utfärdades 2010 inom Dalarnas 
län 92 tillstånd för att plantera ut ca 350 000 st laxfiskar (öring, röding, regnbåge) 
motsvarande ca 250 ton (Länsstyrelsen opublicerat 2010). 
 
 

4.6.4 Främmade arter 
 
En främmande art definieras som en art som inte urspungligen förekommit på en plats 
eller i ett vatten dit den inte kunnat sprida sig självt utan direkt eller indirekt fått 
mänsklig hjälp. Det kan röra sig om utplanteringar eller flytt av arter men även indirekt 
i de fall en art forstsätter att sprida sig till andra områden än det som de först 
planterades ut i (Figur 7).  
 
Historiskt har människan manipulerat fiskbestånden och fiskarnas utbredning genom 
utplanteringar och flyttningar vilket lett till omfattande förändringar av arternas 
ursprungliga utbredningsmönster (kap 4.6.6 & Bilaga 1). Förr hade fiskomflyttningar 
och utplanteringar oftast ett nyttjade- eller hushållningssyfte. I mer modern tid orsakas 
oönskad spridning av fisk på grund av t ex internationella transporter (t ex med 
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ballastvatten), sportfiskeintressen eller via akvariehobbyn där det händer att 
privatpersoner släpper ut fiskar till naturvatten, oftast obetänksamt får man förmoda.  
 
Vanligtvis anses främmande arter vara sådana som inte ursprungligen är inhemska för 
Sverige men man kan även betrakta inhemska arter som främmande om eller/när de 
introduceras eller sprider sig till nya områden inom landet som de inte tidigare kunnat 
kolonisera på egen hand. Arter som kan expandera eller sprida sig till nya områden till 
följd av naturliga storskaliga klimatiska eller geologiska förändringar brukar dock 
normalt inte betraktas som främmande arter. Om en spridning av det senare slaget 
riskerar att hota känsliga arter eller ekosysten bedöms det dock ibland vara befogat att 
sätta in åtgärder för att begränsa denna spridning. 
 
Främmande arter vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald 
och/eller ekonomiska värden kallas invasiva arter. Ett exempel på en invasiv art är den 
svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) som troligen kommit som 
fripassagerare med fartygens barlastvatten. Det är en fiskart som ursprungligen 
kommer från Svartahavsområdet men som kommit till Europas Atlantmynnade 
vattensystem. Den finns sedan några årtionden spridd över större delar av 
Centraleuropas söt- och kustvatten. Där har man upplevt kraftiga förändingar av 
ekosystemen. Konkurrerande arter har minskat radiklat och man befarar t ex att 
räkfisket i Östersjön kommer att påverkas då den äter stora mängder räkor (Hallin 
2014). Denna art hittades längs den svenska sydostkusten för första gången år 2008. 
Den har sedan dess fortsatt att sprida sig vidare norrut och förekommer nu i Bråviken 
(Norrköping) samt i Ålands skärgård och runt Gotland (SLU Aqua 2014). 
 
Inhemska fiskarter som sprids till nya vatten kan ha stor påverkan på det övriga 
fisksamhället och i sådana fall betraktas som invasiva. Exempel på detta är när t ex 
gädda sprids till nya vatten där den inte tidigare förekommit (Figur 7, se även kap 
5.6.4.10 & 5.6.5.1). De främmande fisk- och kräftarter som förekommer i Dalarna är; 
bäckröding, indianlax, kanadaröding, regnbåge, gräskarp, karp och signalkräfta. 
 
Etablerade bestånd av främmande arter i vatten är oftast inte möjliga att avlägsna. 
Endast i vattensystemens yttersta grenar, källvattnen, kan de vara framgångsrikt att 
kemiskt med t ex rotenon utrota den främmande arten (se kap 5.3.4 om rotenon). Det är 
dock mycket ovanligt att denna metod används numera. Åtgärder mot fortsatt spridning 
är därför oftast den enda realistiska möjligheten att begränsa effektera från främmande 
arter. En sådan metod kan vara att skapa artificiella spridningsbarriärer, t ex 
konstruera ett vattenfall eller en fors som den oönskade arten inte kan passera 
uppströms. Det har även gjorts försök med elektisk ström i syfte att hindra arten att 
passera.  
 
All utplantering eller flytt av fiskar, kräftor och musslor kräver därför tillstånd av 
Länsstyrelsen, just för att utsättningens lämplighet ska prövas. Detta gäller även arter 
som redan finns i det vatten där utplantering avses. Skälet till detta är för att minska 
risken för spridning av olämpliga arter och stammar eller sjukdomar som kan följa med 
vid utsättningar, samt att vid sjukdomsutbrott möjliggöra bakspårning av smitta. 
 
Utplantering av fisk till vatten där arten inte tidigare funnits har i många fall resulterat 
i att de ursprungligen förekommande arterna missgynnats kraftigt eller försvunnit helt. 
I vissa fall har s k sekundär spridning, d v s fortsatt egen spridning efter utplantering 
orsakat stor påverkan på den ursprungliga fiskfaunan (Figur 8). Vanligast har varit att 
laxfiskar som öring och röding påverkats negativt efter att abborre och/eller gädda 
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spridits till vatten med dessa arter eller till närliggande vatten. En utplantering i ett 
vatten kan således resultera i en oavsiktlig spridning till flera andra vatten (Figur 7).  
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Figur 7. Exempel på hur en utplanterad 
fiskart kan fortsätta att sprida sig efter 
en primär introduktion d v s en 
förstagångsutplantering. En 
spridningsbarriär, t ex en fors eller ett 
vatenfall, hindrar i detta fall gädda från 
att på egen hand sprida sig uppströms 
sjö X. Spridningsvägar och -riktningar 
indikeras med röda pilar. 
 
En mänsklig utplantering (primär- 
introduktion) till sjö 1 (a) leder nästan 
alltid till att arten kan sprida sig vidare 
nedströms.  
 
I ett andra skede sprids den således 
vidare till sjö 2 (b). Detta är en så 
kallad sekundär spridning (vidare 
egenspridning).  
 
Många arter kan också om det inte 
finns några ytterligare hinder sprida sig 
vidare till ett sidovatten, i detta fall sjö 
3 (c). denna ”parallella” 
sekundärspridning blir då också möjlig 
till följd av introduktionen i sjö 1. 
 
Figurerna a – c visar även exempel på 
konsekveser av en utplantering/ 
spridning av en ny art, i detta fall 
exemplifierade med gädda som 
introduceras till ett vattensystem med 
öring. 
 
Introduktion av gädda till öringvatten 
leder nästan alltid till att öringen 
elimineras från alla sjöar och lugnvatten 
dit gäddan sprids. I vattendragen klarar 
öringen oftast att fortleva men 
bestånden blir glesare. 
 
För andra arter blir konsekvenserna 
inte lika stora eller tydliga, men för 
många av laxfiskarna kan etablering av 
nya arter få mycket drastiska följder i 
paritet med figurens exempel.  
 
Nedan listas några exempel på arter 
som vid utplantering/spridning (+) ofta 
eller alltid har mycket negativ påverkan 
(-) för ursprungsarten: 
 
+ Gädda/abborre » - öring 
+ Gädda » - röding 
+ Röding » - öring (i högalpina sjöar) 
+ Gädda/sik/siklöja » - röding 
+ Siklöja » - sik 
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Ett verkligt exempel från Tryssjön i Borlänge kommun visar på hur det kan gå när en ny 
fiskart (i detta fall abborre) etablerar sig (Figur 8). Innan abborren dök upp förekom 
öring, elritsa och ruda i sjön. Nedströms sjön finns ett naturligt vattenfall som hindrar 
abborre från att nå sjön. Troligen skedde en utsättning i en liten tjärn uppströms som 
sedan kunde sprida sig nedströms. Det är sällan det finns bra dokumentation i sådana 
här fall men Tryssjön är en s k IKEU-referenssjö (referenssjö för uppföljning av 
försurade/kalkade sjöar) och den nätprovfiskades första gångerna 1984 och 1987. 
Därefter årligen sedan 1989 (http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen). 
 
Den första abborren fångades 1994. Den var mycket stor, 960 g! Året därpå fångades två 
troligen välvuxna 2-somriga individer (kläckta 1994). Deras vikt var dock i 
sammanhanget så liten att de inte syns i figur 8. År tre efter den första fångade 
individen (1996) fångades elva individer. Alla utom möjligen en lite mindre individ var 
troligen 3-somriga (också födda 1994) och i såfall mycket välvuxna för sin ålder med en 
medelvikt på strax över 200 g. Det är inte ovanligt med extremt bra tillväxt i glesa 
bestånd under uppbyggnadfas. 1997 sköt det fart ordentligt då 180 abborrar fångades. 
Dessa bestod dock med undantag för två fyrsomriga individer av mindre individer; 
huvudsakligen 2-somriga. Några få välvuxna sommargamla yngel fångades också.  
Därmed var abborrbeståndet etablerat och hade redan fått en kraftig dominans över 
öringen. Detta tog tre år efter att den första abborren påträffades i provfisket! 
 
Öringen utgjorde innan abborren påträffades (1984 – 1993) i medeltal 89 % av fångsten 
med avseende på vikt. Efter abborrens etablering har öringfångstena sjunktit från 216 
g/nät till 37 g/nät. Det motsvarar en minskning med 83 % sedan 1998. Från och med 
1998 har öringen utgjort i medeltal 5,6 % av fångsten (m a p vikt). Öringens andel av det 
totala fiskbeståndet har i praktiken spegelvänts! 
 
Tryssjön är ingalunda ett ensamt fall där likande beståndsomvälvningar ägt rum 
(Pakkasmaa 2005). De flesta fall saknas det dock dokumentation om och det har pågått 
under lång tid. Mer förvånande är kanske att det fortfarande inträffar. 
 

 
Figur 8. Beståndsutvecklingen i Tryssjön (1984 – 2014) är ett faktiskt exempel på vad             
som kan ske när en ny fiskart, i detta fall abborre kommer sig till ett vatten där den tidigare inte 
förekommit. På bara några år tog abborre över helt och öringen som tidigare dominerade 
fiskbeståndet i sjön decimerades kraftigt. Värdena avser resultat från bottensatta nät 
(http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen). 
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Detta exempel visar mänsklig spridning av fisk och andra arter bör därför ske med stor 
försiktighet! Antalet kvarvarande sjöar med känsliga stammar av bland annat öring och 
röding är sedan länge kraftigt reducerade.  
 
 

4.6.5 Hushållningssällskapet i Stora Kopparbergs (numera Dalarnas) län 
och dess arbete för spridning av fisk i Dalarna under 1800- och 
1900-talet 

 
Hushållningssällskapets historia och verksamhet i Dalarna 
 
Under 1800-talet växte befolkningen i Sverige snabbt och trycket på resurserna var hårt. 
Landet var fattigt och med undantag för några få arter, var alla insjöarter mer eller 
mindre föremål för fiske och nyttjande i någon form. De fiskar som inte användes som 
människoföda användes istället som foder åt grisar och höns eller som agn. Fisket 
skedde huvudsakligen under fiskarnas lektid då de som regel gick att få störst fångster 
eftersom fiskarna då var koncentrerade till vissa platser eller miljöer som också ofta var 
grunda och lättåtkomliga. Detta ledde till att fiskbestånden på många håll pressades 
ned till nivåer som gav lägre avkastning än ett mindre intensivt fiske skulle gett.  
 
Mot bakgrund av detta inrättades statliga Hushållningssällskap på flera orter i landet 
för att främja och stödja befolkningen i att utveckla och effektivisera 
naturbruksnäringar som till stora delar tillämpade föråldrade metoder vid denna tid. 
Man reste bl a omkring och undervisade och presenterade ”nymodigheter för 
försörjningens upphjelpande”. Hushållningssällskapet i Kopparbergs län (numera 
Dalarnas län) inrättades 1850. Verksamheten var främst inriktad på jordbruk, d v s 
växtodling, djuravel och skogsbruk.  
 
Fisket som allmänt ansågs vara i ”afvtagande överallt”, bedömdes vara i behov av stöd 
för att förbättras. Det var först 1860 som man efter ett föredrag av ingenjör Jac 
Steffenburg där han berättat om fiskodlingens förtjänster som man beslöt att instifta en 
årlig premie på 300 riksdaler i syfte att främja ”fiskodling och blodigelsplantering”. 
Steffenburg hade som en av de första, själv börjat med fiskodling omkring 1856 och 
utlovade att ”…nästa år vid Siljans stränder undervisa i fiskodling utan ersättning” 
(Anonym 1862). 
 
Första året 1861 utgick 50 riksdaler i premier (bidrag). Året därpå beslutades bl a 60 
riksdaler årligen till utplantering av blodiglar. ”Blodigelsfiske” ansågs kunna utgöra en 
lönande utkomst då dessa kunde säljas och användas för medicinskt bruk. År 1865 
beslutades dock att utbetalandet av premier skulle upphöra då det uppdagats fusk med 
användningen av bidragen (Anonym 1866). De fiskefrämjande åtgärderna upphörde 
därmed under några år. 
 
 
Hushållningssällskapets fiskeriinstruktörer 
 
J A Petterson var den förste fiskeriinstruktören som anställdes av 
Hushållningssällkapet för att undervisa i fiskodling och utplantering av fisk samt bistå 
vid anläggandet av fiskodligsanstalter (Anonym 1872). Han arbetede för 
Hushållningssällskapet fram till 1880 varefter han ersattes av P E Gustafsson. Han 
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tjänstgjorde sedan som förste fiskeriinstruktör i 39 år tills han avled 1919. Från och med 
1902 anställdes H Lindberg som biträdande fiskeriinstruktör. Under Lindbergs 
tjänstgöringstid fram till 1933 arbetade två fiskeriinstruktörer parallellt i länet. 
P E Gustasson ersattes 1920 av C A Svensson som innehade tjänsten som förste 
fiskerinstruktör till 1930. Svensson ersattes av Molin som arbetade fram till 1946. Från 
1946 innehade E Eriksson tjänsten vars titel 1951 ändras till fiskeriassisstent och sedan 
1957 till fiskerikonsulent. 
 
År 1967 flyttades denna del av Hushållningssällskapets verksamhet över till den 
nybildade fiskenämnden som var en filial under Lantbruksnämnden. 
Husshållningssällskapet i Stora Kopparbergs län lades ner helt 1969. Fiskenämnden 
upptogs sedan under början av 1990-talet i Länsstyelsen som fortfarande har anställda 
som arbetar med fiskefrågor (tillstånd, bidrag, rådgivning e t c). 
 
 

4.6.6 Hushållningssällskapets arbete med fiskodling och -utplantering  
 
Begreppet fiskodling innebar vid slutet av 1800-talet inte det som idag normalt 
förknippas med det ordet. Då avsågs i princip ”att frambringa fiskyngel” vilket 
exempelvis kunde gå ut på att lägga ut risvasar eller samla in fiskrom för flytt eller 
utplantering i samma vatten som de insamlades. Utläggande av risvasar ansågs vara 
främjande för alla fiskarter. Befruktad rom insamlades på så vis att man exempelvis la 
ut granris som fiskarna avsatte sin rom på och som sedan flyttades till andra lämpliga 
platser.  
 
Även utplantering och flytt av fisk gick under begreppet fiskodling. Ofta gjordes 
liknelsen med jordbruk. Man såg fisken som en gröda som kunde sås likt växtgröda 
genom att ”frön” (rom eller yngel) utlades. Detta utsäde kunde senare skördas i form av 
matfisk. Laxodlingen jämfördes med boskapsskötsel. Boskapen (laxen) underhålls en del 
av året (kläckning och tidig uppfödning) för att sedan släppas ut på ”bete”, och slutligen 
tas in igen och slaktas. 
 
År 1871 beslutades om ett bidrag på 150 riksdaler för att skicka en man, J A Pettersson 
(som senare blev den förste fiskeriinstruktören i länet), på utbildning i fiskodling vid den 
statliga Östanbäcks normalfiskodlingsanstalt nära Sollefteå i Västernorrlands län. ”…, 
samt derefter vistas inom länet minst 3:ne år och mot skälig ersättning derunder meddela 
allmänheten kännedom om de methoder, som äro mest lämpliga för odling af insjöfisk,…” 
(Anonym 1872). Redan i december samma år hölls examen och Petterson erhöll betyget 
”fullt godkänd”.  
 
Kursen gick ut på lära sig romtäkt, konstgjord befruktning och inkubering av rom. I 
kursen ingick förutom praktiska moment även studier av fiskens ”naturalhistoria och 
lefvnadsförhållanden”. Hemresan från kursen i mitten av december blev strapatsrik och 
lång. Med sig hade Pettersson ca 2 500 befruktade romkorn av lax och öring samt ett 
mindre antal romkorn av röding (ca 100). Rommen förvarades i våt mossa. Snöoväder 
gjorde vägarna tidvis ofarbara och vid varje hästombyte åtgick en timme att ”värma” 
rommen så den inte skulle frysa. Temperaturen var som kallast minus 33 grader. Totalt 
tog hemresan två veckor och rommen överlevde i förvånansvärt hög grad. I maj släpptes 
ungefär 2 000 lax- och öringyngel och ”något” rödingyngel ut i Ludvika ström (Pettersson 
1873). 
 



 
52 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

Detta blev starskottet för den organiserade utplanteringsverksamhet som 
Hushållningssällskapet påbörjade i och med detta. Vidareutbildning i ”utkläckning och 
behandling av fiskynglet i dess spädaste ålder” skedde under våren 1872 i Noor i 
Uppland (Pettersson 1873). Direkt vid hemkomsten infångades gädda som kramades på 
rom och utkläcktes. Det nykläckta ynglet utplanterades i sjön Väsman och den 
intilliggande Marnästjärnen vid Ludvika. I båda sjöarna förekom sannolikt gädda sedan 
tidigare så det var inte frågan om någon nyintroduktion. 
 
I många sjöar och vattendrag planterades det ut arter som inte tidigare funnits där men 
flertalet utsättningar skedde troligen i vatten där arten redan förekom. Detta gjordes för 
att ”upphjälpa” bestånd som ansågs behöva förstärkas. Numera anses det i de allra 
flesta fall att denna typ av rom- och yngelutsättningar av redan förekommande 
(vårlekande) arter i de flesta fall inte har någon som helst betydelse för beståndet och 
produktionen av vuxen fisk. Mängden rom eller nykläckt yngel är ofta inte det som styr 
hur mycket vuxen fisk som produceras. Istället är det andra faktorer som t ex 
födotillgång, predation eller temperaturförhållanden under den för ynglet kritiska första 
sommaren som avgör. I naturliga fiskbestånd produceras betydligt mycket mer rom och 
yngel än vad en stödutsättning av några tusen eller tiotusen yngel kan bidra med. 
 
Kanske var det ändå annorlunda då. Fisket var mer intensivt och vanliga arter som 
abborre, mört, gädda var hårt decimerade i många vatten. Man frågade sig vad som var 
orsaken till det avtagande fisket. Svaret som kom upp var; ”brist på fisk”. I takt med att 
fisket blivit sämre användes allt mer finmaskiga redskap. ”Sålunda ha vi sett i våra 
sjöar användas notar så finmaskade, att två tums långa (5 cm) abborrar och mörtar etc. 
fångats i desamma.”, ”Att den konstmessiga fiskafveln och vården om fiskynglet måste 
blifva ett af de kraftigaste medlen till att öka fiskmängden i våra sjöar och strömmar, 
synes lätt om man öfverväger alla de orsaker som hämma en naturlig förökning af 
fisken.” (Anonym 1873). 
 
En metod som lärdes ut under denna tid var att ta rom och mjölke från fisk fångad i 
lektid som skulle tillvaratas. Denna rom konstbefruktades och utsattes sedan. På så sätt 
kunde även de fiskar som fångades för konsumtion bidra till fortplantningen. 
 
De flesta utplanteringar som utfördes under perioden från 1870 till 1930/1940-talet och 
även därefter skedde med arter som redan förekom i det vatten där det utfördes. Med 
dagens teminologi skulle detta kallas för förstärkningsutsättningar. I och med att 
kunskapen att konstbefrukta fisk på ett sådant sätt så att den kan transporteras, 
tillsammans med att väg- och järnvägsnät byggdes ut bidrog till att spridningen av nya 
fiskarter ökade kraftigt. Dessutom erhölls ofta praktisk hjälp och ekonomiskt stöd för 
detta. 
 
 
Historiska utplanteringar – mönster och trender 
 
För arter som gädda, abborre och mört sköttes utsättningsverksamheten oftast utan 
inblandning av Hushållningssällskapet. Möjligen har kurser och föreläsningar 
genomförts för att inspirera bidragit till ytterligare spridning av dessa arter.  
 
Under perioden 1872 till 1930 går Hushållningssällskapets utsättningsverksamhet i 
vågor. Dessa speglar säkert både upp- och nedgångar i intresse och engagemang från 
fiskeintressenter liksom ekonomiska förutsättningar. Till en början ökade 
utsättningsverksamheten försiktigt fram till omkring 1885/-86 när den började avta 
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(Figur 9). Efter en nedgång fram till och med 1893 vänder det återigen uppåt och 
utplanteringarna blir fler.  
 
År 1882 utfördes inga utsättningar i Hushållningssällskapets regi. Detta år ägnade 
fiskeriinstruktören och ytterligare tre fiskeriöveruppsyningsmän enbart åt rådgivning; 
”Dessa undervisare hafva med allt nit sökt sprida kännedom om fiskodlings införande 
äfvensom verkat för ändamålsenliga fiskesätt och en rätt hushållning i fiskevatten samt i 
öfvrigt tillhandagått med råd och upplysningar i denna närngsgren.” (Anonym 1883). 
Samma år uppfördes också länets första fiskodlingsanstalt i Ljusåsen vid Smedjebacken. 
Anstalten drevs sedan av hushållningssällskapet fram till 1930. 
 
 

 
Figur 9. Antal fiskutsättningar i sjöar som utfördes med bistånd från Hushållningssällskapet i Stora 
Kopparbergs län (numera Dalarnas län), mellan åren 1870 – 1930. 
 
Från 1895 ökar omfattningen igen ordenligt. Verksamheten kulminerar under åren 
1905 – 1910 och som mest redovisas över 70 utplanteringar på ett år. Därefter minskar 
antalet utsättningar igen. År 1920 redovisas endast 5 stycken (Figur 9). En tredje period 
inleds 1921 med stadigt ökande antal utsättningar. År 1931 ändras detaljnivån i 
Hushållningssällsapets årsredovisningar och det går inte längre att få fram vilka och 
därmed inte heller antalet sjöar som omfattades. Från och med 1931 redovisades endast 
antalet yngel som kläcktes och planterades ut. Det står dock ganska klart att 
utsättningsverksamheten fortsatte att öka och var mycket omfattande ända in till 1950-
talet (Figur 10).  
 
Utsättningarna under den första perioden (1870 – 1895, Figur 11a) syftade ofta till att 
etablera nya arter till vatten där de tidigare inte förekomit. Denna typ av utsättningar 
utfördes även senare men andelen rena förstärkningsutsättingar ökade successivt och 
under perioden 1940 – 1960 utgjorde de sannolikt en överskuggande majoritet av alla 
utsättningar. 
 
För att etablera en ny art krävdes ibland att man flera år efter varandra upprepade 
utsättningarna. I vissa fall gjorde man mycket ihärdiga försök med många upprepade 
utsättningar. I Siljan utfördes exempelvis nästan årliga omfattande utsättningar av gös 
under perioden 1896 – 1918 (17 st) utan att någon etablering skedde och med mycket 
klent återfångstresultat (Figur 11b). 
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Figur 10. Mängder fiskyngel som kläcktes fram på Hushållningssällskapets och 
fiskevårdsföreningarnas fiskodlingsanstalter i Dalarna mellan åren 1926 – 1957.  
 
Över tid är det tydligt att det gick trender i vilka fiskarter som var föremål för 
utsättnignar (figur 11a-c, Bilaga 1; Figurer 1:I – 1:XVI). Arter som braxen, sutare, gös, 
sik, och siklöja sattes ut för att bilda nya bestånd av matfisk. Mindre arter som elritsa, 
nors, mört sattes ut för att utgöra byten som skulle främja tillväxten av rovfiskar 
(gädda, öring, e t c). Andra arter sattes troligen främst ut för att kunna återfångas som 
matfisk (kompensations-/förstärkningsutsättningar), ibland troligen utan egentliga 
avsikter eller hopp om permanent etablering (t ex öring, röding, bäckröding). 
 
Braxen och sutare är exempel på arter där enstaka stamfiskar användes vid 
utsättningarna. Oftast sattes 15 – 30 stora individer ut upprepat under två till tre år 
efter varandra. I dessa fall är det tydligt att avsikten med utplanteringarna varit att 
etablera en art som inte tidigare funnits i sjön. 
 

 
Sik planterades ut i många nya sjöar och i stora mängder under 1900-talets första hälft. Foto 
David Lundvall. 
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Fiskutplanteringar i Dalarna 1921 - 1930
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Fiskutplanteringar i Dalarna 1896 - 1920
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c) 
Figur 11. Antalet utplanteringstillfällen av fisk och kräftor som utfördes med stöd av 
Hushållningssällskapet i Dalarna under tre tidsperioder; 1872 – 1895 (a), 1896 – 1920 (b) och 
1921 – 1930 (c). Eftersom tidsperioderna har olika längd så har Y-skalorna viktats mot respektive 
periods längd så att staplarnas faktiska längder är jämförbara med varandra. Grå staplar 
representerar antalet sjöar där minst en utsättning genomförts under respektive period. 
Snedstreckade röda staplar representerar upprepade utsättningstillfällen i sjöarna som 
representeras av de grå staplarna.  
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5 Resultat och sammanställningar 
 
Fiskartförekomsterna i Dalarnas vatten som redovisas i denna rapport omfattar 
sammanslagen information från enkätundersökningar, provfiske och andra skrivna eller 
tryckta källor. Data från de olika källorna överlappar ofta varandra, d v s innehåller lika 
information om samma vatten. I de fall där olika källor innehåller samma information 
om en fiskart i ett vatten har detta bedömts styrka tillförlitligheten av uppgiften.   
 
Andra gånger kompletterar källorna varandra där en källa uppger en art i ett vatten 
som inte den andra gör. Denna diskrepans kan dock även vara ett uttryck för att en 
källa innehåller felaktig information. Sådan avvikande information, t ex en art uppes 
förekomma långt ifrån övriga förekomster av samma art och där arten har eller antas ha 
en sammanhängande utbredning har då i vissa fall bedömts som felaktig. Information 
kan också vara direkt motsägande mellan olika källor eller mellan vatten som 
överlappar flera fiskevårdsområden. Detta har förekommit i några få fall (se kap 3.1) och 
i dessa fall har gjorts manuella bedömningar i varje enskilt fall. De uppgifter som 
bedömdes vara felaktiga har ej tagits med i analyser och sammanfattningar. 
 
 

5.1 Insamlade data 
 
Enkätdata 
 
Svarsfrekvensen var hög. 96 % av de tillfrågade fiskevårdsområdena och övriga svarade 
på enkäten under den tid som undersökningen pågick. Ett fåtal av de som inte svarade 
har i efterhand skickat in uppgifter. Totalt inkom svar för 88 % av samtliga sjöar och 
vattendrag som omfattades av undersökningen. 
 
För sjöarna inkom uppgifter från totalt 2 282 sjöar. Från sjöar enbart inom Dalarnas län 
inkom enkätsvar för 2 196 sjöar vilket innebär en svarsfrekvens på 93 %, eller 90 % av 
samtliga sjöar >5 ha inom länet.  
 
För vattendragen var svarsfrekvensen något lägre. Från 82 % av vattendragen inkom 
uppgift om minst en förekommande fiskart. I rapporten kommer senare att visas att 
även förekomstuppgifterna inom respektive vattendrag var mindre kompletta jämfört 
sjöuppgifterna. Det visade sig att det ofta förekommer fler arter än vad enkätsvaren 
uppgivit i många vattendrag. Detta kunde bekräftas genom jämförelser med 
provfiskeresultat från ett stort antal sjöar och vattendrag (se kap 5.4). 
 
Från sjöarna från vilka enkätuppgifter erhölls inkom totalt 9 580 förekomstuppgifter 
varav 519 utgjordes av tidigare förekomster, d v s där arter försvunnit efter att tidigare 
funnits. Tidigare förekomster inkluderar även utsättningar som misslyckats eller varit 
av tillfällig karaktär (se kap 4.6.3). För vattendragen inkom motsvarande 5 149 
förekomstuppgifter från 1 540 vattendrag varav 157 utggjordes av tidigare förekomster, 
d v s förekomster där arten ifråga försvunnit eller dött ut. 
 
Totalt inkom således nästan 15 000 förekomstuppgifter i enkätundersökningen. Det är 
viktigt att påpeka att ett enkätsvar från ett vatten inte betyder att samtliga 
förekommande arter uppgivits. Resultatet från enkätundersökningen kan således 
betraktas som nettoinformation om länets fiskartförekomster. 
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Fisktomma och rotenonbehandlade vatten 
 
Uppgifter om fisktomma vatten och rotenonbehandlade sjöar som samlades in under 
enkätundersölningen redovisas under en separat rubriker nedan (se kap 5.3.1 & 5.3.4). 
 
 
Provfiske 
 
Provfiske som registrerats till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU 2013a & b), som 
utförts t o m 2012 inom det område som denna rapport behandlar omfattar 398 sjöar och 
713 vattendrag. Antalet provfisketillfällen och provlokaler är dock betydligt många fler, 
speciellt från vattendragen. All fångstinformation från dessa provfisken (alla tillfällen 
och lokaler) resulterade i 1 680 artförekomster i de provfiskade sjöarna och 2 620 
förekomster i vattendragen. 
 
 
Övrig data 
 
Artuppgifter från andra källor har inte samlats in systematiskt utan har registrerats av 
länsstyrelsen allt eftersom de påträffats. Denna registrering har pågått sedan ungefär 
2005. Under denna tidsperiod har fram till och med år 2012 samlats in 2 722 aktuella 
artförekomster från 741 sjöar och 642 utdöda/tidigare förekomster från 128 sjöar. 
Flertalet av de utdöda förekomsterna utgörs av misslyckade eller utgångna utsättningar 
som utförts under sent 1800- eller tidigt 1900-tal. Från vattendragen har det samlats in 
301 aktuella förekomstuppgifter från 132 vattendrag samt 119 tidigare förekomster från 
75 vattendrag. Detta ger totalt 1 062 förekomsuppgifter från övriga källor. 
 
 
Förmodade förekomster 
 
Alla fiskartförekomster i det undersökta området har inte framkommit i det 
dataunderlag som samlats in. Ett försök att fylla i en del av kunskapsluckorna har gjorts 
genom att dra slutsatser av det mönster som de kända förekomsterna uppvisar. Dessa 
utfyllnader har betecknats förmodade förekomster och kriterier och villkor för dessa har 
tagits fram redovisas i kap 3.7.2.  
 
Förmodade förekomster har bedömts efter att all information från 
enkätundersökningen, provfiskedata och övriga källor lagts samman och granskats. 
Förfarandet med förmodade förekomster har resulterat i 759 förekomster i 418 sjöar och 
1 413 förekomster i 764 vattendrag. Ytterligare 528 förmodade förekomster i 140 sjöar 
och motsvarande 855 förekomster i 306 vattendrag, bedömdes finnas inom de områden 
som inte omfattades av enkätundersökningen. Eftersom förmodade förekomster kan 
förväntas har sämre tillförlitlighet så redovisar alla sammanställningar och 
analysresultat exklusive och inklusive förmodade förekomster. Den senare anges ofta 
inom parentes, t ex i tabeller.  
 
En granskning av totalt 60 förmodade förekomster som genererades enbart med hjälp av 
enkätdata visade att elva var felaktiga. Dessa exkluderdes från vidare analyser och 
resultatredovisningar. Eftersom förmodade förekomster även om de beräkns på granskat 
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enkätdata i högre grad riskerar att baseras på felaktiga uppgifter så har dessa uppgifter 
särredovisats i resultatredovisningarna. 
 
 
Totalt antal uppgifter om fiskarter i Dalarna och Dalälvens vattensystem 
 
Efter granskning och sammanslagning av all registrerad förekomstdata blev det totala 
antalet fiskartsförekomster i Dalarna och Dalälvens vattensystem 10 126 förekomster i 
2 353 sjöar, samt 5 598 förekomster i 1 637 vattendrag. Tillsammans med förmodade 
förekomster blir totalsumman unika förekomster 10 885 i sjöarna och 7 011 i 
vattendragen. Anledningen till att summorna är lite lägre än summan av förekomsterna 
från varje enskild källa (enkät, provfiske, övrig data) är att en hel del av uppgifterna 
överlappar, d v s det finns samma information i flera av källorna.  
 
Ytterligare förekomstuppgifter som kommer från provfiskeuppgifter och övrig data från 
de områden som inte ingick i enkätundersökningen (Figur 1) omfattar 153 sjöar och 82 
vattendrag med 637 artförekomster i dessa sjöar och 338 i vattendragen. Dessa uppgifter 
visas i utbredningskartorna för respektive art (kap 5.6.1 – 5.6.11) men ingår inte i de 
tabeller eller analyser som redovisas i kapitlen nedan. 
 

5.2 Antal fiskarter och vanlighet 
 
Antalet fiskarter som förekommer i en sjö eller ett vattendrag styrs av flera olika 
faktorer (se kap 4.6). Antalet arter i ett vatten minskar som regel med ökande höjd över 
havet där ökande höjd kan representera ett kärvare klimat och indirekt även ett större 
avstånd från havet, d v s en längre spridningsväg. Artantalet ökar däremot generellt 
med storleken på en sjö/vattendrag eftersom större vatten innebär större möjligheter för 
flera olika livsmiljöer vilket erbjuder bättre möjligheter för fler arter att få sina speciella 
krav på livsmiljöer tillgodosedda (Schreiber m fl 2003, Holmgren m fl 2007). Dessa 
mönster syns också tydligt för både sjöar och vattendrag i det material som 
sammanställts nedan (Tabell 8 & 9).  
 
Tabell 8. Medelantal fiskarter i Dalarnas sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) och sjöns 
höjdläge i meter över havet (möh). Värden inom parentes utgör medelantal arter inklusive 
förmodade förekomster (se kap 3.7.2). N = 2 353 och baseras på samtliga insamlade fiskdata från 
undersökningsområdet (Tabell 2). 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
I små vatten förekommer ofta ett smalare spektrum av livsmiljöer för fisk inom samma 
sjö eller vattendrag.  Förhållandena som skapar livsmiljöerna; djupförhållanden, 
vegetation, bottenstruktur, temperatur/klimat, näring/vattenkvalitet kan dock skifta 
mycket mellan olika mindre vatten. En tjärn kan exempelvis vara grund, varm och 
vegetationsrik medan förhållandena i en annan kan vara helt mottsatta, t ex djup, kall 

       Sjöhöjd 
Sjöyta        . <100 möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

5 - 10 ha 4,9 (6,4) 4,1 (4,4) 3,1 (3,3) 2,5 (2,6) 2,2 (2,3) 1,6 (1,7) 0,3 (0,4) 2,6 (2,8)
10 - 50 ha 10,3 (10,4) 5,2 (5,8) 4,1 (4,5) 3,4 (3,6) 3,4 (3,5) 2,9 (3,0) 1,4 (1,4) 3,9 (4,2)
50 - 100 ha 14,5 (15,0) 7,3 (8,5) 5,8 (6,3) 4,8 (4,8) 5,8 (6,1) 4,3 (4,4) 2,5 (2,5) 6,0 (6,5)

100 - 500 ha 15,8 (16,5) 9,9 (10,7) 7,5 (8,3) 5,6 (6,0) 6,2 (6,6) 5,8 (5,9) 2,0 (2,0) 7,5 (8,2)
500 - 1000 ha 19,0 (21,7) 16,1 (17,2) 9,3 (9,6) 9,5 (9,8) 7,5 (7,5) 6,0 (6,0) * 12,2 (13,0)

>1000 ha 18,0 (19,0) 19,1 (19,7)13,2 (13,8) 9,7 (10,0) 9,3 (10,0) * * 14,8 (15,4)
Totalt: 11,3 (12,0) 6,4 (7,1) 4,5 (4,9) 3,5 (3,7) 3,5 (3,6) 2,7 (2,9) 1,2 (1,3) 3,7 (4,3)
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och vegetationsfattig. Små vatten innehåller därför som regel färre arter. Risken för 
utdöenden är också större i mindre sjöar och tjärnar. Arter som förekommer i låga 
tätheter löper större risk att försvinna vid svåra sjukdomsutbrott, temporära kraftiga 
förändringar i miljön (syrebrist, predation) eller av andra rent slumpmässiga händelser. 
 
Siljan är Dalarnas största sjö och innehåller livsmiljöer som skiftar från grunda och 
varma vikar till kalla djupa områden och stora öppna vattenvolymer. Här hittas därför 
många fiskarter (29 st) varav flera kallvattensarter (laxfiskarter), varmvattenanpassade 
karpfiskarter samt frivattenlevande arter som siklöja och nors vilka trivs i sjöar med 
stora volymer av öppet vatten. 
 
Tabell 9. Medelantal fiskarter i Dalarnas vattendrag, grupperade efter vattendragsstorlek (Vdr 
ordn) och vattendragets höjdläge i meter över havet (möh). Värden inom parentes utgör 
medelantal arter inklusive förmodade förekomster (se kap 3.7.2). N = 1 637 och baseras på 
samtliga insamlade fiskdata från undersökningsområdet (Tabell 4). 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Förutom höjd över havet och vattnets storlek så spelar dess läge i förhållande till andra 
sjöar och vattendrag en stor roll för hur många och vilka arter som förekommer. En litet 
vatten som generellt innehåller få arter kan om det ligger nära intill- eller framförallt 
nedströms ett stort artrikt vatten innehålla fler arter än ett liknande vatten som inte 
ligger nära och i förbindelse med ett stort artrikt vatten. 
 

 
Abborre är Dalarnas och troligen Sveriges vanligaste och mest spridda fisk. Foto David Lundvall. 
 
 
  

       Vdr höjd 
Vdr ordn <100 möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

3 2,7 (3,5) 2,2 (2,9) 2,3 (2,9) 2,3 (2,7) 2,7 (3,0) 2,6 (2,9) 2,3 (2,3) 2,4 (2,9)
4 6,6 (7,8) 4,7 (6,0) 3,7 (5,1) 4,1 (4,8) 5,0 (5,9) 4,3 (5,3) * 4,3 (5,5)
5 5,9 (9,8) 7,1 (10,1) 4,6 (7,8) 6,7 (9,0) 5,9 (8,1) 7,3 (7,9) * 6,1 (8,7)
6 * 7,0 (11,6) 9,3 (12,4)17,0 (18,0)10,2 (10,8) 9,0 (10,0) * 8,9 (12,1)
7 * 11,4 (13,2)16,0 (16,0) * * * * 11,6 (13,4)
8 14,5 (20,0) 24,0 (24,0) * * * * * 17,7 (21,3)

Totalt: 4,8 (6,3) 4,1 (5,3) 3,2 (4,3) 2,9 (3,4) 3,5 (4,0) 3,3 (3,8) 2,3 (2,3) 3,1 (3,9)
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Fiskarternas vanlighet i sjöar  
(se även Bilaga 4) 
 
Abborre, gädda och mört är i fallande ordning de absolut vanligaste och mest spridda 
arterna i Dalarnas sjöar (Figur 12). Dessa förekommer i 84 – 58 % av det undersökta 
områdets sjöar. Deras stora utbredning kan förklaras med en god kolonisations- och 
spidningsförmåga men deras popularitet som födokälla, agn och goda 
anpassningsförmåga har säkert bidragit till att den även spridits med människans hjälp 
genom utplanteringar. 
 
Antalet och andelen förmodade förekomster är förhållandevis liten för de vanligaste 
arterna. Detta kan bero på att de vanligaste arterna är väl kända och att 
enkätundersökningen fångat upp de flesta förekomster samt uppgifterna för dessa arter 
omfattar en så stor andel av samtliga vatten att det finns relativt få kvar där de 
potentiellt skulle kunna förekomma, speciellt som förmodade förekomster endast 
bedömts för vatten nedströms förekomster som insamlats via enkätundersökningen eller 
andra dokumenteradde uppgifter. 
 
 

Figur 12. Antal (y-skala t v) och andel sjöar (y-skala t h) med förekomst av de fiskarter som 
uppträder i Dalarna. Blå staplar representerar antalet insamlade förekomstuppgifter och de orange 
staplarna förmodade förekomster (se kap 3.7.2). I de fall antalet insamlade förekomstuppgifter 
understiger 50 har totalvärdet angivits i ovanför stapeln för respektive art. Underlaget till 
diagrammet baseras på samtliga insamlade fiskdata från undersökningsområdet (Figur 1, kap 3.1).  
 
Stensimpa, bergsimpa, lake och gärs är arter med mycket varierande vanlighet men 
där antalet och andelen förmodade förekomster är ganska stor (Figur 12). Detta 
indikerar att de ofta är relativt okända på många håll. Dessa arter har ett ganska 
undanskymt levnadssätt då de främst är nattaktiva. Alla är förutom lake mycket små 
arter som sällan eller aldrig fångas med konventionella fiskeredskap. Även benlöja har 
en relativt stor andel förmodade förekomster. Detta kan ha flera orsaker. En kan vara 
att det är en liten fisk som ibland förekommer i låga tätheter vilket bl a har visats vid 
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nätprovfiske vid några tillfällen. En annan kan vara att benlöja ibland förväxlas med 
siklöja eller sik och att en del av förekomsterna (inkl förmodade) är felaktiga. En 
manuell granskning av denna typ av förväxlingsmisstag har genomförts och några 
förekomster avlägsnades från datamaterialet innan sammantällningarna gjordes (se kap 
3.6 & 5.4). 
 
De mer ovanliga arterna är så av flera orsaker. Klimatet i Dalarna begränsar flera 
arters utbredning, liksom deras spridningsföremåga. De har i många fall speciella krav 
på sina livsmiljöer som i sin tur är ovanliga, t ex mycket kalla miljöer (Röding - 
fjällvatten eller mycket djupa sjöar). Andra arter är knutna till de stora älvarna och 
många gånger i behov att kunna vandra långa sträckor. Vandringsmöjligheterna är idag 
mycket begränsad i och i anslutning till de flesta sjöar och vattendrag vilket gjort att 
flera arter försvunnit från många vatten (t ex ål & lax). 
 
 
Fiskarternas vanlighet i vattendrag 
 
Även i vattendragen är gädda den eller en av de mest spridda fiskarterna. Den 
förekommer kanske inte alltid i så stora tätheter men den uppträder i 45 % av alla 
vattendrag (70 % inkl förmodade, Figur 13). Öring är den näst vanligaste arten då den 
förekommer i 62 % av vattendragen. Den saknas främst i huvudsakligen lugnflytande 
vattendrag utan eller med liten andel forsande/stråkande partier. 
 
 

Figur 13. Antal (y-skala t v) och andel vattendrag (y-skala t h) med förekomst av de fiskarter 
som uppträder i Dalarna. Blå staplar representerar antalet insamlade förekomstuppgifter och de 
orange staplarna förmodade förekomster (se kap 3.7.2). I de fall antalet insamlade 
förekomstuppgifter understiger 50 har totalvärdet angivits i ovanför stapeln för respektive art. 
Underlaget till diagrammet baseras på samtliga insamlade fiskdata från undersökningsområdet (se 
Figur 1, kap 3.1). 
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Lake och abborre är två arter som också förekommer i ca hälften av vattendragen (inkl 
förmodade, Figur 13). Abborre förekommer ofta mycket glest i vattendragen om det inte 
finns en stor andel lugnflytande sträckor. Lake förekommer också oftast glest men 
påträffas även längs sträckor med snabbare strömmande vatten. 
 
Elritsa som förekommer i närmare 40 % av vattendragen är troligen vanligare än vad 
undersökningsresultatet visar. Mycket av underlagsdata kommer från elprovfiskedata 
och inte från enkätuppgifter. Eftersom elprovfiskeresultat bara finns från ca två 
femtedelar av vattendragen (se föreg kap; 5.1) så kan antalet vattendrag med förekomst 
av elritsa vara betydligt större. Troligen är den nästan lika vanlig som öring. 
 
Många av de ovanligare arterna utgör s k ”sjöarter”, d v s arter som föredrar sjömiljöer 
och som förekommer sporadiskt eller mycket glest i vattendragen. Undantagna är harr, 
id, stäm, benlöja, bäckröding, bergsimpa, asp, lax, bäcknejonöga och flodnejonöga som 
alltid eller ofta föredrar rinnande vatten. I Dalarna har dock dessa arter mycket 
begränsade utbredningsområden eller sådana krav på vattendragens livsmiljöer som gör 
dem mindre vanliga. 
 
 

5.3 Fisksamhällen och artsammansättningar 
 
Ett fisksamhälle byggs upp av de arter som förekommer i respektive vatten. Enbart 
kunskap om vilka arter som förekommer i ett vatten betyder inte att det går att beskriva 
hur fisksamhället är sammansatt. Det styrs även av en rad olika naturgivna 
förhållanden och omständigheter. Sådana förhållanden kan vara vattnets 
näringstillstånd, klimat, hydrologi eller utgöras av ett vattets fysiska (djupförhållanden, 
bottenstruktur, etc)  
 
Även vattnets kemiska beskaffenhet har betydelse. I en fjällsjö, en skogssjö och en 
näringsrik slättsjö kan fisksamhällena se helt olika även om sjöarna skulle innehålla 
samma artsammansättning. Den totala mängden fisk skulle troligen skilja sig åt liksom 
arternas relativa mängdförhållande gentemot varandra samt individernas 
storleksfördelning inom respektive art.  
 
Vid jämförelse med vatten som har liknande yttre förutsättningar kan förekomst eller 
avsaknad av vissa s k ”nyckelarter” exempelvis gädda ha mycket stor betydelse för hur 
fisksamhället ser ut med avseende på övriga fiskarters relativa mängdförhållande till 
varandra och beståndens storleksstruktur. Nyckelarter kan utgöras av predatorer eller 
arter med stark konkurrenskraft. Även fiske eller predation från andra djurarter (t ex 
mink, häger) kan ha en betydande inverkan på fisksamhällenas sammansättning och 
uppbyggnad. 
 
Under arbetet med denna rapport har inte uppgifter om de olika fiskarternas 
kvantitativa eller relativa förhållande till varandra samlats in utan endast vilka arter 
som förekommer i respektive vatten. Därför har det inte gått att identifiera och 
kartlägga karaktäristiska eller typiska fisksamhällen på ett tillfredsställande sätt. 
Dessutom är denna artsammanställning inte fullständig för många vatten. För flera 
nyckelarter som t ex abborre, gädda, sik görs dock bedömningen att det redovisade 
materialet utgör en nära nog fullständig förekomstbild i de sjöar som ingått i 
undersökningen (d v s sjöar >5 ha).  
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Gäddan är troligen den generelltsett mest betydelsefulla nyckelarten. Förekomst av gädda är 
många gånger helt avgörande för hur det övriga fisksamhället är sammansatt och uppbyggt. Foto 
David Lundvall. 
 
Antalet olika kombinationer av fiskarter som påträffats bland de ca 4 090 sjöarna och 
vattendragen tillsammans som ingått i denna undersökning uppgår till 1 146 olika 
artkombinationer! (inkl ff: 1 239). Eftersom vissa kombinationer är vanligare än andra 
så innebär detta att det finns flera hundra artkombinationer som bara uppträder i en 
enda eller några få sjöar och vattendrag.  
 
 
Artsammansättning i sjöarna 
 
De 27 vanligaste artkombinationerna (Figur 14) omfattar 1 265 sjöar (inkl ff: 1 185) av 
de totalt 2 353 sjöar som ingick i enkätundersökningen. 24 av dessa 27 artkombinationer 
innehåller abborre vilket kanske inte är så konstigt med tankte på att abborre är den 
vanligaste och mest spridda arten i Dalarna. Dessa 27 vanligaste artkombinationerna 
omfattar ungefär hälften; ca 52 %, av Dalarnas sjöar (inkl ff: 49 %). 
 
Artkombinationerna abborre/gädda/mört och abborre/gädda är de två överlägset 
vanligaste i Dalarna (Figur 14). Någon av dessa två kombinationer förekommer i 26 % 
av de undersökta sjöarna (inkl ff: 24 %). Tredje vanligaste kombinationen innefatar lake 
tillsammans med de redan nämnda arterna. Abborre, gädda, mört och lake är också de 
vanligaste och mest spridda arterna i Dalarna (Figur 12). 
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Figur 14. Antalet fiskbestånd i sjöar med de vanligaste artsammansättningarna i Dalarna. 
Staplarna representerar fiskbestånd baserat på insamlade förekomstdata och horisontella streck 
anger antalet där förmodade förekomster inkluderats. Staplarnas färger indikerar antalet arter som 
respektive fiskartsammansättning består av. 
 
 
Artsammansättning i vattendragen 
 
Någon av de 28 vanligaste artkombinationerna kan återfinnas i 855 vattendrag i 
Dalarna (inkl ff: 716) av de totalt 1 637 vattendrag som ingick i undersökningen (Figur 
15). 20 av dessa 28 artkombinationer innehåller öring som även är den art som 
förekommer i flest vattendrag i Dalarna. Dessa de vanligaste artkombinationerna 
omfattar ungefär två femtedelar eller 44 % av Dalarnas vattendrag (inkl ff: 37 %). 
 
Artkombinationerna öring (enbart) och öring/gädda är de två vanligaste i de undersökta 
vattendragen. Dessa två kombinationer förekommer tillsammans i 14 % av Dalarnas 
vattendrag (inkl ff: 12 %, Figur 15). Den tredje vanligaste fiskartsammansättningen i är 
abborre/gädda/mört. Förmodligen återfinns dessa främst i mindre och relativt låglänta 
skogsvattendrag. 
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Figur 15. Antalet fiskbestånd i vattendrag, med de vanligaste artsammansättningarna i Dalarna. 
Staplarna representerar fiskbestånd baserat på insamlade förekomstdata och horisontella streck 
anger antalet där förmodade förekomster inkluderats. Staplarnas färger indikerar antalet arter som 
respektive fiskartsammansättning består av. 
 
 

5.3.1 Fisktomma vatten 
 
Bortsett från riktigt små sjöar (tjärnar/gölar) och vattendrag är fisktomma vatten i 
Dalarna och resten av Sverige mycket ovanliga. Naturligt fisktomma vatten är sådana 
dit fisk inte kunnat sprida sig eller som har förhållanden som gör att fisk inte kan leva 
eller fortplanta sig där. Det kan till exempel vara på grund av dåliga syreförhållanden i 
små sjöar eller att små vattendrag inte är permanent vattenförande året runt. 
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Figur 16. Kartan visar fisktomma sjöar i Dalarnas län och Dalälvens avrinningsområde. Infällda 
kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade sjöprovfiskefångster utan fångst i Sverige 
fram t o m år 2012 (SLU 2012b). Observera att inga fisktomma vattendrag markerats ut i kartan. 
 
Naturligt fisktomma vatten har varit mycket mer vanligt förekommande än de är idag 
men mänskliga flyttningar och utplanteringar av fisk (se kap 4.6.3) har genom 
århundraden eller kanske årtusenden, har reducerat de naturligt fisktomma vattnen till 
att de idag utgör en nästan obefintlig andel av alla vatten. Framförallt är det större 
fisktomma sjöar och vattendrag som idag praktiskt taget inte existerar i Sverige. Så sent 
som under mitten av 1900-talet planterades fisk ut i de sista stora naturligt fisktomma 
vattensystemen. Dessa låg högt upp i norra Sveriges fjällområden. 
 
Naturligt fisktomma vatten utgör livsviktiga livsmiljöer för en rad arter av andra 
djurgrupper (t ex fåglar och insekter) som idag i många fall är hotade då deras 
livsmiljöer nästan har försvunnit. De fåtal kvarvarande naturligt fisktomma vattnen bör 
därför få förbli fisktomma. Av de 24 fisktomma sjöar som framkom i undersökningen 
bedöms ca 10 st kunna vara ursprungligt fisktomma (Figur 16, Tabell 10). 
 
Sjöar och vattendrag kan vara fisktomma till följd av mänsklig påverkan. I vatten som 
påverkats direkt eller indirekt av giftiga eller syretärande utsläpp eller nedfall slås 
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fiskbestånden ibland ut helt. Försurning till följd av luftburet nedfall av försurande 
ämnen har påverkat många sjöar och vattendrag i nästan hela Sverige sedan åtminstone 
1950-talet och senare. För att motverka denna påverkan genomförs sedan 1970- och 
1980-talet omfattande kalkningsåtgärder i försurningspåverkade vatten (Länsstyrelsen 
opublicerat 1980 - 2014). I vissa fall har försurningspåverkan dock lett till att 
fiskbestånd försvunnit helt från vissa vatten.  
 
I denna undersökning bedöms ungefär hälften av de fisktoma sjöarna i Dalarna utgöras 
av sjöar där fiskbestånden slagits ut till följd av mänsklig påverkan. Framförallt är det 
sjöar i fjällområdena som drabbats av försurningspåverkan där fisken dött ut. En annan 
fisklös sjö som är kraftigt påverkan av mänskliga aktiviteter är Gruvsjön (40 ha stor) i 
Säters kommun där vattnet är kraftigt surt och metallhaltigt till följd av 
månghundraårig gruvverksamhet. Även om det egentligen inte finns någon känd 
dokumentation om det någonsin funnits fisk där så har den åtminstone varit fisklös i 
flera hundra år. 
 
Gemensamt för naturligt fisktomma sjöar och sådana som orsakats mänsklig påverkan 
är de flesta små sjöar som ligger höglänt (>500 m ö h), framförallt i fjällområdena 
(Tabell 10). 
 
Tabell 10. Antal och andel fisktomma sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) och sjöns 
höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar och värden 
till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar inom respektive grupp som är 
fisktomma. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Inga vattendrag med vdr ordn ≥3 i enkätundersökningen uppgavs uttryckligen vara 
fisktomma i enkätundersökningen men det inkom inga uppgifter alls från 18 % av 
vattendragen och troligen finns det bland dessa en del fisktomma. Det finns dessutom 
ett antal elprovfisketillfällen där ingen fisk fångats men eftersom elprovfisketillfällen 
utan fångst inte är lika tillförlitliga som nätprovfiske utan fångst så redovisas dessa inte 
i någon tabell eller i den infällda Sverigekartbilden i Figur 16. 
 
 

5.3.2 Fisksamhällen bestående av endast en art 
 
Att ett fisksamhälle endast består av en fiskart kan ha flera orsaker. Det kan vara 
resultat av naturlig spridning, mänsklig utplantering eller eventuell utslagning av 
andra arter till följd av konkurrens, predation, rotenonbehandling, föroreningar eller i 
övrigt mycket speciella levnadsförhållanden. Fisksamhällen som består av endast en art 
förekommer i Dalarna nästan enbart i mindre vatten (Tabell 11 & 12). I fjällområdena 
finns dock enstaka större sjöar med enartsbestånd av röding. Enartsbestånden 
uppträder nästan uteslutande i vattensystemens översta och perifera delar – dit den 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 2 / 2% 3 / 2% 5 / 4% 3 / 25% 13 / 2%
10 - 50 ha 1 / 0% 1 / 1% 5 / 3% 4 / 15% 11 / 1%

50 - 100 ha
100 - 500 ha

500 - 1 000 ha * *
>1 000 ha *

Totalt: 1 / 0% 2 / 1% 4 / 1% 10 / 2% 7 / 15% 24 / 1%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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naturliga spridningen varit svårast, utplanteringarna varit minst omfattande och 
levnadsförhållandena oftast är kärvast.  
 
Det faktiska antalet vatten som innehåller endast en art är dock troligen överskattat 
eftersom de uppgifter som inkommit i enkätundersökningen eller insamlats från andra 
källor representerar nettouppgifter. Bristfällig data och kännedom om de vatten som 
omfattades av enkätundersökningen kan således vara orsak till att det korrekta 
artantalet underskattas och enartsbestånd överskattas. 
 
Det stora antalet förmodade förekomster (ff) indikerar också att insamlade data om 
sjöarnas och vattendragens artantal är långt ifrån kompletta i många fall. Förmodade 
förekomster har endast bedömts nedströms kända förekomster så många av 
”enartsförekomsterna” har inte kunnat bedömas med avseende på detta eftersom de 
oftast ligger högst upp i vattensystemen (se kap 3.7.2 om förmodade förekomster). 
 
Totalt indikerades förekomster av enartsbestånd i ca 5 % av samtliga sjöar och 12 – 15 % 
av vattendragen i de vatten som undersökningen omfattade. 
 
 
Vattendrag 
 
Bland vattendragen är det nästan bara de mindre som hyser enartbestånd av fisk. Det 
var ca 39 vattendrag (Vdr ordn 4 & 5) där insamlat data endast innehöll uppgifter om en 
art per vatten. Efter komplettering med förmodade förekomster blev det tydligt att 
enartsförekomsterna i de större vattendragen (vdr ordn 4 & 5) sannolikt beror på 
bristande data och kunskap om dessa (Tabell 11 & 12). Enartsförekomster i 
vattendragen uppträder troligen enbart i de minsta vattendragen (vdr ord ≤3). 
 
Tabell 11. Antal vattendrag bestående av endast en fiskart grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal sjöar där hänsyn till förmodade förkomster tagits (se kap 3.7.2). Tomma 
innebär detsamma som nollvärden. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
En uppdelning vattendragsförekomsterna i vattendragen art för art visar att öring och 
bäckröding är de arter som står för de flesta enartsförekomsterna i Dalarnas vattendrag 
(Tabell 12). Det är också dessa som oftast förknippas med små vattendrag högt upp i 
vattensystemen. Bedömning av förmodade förekomster med avseende på öring och 
bäckröding indikerar dock på att nästan hälften innehåller fler arter än vad insamlade 
data anger (Tabell 12). 
  

       Vdr höjd 
Vdr ordn <100 möh

100 - 200 
möh

200 - 300 
möh

300 - 400 
möh

400 - 500 
möh

500 - 800 
möh

>800 
möh Totalt:

3 1 30 (28) 48 (49) 45 (38) 39 (33) 48 (39) 1 212 (189)
4 7 (1) 17 (3) 6 (5) 4 (2) 2 (1) * 36 (12)
5 2 (0) 1 (0) * 3 (0)
6 * * 0
7 * * * * * 0
8 * * * * * 0

Totalt: 1 37 (29) 67 (52) 52 (43) 43 (35) 50 (40) 1 251 (201)
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Tabell 12. Antalet sjöar och vattendrag med 
förekomst av endast en fiskart fördelade 
per art. Kursiverade värden inom parentes 
utgör motsvarande antal sjöar inklusive 
förmodade förekomster (se kap 3.7.2). 
Tomma innebär detsamma som nollvärden. 

 
 
 
 

Antalet enartsförkomster av gädda där 
förmodade förekomster räknats med 
indikerar att antalet enartsbestånd av 
gädda i vattendrag är betydligt större än 
vad insamlade enkät-, provfiske- och 
övrig data uppger (Tabell 12). Detta 
stämmer sannolikt inte utan beror 
troligen på avsaknad av insamlade data 
från vattendragen ifråga. För 61 av 64 
”enartsgäddvattendrag” är uppgifterna 
förmodade förekomster och de tillhör alla 
vdr ordn 3 samt är ganska korta och 
ligger mellan sjöar som inehåller gädda, 
abborre och mört.  
 
I många av dessa vattendrag 
förekommer därför troligen även abborre 
och mört men eftersom kriterierna för 
att bedöma förmodade förekomster är 
satta till ≥4 så slår det fel i just 
avseende gädda. Det totala antalet 
enartsförekomster i vattendrag med vdr 
ordn ≥3 i Dalarna och Dalälvens 
vattensystem är därför sannolikt 
betydligt mindre än de 251 (201) som 
undersökningen kom fram till (Tabell 11 
& 12).  

Sjöar 
 
Äldre fiskförekomstdata som samlats in mellan åren 1860 – 1911 för 4 228 sjöar spridda 
över hela Sverige redovisar enartsförekomster av abborre, röding, öring och ruda 
(Schreiber m fl 2003). Dessa arter och några till finns representerade bland 
enartsförekomster i sjöarna som denna rapport omfattar (Tabell 12). Utöver de arter 
som redovisas nedan finns kända enartsbestånd av sutare och troligen även småspigg. 
De kända bestånden ligger dock i betydligt mindre vatten än de 5 ha som utgör undre 
gräns för denna undersökning. 
 
Sjöar med förekomst av endast en fiskart förknippas oftast med mycket små vatten; 
tjärnar, dammar, gölar e t c. Den övervägande majoriteten av enartssjöar är betydligt 
mindre än 5 ha. Det förekommer dock enartsbestånd i större sjöar men det är tydligt att 
nästan alla ändå uppträder bland de minsta sjöarna (5 – 10 ha) som omfattas av denna 
rapport. Det finns också en tydlig förskjutning mot mer höglänt terräng (Tabell 13). 
 
Antalet sjöar >5 ha med enartsförekomster inom det undersökta området var 119 (inkl 
ff: 114) eller 5 % av samtliga sjöar enligt insamlad data (Tabell 13). Eftersom de flesta 
sjöar med enartsbestånd ligger överst eller ytterst i sina respektive vattensystem har 
förmodade förekomster inte kunnat bedömas för flertalet av dessa och därför kan antalet 
enartsförekomster vara något överskattat. Generellt är dock kunskapen och 
dataunderlaget bättre för sjöarna jämfört med vattendragen vilket gör att uppgifterna 

Fiskart Sjöar Vattendrag
Abborre 68 (63) 14 (4)
Bäckröding 27 (15)
Elritsa 2 (1) 10 (2)
Gräskarp 1 (0)
Gädda 9 (10) 10 (64)
Harr 1
Lake 0 (2)
Mört 0 (1) 1 (0)
Nors 2 (1)
Regnbåge 1
Ruda 1
Röding 6
Sik 2
Ål 1 (0)
Öring 27 187 (114)
Totalt: 119 (114) 251 (201)
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gällade enartssjöar bedöms vara mer rättvisande jämfört med motsvarande uppgifter för 
vattendragen (se kap 5.4 om jämförelsen melan enkät och provfiskemetodik). 
 
Tabell 13. Antal sjöar med fiskbestånd bestående av endast en art grupperade efter sjöstorlek i 
hektar (ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal sjöar när hänsyn till förmodade förekomster tagits (se kap 3.7.2). Tomma 
innebär detsamma som nollvärden. 

* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Ett mindre antal; 44 – 46 enartsförekomster i sjöar uppträder inom storleksklassen 10 -
 50 ha men endast 13 av dessa sjöar är större än 20 ha och av dessa ligger bara tre under 
500 m ö h (Tabell 13). Två av de 13 sjöarna >20 ha (21 resp 22 ha) ligger under 200 m ö h 
och båda ligger högst upp i respektive vattensystem. Enartsbestånden inom 
storleksklassen 10 - 50 ha är sålunda förhållandevis små och de få som är större än 25 
ha ligger höglänt (fjäll och fjällnära).  
 
Abborre är vanligast i de sjöar där bara en art förekommer och utgör mer än hälften av 
samtliga enartsbestånd som identifierats i undersökningsområdet som denna rapport 
behandlar (Tabell 12). I den sammanställning av äldre fiskdata som samlats in mellan 
åren 1860 – 1911 för 4 228 sjöar från hela Sverige framkom att 24 % av enartsbestånden 
utgjordes av abborre (Schreiber m fl 2003).  
 
Sjölevande öring utgör den näst vanligaste enartsbestånden som förekommer i mer än 
en fjärdedel av enartsbestånden. Dessa bestånd förekommer nästan uteslutande mellan 
500 – 800 m ö h i sjöar som är mellan 5 och 50 ha stora (5 – 20 ha, se stycke ovan). 
Resterande öringförekomster utgörs av små sjöar som ligger perifert i vattensystemen, 
av vilka några även har genomgått rotenonbehandling. 
 
Endast två sjöar uppges ha enartsbestånd av elritsa. Uppströms den ena av de två 
sjöarna förekommer gädda. Om så är fallet betyder det med största sannolikhet att det 
även förekommer gädda i dessa två sjöar (Tabell 12). Betydligt fler enartsbestånd torde 
dock finnas bland mindre tjärnar (<5 ha) som inte omfattas av denna rapport. 
 
Enartsbestånd av röding förekommer i Dalarna numera enbart inom fjällområdena (se 
även kap 5.6.4.7 om röding). Röding är en svag konkurrent gentemot andra fiskarter 
förutom i de allra kallaste miljöerna. Enartsbestånden i Dalarna utgörs av vatten dit 
andra arter inte kunnat sprida sig eller dit inga andra arter utplanterats. Exempelvis så 
har sedan enkätundersökningen genomfördes en av dessa rödingförekomster i Nedre 
Särnmanssjön på Fulufjället blivit en tvåartsförekomst då elritsa på egen hand vandrat 
in från Rösjöarna som ligger nedströms. Till Rösjöarna inplanterades elritsa dock illegalt 
under 1990-talet (Jonsson & Danielsson 1999). 
 
Det är inte alls ovanligt att ruda förekommer i enartssituationer. I 
enkätundersökningen förekom dock endast en sjö med enartsbestånd av ruda. Sådana 
rudabestånd förekommer vanligtvis i mindre tjärnar än de som ingått i 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha .1 .4 .9 .(8 ) .22 .(20 ) .36 .72 .(69 )
10 - 50 ha .4 .5 .5 .6 .(4 ) .20 .6 .46 .(44 )

50 - 100 ha .1 .1
100 - 500 ha .0

500 - 1 000 ha .0
>1 000 ha .0

Totalt: 0 .5 .9 .14 .(13 ) .28 .(24 ) .57 .6 .119 .(114 )

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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enkätundersökningen och som redovisas i denna rapport (d v s <5 ha). I dessa tjärnar är 
den ofta den enda fiskart som kan överleva. Ruda är mycket tålig mot bl a syrebrist. 
 

 
Ruda som lever i enartsbestånd blir dvärgvuxen och inte lika högryggig som när den förekommer 
tillsammans med andra arter och rovfiskar. Foto David Lundvall. 
 
Enartsförekomster av gädda förekommer i 9 – 10 sjöar enligt undersökningen (Tabell 
12). Åtminstone tre av förekomsterna har uppkommit till följd av misslyckade 
rotenonbehandlingar. Gädda har också en mycket god spridningsförmåga och har 
troligen i de flesta av dess enartssituationer varit den art som lyckats sprida sig längst 
upp i vattensystemen. Troligen finns fler vatten av typen med enbart gädda i mindre 
sjöar och som därför inte omfattades av enkätundersökningen.  
 
Två sjöar uppgavs hysa enartsbestånd av sik (Tabell 12). Båda dessa ligger högst upp i 
sitt respektive vattensystem och sjöarna har inga inloppsbäckar och mycket små 
utloppsförbindelser nedströms. Utloppsbäckarna är så små att vattendragen ej finns 
utritade på kartskalan som använts vid bestämningen av vattendragsordning (vdr 
ordn 0). Naturlig kolonisation inte är eller har troligen inte varit möjlig och dessa 
förekomster är resultat av utplanteringar. 
 
Tre enartförekomster av nors, harr respektive regnbåge förekommer också under 
liknande omständigheter som siksjöarna i föregående stycke (Tabell 12). 
 
Småspigg är en art som förekommer i enartsbestånd i mindre tjärnar i vissa delar av 
Sverige. Dessa tjärnar är normalt mindre än de som ingick i enkätundersökningen (d v s 
<5 ha) vilket troligen är förklaringen till att inga enartsförekomster av småspigg 
framkom i enkätundersökningen. Det finns indikationer på att sådana spiggbestånd 
förekommer i Dalarna (Länsstyrelsen opublicerat 2006b). Bland annat ska ett sådant 
bestånd funnits men sedan dött ut i en tjärn (2 ha) norr om sjön Amungen i Rättviks 
kommun (Lundqvist muntl).  
 
 



 
72 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

Tusenbrödrabestånd 
 
I sjöar med enartsbestånd är det inte ovanligt att fiskarna bildar småvuxna och täta s k 
tusenbrödrabestånd som en följd av att födotillgången begränsar deras tillväxt (Persson 
1987). Typiskt för tusenbrödrabestånd är att en stor andel av individerna inryms inom 
ett mycket snävt storleksintervall. I bland skiljer det bara några få centimeter mellan 
den största och den mista individen i beståndet. En liten individ behöver mindre föda än 
en stor för att hålla sig vid liv men förmågan att exploatera en födoresurs ökar ofta med 
individens storlek (Lundvall m fl 1999). När fisken når en viss storlek uppvägs 
individens bättre förmåga att exploatera födoresursen av dess ökande födobehov. Kring 
denna brytbunkt i storlek kommer därför flertalet av individerna att stanna i växten 
som kan ge upphov till ett tusenbrödrabestånd. 
 
Frånvaro av rovfiskar och liten eller ingen predation från andra rovdjur (t ex fåglel, 
mink) styr om ett enartsbestånd bildar ett tusenbrödrabestånd eller inte. 
Förutsättningar för inomartspredation (kannibalism) är också en faktor som har stor 
betydelse. Även fiske kan sannolikt ha betydelse för utvecklingen av 
tusenbrödrabestånd. Eftersom alla fiskarna i ett tusenbrödrabestånd oftast tillhör 
samma art är det inga individer som har några större konkurrensfördelar gentemot sina 
”bröder” – alla är lika bra på att exploatera de knappa födoresurserna.  
 

 
Figur 17. Storleksfördelning hos abborre från ett provfiske utfört i Bredsjön (667019-143195) år 
2000. Beståndet uppvisar en typisk tusenbrödrakaraktär. Observera att en ”jätte” på 40 cm 
fångades. 
 
Enartsbestånd av tusenbrödrakaraktär är ofta stabila i perioder men råkar emellanåt ut 
för rejäla beståndskollapser där alla eller nästan alla individerna dör. Eftersom 
bestånden ofta lever på svältgränsen så har individerna nedsatt motståndskraft mot 
sjukdomar, svält och syrebrist. Individernas jämna storlek gör alla lika mottagliga eller 
känsliga.  Risken finns därför att vissa arter i små sjöar på längre sikt dör ut om ingen 
möjlighet till återkolonisation från andra vatten finns.  
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Om inte hela beståndet dör ut helt vid en sådan beståndskollaps så har de ofta fåtaliga 
överlevande individerna under de närmast påföljande åren goda möjligheter att växa sig 
stora och reproducera sig eftersom det inte längre är brist på föda. När deras avkomma 
växer upp och börjar konkurrera om födan uppstår födobrist igen och överlevarna från 
massdöden börjar missgynnas i konkurrensen med de mindre individerna och kommer 
slutligen att tyna bort av svält eller sjukdom orsakad av svält.  
 
Undantag kan inträffa för individer av predatoriska arter som under en period på några 
år då det inte råder födobrist hinner växa sig tillräckligt stora för att kunna börja 
livnära sig enbart på sina nya mindre konkurrenter (kannibalism) och då slippa tävla 
om den födoresurs som det råder brist på. Om detta lyckas kan dessa individer bli riktigt 
stora. Det är inte ovanligt i tusenbrödrabestånd av abborre att man hittar några få ofta 
extremt stora individer (>40 cm, Figur 17). 
 
Arter där uppkomsten av tusenbrödrabestånd förekommer är bl a abborre, ruda, sutare, 
röding, bäckröding och öring. 
 
 

5.3.3 Minskad utbredning – försvunna arter 
 
I enkätundersökningen frågades förutom efter förekommande arter även efter uppgifter 
om fall där arter hade försvunnit efter att tidigare ha förekommit. Inte oväntat tyder 
enkätundersökningen på att kunskapen om arter som tidigare funnits men inte längre 
förekommer i ett vatten är sämre än kunskapen om vilka arter som faktiskt 
förekommer. Detta beror troligen på att arterna i många fall försvann för lång tid sedan. 
Detta indikeras framför allt för arterna lax och ål där äldre skriftliga källor kan 
bekräfta att dessa två arter tidigare förekommit i långt fler vatten än vad som framkom 
i enkätundersökningen. Likaså finns ganska omfattande dokumentation kring 
utsättningar som företogs under sent 1800- och tidigt 1900-tal i ett stort antal vatten där 
dessa arter inte längre förekommer. 
 
Ett försvinnande eller utdöende kan bero på många olika saker men orsakerna till 
försunna fiskarter efterfrågades ej i enkätundersökningen. I en del fall är orsakerna 
kända ändå. Exempelvis är ål en fiskart som tidigare förekommit över stora delar av 
Dalarna men som nu endast förekommer i ett litet fåtal vatten. Detta beror på att ålen 
är för sin fortplantning beroende av att kontinuerligt kunna vandra upp från havet för 
att upprätthålla förekomsten i sötvatten.  
 
Uppvandringen i Dalälven har effektivt hindrats av vandringshinder i form av 
vattenkraftsdammar i älvens huvudfåra sedan mer än 100 år tillbaka. Dagens 
förekomster i Dalarna är helt och hållet resultat av mänskliga utsättningar. Sådana 
sker för närvarande endast inom ett begränsat område i Dalarna. Resterande 
ålförekomster och ”försvunna förekomster” är spår av ett tidigare ganska omfattande 
utplanteringsprogram som påbörjades 1951 men som sedan avtog i brist på 
uppvandrande ålyngel (se kap 5.6.11.1 om ål). Sedan ungefär 1976 har det inom detta 
program inte planterats ut ål inom Dalarnas län.  
 
Fortfarande fångas dock uppvandrande ål vid Dalälvens mynning som sedan sätts ut 
uppströms, mellan Dalagränsen och Älvkarleby. Ål är långlivad och trots att det var 
länge sedan flertalet av utplanteringarna i Dalarna utfördes kan ett fåtal individer 
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fortfarande finnas i livet. Lax är en art som av samma anledning som ål inte längre kan 
vandra mellan vattendragen och havet. 
 
Det finns flera arter som normalt sett inte kan fortplanta sig i Dalarna och där det är 
tidigare utsättningar som utgör de försvunna förekomsterna, exempelvis regnbåge, 
gräskarp, karp och kanadaröding.  
 
Andra försvunna förekomster kan härledas till att vattnet rotenonbehandlats (se kap 
5.3.4 nedan). Några utdöenden kan knytas till utsläpp av skadliga ämnen eller 
försurning. Utplantering av nya arter har också orsakat försvinnande av arter på grund 
av predation eller konkurrens från en eller flera nya arter som planterats ut eller 
spridits till nya vatten (se kap 4.6.4). Öring försvinner ofta om gädda kommer till sjöar 
där den inte tidigare funnits. Det finns även enstaka exempel på där 
vattendragssträckor permanent eller tillfälligtvis torrlagts i samband med reglering för 
vattenkraftsutvinning. Permanent eller återkommande torrläggning leder förstås till att 
fiskar försvinner från vattendragssträckan. 
 
Utslagning av en eller flera fiskarter till följd av försurning har i Dalarna finns endast 
dokumenterad i några tiotal fall. Främst är det mört och öring men förmodligen har 
även elritsa försvunnit från vissa försurade vatten. Troligen är mörkertalet stort 
eftersom många äldre förekomster sällan eller aldrig dokumenterats. Då går det inte 
med säkerhet att avgöra om arter försvunnit eller aldrig förekommit. Från några sjöar i 
den västra delen av Dalarna som avrinner mot Klarälven finns dokumentation på att 
mört förekommit i sjöar där den nu inte längre finns kvar (Hagman 1925, Figur 50). 
Likaså finns säker dokumentation om att harr och öring har dött ut i några sjöar på 
Fulufjället (t ex SLU2012b, Spånberg 2007, Forsslund 1924b). Dessa sjöar ligger i 
områden som utsatts för stark försurningspåverkan. 
 
 

5.3.4 Rotenonbehandlade sjöar 
 
Rotenonbehandling är en kemisk metod som används för att avsiktligt döda fisk och 
permanent slå ut oönskade fiskbestånd. Användningen i svenska sjöar började 1955 
(Filipsson 1994) men sedan flera årtionden så har användningen av denna metod i 
princip upphört. Behandlingen utförs nästan uteslutande i sjöar och genomförs som 
regel en gång varefter man ofta sätter ut andra fiskarter, oftast laxfiskar. 
Rotenonbehandling har genomförts i många s k put-and-take-fiskevatten och de var 
sällan avsedda att förbli fortsatt fisktomma efter behandling.  
 
I de vatten där behandlingen utförts präglas fiskbestånden av detta i och med att de 
arter som numera förekommer där ofta är helt eller delvis ett resultat av utplanteringar. 
I rotenonbehandlade sjöar förekommer därför ibland mycket udda och avvikande 
artsammansättningar som exempelvis kan bestå av inplanterade laxfiskarter och 
eventuellt en eller flera övriga arter som planterats ut (t ex elritsa, ruda, gräskarp, 
e t c).  
 
Det har också i flera fall hänt att någon eller några av de ursprungliga arterna (t ex 
gädda) har överlevt behandlingen eller återkoloniserat från refuger som undgick att 
förgiftas, t ex grundvattenutflöden, temporära tillflöden, e t c. I bland händer det också 
att oönskade arter av misstag följer med utsättningar som utförs efter avslutad 
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rotenonbehandling. Det kan vara fiskar som tagit sig in i odlingsdammar eller –kassar 
från vilka utsättningsfiskarna hämtas. 
 
I hela 42 av de 64 rotenonbehandlade sjöarna har minst en av arterna; abborre (31 fall), 
gädda (27 fall), lake (11 fall), mört (7 fall) återkommit sedan sjön behandlades. 
 

 
Figur 18. Rotenonbehandlade sjöar i Dalarnas län och Dalälvens avrinningsområde. De 
behandlade sjöarna (64 st) är förhållandevis små (<50 ha, utom i två fall) och ligger som regel 
långt upp i vattensystemen (”källsjöar”). 
 
Under den den period när rotenonbehandling var som mest populär under 1960- och -70-
talet hade många fiskevårdsföreningar (fvf) en eller ett par put-and-take-sjöar som 
behandlats. Det förklarar troligen varför dessa sjöar är ganska jämnt geografiskt 
fördelade över länet (Figur 18). 
 
Antalet rotenonbehandlade sjöar i Dalarna är troligen underskattat eftersom många av 
dem behandlades för 40 – 50 år sedan och misslyckade behandlingar kan ha fallit i 
glömska. Dessutom finns det sjöar inom de områden som inte ingick i 
enkätundersökningen som behandlats. Det är dock inte känt vilka eller hur många. 
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5.4 Jämförelse av enkätsvar med provfiskeresultat 
 
Andelen sjöar i vilka en viss art påträffats (vanligheten) vid provfiske (398 sjöar) och 
uppgavs förekomma i enkätundersökningens samlade resultat (2 353 sjöar), 
överensstämmer mycket väl med undantag för några arter (Bilaga 4). Den goda 
överensstämmelsen mellan provfiske och enkätdata skulle kunna indikerar att 
förhållandevis representativa sjöar har provfiskats. 
 
Totalt i de 205 vattendragen och 398 sjöarna som ingick i metodjämförelsen fanns data 
över 1 188 förekomster från vattendragen och 1 981 från sjöarna att tillgå (Bilaga 2; 
Tabell 2:I & 2:II). Utöver enkät- och provfiskadata ingick en mindre andel övrig data i 
jämförelsen (se kap 3.4 & 5.1 om övrig data). Övrig data utgjorde cirka 9 % av 
uppgifterna i de jämförda sjöarna och vattendragen (127 förekomster från vattendragen 
och 164 från sjöarna). 
 
Förekomster som bedömdes vara felaktiga exkluderades från sammanställningarna och 
redovisas i separat avsnitt samt i diagram nedan. De samstämmiga (överlappande) 
uppgifterna utgjorde igenomsnitt 46 % i vattendragen och 61 % i sjöarna (Bilaga 2; 
Tabell 2:I & 2:II).  
 
 

 
Vid provfiske 2006 i sjön Hovran som är en av Dalarnas artrikaste sjöar fångades nio fiskarter av 
de drygt 20 som uppges förekomma där. När det förekommer många arter så är flertalet oftast 
ovanligt förekommande och det går inte att räkna med att alla påträffas vid ett standardiserat 
provfiske. Till vänster från toppen och nedåt; braxen, sarv, mört, benlöja, id och gädda. Till höger; 
gärs, gös och abborre. Foto Anders Stenström. 
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I enkätundersökningen uppgavs 130 förekomster i vattendrag som inte registrerats vid 
elprovfiske. Omvänt var motsvarande antal förekomster som registrerats vid elprovfiske 
men inte uppgavs i enkätundersökningen 341 st. Det var alltså förhållandevis många 
faktiska förekomster som inte framkom i enkätundersökningen för vattendragen (Figur 
19 & 21, Bilaga 2; Tabell 2:I).  
 
Dessa arter bestod i de flesta fall av s k ”sjöarter”, d v s arter som man anser ha sin 
huvudsakliga livsmiljö i sjöar (t ex abborre, mört, gädda, lake, braxen, e t c). Det är inte 
alltid känt bland folk i gemen att de flesta av dessa arter även förekommer i rinnande 
vatten men då oftast i mycket lägre tätheter eller mängder. Ofta fångas några eller 
någon enstaka individ av dessa arter vi ett vanligt provfiske i ett vattendrag. 
 
För sjöarna var förhållandet det omvända. Där var antal och andel förekomstuppgifter 
som uppgivits i enkätundersökningen men som inte registrerats vid provfiske större; 430 
enkätuppgifter jämfört med 275 provfiskeuppgifter som inte uppgivits i 
enkätundersökningen (ca 20 % av samtliga provfiskeförekomster, Figur 19 & 20, Bilaga 
2; Tabell 2:II).  
 
En granskning av dessa 275 förekomster visar att ungefär en tredjedel, eller 84 st, 
utgjordes av ”små arter” – simpor, spigg, elritsa, nors, samt även sammanlagt 34 
förekomster av sutare, ruda, lake. Samtliga dessa arter kan i allmänhet förväntas vara 
mindre kända på grund av de förekommer i glesa bestånd, har ett undanskymt 
levnadssätt eller på grund av sin litenhet.  
 
Laxfiskarna öring, röding, regnbåge och bäckröding är arter som ofta planteras ut och då 
ofta kan anses vara mer eller mindre temporära förekomster. I 18 fall hade enkäten 
missat förekomster av dessa arter som fångats vid provfiske. I flera fall rör det sig 
troligtvis om äldre provfisken där man fångat utplanterade fiskar som inte längre 
ansågs förekomma när enkäten besvarades. 
 
Bland arterna som inte fångats vid provfiske men som uppgivits i enkätunderökningen 
fanns sutare. Den trivs i varma gärna näringsrika sjöar men det har visat sig att 
utplanterade bestånd har lyckats etablera sig i enstaka höglänta skogstjärnar med 
relativt näringsfattigt och humöst vatten. Bestånden är i dessa fall ofta mycket glesa och 
kan därför sällan påvisas med provfiske. 
 
Sammantaget så var antalet och antalet enkätuppgifter större jämfört med 
provfiskeförekomster i sjöarna medan det för vattendragen var tvärtom. 
Enkätuppgifterna som inte kunde verifieras med hjälp av provfiskedata (12 % och 32 % 
för vattendrag resp sjöar) är de flesta ändå förhoppningsvis korrekta men det finns en 
viss osäkerhet i enkätdata som är svår att kontrollera (se nedan om tillförlitlighet).  
 
En begränsad verifieringsinsats av enkätuppgifterna som inte överensstämde med 
provfiskedata genomfördes med hjälp av övrig data. Denna granskning visade att 48 av 
de 130 ickeöverensstämmande enkätuppgifterna från vattendragen och motsvarande för 
de 119 av 430 enkätuppgifter från sjöarna kunde verifieras med annan befintliga data 
(övrig data). Ett mindre antal uppgifter bedömdes vara felaktiga (se nedan). Resterande 
antogs vara korrekta. 
 
Det finns även ytterligare förekomster som inte framkommit i vare sig 
enkätundersökningen eller vid provfiske. Framförallt visar övrig data att det finns fler 
artförekomster i de jämförda vattendragen och sjöarna (Figur 19 & 20, se även kap 3.4 
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och 5.1 om övrig data). Det är dessutom rimligt att anta detta i de fall när de båda 
metodernas samstämmighet är dålig (se mer om detta nedan). När förmodade 
förekomster (ff) inkluderas så tillkom ytterligare 43 förekomster för vattendragen och 17 
för sjöarna (se kap 3.7.2 om ff). Sammanlagt 1 188 förekomster i vattendragen (1 231 
inkl ff) och 1 981 förekomster i sjöarna (1 998 inkl ff) kunde påvisas i de jämförda 
vattnen.  
 
 
Uppgifternas tillförlitlighet och felaktigheter som registrerats vid provfiske 
och i enkätundersökningen 
 
I de vatten där där enkät- och provfiskedata inte överensstämer, d v s om den ena 
metoden påvisat/uppgivit förekomst av en art som den andra inte påvisat eller uppger 
finns möjligheten att vissa av uppgifterna är felaktiga. Provfiskedata får anses mer 
tillförlitlig då fångsten som regel dokumenters noggrant vid provtagningstillfället och 
eventuella felaktigheter består av artförväxlingar som berör vissa enstaka arter vid 
några få tillfällen.  
 
Att kunskapen eller provfiskeresultaten är inaktuella är också en felkälla som 
förekommer i båda datamaterialen. Det gäller fämst utsättningar där ingen varaktig 
etablering skett eller på annat sätt populationer som dött ut. 
 
Vissa enkätuppgifter riskerar att vara felaktiga på grund av att de som besvarat 
enkäten minns fel eller förväxlar olika vatten med varandra. En ytterligare felkälla i 
enkätmaterialet kan vara orsakade av misstag under svarsförfarandet. Enkäten bestod 
av en rutnätsmatris där det i de fall enkäten omfattade många vatten fanns en risk att 
oavsiktligt ”kryssa fel” trots att korrekt kunskap kanske fanns.  
 
All insamlad förekomstdata har granskats med avseende på felaktigheter, i synnerhet 
data som ingår i jämförelsen mellan enkät- och provfiskedata. Säkerställt felaktiga data 
har exkluderats i analyser men redovisas i figurerna 20 och 21 nedan. Antalet 
uppenbara felaktigher berörde 11 förekomster i materialet som omfattade de 205 
vattendragen (= 1,0 % av förekomstuppgifterna). Sju av dessa hittades i enkätmaterialet 
och fyra i provfiskedata. Motsvarande för sjöarna var 45 förekomster (= 2,3 % av 
förekomstuppgifterna), varav 39 i enkät- och sex i provfiskedata. Vad felaktigheterna 
bestod i och orsakerna till dessa kommer att redogöras för och diskuteras mer i detalj för 
respektive art nedan. 
 
Totalt sett så måste enkätundersökningen anses ha bra tillförlitlighet. Endast en liten 
andel av enkätuppgifterna bedömdes vara uppenbart felaktiga (2 %). 
 
De arter som utmärker sig med en högre andel felaktiga enkätuppgifter är generellt sett 
arter där förväxlingsrisk förekommer. Förväxlingar kan bero på att arterna liknar 
varandra eller språkliga namnförväxlingar. Exempel på arter som ibland förväxlas är; 
benlöja/siklöja/sik, björkna/braxen, elritsa /”kvidd” = ”diverse karpfiskar”. Andra arter 
råder det stor osäkerhet kring deras nuvarande förekomststatus i de sjöar som 
undersökningen omfattar, på grund av äldre temporära utsättningar, t ex för flera 
laxfiskarter och ål. 
 
Uppenbart felaktiga uppgifter bedöms omfatta fyra provfiskeuppgifter gällande 
stensimpa och fyra enkätuppgifter gällande braxen, bland de 205 elprovfiskde 
vattendragen (Figur 21). Felen gällande stensimpa utgörs av artförväxlingar med 
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bergsimpa. Entydiga provfiskeuppgifter från andra lokaler i samma och anslutande 
vattendrag där endast bergsimpa påräffats indikerar starkt att stensimpauppgifterna i 
detta fall är felaktiga. 
 
Det förekommer även fler simpförväxlingar i det samlade elprovfiskematerialet (utöver 
de 205 vattendragen som jämförs här). Oftast har det då registrerats stensimpa vid 
något enstaka tillfälle/år där det vid andra tillfällen från samma lokal fångats enbart 
bergsimpa. Vid sådana tillfällen är det uppenbart att det rör sig om artförväxling. 
 
De felaktiga uppgifterna gällande braxen i vattendrag utgörs med stor sannolikhet av 
”felkryss” i enkäten, ett misstag som är ett resultat av enkätens utformning med 
kryssrutor där braxen och elritsa låg intill varandra. Mest troligt är att avsikten var att 
uppge förekomst av elritsa. I tre av de fyra vattendrag detta gäller finns 
provfiskeuppgift om förekomst av elritsa. 
 
 
Identifieringsframgång – hur bra fungerar enkät- respektive provfiske att 
påvisa olika fiskarter? 
 
Respektive undersökningsmetod (enkät/provfiske) har olika framgång att påvisa 
förekomst av fiskarter. I genomsnitt identifierade enkätundersökningen 52 % (50 % inkl 
ff) och provfiske 78 % (76 % inkl ff, Bilaga 2; Tabell 2:I), av förekomsterna i de jämförda 
vattendragen. Motsvarande värden för sjöarna var 78 % (77 % inkl ff) och 70 % (69 % 
inkl ff, Bilaga 2; Tabell 2:II). Dessa värden ska dock betraktas som bruttovärden då det 
totala antalet artförekomster i de jämförda vattnen inte är känt och kan inte skattas i 
denna undersökning (se nedan). 
 
Kombinerat tillsammans lyckades de båda metodena identifiera omkring 89 % av 
förekomsterna i de 205 undersökta vattendragen och 92 % i de 398 sjöarna 
(bruttovärden).  
 
Metodernas effektivitet eller identifieringsframgång varierar dock mellan olka fiskarter 
eftersom kännedomen (enkätdata) varierar mellan arter liksom effektiviteten för 
provfiske som metod för att påvisa förekomst också varierar mellan arter. (Figur 20, 21, 
Bilaga 2; Figur 2:II & 2;III, Tabell 2:I & 2:II).  
 
Om, och i så fall vilken metod av enkät respektive provfiske som var bättre än den andra 
testades statistiskt med McNemars ickeparametriska test, art för art. En statistiskt 
säker påvisad bättre identifieringsframgång för den ena metoden betyder dock inte 
automatiskt att den andra metoden är dålig. Exempelvis för abborre i sjöar hade 
provfiskestatistiskt säkerställd bättre framgång än enkätundersökningen trots att båda 
hade en mycke hög framgång; 99 % resp 95 % (Bilaga 2; Figur 2:II, Tabell 2:II). 
 
Frånvaron av signifikans (p >0,05) vid jämförelsen av metoderna betyder inte att de 
identifierar samma förekomster. Det kan bero på en låg sammatämmighet och en jämt 
fördelad andel förekomster mellan båda metoderna (se t ex benlöja i Figur 20 & Bilaga 2; 
Tabell 2:II) 
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Sjöar 
 
De statistiska analyserna av de 398 sjöarna visade att enkätundersökningen hade större 
framgång att identifiera åtta arter; gädda, lake, elritsa, gös, öring, röding, regnbåge och 
ål. Provfiske hade bättre framgång att påvisa förekomst av fyra arter; abborre, mört, 
gärs och siklöja (Bilaga 2; Tabell 2:II). För resterande arter kunde ingen säker skillnad i 
identifieringsframgång mellan metoderna påvisas.  
 
 

 
Figur 19. Förtydligande förklaring till diagrammen i Figurerna 20 och 21. Det totala antalet enkät- 
(Etot) respektive provfiskeuppgifter (Ptot) utgörs av respektive stapel tillsammans med 
överlappande uppgifter (Ö), d v s Etot = E + Ö och Ptot = P + Ö. 
 
Generellt påvisade sjöprovfisket de vanligaste arterna bättre och enkäten de mer 
svårfångade och ovanligare arterna med glesa bestånd (Figur 12, 20 & 22). Arterna 
öring, röding, regnbåge, gös och ål är arter som ofta eller enbart planterats ut där de 
förekommer och utplanteringarna har ju utförts av enkätrespondenterna (fvof) vilket 
kan förklara varför enkärtdata bättre indentifierade dessa förekomster. 
 

 
Figur 20. Antal fiskartförekomster för de 16 vanligaste av 31 fiskarter som enkätundersökningen 
uppgivit förekomma i 398 provfiskade sjöar inom Dalarna påvisade med provfiske och enkätdata 
samt från övriga källor. Övriga källor (övrig data) ugörs av skriftligt dokumenterade förekomster 
som ej påvisats i enkät eller provfiske (se kap 3.4 & 5.1). ’Förmodade’ utgörs av förmodade 
förekomster baserade på enkätdata från uppströms liggande vatten (se kap 3.7.2 om förmodade 
förekomster). Övriga arter som förekommer i de jämförda sjöarna som inte finns representerade i 
diagrammet ovan finns redovisade i Bilaga 2; Figur 2:II. 
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Vattendrag 
 
I de 205 analyserade vattendragen var det genomgående provfisket som visade sig vara 
den bättre metoden jämfört enkätundersökningen. Statistiskt säkerställt kunde detta 
visas för fem karäktäristiska strömvattenarter (bergsimpa, stensimpa, elritsa, 
bäckröding & bäcknejonöga), samt gädda och lake som anses vara sjöarter men som 
ändå förekommer i de flesta vattendrag (Bilaga 2; Figur 2:I). Dessa arter är bland de 
vanligast förekommande och elprovfiske utförs normalt i den typ av livsmiljöer de 
föredrar. Samtidigt är det arter som normalt inte sportfiskefångas i vattendrag eller 
intresserar den vanliga fiskaren (möjligen undantaget bäckröding) vilket innebar att 
enkätuppgifterna för dessa arter också förväntades vara mer bristfälliga jämfört 
provfiskedata.  
 
Harr och öring är två arter där ingen av undersökningsmetoderna kunde visas vara 
bättre än den andra (Bilaga 2; Tabell 2:I). Båda dessa arter är kanske de mest 
intressanta och eftertraktade sportfiskarna i rinnande vatten och förekomsterna kan 
därför förväntas vara välkända av fiskare (enkätrespondenterna). Det fanns dock en 
tendes till att provfiske var bättre än enkäten att påvisa förekomst av harr (p = 0,15). 
Nedan diskuteras möjliga orsaker till detta.  
 
Resterande arter har i de flesta fall påträffats i för få fall för att analyserna kunnat ge 
säkra svar om en metod fungerade bättre än den andra. 
 
 

  
Figur 21. Antal förekomster gällande de elva vanligaste fiskarterna som påvisats med provfiske 
och uppgivits i enkätdata samt i andra (övriga) källor från 205 vattendrag inom Dalarna. Övriga 
källor (övrig data) ugörs av skriftligt dokumenterade förekomster som ej påvisats i enkät eller 
provfiske (se kap 3.4 & 5.1). ’Förmodade’ utgörs av förmodade förekomster baserade på enkätdata 
från uppströms liggande vatten (se kap 3.7.2 om förmodade förekomster). Övriga arter som 
förekommer i de jämförda vattendragen som inte är representerade i diagrammet ovan finns 
redovisade i Bilaga 2; Figur 2:III. 
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Icke påvisade förekomster och möjliga tolkningar av jämförelsen 
 
Det faktum att både provfiske och enkätdata i de flesta fall påvisade förekomster som 
den andra metoden missat indikerar att det finns ytterligare förekomster som ingen av 
metoderna lyckades påvisa i jämförelsen. Detta bekräftades också av att kompletterande 
övrig data och förmodade förekomster kunde visa att så var fallet (Figur 20 & 21, se även 
kap 3.4 & 5.1). Utöver dessa kompletterande data förekommer förmodligen ännu fler 
förekomster. 
 
Enkätundersökningens uformning gör att det inte gick att skatta dessa ”okända” 
förekomster men kunskap om arterna och resultatens utseende kan ge indikationer i 
huruvida det finns få eller många ytterligare förekomster. Andel okända förekomster är 
ju avgörande för att bedöma den sanna indentifieringsframgången för både provfiske och 
enkätundersökning.  
 
Det finns några mönster i resultaten som går att använda för att göra översiktliga 
tolkningar av de jämförda resultaten. För arter som bara påvisats i ett fåtal av de 
jämförda vattnen är osäkerheterna i redovisade data och resonemang generellt sett mer 
osäkra (Figur 20 & 21). 
 
Utöver enkät- och provfiskedata redovisas i Figur 20 och 21även kompletterande 
förekomster som samlats in från andra källor (övrig data, se kap 3.4 & 5.1), samt 
förmodade förekomster. Dessa uppgifter gör inte anspråk på att helt komplettera upp de 
uppgifter som enkät och provfiske missat men tjänar till att illustrera och i vissa fall 
förhoppningsvis stödja resonemangen som förs kring enkät- och provfiskeuppgifternas 
grad av samstämmighet och ”skevhet”.  
 
En hög grad av samstämmighet (stort överlapp = stor andel överlappande uppgifter) 
tyder på att båda metoderna fungerat bra och att en stor andel av samtliga förekomster 
identifierats (t ex öring i vattendrag och abborre i sjöar, Figur 20 & 21, Bilaga 2; 
Tabell 2:I & 2:II).  
 
En låg sammstämmighet (litet överlappn = liten andel överlappande uppgifter) indikerar 
att båda metoderna kan ha fungerat dåligt och att det dessutom troligen finns betydligt 
fler förekomster som ingen av metoderna lyckats identifiera (t ex abborre i 
vattendrag, elritsa i sjöar, Figur 20, Bilaga 2; Tabell 2:II).  
 
I de fall där den ena metoden uppger betydligt fler förekomster för en viss art jämfört 
den andra metoden och där överlappet är litet och fördelningen mellan icke 
överlappande enkät- och provfiskedata är skevt fördelad mellan mellan enkät- 
respektive provfiskedata kan det vara svårare att tolka resultaten (t ex lake i 
vattendrag, Figur 21, Bilaga 2; Tabell 2:I).  
 
Ett stöd vid bedömning av resulataten från sjöarna kan vara att se på respektive arts 
fångstbarhet vid provfiske, d v s hur ofta eller hur lätt olika arter fångas vid provfiske i 
vatten där de förekommer (se kap 5.4.1 nedan). En art vars förekomstmönster har litet 
överlapp och skev fördelning mellan enkät- respektive provfiskedata, men som har en 
hög fångstbarhet t ex gärs i sjöar (Figur 20 & 22, Bilaga 2; Tabell 2:II, Bilaga 4). Detta 
indikerar att en stor del av samtliga förekomster identifierats men att 
enkätundersökningen har misslyckats med att identifiera många förekomster för just 
den arten. 
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En skev fördelning mellan icke överlappande enkät- och provfiskedata i fall där 
enkätuppgifter utgör majoriteten av förekomstuppgifterna för en art kan om överlappet 
också är litet innebära att provfiske fungerar dåligt som metod att undersöka 
artförekomst. Alternativt kan enkätdata i sådana fall innehålla felaktiga uppgifter. 
Även i sådana fall kan artens fångstbarhet vid provfiske ge ledning. En låg fångsbarhet 
indikerar att provfiske som metod ofta misslyckas att fånga arten ifråga.  
 
En art där båda metoderna uppvisar hög samstämmighet men där de icke 
överensstämmande uppgifterna utgörs huvudsakligen av enkätdata är gädda i sjöar 
(Figur 20, Bilaga 2; Tabell 2:II). Den relativt låga fångsbarheten för gädda indikerar 
dock att det troligen finns betydligt fler förekomster än vad provfiskeresultaten påvisat 
och styrker på så vis i detta fall trovärdigheten för det relativt stora andel 
enkätuppgifter som provfiske inte kunnat påvisa. 
 
Förekomstuppgifterna från andra källor (övrig data) kan indikera eller bekräfta vissa av 
resonemangen ovan. Exempelvis i de fall där det förekommer ett litet överlapp mellan 
enkät- och provfiskeuppgifter med en förhållandevis jämn fördelning av icke 
överensstämmande förekomster mellan de båda metoderna vilket indikerar att en 
betydande andel förekomster inte kunnat påvisas med någon av metoderna. Visar dessa 
kompletterande data då att det verkligen finns en betydande andel ytterligare 
förekomster så styrker det resonemanget. 
 
När det exempelvis gäller abborre i vattendrag där överlappet var endast 35 %, 
indikeras att det troligen att det finns betydligt fler förekomster som 
enkätundersökningen och provfiskena missat. Uppgifter från andra källor (övrig data) 
uppger i detta fall att arten finns i ytterligare minst 33 vattendrag vilket motsvarar 
minst 33 % fler förekomster i de 205 jämförda vattendragen.  
 
Ett annat exempel är lake i sjöar där överlappet mellan enkät- och provfiskeuppgifter 
var 39 % indikerar också att det troligen att det finns betydligt fler förekomster som 
enkätundersökningen och provfiskena missat. Uppgifter från andra källor (övrig data) 
uppger i detta fall att lake finns i ytterligare minst 18 sjöar motsvarande minst 7 % fler 
förekomster i de 398 jämförda sjöarna (Figur 20, Bilaga 2; Tabell 2:II).  
 
Kompletterande uppgifter (övrig data) som insamlats bekräftar dock långt ifrån alltid 
detta resonemang. Detta kan bland annat bero på att en relativt liten insats lades på att 
aktivt samla in sådan information samt att denna data inte samlats in systematiskt och 
att det därför troligen finns många fler förekomster som fortfarande inte är kända.  
 
För många arter finns ingen eller mycket sparsamt med ytterligare data från andra 
källor. Ofta är det beroende på att det är arter som ansetts ointressanta ur fiske- eller 
naturvårdssynpunkt och därför uppträder sällan eller aldrig i skriftliga dokument. Ofta 
gäller det små arter som t ex simpor, elritsa och nejonögon. Kompletterande övrig data 
kan därför förväntas vara än mer bristfällig för dessa arter.  
 
Flera av fiskarterna har bara påträffats eller uppgivits förekomma i ett fåtal vatten i de 
jämförda sjöarna och vattendragen och i dessa fall är osäkerheten större vid bedömning 
av provfiske respektive enkätundersökningens framgång att identifiera 
fiskartsförekomster (Bilaga 2; Figur 2:I & 2:II). 
 
En stor andel ej överlappande förekomstuppgifter indikerar generellt kunna att det 
finns en stor andel förekomster som ingen av de två metoderna lyckats identifiera. Så 
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behöver dock inte vara fallet om det totala antalet förekomstuppgifter är litet och de icke 
överlappande uppgifterna är jämt fördelade mellan enkät- och provfiskedata. Harr i 
vattendrag är ett exempel där överlappet är 52 % och resterande förekomstuppgifter är 
relativt jämt fördelade mellan enkät- och provfiskedata (Figur 21, Bilaga 2; Tabell 2:I).  
 
Detta mönster kan även indikera att metoderna kompletterar varandra och att den 
samlade förekomstbilden är mycket god men det skulle också kunna betyda att det finns 
fler förekomster som varken enkäten eller provfiske lyckades identifera. Det går dock 
inte att bedöma säkert i detta fall enbart utifrån det data som finns tillgängligt i denna 
jämförelse.  
 
Harr är liksom öring en mycket populär sportfisk, vars utbredning torde vara välkänd 
av fiskare. En granskning av provfiskeresultaten från dessa vattendrag visar att har 
nästan uteslutande endast fångats i vattendragens allra nedersta delar och att dessa 
utgör mindre biflöden till större åar och älvar. Denna typ av förekomster i mindre 
vattendrags nedersta delar består dessutom nästan uteslutande av små individer som 
troligen uppehåller sig där under ett eller ett par av sina första levnadsår. Troligen är 
det så att harr bara förekommer i en mycket liten del av dessa vattendrag och det gör 
den mindre känd av enkätrespondenterna just i dessa vattendrag. 
 
Från de vattendrag som jämfördes var öring den överlägset vanligast förekommande 
fiskarten (192 av 205 vattendrag), följt av elritsa, gädda, abborre, lake och stensimpa 
(Figur 21). Samstämmigheten mellan enkät- och provfiskedata var överlägset störst för 
öring med 95 % överlapp, medan överlappet för de andra fem vanligaste arterna varierar 
mellan 29 och 46 % (Bilaga 2; Tabell 2:I).  
 
Den höga samstämmigheten mellan metoderna för öring i vattendrag indikerar att så 
gott som samtliga öringförekomster troligen är identifierade. Det är inte så konstigt att 
öring dominerar så totalt både m a p förekomst, sammstämmighet och träffsäkerhet med 
båda undersökningsmetoderna. Elprovfiske utförs oftast i syfte att kartlägga och 
undersöka öringbestånd och därför är dessa miljöer överrepresenterade. Öring är också 
den mest populära sportfisken i rinnande vatten och kan förväntas vara välkänd av 
enkätrespondenterna.  
 
Resultaten visar tydligt att det är typiska strömvattenarter exklusive simporna och 
stäm där underökningsmetoderna har bäst samstämmighet (42 – 95 %, Bilaga 2; Tabell 
2:I).  
 
Simporna är generellt dåligt kända av allmänheten och det är därför inte konstigt att 
enkätundersökningen påvisade så pass liten andel av förekomsterna. Stäm är en art 
som framförallt förekommer i stora och medelstora vattendrag. Förekomsten i mindre 
vattendrag är troligen sporadisk tillföljd av till tillfälliga vandringar och därmed är det 
inte oväntat att den är dåligt känd från den typen av vattendrag. Alla utom ett av 
vattendragen med provfiskefångst av stäm utan motsvarande sammstämmig 
enkätuppgift kommer från mindre vattendrag. 
 
Regnbåge är en fiskart som sällan förekommer i rinnande vatten i Sverige. Det beror på 
att den som regel inte kan forplanta sig och att dess förekomst är helt beroende av 
utplanteringar. Utplanteringarna sker företrädesvis i sjöar och nästan alltid med stor 
fångstfärdig fisk. Stor fisk fångas mycket sällan med elprovfiske och detta kan förklara 
varför ingen regnbåge fångats vid provfiske i de två vattendrag där 
enkätundersökningen uppgivit förekomst. 
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Övriga arter som förekommer i rinnande vatten uppvisar en genomgående låg 
samstämmighet mellan undersökningsmetoderna. Ett undantag är gädda som 
vanligtvis betraktas som en sjöart men som även förekommer i de flesta vattendrag. 
Samstämmigheten mellan enkät- och provfiskedata var för gädda i vattendrag var ca 
40 % vilket är bland de högre när det gäller vattendragen (Bilaga 2; Tabell 2:I). 
 
Lake i vattendrag är en art där sammstämmigheten är låg (ca 20 %) med relativt få 
enkätuppgifter och där provfiskeuppgifter utgör huvuddelen av förekomstuppgifterna. 
Lakens generella utbredning är dåligt känd bland allmänhet och fiskare speciellt i 
vattendragen, vilket kan förklara de relativt få enkätuppgifterna. Framförallt små lakar 
uppehåller sig ofta i rinnande vatten, även små bäckar och påträffas ofta vid elprovfiske.  
 
En stor andel icke överlappande data där det icke överlappande data är skevt fördelat, 
t ex för elritsa, stensimpa och bergsimpa i vattendrag indikerar att den ena metoden 
är bättre än den andra (Figur 21, Bilaga 2; Tabell 2:I). När det gäller elritsa och 
stensimpa där det inkommit mycket få enkätuppgifter utöver de som kunnat verifieras 
med provfiskedata. Detta indikerar att provfiske fungerat mycket bättre än 
enkätundersökningen för att påvisa förekomst av dessa arter. 
 
 
Jämförelse med en liknande undersökning 
 
Appelberg m fl (2004) genomförde en liknande undersökning och jämförelse mellan 
enkätuppgifter och provfiskedata från 92 sjöar, fortsättningsvis kallad 
Riksfiskinventeringen. De jämförde uppgifter från sjöar som var spridda över hela 
Sverige, inklusive Dalarna. Sjöurvalet är gjort från provfiskade sjöar som omfattandes 
av Riksinventeringen 1995 (Willander m fl 1998 för mer om Riksinventeringen).  Några 
av dessa 92 sjöar, gissningsvis ca 10 % (d v s ett 10-tal) överlappar med länsstyrelsens 
undersökta 398 sjöar, fortsättningsvis i detta kapitel kallad Dalaundersökningen. 
 
Riksfiskinventeringens enkätuppgifter insamlades 1996 och genomförandet gick till på i 
stort sett samma sätt som dalaundersökningen vars enkätdata insamlades 2005/2006. 
Skillnaden mellan undersökningarnas upplägg bestod främst i att fler uppgifter om bl a 
beståndsstorlek och fiske också ingick i riksfiskundersökningen. Ytterligare en skillnad 
var att enkätrespondenterna med några få undantag endast hade en sjö att besvara 
enkätfrågor för.  
 
Uppgifterna som samlats in om artförekomster är dock helt jämförbara med och kunde 
testats statistiskt på samma sätt och jämföras. Vid beräkning av identifieringsframgång 
(provfiske & enkät) för jämförelsen med riksfiskinventeringen (Bilaga 3; Tabell 3:I), har 
övrig data och förmodade förekomster exkluderats från dalaundersökningens data (jfr 
med identifieringsframgång i Bilaga 2; Tabell 2:II). 
 
De generella mönstren var mycket lika. För sex av arterna föll enkätdata ut med 
sigifikat högre identifieringsframgång och de faktiska värdena var nästa identiska 
mellan riksfiskinventeringen och dalaundersökningen och identifieringsframgången hög 
(Bilaga 3; Figur 3:I & 3:II). Identifieringsframgången för dessa arter var i 
enkätundersökningarna >80% medan framgången för provfiske för samma arter var 
<60%. De sex arterna omfattade relativt ovanliga men välkända och/eller svårfångade, 
eller enbart svårfångade arter (regnbåge, ål, nejonöga, gös, lake & gädda). I 
riksfiskinventeringen var det ytterligare tå arter; sutare och ruda, som identifierades 
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bättre i enkät jämfört provfiske. I dalaundersökningen var dessa två arter endast 
påträffade i några enstaka fall och kanske just kunde därför inte samma möster 
statstiskt visas. 
 
Gemensamt för båda undersökningarna var att provfiske var signifikant mer 
framgångsrik för gärs, en anonym liten art som uppenbarligen inte alltid är känd men 
som tack vare sin relativt höga fångstbarhet nästan alltid fångas vid provfiske om den 
förekommer (se kap 5.4.1 om fångstbarhet). I dalaundersökningen föll även några andra 
arter ut som signifikant bättre påvisade med provfiske. Dessa var abborre, mört och 
siklöja. 
 
Skillnaderna för abborre och mört i dalaundersökningen skulle kunna förklaras av att 
enkätrespondenterna fick frågor om många vatten, och de sjöar där de inte visste att 
abborre och mört förekom var i samtliga fall små tjärnar. Abborre och mört har en 
mycket hög fångstbarhet vid provfiske vilket betyder att de i princip alltid fångas om de 
förekommer i en sjö som provfiskas med standardiserad metodik (kap 5.4.1).  
 
Siklöja har planterats ut i ett stort antal vatten i Dalarna. Antalet sjöar med siklöja har 
mer än femtonfaldigats under 1900-talet (se kap 5.6.4.9). Många av dessa sjöar är 
icketypiska för siklöja men i flera fall har det bildats nya bestånd med små eller 
obetydliga beståndstätheter som därför kan vara dåligt kända.  Den relativt höga 
fångstbarheten för siklöja vid provfiske visar att den därför framgångsrikt påvisas med 
provfiske (kap 5.4.1). 
 
Nästan genomgående uppvisar resultaten från riksfiskinventeringen en högre 
identifieringsframgång för enkätundersökning (Bilaga 3; Figur 3:I). Undantagen utgörs 
av elritsa, stensimpa och stäm. Detta beror troligen på att det genomfördes ett mer 
representativt sjöurval i riksfiskundersökningen samt att enkätrespondenterna endast 
behövde svara på frågor om en eller två sjöar som de kände väl. I Dalaundersökningen 
var det i en handfull personer ur varje fvof som besvarade frågor för ibland över hundra 
vatten och i extremfallet över 400 vatten! (Särna-Idre fvo). 
 
Övrig data visar också på att det finns förekomster som ingen av metoderna lyckats 
fånga upp (Figur 20, 21 & Bilaga 2). I riksfiskinventeringen har ingen efterforskning av 
ytterligare data genomförts eller ens diskuterats men sannolikt finns fler artförekomster 
i dessa 92 sjöar än vad som framkom i undersökningen.  
 
 

5.4.1 Fångstbarhet vid provfiske i sjöar 
 
Eftersom beståndstätheten varirerar kraftigt mellan olika sjöar och vatendrag för 
samma art är den falktiska fångstbarheten för en viss art specifik för varje enskilt 
vatten. Det ska poängteras att värdena för fångstbarhet som redovisas här gäller endast 
de sjöar som nätprovfiskats med provfiskenät i Dalarna och utgör genomsnittsvärden 
som inte beskriver utfallet i den enskilda sjön. Andra fiskemetoder som exempelvis 
sportfiske har helt andra förutsättningar vad gäller hur lätt eller svårt en art fångas. 
 
Abborre och mört är de fiskarter som har högst fångstbarhet; 0,72 respektive 0,59 
(Figur 22, Bilaga 4). Dessa båda arter är också de som är vanligast förekommande och 
fångas i störst antal vid provfiske i sjöar, undantaget fjällsjöar och andra 
”extremmiljöer”.  Vid provfiske i sjöar med det föreskrivna minimantalet åtta 
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provfiskenät, där dessa arter förekommer, så fångas abborre och mört ”alltid”, d v s vid 
mer än 95 % av provfisketillfällena. Dessa två arter är både vanligt förekommande och 
har hög fångstbarhet (Figur 22). 
 
Orsaken till att fångstbarheten sällan eller aldrig når upp till 100 % beror på att djupt 
lagda nät ofta fångar mycket få fiskar eller inga alls. Standardmetodiken för sjöprovfiske 
föreskriver att nät läggs inom alla förekommande djupzoner i de provfiskade sjöarna. 
 
 

 
Abborre är den art som lättast fastnar i fiskenät. Dess många styva och taggiga fenor gör att den 
lätt trasslar in sig rejält. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Gädda är ungefär lika vanligt förekommande som abborre och mört men har lägre 
fångstbarhet (0,13; Bilaga 4). Den fångas i genomsnitt i ett nät vid en provfiskeinsats på 
8 nät. Fångstfrekvensen varierar dock mycket och det är inte ovanligt att arten uteblir 
trots att betydligt fler nät används. Även i gäddrika sjöar som fiskats med över 40 nät 
händer det att ingen gädda fångas. Faktum är att abborre, mört och gärs är de enda 
fiskarterna som med stor sannolikhet kan förväntas fångas vid provfiske i de sjöar där 
de förekommer (Bilaga 4). 
 
Måttligt vanliga arter med en fångstbarhet över 0,125 eller förväntat medelresultat med 
fångst i minst ett nät vid en insats på åtta provfiskenät är öring, elritsa, gärs, sik, 
braxen, benlöja, id, röding och siklöja. Trots detta är det vanligt att dessa inte 
fångas trots en större nätinsats (>16 nät). 
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Gös har en låg fångstbarhet i det analyserade materialet troligen för att huvuddelen av 
de provfiskade sjöar där det finns gös utgörs av utplanterde fiskar där överlevnaden och 
tätheterna är/varit låga.  
 
Intressant är att bergsimpa tycks vara mer lättfångad vid provfiske jämfört med 
stensimpa. Stensimpan är troligen relativt vanlig i de provfiskade sjöarna vilket 
indikeras av det relativt stora antalet förmodade förekomster (Figur 22). 
 
Ovanligast förekommande i Dalarnas sjöar är småspigg, bergsimpa, stäm och 
björkna. Fångstbarheten för en art som förekommer i ett glest bestånd kan vägas upp 
av att den fångas mycket lätt, t ex genom att den är mycket aktiv och- eller har en 
kroppsbyggnad (fenor/taggar) som gör att den fastnar lätt i näten. På samma sätt kan 
fångstbarheten vara hög även för svårfångade arter om de förekommer i täta bestånd. 
Ytterligheterna utgörs av lättfångade arter i täta bestånd, samt svårfångade arter som 
förekommer i glesa bestånd. Dessa kombinationer ger mycket hög respektive mycket låg 
fångstbarhet. 
 
Provfiskeresultat speglar fångstbarheten men det går inte att särskilja den enskilda 
betydelsen av beståndstäthet och hur lätt fisken fångas. Erfarenhets- och 
resonemangsmässigt vet vi dock att vissa arter fångas lättare eller svårare liksom att 
arter vanligtvis eller under speciella förhållanden förekommer i tätare eller glesare 
bestånd. 
 
Mängden fisk som fångas av en art och därmed även fångstbarheten kan exempelvis 
vara mer eller mindre korrelerad längs en gradient av naturgivna förutsättningar. Mört 
kan nämnas som exempel. Den förekommer mycket glest i kalla näringsfattiga sjöar. I 
denna typ av sjöar har den sannolikt en låg fångstbarhet. Med ökande näringstillgång 
och varmare klimat gynnas mört successivt och i andra änden av gradienten; 
näringsrika och varma sjöar är mört ofta den dominerande arten och fångstbarheten kan 
vara 100 % vid provfiske. 
 
De beräknade värdena för genomsnittlig fångstbarhet påverkas även av hur urvalet av 
de provfiskade sjöarna ser ut (representativiteten).  
 

 
 

 
 
Den mycket näringsrika Dalsjön 
är inte representativ när det 
gäller fångstbarhet för ruda och 
sutare. I denna sjö är dessa två 
arter mycket mer rikligt 
förekommande än i de flesta 
andra sjöar. Detta innebar att 
fångstbarheten vid provfisket 
2006 i denna sjö var högre än 
genomsnittet som ligger på 5 – 
10 %. I Dalsjön var 
fångstbarheten för ruda och 
sutare 75 respektive 38 %. 
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Figur 22. Fångstbarhet avsatt mot vanlighet för 381 provfiskade sjöar i Dalarna. Värde för 
fångstbarhet utgör andel av använda provfiskenät där respektive art fångats (antal 
nätansträngningar som ingick var 13 940). Vanlighet utgör andel av alla sjöar i Dalarna där 
respektive art förekommer, baserat på det totala antalet sjöar som ingick i enkätundersökningen 
(2 353, se kap 4.2). Röda romber = karpfiskar, gröna kvadrater = abborrfiskar, blå trianglar = 
laxfiskar, svarta kvadrater = övriga arter. Ofyllda symboler representerar värden som inkluderat 
förmodade förekomster i beräkningarna. Linjerna som sammanbinder respektive arts 
värden/symboler illustrerar således ett slags osäkerhetsintervall. Observera att både X- och Y-
skalan är logaritmerad. 
 
Bergsimpa, småspigg och stensimpa är arter med låg fångstbarhet (Figur 22, Bilaga 
3), och är samtidigt minst kända enligt enkätundersökningen (lägst 
identifieringsframgång; Bilaga 2; Tabell 2:II). Därför är antalet förekomster (vanlighet) 
och därmed även fångstbarhet för dessa arter troligen är de mest underskattade 
(relativt/procentuellt). Figur 22 indikerar att bergsimpa inte har lika låg fångstbarhet 
som stensimpa och småspigg. 
 
Bergsimpa lever i sjöar generellt sett djupare jämfört med stensimpa vilket sannolikt gör 
att den lättare fångas vid provfiske. En större andel av näten läggs inom det 
djupintervall där bergsimpan lever, jämfört med motsvarande för stensimpa. 
 
Andra arter som är relativt dåligt kända enligt enkätundersökningen är benlöja gers, 
nors, ruda och siklöja (identifieringsframgång enkät: 0 – 56 %, Bilaga 2; Tabell 2:II). Av 
dessa har dock alla arter utom ruda en identifieringsframgång vid provfiske som är så 
pass hög att det är rimligt att tro att skattningarna av fångstbarhet och vanlighet 
stämmer ganska bra (77 – 90 %, Bilaga 2; Tabell 2:II). För ruda däremot föreligger 
sannolikt en viss överskattning av fångstbarheten eftersom identifieringsframgång vid 
provfiske är lägre (60 %). 
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5.6 Fiskarter i Dalarna 
 
I följande kapitel presenteras förekomst och utbredningsuppgifter för samtliga fiskarter 
som kan påträffas eller har förekommit i Dalarnas sjöar och vattendrag. 
Underlagsmaterialet utgörs av länsstyrelsens samlade kunskapsdatabank som samlats 
in under många år. Enkätdata från 2005/2006 och provfiskeresultat utgör huvuddelen 
av underslagsmaterialet. Fiskarterna presenteras art för art grupperade efter släktskap 
och i bokstavsordning inom varje familj/grupp.  
 
Även de i Dalarna förekommande kräftarterna presenteras nedan. Kräftor är ju inte 
fiskar i biologisk mening men eftersom de i adminsitrativa och juridiska sammanhang 
offta likställs med fiskar har de inkluderats i denna rapport. Det bedöms också finnas 
ett stort allmänt intresse kring kräftor och kräftfiske, som motiverar att de tas med i en 
sammanställning som denna rapport utgör.  
 
 

5.6.1 Kräftor 
 
Kräftdjuren är en mycket stor och artrik djurgrupp som finns spridd över hela världen 
och även i många landmiljöer (t ex gråsuggor och landkrabbor). Större arter av krabbor, 
räkor och kräftor tillhör de tiofotade kräftdjuren (decapoda) och är de som allmänt 
förknippas med ordet kräftdjur. I Dalarna förekommer endast två arter storkräftor; 
flodkräfta och den införda Nordamerikanska signalkräftan.  
 
 

  
Flodkräfta (t v) och signalkräfta (t h) är de två arter av storkräftor som finns etablerade i Sverige. 
Flodkräftan känns igen på sina smalare klor som ofta har en liten röd fläck i klornas ”tumveck”. 
Signalkräftan har oftast ett markant vitt fält i tumvecket men denna ”signal” kan vara olika stor 
och ibland saknas helt (se foton nedan).  
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5.6.1.1 Flodkräfta (Astacus astacus) 

 
Figur 23. Kartan visar utbredning av flodkräfta i Dalarnas län och Dalälvens avrinningsområde. 
Den bredare svarta linjen visar flodkräftans nordliga utbredningsgräns i Sverige år 1872 (streckad 
linje = osäker/ungefärlig gräns). Foto Stöt Ulrika Andersson.  
 
Flodkräfta var den enda kräftart som ursprungligen förekom i Sverige. Den har ett 
utbredningsområde som täcker större delen av Europa. Den lever i syrerikt vatten med 
företrädesvis stenig eller fast botten. Kräftorna är allätare vilket innebär att de äter 
växtdelar inklusive förmultnande sådana samt allehanda typer av as och långsamma 
bottendjur. Vuxenstorleken är normalt 7 – 12 cm men maxstorleken ligger kring 18 cm 
från nos- till stjärtspets. Äggläggning sker 3 – 6 veckor efter parningen som inträffar på 
hösten. Äggen och de nykläckta ynglen bärs under honans stjärt till följande sommar. 
 
Färgen kan variera kraftigt från helt vit till svart, brun eller himmelsblå (se foto nedan), 
samt alla nyanser däremellan. Vanligast är dock brunsvart, grönbrun eller brunröd. 
 
Flodkräftans ursprungliga utbredning i Sverige är inte känd men kräftor omtalades som 
en uppskattad delikatess i Sverige under 1500-talet (Steffenburg 1872). På samma sätt 
som med fisk har människan bidragit till spridningen. Den utbredning som kräftorna 
har idag är troligen begränsad av klimatiska och vattenkemiska faktorer. 
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Klimatfaktorer styr troligen den generella utbredningsbilden medan vattenkemiska 
förhållanden styr mer lokalt. Kräftor är bland annat känsliga för surt vatten och kan 
därför inte leva eller fortplanta sig i skogstjärnar som ofta har surt vatten (pH-värde 
<6).  
 
I Dalarna tycks det som om flodkräftan infördes under 1600-talet. En muntlig tradition 
berättar att en bergsman med egendom i Hyttnäs norr om Falun, ”…vid ett tillfälle 
skulle hafva kräftor för sitt bord, men sådana funnos ej att få tag på närmare håll än i 
Sala”  (Steffenburg 1872). Ditförda och sumpade kräftor rymde sedan ut i Sundbornsån 
vid ett högflöde som inträffade kort därefter. På så sätt skulle de första kräftorna 
kommit till Dalarna. Steffenburg (1872) anger att kräftor möjligen ursprungligen kan ha 
förekommit tidigare inom Dalarna i vattnen som mynnar mot Mälaren, d v s i 
Kolbäcksåns vattensystem. 
 
Hülphers (1762) skriver: ”Kräftor finnes icke i Dalerne ofwan om Leksand. På flere 
ställen är förgäfwes sökt, att dem fortplanta”. Detta indikerar att kräftorna vid denna tid 
hade en mycket begränsad utbredning i Dalarna samt bekräftar att 
utplanteringsverksamhet förekom under 1700-talet. Vidare omtalar Hülphers flera 
socknar där kräftor inte förekommer samt om Bjursås och Stora Kopparbergs socknar 
(idag Falu kommun) att; ”Kräftor finnas allenast i Grycken, Warpan och Tansen”. Han 
nämner även Sundbornsån som kräftvatten. 
 
Arosenius (1863) skriver om Leksands socken: ”Kräftor finnes i Kapellsbygden, men äro 
högst sällsynta i moderförsamlingen, om de någonstädes der skulle anträffas.” 
 
Vid slutet av 1800-talet genomförde Steffenburg (1872) en sammanställning av 
kräftutbredningen i Sverige. Han anger den nordliga utbredningsgränsen till att gå från 
Gustav Adolfs socken (Hagfors) i Värmland mot Dalagränsen (Figur 23). Arosenius 
(1867) skriver att kräftor inplanterats i Tyfors och Gravendal (på gränsen mot 
Värmland), samt att dessa då var de enda vatten med kräftor inom Säfsnäs socken. Vid 
mitten av 1920-talet hade antalet vatten med kräftor i detta område utökats med 
ytterligare några vatten (Forsslund 1927). 
 
Steffenburg (1872) anger vidare att det i Västerdalälvens vattensystem saknades kräftor 
helt och utbredningsgränsen i Österdalälvens vattensystem gick bara någon mil 
uppströms sammanflödet mellan Öster- och Västerdalälven. Arosenius (1864) uppger 
dock att det skulle ha planterats kräftor i Hagaån/Vörslan i Nås socken som ligger i 
Västerdalälvens vattensystem uppströms den gräns Steffenburg angav. 
 
I Lillälvens vattensystem fanns kräftor upp till Bjursås och till den stora sjön Amungen 
rakt norr där om (Figur 23). Sjön Amungen utgjorde den under slutet av 1800-talet 
nordligaste kända förekomsten i Sverige (Steffenburg 1872). Utplanteringsförsök ska ha 
gjorts i Hälsingland sedan början av 1700-talet men utan resultat (Ekman 1910). Genom 
senare utplanteringar förekommer flodkräfta numera sporadiskt i sjöar och vattendrag 
längs Sveriges kustland ända upp till Torne älv vid gränsen mot Finland. 
 
Med start år 1900 började Hushållningssällskapet i Dalarna aktivt att stödja 
kräftutplantering, praktiskt och med bidrag (Gustafsson 1901). Fram till och med 1930 
genomfördes med stöd från Hushållningssällskapet ca 80 utsättningar av flodkräfta i ett 
40-tal vatten. Även efter 1930 var Hushållningssällskapet inblandat i ett stort antal 
utsättningar av flodkräfta men exakt dokumentation saknas om vilka och hur många 
dessa var. 



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 93 

 
Kräftornas utbredning utökades genom dessa utplanteringar och väckte ibland 
uppmärksamhet i områden där ingen tidigare sett kräftor. ”Som kräftor ej förekomma i 
dessa trakter, så mången ej förut sett de små svarta odjuren, hava dessa spritt en panisk 
förskräckelse bland de badande av feminina könet.” (Lindberg 1927) – nedtecknat i 
samband med kräftinplanteringar i Ore socken, Rättviks kommun. 
 
Kräftor och kräftfiske har länge haft ett stort och viktigt kulturellt, rekreationellt och 
ekonomiskt värde. Inte minst det ekonomiska värdet har varit en tungt vägande orsak 
till den omfattande utplantering och spridning av flodkräfta som genomfördes fram till 
1900-talets första hälft.  
 
Med start 1907 kom något som skulle få dramatiska följder för flodkräftan. Det var då 
kräftpesten för första gången upptäcktes i Sverige. Kräftpest är en svampsjukdom 
(Aphanomyces astaci) som ursprungligen kommer från Nordamerika. Till Europa kom 
kräftpesten första gången via Italien med amerikanska kräftor som troligen följt med i 
barlastvatten på fartyg omkring 1860.  Den första smittan i Sverige kom med ett parti 
smittade kräftor som importerats från Finland. Döda smittade kräftor från denna 
sändning dumpades i Mälaren och pesten spreds sedan vidare via båtar, fiskeredskap, 
fåglar, e t c. (Svärdson & Nilsson. 1983). 
 
Första gången kräftpesten drabbar Dalarna tycks vara omkring 1917 (Gustafsson 1918). 
Vid detta tillfälle var det huvudsakligen vatten inom Kolbäcksåns vattensystem som 
drabbades. År 1926 drabbades samma område av ett nytt pestutbrott i ett 30-tal vatten 
(Svensson 1927). Under 1950-talet drabbdes många vatten hårt av flera pestutbrott med 
bara något eller några år mellan varandra.  
 
 

    
Riktigt stora individer av signalkräfta (t h, foto David Lundvall) får mycket stora och kraftiga klor, 
medan flodkräftan har smalare klor, även hos större exemplar (t v, foto Anders Asp) har smalare 
klor. Kräftorna på bilderna har båda en längd på omkring 16 cm från nos till stjärt och klornas 
längd är ca 10 cm. 
 
Kräftpesten drog fram och dödade inom någon eller ett par veckor alla kräftor i de 
vatten som smittades. Ibland överlevde några individer i någon del av sjön eller 
vattendraget som undgått smitta, t ex i ett tillrinnande vattendrag eller ett 
utströmningsområde i en skyddad sjövik. Trots att det gått mer än 100 år sedan 
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kräftpesten kom till Sverige så har ingen motståndskraft mot sjukdomen observerats 
hos flodkräfta. Det har dessutom kommit in ytterligare minst en variant av kräftpest 
som slår ut flodkräftan ännu snabbare. Hela bestånd slås ut på bara några få dagar efter 
smitta. 
 
Utplanteringar för att återbesätta de drabbade vattnen med kräftor genomfördes men 
ofta drabbades de av pesten igen efter 10 – 15 år och bestånden hann aldrig återhämta 
sig helt. Under 1960-talet fördes idén fram att den nordamerikanska signalkräftan som 
har god resistens mot pesten skulle kunna ersätta flodkräftbestånd som återkommande 
drabbades av pest. Efter försöksutsättningar i början av 1960-talet utfördes de första 
storskaliga utsättningarna av signalkräfta 1969 (Fjälling & Fürst 1985). 
 
Signalkfräftbestånd är så gott som alltid smittade med pest. Utplantering och etablering 
av signalkräfta omöjliggör återetablering av flodkräfta. Detta gäller även anslutande 
vatten eftersom smittan lätt sprids med vattenflödet nedströms. Den stora utbredningen 
av signalkräfta idag har inneburit att de kvarvarande bestånden av flodkräfta nästan 
enbart finns i vattensystemens översta delar. 
 
Efter 1969 har utsättningarna av signalkräfta fortsatt och fortsätter ännu. I takt med 
att bestånden av signalkräfta blir fler ökar också risken för pestutbrott i de kvarvarande 
flodkräftvattnen. Under de senaste 50 åren har flodkräftans utbredning minskat kraftigt 
och är idag helt begränsad av signalkräftans utbredning. Detta har lett till att antalet 
bestånd med flodkräfta minskar för varje år och nu bedöms den vara akut hotad/CR 
(Artdatabanken 2013).  
 
Olagliga utplanteringar är vanliga och ett av de största hoten mot flodkräftan. En orsak 
till de många utplanteringarna av signalkräfta tros vara den utbredda uppfattningen att 
den växer snabbare och har en större produktivitet än flodkräfta (se kap 5.6.1.2).  
 
Tabell 15. Antal och andel förekomster av flodkräfta i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där flodkräfta förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes 
utgör motsvarande antal/andel förekomster exklusive sjöar där uppgifter finns om förekomster av 
signalkräfta uppströms eller tillsammans i samma sjö som flodkräfta, d v s sjöar där förekomsten 
av flodkräfta troligen är inaktuell. 

* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 4 / 5% 3 / 1% 8 / 1%
(3 / 3%) (7 / 1%

10 - 50 ha 1 / 4% 18 / 11% 17 / 5% 2 / 1% 1 / 1% 39 / 4%
(14 / 8%) (16 / 4%) (34 / 3%)

50 - 100 ha 1 / 25% 8 / 13% 7 / 10% 16 / 7%
(0 / 0%) (15 / 7%)

100 - 500 ha 1 / 13% 6 / 15% 14 / 16% 1 / 4% 22 / 9%
(5 / 12%) (21 / 9%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 2 / 8% * * 3 / 10%
(0 / 0%) (2 / 6%)

>1 000 ha 1 / 100% 1 / 10% 1 / 11% * * 3 / 12%
(0 / 0%) (0 / 0%) (1 / 4%)

Totalt: 6 / 12% 37 / 9% 44 / 5% 3 / 1% 1 / 0% 91 / 4%
(3 / 6%) (30 / 8%) (43 / 5%) (80 / 3%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Forfarande finns till antalet ganska många bestånd av flodkräfta i Dalarna men de 
minskar i snabb takt samtidigt som signalkräftan ökar sin utbredning i motsvarande 
grad. Antalet kända bestånd av flodkräfta i de vatten som ingått i undersökningen 
ofattar är idag mellan 136 – 157 st (Tabell 15 & 17). Stor osäkerhet föreligger i 19 fall 
där det finns uppgifter på att signalkräfta förekommer uppströms.  
 
Dessa förekomster kan därför vara inaktuella alternativt är det stor risk att de snart 
försvinner då kräftpestsmitta lätt sprider sig nedströms. I ytterligare fem fall uppges 
flod- och signalkräfta förekomma tillsammans i samma vatten. Att båda arterna kan 
leva sida vid sida är mycket ovanligt och är endast säkerställt i en av de fem uppgivna 
sjöarna. De övriga fyra är mycket stora sjöar i Dalälvens nedre delar där om uppgifterna 
stämmer förekommer flodkräfta mycket glest och begränsat till enstaka vikar. 
 
Ytterligare 29 bestånd av flodkräfta är kända från mindre vatten än de som ingått i 
enkätundersökningen (<5 ha sjö, resp <3 Vdr.ordn). Antalet bestånd av flodkräfta som 
dött ut är ca 430 st men det är samtidigt troligen många äldre utdöda bestånd som inte 
är kända. Minst 70 % av flodkräftbestånden har således dött ut sedan kräftpesten slog 
till för första gången 1917. Ett tjugotal utdöenden kan härröras till misslyckade 
utplanteringar under tidigt 1900-tal där syftet var att etablera arten i nya vatten. 
 
Antalet bestånd av signalkräfta i sjöar är ca 40 – 60 % fler än antalet med flodkräfta 
(Tabell 15 & 17), men eftersom de kvarvarande bestånden av flodkräfta är hänvisade till 
vattensystemens översta ofta lågproduktiva delar samt att den genomsnittliga 
sjöstorleken är mindre i vattensystemens övre delar så innebär det att den 
sammanlagda sjöarealen med signalkräftbestånd är ca 300 % större än motsvarande 
sjöareal med flodkräftbestånd (sjöar med individuell areal >5 000 ha är ej medräknade; 3 
signalkräft- och ett flodkräftvatten). 
 
Tabell 16. Antal och andel förekomster av flodkräfta i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där flodkräfta 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster exklusive vattendrag där det finns uppgifter 
om förekomster av signalkräfta uppströms vattendrag med flodkräfta, d v s sjöar där förekomsten 
av flodkräfta troligen är inaktuell. 

* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
I vattendragen återstår 55 – 66 bestånd av flodkräfta (Tabell 16). Det är ungefär lika 
många bestånd av signalkräfta som förekommer i Dalarna (56 st, Tabell 18). Skillnaden 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 14 / 9% 16 / 5% 2 / 1% 33 / 3%

(0 / 0%) (13 / 8%) (31 / 3%)
4 1 / 6% 13 / 14% 7 / 5% 2 / 3% * 23 / 5%

(9 / 10%) (19 / 4%)
5 2 / 9% 3 / 9% * 5 / 5%
6 * 1 / 8% 3 / 13% * 4 / 10%

(0 / 0%) (1 / 4%) (1 / 2%)
7 * * * * *
8 1 / 50% * * * * * 1 / 33%

(0 / 0%) (0 / 0%)
Totalt: 3 / 5% 30 / 8% 29 / 5% 4 / 1% 66 / 4%

(1 / 2%) (24 / 7%) (27 / 4%) (56 / 3%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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består i att flodkräftan är vanligare i de minsta vattendragen (Vdr.ordn 3) och saknas 
nästan helt i de största (Vdr.ordn 6 – 8). 
 
Antalet vattendrag som tidigare innehållit flodkräfta är ca 140 st av de totalt 430 utdöda 
bestånden av flodkräfta i Dalarna. Eftersom antalet flodkräftvatten hela tiden minskar 
är det sannolikt att de uppgifter som presenteras här till viss del redan är inaktuella när 
rapporten trycks. 
 

  
Flodkräftor med den kännetecknande taggen (indikeras med pilar) intill skalskarven mellan huvud 
och kropp. Foto Anders Asp. 
 
Flodkräfta förväxlas ibland med signalkräfta. Utseendemässigt är de båda arterna 
ganska lika. De skiljer sig dock åt främst på att signalkräftan har större klor och att den 
har ett ljust område i klons ”tumveck” (se foton i kap 5.6.1.2 om signalkräfta). Detta 
ljusa parti är det som gett den dess svenska namn men denna ”signal” kan ibland 
saknas så det är inte ett helt säkert kännetecken (se foto i kap 5.6.1.2). Speciellt på små 
individer kan det vara svårt att identifiera med hjälp av kloveckets utseende.  
 
Generellt har signalkräftan ett slätare skal jämfört flodkräftan som upplevs mer vårtigt 
och taggigt. Ett av de säkraste kännetecknen är den tagg som flodkräftan har på var 
sida av den stora kroppsskölden, intill skarven mot huvudet. Taggen är liten men går 
lätt att känna om man drar ett finger längs skalskarven (se foton ovan). Även på 
individer mindre än 2 cm går denna tagg lätt att känna. Färgen kan variera kraftigt hos 
båda arterna och är inget bra åtskiljande kännetecken. 
 

 
Exempel på flodkräftans (t v) mer vårtiga klor jämfört med signalkräftans (t h) mer släta. 
Ojämnheterna i signalkräftans skal är gropiga (konkava) i motsats till flodkräftans taggigga 
(konvexa). Foto Jens Fuchs (t v) och Stöt Ulrika Andersson (t h). 
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Några exempel på olika färger och färgskiftningar som kan uppträda hos flodkräfta. Foto Jens 
Fuchs och Stöt Ulrika Andersson (mellersta t h). 
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5.6.1.2  Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) 

 
Figur 24. Kartan visar utbredning av signalkräfta i Dalarnas län och Dalälvens avrinningsområde. 
Foto David Lundvall. 
 
Signalkräftan är en Nordamerikansk art som introducerades till Sverige 1960 
(Andersson m fl 1983). Kräftorna är allätare vilket innebär att de äter växtdelar och 
långsamma bottendjur samt allehanda typer av as och multnande blad e t c. 
Vuxenstorleken är normalt 7 – 12 cm men maxstorleken ligger kring 18 cm från nos- till 
stjärtspets. Äggläggning sker några veckor efter parningen som inträffar på hösten. 
Äggen och de nykläckta ynglen bärs under honans stjärt till följande sommar. 
 
Signalkräfftbestånd är så gott som alltid smittade med svampsjukdomen kräftpest 
(Aphanomyces astaci). Signalkräftan har god motståndskraft mot sjukdomsutbrott men 
det händer att den drabbas av allvarliga pestutbrott. Flodkräfta däremot saknar helt 
motståndskrft mot kräftpest och smitta medför alltid total utslagning av bestånden ofta 
inom bara några dagar efter smitta (se kapitlet om flodkräfta; 5.6.1.1 för mer 
information om kräftpest). 
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I södra Dalarna började utplanteringar av signalkräfta 1969 i en handfull sjöar. Från 
och med detta årtal och fram tills 2013 har det genomförts legala, d v s tillståndsgivna, 
utsättningar vid ca 150 tillfällen i ett 50-tal sjöar i Dalarna (Länsstyrelsen opublicerat 
1969 - 2012). En handfull utsättningar av signalkräfta som utfördes under 1970-talet 
misslyckades till en början men samtliga av dessa vatten har idag etablerade bestånd. 
 
Övriga förekomster i Dalarna är resultat av illegala utsättningar som i flertalet fall lett 
till utslagning av flodkräfta. I vissa falla har illegala utsättningar utförts i helt 
olämpliga vatten där kräftorna har haft små eller inga möjligheter att etablera sig och 
därmed som enda resultat att de sprider pestsmitta nedströms med risk för utslagning 
av flodkräftbestånd nedströms.  
 
Signalkräftan anses av många ofta ha bättre tillväxt än flodkräfta och det har framförts 
som argument att byta bestånd från flod- till signalkräfta. Denna uppfattning är troligen 
också orsaken till en del av de illegala utsättningarna av signalkräfta genomförts i 
flodkräftvatten. Uppfattningen att signalkräftan har bättre tillväxkt än flodkräftan har 
även förts fram i flera böcker och skrifter (t ex Andersson m fl 1983, Svärdson & Nilsson 
1983, Westman & Ackefors 1992). Detta har dock visat sig inte stämma. Jämförande 
studier utförda under likadana förutsättningar visar att de växer lika fort (Olsson m fl 
2008). Upplevda skillnader i tillväxt kan troligen i många fall härröras till att 
kvarvarande bestånd av flodkräfta nästan uteslutande finns i vattensystemens övre 
lågproduktiva områden medan huvuddelen av signalkräftbestånden förekommer i de 
nedre mer produktiva delarna.  
 
 

   
En stor signalkräfta (t v) med stora breda klor och en tydlig vit signalfläck i kornas ”tumveck” och 
en nästan helt utan ”signal”. Foto David Lundvall (t v), Stöt Ulrika Andersson (t h). 
 
Signalkräftan finns numera etablerad i samtliga större huvudvattendrag i Dalarna. 
Förekomsten i sidovattendragen är också tämligen utbredd. Antalet bestånd av 
signalkräfta i sjöar i Dalarna är ca 130 st (Tabell 17). Majoriteten av förekomsterna 
finns i sjöar som ligger under 200 m ö h och de flesta av sjöarna som ligger högre än 250 
m ö h utgörs av illegala utsättningar där det i flertalet fall troligen inte kommer lyckas 
att kunna reproducera sig sig med följd att de kommer att dö ut på sikt. De högst 
belägna sjöarna med signalkräfta som här redovisas i figurer och tabeller består av 
fångst eller observation av enstaka individer. 
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Bestånden signalkräfta som rapporterats för vattendragen är färre jämfört med sjöarna 
där bestånden är mer än dubbelt så många (Tabell 17 & 18). Troligen är det så att 
antalet signalkräftförekomster i mindre vattendrag är underskattat och att det finns 
betydligt fler. En del av skillnaden i antal menna vattendrag och sjöar med 
signalkräftbestånd kan kanske vara att många av bestånden är tillkomna relativt 
nyligen från utsättningar har gjorts främst i sjöar som ännu inte hunnit sprida sig till 
vattendragen. 
 
Tabell 17. Antal och andel förekomster av signalkräfta i sjöar grupperade efter sjöstorlek i 
hektar (ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör 
antal sjöar där signalkräfta förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) 
av samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Signalkräfta uppges ha försvunnit eller dött ut i 3 sjöar och två vattendrag. De flesta 
bestånden är dock så pass sentida att få konstaterade utdöenden har inträffat eller 
kunnat bekräftas säkert. Flera av de sjöar som bedömts hysa ogynnsamma livsmiljöer 
och där endast endast enskata individer påträffas kommer troligen att försvinna inom 
några år. 
 
Tabell 18. Antal och andel förekomster av signalkräfta i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där signalkräfta 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Signalkräfta förväxlas ibland med flodkräfta och utseendemässigt kan de båda arterna 
upplevas som ganska lika (se och jämför foton på de båda arterna i respektive arts 
kapitel). Se även sista stycket i kapitlet om flodkräfta för att få en beskrivning av 
skillnader mellan arterna och förväxlingsrisker. 
 
 
 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 6 / 7% 2 / 1% 8 / 1%
10 - 50 ha 2 / 8% 24 / 14% 13 / 3% 1 / 1% 40 / 4%

50 - 100 ha 19 / 32% 3 / 4% 22 / 10%
100 - 500 ha 4 / 50% 19 / 46% 10 / 11% 1 / 4% 1 / 2% 35 / 15%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 9 / 90% 6 / 55% * * 16 / 52%
>1 000 ha 9 / 90% 1 / 11% * 10 / 38%

Totalt: 7 / 14% 86 / 22% 35 / 4% 2 / 1% 1 / 0% 131 / 5%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 6 / 4% 7 / 1%
4 5 / 29% 17 / 18% 2 / 1% * 24 / 6%
5 2 / 25% 8 / 36% * 10 / 10%
6 * 2 / 17% 2 / 9% * 4 / 10%
7 * 7 / 41% 1 / 100% * * * * 8 / 44%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 10 / 16% 41 / 11% 5 / 1% 56 / 3%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.2 Nejonögon (Pteromyzontidae) 
 
Nejonögon räknas inte till de egentliga fiskarna utan tillhör rundmunnarna vilka saknar 
käkar och har ett broskskelett. Eftersom de liknar fiskar och räknas som fiskar i 
administrativa och juridiska sammanhang får de vara med i denna artredovisning. 
Deras närmaste släktskap med andra fiskar har de med hajar och rockor och har likt 
dessa flera gälspringor på var sida om huvudet istället för gällock med en gälöppning på 
varje sida som de vanliga benfiskarna har. Utseendemässigt för de kanske tankarna 
närmast till ål. I Sverige förekommer tre arter; bäck-, flod- och havsnejonöga varav de 
två förstnämnda arterna förekommer i Dalarna. 
 
 

5.6.2.1 Bäcknejonöga (Lampetra planeri) 

 
Figur 25. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av bäcknejonöga i Dalarnas 
län och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
elprovfiskefångster av bäcknejonöga i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2013a & b). Det infällda 
fotot visar en vuxen individ (överst) och en larv (nederst). Observera att larven saknar ögon. Foto 
David Lundvall.  
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Bäcknejonöga förekommer främst i rinnande vatten, men påträffas också ibland i sjöar 
nära bäckmynningar på platser med sandig botten. Dess livscykel besår av en lång 
larvfas som pågår i 3 – 4 år nedgrävd i bottensubstratet innan den slutligen utvecklas 
till en könsmogen individ som kommer upp ur bottensedimentet och därefter endast 
lever en mycket kort tid. Under tiden som larv fram till könsmognad lever larven på att 
äta förmultnande organiskt material. I larvstadiet saknar den ögon, troligen eftersom 
ögon skulle vara till mer skada än nytta när den lever nedgrävd. Den infällda bilden i 
Figur 25 visar en fullt utvecklad individ med ögon överst och en larv utan ögon under.  
 
När den når könsmognad kommer den upp ur bottensubstratet för att fortplanta sig. 
Som vuxen könsmogen individ äter de inte alls, och samtliga individer dör efter leken. 
Leken infaller under några veckor på försommaren och då kan man se nejonögon där de 
samlats för att leka. Ibland samlas flera hundra individer i täta klungor. Med hjälp av 
sin sugmun håller de sig fast på stenar i strömmen samtidigt som de med stjärten vispar 
undan sand och grus för att gräva en slags lekgrop eller fördjupning där rommen läggs. 
Rom och larver utvecklas sedan nere i bottensubstratet. Larverna lever huvudsakligen i 
sandbottnar som är uppblandade med organiskt material. Någon gång under det första 
levnadsåret förflyttar sig alltså larverna från grusbotten till sandbotten.  
 

  
På försommaren samlas bäcknejonögonen, ibland hundratals tillsammans, för att leka. De tar hjälp 
av sin sugmun för att suga sig fast vid stenar för att på så sätt ta spjärn när de sedan slår med 
stjärten för att piska bort sand och grus. Sugmunnen används även för att lyfta och flytta mindre 
stenar. I den lilla grop som uppstår och har piskats ren från de minsta sandpartiklarna läggs och 
befruktas rommen som faller ned mellan gruskornen i gropens botten. Foto David Lundvall. 
 
Bäcknejonögat är för många en ganska okänd art. Detta beror troligen på att den är 
relativt liten (10 – 15 cm) och lever större delen av sitt liv nedgrävd i botten. Artens 
förekomst i Dalarna är därför sannolikt kraftigt underskattad. Bäcknejonöga fångas 
överhuvudtaget inte vid konventionellt nätprovfiske i sjöar och vid elprovfiske i 
vattendrag fångas den endast sporadiskt eftersom man där oftast inte provfiskar vid de 
sandiga bottnar där den vanligtvis förekommer. Elfiske fungerar för övrigt mycket bra 
som metod att undersöka förekomst av nejonöga när den används i lämpliga miljöer 
eftersom den får larverna att krypa upp ur bottensubstratet och gör dem lätta att fånga 
med håv. Det är dock mycket sällan som nejonögon eftersökts specifikt och i Dalarna har 
det aldrig gjorts. 
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I rinnande vatten har ungefär hälften av de förekomster som redovisas i denna rapport 
(Tabell 19) insamlats via enkätundersökningen och resten är fångstuppgifter insamlade 
vid elprovfiske. Isolerade eller avsides påträffade elfiskefångster av bäcknejonöga, bl a 
högt upp i Vanåns vattensystem (Figur 25) antyder att arten troligen förekommer i 
betydligt fler vatten än vad den nu kända utbredningen i Dalarna visar. Dock verkar 
bäcknejonöga saknas på hög höjd. Endast två förekomster är kända från högre än 500 
meter över havet (Tabell 19) och inga förekomster är kända från Fulans- eller övre 
delarna av Österdalälvens vattensystem. Detta tycks gälla även för resten av Sverige, 
mot bakgrund av det mönster som provfiskefångsterna uppvisar (Figur 25, infällda 
Sverigekartbilden) 
 
Tabell 19. Antal och andel förekomster av bäcknejonöga i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där bäcknejonöga 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Uppgifter om bäcknejonöga i sjöar är få (Tabell 20). Detta beror sannolikt på en 
kombination av att den är dåligt känd och att inga riktade undersökningar efter arten 
har genomförts, samt att den troligen är mycket ovanligare i sjöar jämfört med 
vattendrag. Av sjöförekomsterna härrör huvuddelen av uppgifterna från 
enkätundersökningen. Endast åtta sjöförekomster har insamlats från andra källor än 
enkätundersökningen eller från provfiske (se kap 3.4 & 5.1 om övrig data).  
 
Tabell 20. Antal och andel förekomster av bäcknejonöga i sjöar grupperade efter sjöstorlek i 
hektar (ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör 
antal sjöar där bäcknejonöga förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) 
av samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
För den som inte känner till att arten finns kan den förväxlas med en liten ål. Det är 
därför inte otänkbart att vissa av ålförekomsterna som samlats in via 
enkätundersökningen förväxlats med bäcknejonöga. Arten kan också förväxlas med 
flodnejonöga som till utseendet är mycket lik bäcknejonöga. Flodnejonöga lever liksom 
bäcknejonöga i vattendrag under larvstadiet, innan den som vuxen vandrar ut till havet 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 7% 20 / 13% 35 / 11% 12 / 6% 7 / 4% 4 / 3% 80 / 8%
4 21 / 22% 28 / 18% 7 / 11% 5 / 9% * 61 / 14%
5 1 / 13% 14 / 64% 6 / 19% 2 / 22% 1 / 11% * 24 / 25%
6 * 3 / 25% 5 / 22% 1 / 100% * 9 / 21%
7 * 6 / 35% 1 / 100% * * * * 7 / 39%
8 1 / 50% * * * * * 1 / 33%

Totalt: 4 / 6% 64 / 18% 75 / 12% 22 / 6% 13 / 5% 4 / 2% 182 / 11%

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 1 / 0% 2 / 0%
10 - 50 ha 1 / 1% 14 / 4% 15 / 1%

50 - 100 ha 1 / 2% 2 / 3% 3 / 1%
100 - 500 ha 3 / 7% 8 / 9% 11 / 5%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 2 / 20% 1 / 25% * * 4 / 13%
>1 000 ha 2 / 20% 2 / 22% * 4 / 15%

Totalt: 2 / 4% 9 / 2% 27 / 3% 1 / 0% 39 / 2%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)



 
104 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

eller en större sjö. Exempelvis förekommer flodnejonögat i sjön Siljan. Som regel är det 
vuxna flodnejonögat större än bäcknejonögat. 
 

 

 
Bäcknejonöga (överst) kan förväxlas med ål (nederst). Oftast är det då nejonögon som tas då för 
små ålar. Kanske för att många människor inte känner till att nejonögon finns. Foto David Lundvall. 
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5.6.2.2 Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) 

 
Figur 26. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av flodnejonöga i Dalarnas 
län och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av flodnejonöga i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Förutom i Siljan förekommer arten i Dalälvens allra 
nedersta del. 
 
Flodnejonögat lever liksom bäcknejonöga nedgrävd i bottensubstratet som larv i flera år 
innan den kommer upp som vuxen individ. Till skillnad från bäcknejonöga har den ett 
lite längre liv som vuxen. Den har en livscykel som omfattar vandring mellan vattendrag 
och havet (Östersjön), eller mellan vattendrag och en större sjö. Utveckling av larverna 
sker i rinnande vatten varefter de vuxna individerna vandrar nedströms till havet eller 
en stor sjö för att slutligen återvända till vattendragen igen för att fortplanta sig. 
Flodnejonöga förekommer huvudsakligen längs Sveriges Östersjökust och de 
kustmynnande vattendragens nedre delar men förekommer även i några av Sveriges 
största sjöar bl a Vänern, Vättern och Mälaren med tillflöden (Degerman & Ekman 
2004). Under sommaren 2009 ”återupptäcktes” den även i sjön Siljan. 
 
Flodnejonöga blir som regel större än bäcknejonöga och kan nå ca 25 – 40 cm i längd. I 
de sötvattenlevande bestånden i våra större sjöar är de dock ofta mindre och vuxna 
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individer kan vara så små som 12 cm (Degerman 2002). Flodnejonöga intar föda som 
vuxen till skillnad från bäcknejonöga som direkt efter larvstadiet leker och sedan dör. 
Den livnär sig som parasit genom att suga sig fast på andra fiskar och suga ut deras 
kroppsvätskor. 
 
Flodnejonöga var tidigare föremål för ett omfattande fiske, främst längs 
Bottenhavskusten. Fångsten skedde i samband med dess vandring upp i vattendragen 
för att leka. På grund av framförallt utbyggnaden av vattenkraft i vattendragen så har 
nejonögonen avstängts från en stor del av sina lekområden. Flodnejonögat var fram till 
2010 upptagen i Artdatabankens nationella rödlista 2010 som hotad. Vid senaste 
rödlistningstillfället bedömdes arten som livskraftig/LC med motiveringen att bestånd 
och utbredning inte minskar längre (Artdatabanken 2013). I Dalälvens allra nedersta 
del förekommer flodnejonöga. Det är inte känt hur långt uppströms den eventuellt 
tidigare nått i de nedre delarna av Dalälven före utbyggnaden av vattenkraften. 
 
Det finns ett registrerat ett fynd av flodnejonöga från Siljan år 1971 (Naturhistoriska 
Riksmuseét 2013). Detta var länge det enda kända fyndet tills ytterligare ett exemplar 
påträffades under sommaren 2009 i samband med att SLU utförde trålning och 
hydroakustiska undersökningar i Siljan för att försöka kvantifiera tätheter av sjöns 
pelagiska fiskbestånd. Det har länge spekulerats att arten borde kunna finnas i Siljan, 
eftersom den finns i flera av de största sjöarna i södra Sverige.  
 
 

   
 

 
Flod- (överst) och bäcknejonöga (nederst) skiljer sig oftast åt på storleken där flodnejonögat är 
den större. Flodnejonögat har också mer utvecklade tänder än bäcknejonögat. Likaså har den 
vanligtvis ett längre och större nosparti. 
 
Vid det första fångsttillfället 1971 kunde det inte helt uteslutas att den individ som 
fångades hade följt med en utsättning av ål. Ålutsättningar i och i Siljans närhet 
utfördes sammanlagt vid tolv tillfällen mellan åren 1953 och 1971 (Sollerö fiskodling 
1951 – 1994).  Utsättningsmaterialet samlades in vid Dalälvens mynning och ofta 
fångades även flodnejonöga samtidigt i samma redskap men endast ålen togs till varaför 
utsättning högre upp i Dalälvssystemet. Även om denna teori var långsökt kunde den 
inte uteslutas helt, men i och med fångsten 2009 kan det anses vara bekräftat att arten 
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verkligen förekommer i Siljan. Ännu är det dock inte känt i vilka vattendrag som 
mynnar i Siljan som lek och larvutveckling sker. 
 
Flodnejonöga kan bli större än bäcknejonöga men små individer av flodnejonöga kan 
vara mycket svåra att skilja från bäcknejonöga. Under larvstadiet (den nedgrävda 
livsfasen) finns ju också små individer av flodnejonöga. Om bara larver påträffas kan det 
därför vara svårt eller omöjligt att skilja den från bäcknejonöga. Den som inte ens 
känner till att det finns något som heter nejonöga kan eventuellt förväxla den med små 
individer av ål. Ålen saknar dock nejonögonens 7 gälspringor och har en mun med käkar 
till skillnad från nejonögonen som har en sugmun utan käkar (se kap 5.6.2.1 ovan). 
 
 
  



 
108 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

5.6.3 Norsfiskar (Osmeridae) 
Det finns flera arter norsfiskar runtom det tempererade norra halvklotet och de 
förekommer i både sött och salt vatten.  I Sverige lever en art; nors (Kullander m fl 
2012). De har liksom laxfiskarna en fettfena på ryggens bakre del. 

5.6.3.1 Nors (Osmerus esperlanus) 

 
Figur 27. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av Nors i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av Nors i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Nors är en relativt liten fisk som när den förekommer i sötvatten betraktas som en relikt 
(kvarleva) från den senaste istiden. Nors anses ursprungligen vara en brackvattenfisk 
(Kullander m fl 2012). Mot slutet av den senaste istiden var havsytan mycket högre och 
när den började sjunka stängdes fisken av från havet i nybildade sjöar. Nors har liksom 
några andra ”istidsarter” anpassat sig till sötvatten och har levt kvar in till nutid. Det är 
en art som med undantag för lekperioden lever i sjöarnas mellersta skikt, d v s varken 
nära botten eller ytan och kräver därför att sjöarna inte är för grunda. Den trivs inte 
heller om sjöarna är allt för näringsrika. 
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Nors är vanligtvis planktonätare och är huvudsakligen sjölevande. Den kan växa upp till 
40 cm i längd och är då fiskätande (kallas då ibland för Norskung). Vanligtvis når den en 
storlek kring 10 cm. Under lek är det inte ovanligt att den vandrar upp en bit i 
vattendrag för att leka eller att den leker i anslutning till vattendragens mynning. Arten 
fångas på många platser i samband med leken och anses av vissa vara en delikatess.  
 
Den utgör byte för många rovfiskar. Ibland talas det t ex om ”norsabborre”, d v s abborre 
som vuxit sig stor på norsdiet. Av den anledningen anses nors som en bra agnfisk och 
fångas därför ibland i det syftet. Arten har även den egenheten att den luktar markant 
som gurka. Mer än gurkan självt faktiskt. Under leken när den samlas i stora stim som 
kommer nära land lär man ibland till och med kunna känna lukten när ett stim simmar 
förbi! 
 
Eftersom nors är en kvarleva från istiden, en s k ishavs- eller istidsrelikt som har dålig 
förmåga att sprida sig uppströms strömmar, forsar och fall, är dess utbredning liksom 
flera andra ishavsrelikter starkt knuten till nivån under högsta kustlinjen (HK) – den 
nivå det forntida havet nådde som högst under istidens slutskede. Nors förekommer 
därför naturligt under eller i nära anslutning till HK. 
 
Norsens utbredning i Dalarna följer mycket tydligt högsta kustlinjen även om några 
undantag finns (Figur 27). I de vatten där den förekommer ovan högsta kustlinjen (6 – 8 
st) har den med största sannolikhet blivit inplanterad. Det är känt att nors planterats ut 
i flera sjöar runt om i Sverige i syfte att utgöra bytesfisk för rovfiskar. Nors i Dalarna 
förekommer främst i stora (>500 ha, Tabell 21) och gärna näringsfattiga sjöar. Är 
sjöarna mindre så ligger de ofta i direkt anslutning till HK.  
 
 

 
Hane (överst) och hona (underst) under lektid. I många sjöar blir inte norsen större än dryga 10 
cm. Foto David Lundvall. 
 
Insamling av norsrom för kläckning och utplantering var vid förra sekelskiftet inte helt 
ovanligt. Detta skedde ofta i samband med att man planterade ut annan fisk (lax, öring, 
röding, gös), och då var syftet att norsen skulle utgöra ett bra byte och födokälla till de 
inplanterade laxfiskarna. Mellan åren 1894 – 1909 finns utsättningar registrerade från 
16 sjöar i Dalarna vid sammanlagt 30 tillfällen (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). 
Utsättningar av nors och andra ”bytesfiskar” registrerades dock inte alltid och följande 
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Nors har markanta tänder i både under- och 
överkäken, liksom på tungan. Foto David Lundvall. 

citat antyder att många fler än de registrerade har utförts; ”Fiskeritillsyningsmannen 
Gustavsson har ombesörjt befruktning av mycket norsrom (en gång efter 8 kg nors), som 
sänts innåt Dalarna.” (Trybom 1897).  
 
Med tanke på att det historiskt förekommit en hel del utsättningar av nors tycks det 
som om de flesta var misslyckade eftersom det finns få förekomster över artens naturliga 
utbredningsgräns – högsta kustlinjen (HK). Artens krav på sjöarnas egenskaper (storlek, 
djup, etc) och övrig artsammansättning kan vara det som begränsat utsättningarnas 
framgångar. De sjöar där arten uppges ha försvunnit utgörs samtliga av misslyckade 
historiska utsättningar (Figur 27, rödfärgade sjöar). 
 
Tabell 21. Antal och andel förekomster av Nors i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där nors förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samtliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Nors förekommer sporadiskt i vattendrag utanför lektid. I de större älvarna kan den 
dock förekomma permanent och troligen då i lugnare djupområden. 
 

 
 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 1% 1 / 0% 2 / 0%
10 - 50 ha 9 / 5% 2 / 1% 11 / 1%

50 - 100 ha 6 / 10% 1 / 1% 7 / 3%
100 - 500 ha 2 / 25% 9 / 22% 5 / 6% 16 / 7%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 6 / 60% 3 / 27% 1 / 25% * * 11 / 35%
>1 000 ha 10 / 100% 6 / 67% * 16 / 62%

Totalt: 3 / 6% 41 / 10% 18 / 2% 1 / 0% 63 / 3%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

Den är vanligtvis en dåligt känd art 
och förekomsterna är därför troligen 
något underskattade. På grund av att 
den lever i sjöarnas mellersta skikt 
(pelagiskt) och oftast är liten så 
fastnar den inte i nät med de 
maskstorlekar som normalt används 
vid vanligt fritidsfiske. Den fångas 
också sällan med andra fiskemetoder. 
Den förekommer sannolikt i de flesta 
större sjöar under högsta kustlinjen 
som är näringsfattiga till måttligt 
näringsrika.  
 
Arten kan förväxlas med siklöja men 
norsen har större mun och mer 
påtagligt synliga tänder, något som 
sik och siklöja saknar. Färgen är 
vanligtvis grönaktig men exempelvis 
vid nätfångst när fiskarna kan vara 
lite ”skavda” kan det finnas risk för 
förväxling med andra små arter. 
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5.6.4 Laxartade fiskar (ordning: Salmoniformes) 
De laxartade fiskarna är kallvattenanpassade fiskar med fettfena som i Sverige 
representeras av sikfiskar (familj Coregonidae) och laxfiskar (familj Salmonidae) 
(Kullander m fl 2012). Laxfiskar omfattar det som ibland brukar kallas ”prickiga fiskar”; 
lax, öring röding och bäckröding. Även harr ingår i denna grupp. De är ofta känsliga för 
predation från rovfiskar som till exempel gädda. 
 

5.6.4.1 Bäckröding (Salvelinus fontinalis) 

 
Figur 28. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av bäckröding i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av bäckröding i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Bäckröding är en ursprungligen nordamerikansk art som första gången kom till Sverige 
vintern år 1891/-92 (Olofsson 1937). Vid detta tillfälle gjordes försök med utplanteringar 
i Jämtland. Till Dalarna kom bäckrödingen förhållandevis tidigt. Redan från år 1905 
finns uppgifter på att arten planterats ut i Dalarna (Eriksson 1906).  
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Den är kortlivad och blir sällan äldre än 5 år gammal. Detta tillsammans med att den 
oftast förekommer i mindre vattendrag gör att den som regel är småvuxen. I vattendrag 
bildar den ofta täta dvärgbestånd där mycket få fiskar når över 20 cm i längd. Under 
gynnsamma förhållanden och i odling kan de nå storlekar av ett till tre kilo. I 
Nordamerika förekommer några havsvandrande bestånd där fiskarna ibland kan nå 
vikter över 5 kg. (Scott & Crossman 1973). 
 
Bäckrödingen har visat sig konkurrenskraftig i mindre vattendrag och har i många små 
vattendrag helt eller nästan helt konkurrerat ut den inhemska öringen (Fritzon 1983, 
Kjellberg 1969, Lundvall 1990, Öhlund m fl 2008).  Förhållandena i mindre jämfört 
större vattendrag kännetecknas av snabba och stora svängningar i flöde, 
vattentemperatur och/eller vattenkemiska värden. Mänsklig påverkan från till exempel 
försurning, reglering och rensning kan orsaka liknande förhållanden och då ibland öka 
bäckrödingens konkurrenskraft även i lite större vatten. 
 
Från och med de första utsättningarna av bäckröding i Dalarna år 1905 utfördes ca 15 – 
20 utsättningar fram till och med 1916 (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Därefter 
dröjde det till 1926 innan utsättningarna påbörjades igen. Under de närmast följande de 
fem åren skedde utsättningar i 2 - 7 vatten per år. Bäckrödingens popularitet tog riktig 
fart först under 1930-talet, för att kulminera omkring 1940 och sedan minska fram till 
ca 1950 (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Under en period på 1980-talet var 
bäckröding åter populär i s k put-and-take-fiskevatten.  
 
Bäckrödingen visade sig ha en god förmåga att etablera nya bestånd vilket 
konstaterades tidigt. ”Bäckrödingen har på de allra flesta platser, där den utplanterats i 
Norrland, gått utmärkt väl till även i fria vatten. Den har ett utomordentligt läckert kött 
och växer synnerligen snabbt, vida snabbare än vår inhemska röding och öring. Den är 
numera bofast i en stor mängd vatten i Norrland och fortplantar sig utan hjälp från 
människans sida…”, ”Såväl befruktad rom som 1- o. 2-åringar kan numera erhållas från 
våra fiskodlingsanstalter”. (Hammarström 1928). Säkert bidrog tidningscitat som detta 
till artens tidiga popularitet. 
 
Utöver omfattande organiserade utplanteringar har utbredningen även utökats genom 
att privatpersoner på eget initiativ illegalt har flyttat bäckröding till nya vatten. Ibland 
har detta skett i ren okunskap i tron att det varit öring. Detta har bidragit till att arten 
idag har en mycket stor spridning i Sverige. Utifrån registrerade provfiskefångster i hela 
Sverige så tycks bäckröding ha tyngdpunkten av sin förekomst i just Dalarna (Figur 28, 
infällda Sverigekartbilden). Kanske beror det på just att spridningen började så tidigt i 
Dalarna. 
 
I vattendrag förekommer bäckröding i ungefär vart femte vattendrag i Dalarna enligt 
underlaget till denna rapport. Förekomsterna uppvisar ett tydligt mönster av att vara 
mer vanligt förekommande i mindre vattendrag (Tabell 22). De små vattendragen är 
många fler till antalet än de större vilket gör att total andel vattendrag med bäckröding 
inte skiljer sig mycket från andelen i klassen med de minsta vattendragen – 
vattendragsordning 3. Förekomsten av bäckröding i större vattendrag upprätthålls 
troligen genom kontinuerlig nedvandring från mindre biflöden (Nyman 1970). 
 
Det är väl känt att bäckröding förekommer huvudsakligen i mindre vattendrag och 
förutom de förekomster som redovisas i denna rapport så finns arten registrerad i 
elfiskeregistret från ytterligare ungefär ett 30-tal mindre vattendrag i Dalarna som på 
grund av sin litenhet inte redovisas i utbredningskartan eller resultattabellen för 
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vattendragen (se kap 4.1 om avgränsningar av vattendrag). Bara en bråkdel av dessa de 
minsta vattendragen är dock elprovfiskade (avrinningsområde 5 – 10 km2) vilket 
indikerar att bäckrödingens förekomst i Dalarna troligen är betydligt mer omfattande än 
vad som redovisas här. 
 

 
Bäckröding trivs i små skogsbäckar som ofta har mörkt vatten och sällan undersöks med 
elprovfiske. Foto David Lundvall 
 
Förekomsterna uppvisar inget mönster med avseende på höjdläge. Detta beror sannolikt 
på att arten är inplanterad och att förekomsternas fördelning i höjdled endast speglar 
var utplanteringarna skett. Enligt sammanställningen i denna rapport verkar 
bäckrödingen vara vanligast förekommande Mora- Orsa-, Falu kommuner och delar av 
Malungs kommun.  
 
Tabell 22. Antal och andel förekomster av bäckröding i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där bäckröding 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 
3.7.2). 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 28 / 18% 61 / 19% 47 / 23% 30 / 17% 27 / 17% 194 / 18%

(29 / 18%) (195 / 19%)
4 12 / 13% 18 / 12% 14 / 23% 7 / 13% 8 / 19% * 59 / 14%

(15 / 25%) (9 / 21%) (61 / 14%)
5 4 / 18% 2 / 6% 3 / 33% 2 / 13% * 11 / 11%
6 * 0 / 0% 2 / 9% 1 / 100% * 3 / 7%

(1 / 8%) (4 / 10%)
7 * 1 / 6% * * * * 1 / 6%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 2 / 3% 46 / 13% 83 / 13% 65 / 19% 37 / 14% 37 / 14% 270 / 16%
(48 / 13%) (66 / 19%) (38 / 14%) (274 / 17%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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Några större vattendrag som avviker från mönstret att bäckröding bara förekommer i 
små vattendrag, är Femån i Transtrands fvo samt några vattendrag i området norr om 
Orsa och Älvdalen. Bäckröding har här i samband med elprovfiske fångats vid 
upprepade tillfällen ganska långt ner i relativt stora vattendrag så som Våmån, Unnån 
och Rotälven med biflöden (vattendragsbredd 10 – 15 m). Vattendragen i dessa områden 
är samtliga flottledsrensade och försurningsdrabbade och kännetecknas av låga tätheter 
av öring. De ovan nämnda vattendragen i Orsa och Älvdalens kommuner kalkas sedan 
många år tillbaka mot försurning.  
 
Bäckröding uppges ha försvunnit från 27 vattendrag (Figur 28). Orsakerna till detta är 
inte kända men i några vattendrag har genom regelbunden provfiskeövervakning 
kunnat se att öringen ökat och bäckrödingen minskat. I dessa vatten har öringen 
sannolikt gynnats av förbättrade levnadsförhållanden t ex till följd av minskande 
försurningspåverkan och återsälling av flottledsrensade vattendrag. 
 
Bäckröding uppges förekomma i 73 sjöar (tjärnar) i Dalarna vilket endast utgör 3 % av 
samtliga vatten som ingått i enkätundersökningen. Sex av dessa sjöar uppges ha 
genomgått rotenonbehandling och i tre av dessa sätts öring ut (se kap 5.3.4 om 
rotenonbehandling). Förekomsterna av bäckröding i artrika sjöar rör sig troligen om 
tillfälliga utsättningar eller sporadiska och ringa förekomster till följd av att en och 
annan fisk ”spiller ut” från något anslutande vattendrag där bäckröding förekommer. 
 
Tabell 23. Antal och andel förekomster av bäckröding i sjöar grupperade efter sjöstorlek i 
hektar (ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör 
antal sjöar där bäckröding förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Bäckröding uppges ha försvunnit från 16 sjöar (Figur 28). Sex av sjöarna har genomgått 
rotenonbehandling och i flera av dem sker utsättningar av öring och regnbåge. Detta 
antyder att det sannolikt rör sig om sjöar där fångstfärdig (stor) bäckröding planterats 
ut i samband med put-and-take-fiske eller liknande och att ingen eller begränsad 
reproduktion förekommit. Efter utsättningarnas upphörande har bäckrödingarna sedan 
fiskats upp och/eller beståndet tynat bort. 
 
Enkätuppgifter angående förekomster i större sjöar och vattendrag torde nästan 
undantagslöst kunna betraktas som inaktuella, temporära, sporadiska eller mycket 
glesa. Exempel på sådana vatten är sjön Siljan, Västerdalälven, Tunaån och nedre 
Dalälven inklusive Hovran (Figur 28). Utsättningar har säkert skett historiskt i dessa 
vatten och sporadiska förekomster kan säkert uppträda när fisk”spiller ut” från något 
intilliggande mindre vattendrag.  
 
Bäckröding kan förväxlas med röding, kanadaröding och (bäck-)öring. Trots att öring är 
den art som utseendemässigt skiljer sig mest från de tre övriga är den den som oftast 
förväxlas med bäckröding (se foton i kap 5.6.4.10 om öring). Detta beror på att 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 2 / 2% 8 / 3% 8 / 7% 2 / 1% 3 / 2% 23 / 3%
10 - 50 ha 4 / 2% 6 / 2% 9 / 5% 2 / 1% 6 / 3% 27 / 2%

50 - 100 ha 1 / 3% 1 / 5% 2 / 7% 4 / 2%
100 - 500 ha 2 / 25% 3 / 7% 1 / 1% 2 / 5% 1 / 4% 9 / 4%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 2 / 20% * * 3 / 10%
>1 000 ha 4 / 40% * 4 / 15%

Totalt: 3 / 6% 15 / 4% 15 / 2% 18 / 5% 7 / 2% 12 / 3% 70 / 3%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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bäckröding förekommer i samma miljöer som öring och mer sällan i de miljöer där röding 
och kanandaröding förekommer, d v s fjäll- och fjällnära sjöar. Öring har svarta och röda 
prickar medan ingen rödingart har svarta prickar, endast gula och röda. Bäckröding har 
en grönaktig grundfärg. Färgen kan dock variera kraftigt beroende på årstid, 
ljusförhållanden, storlek, vattenfärg och humör. Förväxling med öring har säkerligen 
varit orsak till flera fall av oavsiktlig spridning när man flyttat fisk från ett vattendrag 
till ett annat i tron att det varit öring. 
 
Bäckröding har en marmorerad teckning på ryggen vilket skiljer den från (vanlig) röding 
som har enfärgad rygg. Kanadaröding och bäckröding sammanblandas då och då, 
troligen oftast på grund av namnförväxling eftersom bäckröding förr (och ibland 
fortfarande) kallades för Kanadensisk bäckröding. 
 
 

 
Bäckröding med den typiska marmorerade ryggen. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
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5.6.4.2 Harr (Thymallus thymallus) 

 
Figur 29. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av harr i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av harr i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Harr är med några undantag en nordlig art i Sverige. Dalälvens vattensystem utgör en 
utbredningsgräns för arten. Söder om Dalälven förekommer harr naturligt endast i 
Klarälvens vattensystem och i Vättern med anslutande vattendrag (Figur 29, infällda 
Sverigekartbilden). Sporadiskt dyker harr från Klarälven även upp i Vänern (Degerman 
& Ekman 2004). Harr förekommer även i stora delar av övriga Europa norr om 
Medelhavsländerna (Kottelat & Freyhof 2007). 
 
Harr är med undantag för den numera mycket ovanliga vårlekande siklöjan den enda av 
våra inhemska laxfiskar som leker på våren. Tillväxten är snabb de första åren men 
avtar som regel efter att könsmognad uppnåtts. Dieten består av plankton och 
insektslarver som den fångar både i vattnet och på vattenytan. Arten lever 
huvudsakligen i vattendrag men förekommer även glest i klara sjöar.  
 

©
 L

än
ss

ty
re

ls
en

 D
al

ar
na

. ©
 L

an
tm

ät
er

ie
t. 



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 117 

Harr är en populär sportfisk med ett välsmakande kött. Dess förekomster och 
utbredning är därför troligen välkänd av lokalbefolkning och fiskevårdsorganisationer.  
Detta bekräftas av den osedvanligt samstämmiga och sammanhängande utbredning som 
sammanställningen av enkätuppgifterna uppvisade (Figur 29). 
 
Harr förekommer förutom i Dalälvens huvudfåra också i de flesta större biflödena. Den 
uppträder kanske inte allmänt längs alla sträckor av Öster-, Västerdalälven och 
Dalälven men i de fall det finns öppna vandringsvägar uppträder den åtminstone 
sporadiskt längs hela älvarnas sträckningar. Förekomster av harr i mindre vattendrag 
(vdr ordn 3) på låg höjd (<300 möh) omfattar troligen inte hela vattendragen utan mest 
sannolikt de nedre delarna som ligger i anslutning till ett större vattendrag. 
 
I Klarälvens vattensystem (Göta älv) inom Dalarna förekommer harr endast i Tandån 
(Transtrand). Likaså sträcker sig harrens utbredning i Ljusnans vattensystem in i 
Dalarna endast i två mindre åar i den norra delen av Mora kommun (Figur 29). 
 
 

 
Harren har likt öring, lax och röding s k 
stirrfläckar (större mörkare fält) när den är 
ung. Dessa försvinner när den blir större. 
Foto David Lundvall. 
 

 
Dalälvens lopp är till stora delar 
utbyggd med kraftverksdammar vilket 
innebär att de flesta tidigare 
vattendragssträckor med forsar och 
strömmande vatten är borta. Därmed är 
harrens livsmiljöer i Dalälvens 
huvudfåra mycket begränsade och på 
vissa sträckor förekommer sannolikt 
inte harr längre. 
 
Harr uppges ha försvunnit från 4 
vattendrag (Figur 29). I två av dessa; 
Andån/Bysjöån som mynnar i sjön 
Skattungen har den sannolikt dött ut till 
följd av oavsiktliga utsläpp av bränd 
kalk från kalkbruket i Boda som orsakat 
total fiskdöd vid minst ett tillfälle de 
senaste 15 åren. Möjligheter finns dock 
för harren att naturligt återkolonisera 
ån.  

Naturliga sjöförekomster av harr är vanligare i norr men förekommer i ett relativt stort 
antal även i Dalarna (Tabell 24). Många av sjöförekomsterna är dock troligen resultat av 
utsättningar med dåliga förutsättningar att fortleva permanent. Detta gäller exempelvis 
Tisjön i Tåsans vattensystem i västra Dalarna (Figur 29). 
 
Det finns några dokumenterade uppgifter om utplanteringar till nya vatten i Dalarna 
under 1900-talet. Från och med år 1937 har begränsad uppfödning av harr för 
utsättning utförts (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Det är dock oklart hur stor del 
av denna fisk som utgjorde förstärkningsutsättningar och hur mycket som sattes ut i 
helt nya vatten. Troligen utgörs flertalet isolerade sjöförekomster samt sjöar där arten 
uppges ha försvunnit, av vatten där utsättningar utförts och där förutsättningarna för 
reproduktion och permanent fortlevnad är dåliga (Figur 29). Harr uppges ha dött ut i 
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totalt elva sjöar (Tabell 24, Figur 29). Bland de försvunna bestånden är de från 
Harrsjöarna på Fulufjället de enda som tidigare utgjort naturliga bestånd (se nedan).  
 
Tabell 24. Antal och andel förekomster av harr i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där harr förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Harrsjöarna på Fulufjället hade tidigare mycket rika harrbestånd som numera 
försvunnit helt. Beståndet i dog ut på grund av försurningspåverkan möjligen i 
kombination överfiske (Spånberg 2007). Den senast kända harrfångsten gjordes i Lilla 
Harrsjön vid ett nätprovfiske år 1976. Vid detta tillfälle fångades en individ. Den senast 
kända harrfångsten i Stora Harrsjön gjordes några år tidigare. Bland fiskare och ortsbor 
anses dock att harrbeståndet var mer eller mindre borta redan under 1960-talets mitt 
(Spånberg 2007). 
 

 
 
Harr planterades 1959 in i de tre Nässjöarna som ligger i Härjedalen (Andersson m fl 
1980). En av dessa rinner till sjön Rogen och därefter till Klarälvens vattensystem, 
medan Mellersta- och Östra Nässjön tillhör Dalälvens vattensystem och rinner till 
Hågån/Storån. Harren tycks dock inte ha bildat fortlevande bestånd. Vid provfisken 
1977 – 79 utgjorde harr antalsmässigt 13 % av fångsten i Östra Nässjön men vid senare 
provfisken 1992 och 1996 har harr helt saknats i fångsten från Mellersta- och Östra 
Nässjöarna (Andersson m fl 1980, SLU 2012b). 
 
Harr är en populär sportfisk och därför kan kännedomen om denna förväntas vara 
relativt god. Undersökningen ger därför troligen en god och närmast fullständig bild 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 4 / 3% 5 / 4% 9 / 1%
10 - 50 ha 1 / 1% 2 / 1% 2 / 1% 2 / 1% 24 / 13% 31 / 3%

50 - 100 ha 3 / 5% 3 / 4% 1 / 3% 3 / 16% 4 14% 14 / 6%
100 - 500 ha 1 / 2% 7 / 8% 5 / 12% 8 / 35% 21 / 9%

500 - 1 000 ha 3 / 100% 2 / 20% 1 / 9% * * 6 / 19%
>1 000 ha 3 / 30% 3 / 33% 1 / 33% * 7 / 27%

Totalt: 3 / 6% 10 / 3% 16 / 2% 3 / 1% 15 / 4% 41 / 10% 88 / 4%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

Harren håller 
oftast inte till i 
de allra mest 
strömmande 
platserna av 
vattendragen. 
Den står oftast 
bakom eller 
intill stenar och 
block där 
strömhastig-
heten är lite 
långsammare. 
Foto David 
Lundvall. 
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över dess förekomst. Enstaka sjöförekomster har dock säkert förbisetts. Harr förväxlas 
normalt inte med andra arter men skulle kanske kunna förväxlas med sik eller med 
vissa karpfiskar som uppträder i rinnande vatten (t ex id, stäm). Fjällens placering och 
utseende hos harr gör att den ger intryck av att vara längsrandig på ett sätt som skiljer 
den från de flesta andra silvriga/grå fiskarter (se foto i Figur 29). Harrens munöppning 
är också karaktäristiskt rektangulär på ett sätt som inte förekommer hos någon annan 
inhemsk fisk (se foto nedan). 
 
Tabell 25. Antal och andel förekomster av harr i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där harr 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 

 
 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 1% 8 / 2% 6 / 3% 7 / 4% 19 / 12% 1 / 17% 43 / 4%
4 1 / 1% 11 / 7% 6 / 10% 17 / 30% 17 / 40% * 52 / 12%
5 5 / 23% 7 / 22% 5 / 56% 8 / 89% 14 / 88% * 39 / 41%
6 * 5 / 42% 17 / 74% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 29 / 69%
7 * 11 / 65% 1 / 100% * * * * 12 / 67%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 2 / 3% 25 / 7% 44 / 7% 18 / 5% 37 / 14% 51 / 19% 1 / 17% 178 / 11%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)

 
 
 
Harren har en karaktäristisk nästan 
fyrkantig eller rektangulär 
munöppning. Foto David Lundvall. 
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5.6.4.3 Indianlax (Oncorhynchus nerka)  

 
Figur 30. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av indianlax i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av indianlax i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Arten förekommer endast i en sjö i norra Dalarna öster 
om Storån. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Indianlax är den laxfiskart som i naturfilmer porträtteras som klart rödfärgad när den i 
samband med lekvandring i stort antal vandrar uppför Nordamerikanska eller 
Östsibiriska floder. Indianlaxen tillhör de s k stillhavslaxarna av släktet Oncorhynchus, 
dvs de laxfiskar som naturligt förekommer på norra halvklotet i Stilla havet och vatten 
som mynnar dit. Liksom många andra laxfiskarter har stillahavslaxarna planterats ut i 
många andra delar av världen. Under 1960- och -70-talet gjordes ett flertal försök med 
att introducera flera av de s k stillahavslaxarna även till Sverige. 
 
Man skiljer arten normalt i två olika former; den havsvandrande (sockeye) som är den 
vanligaste och en sötvattenform (kokanee). Sötvattenformen har bildats genom att 
bestånd avskärmats från havet (s k ”land-locked”) och sedan anpassat sig till att leva 
hela sin livscykel i sötvatten. Sötvattenformen som vanligen är mindre till växten blir 
inte fullt lika röd under lektiden.  
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Liksom alla stillahavslaxar dör indianlaxen kort efter leken. Detta gäller även 
sötvattensformen som ofta bildar dvärgbestånd (<30 cm) och är mycket kortlivade (3 – 4 
år). Sötvattenformen lever huvudsakligen i sjöar där den också oftast leker. Om leken 
sker i rinnande vatten så vandrar de nykläckta ynglen efter en mycket kort tid till 
närmaste sjö. Indianlaxen är huvudsakligen en planktonätare, även som vuxen. 
 
 

 

 
Den första utsättningen i Dalarna utfördes i maj 1961 i Burusjön norr om Idre. Drygt 
4 200 ettåriga fiskar sattes ut. Under de följande tre åren återfångades minst 600 av de 
utsatta fiskarna, d v s ca 15 %. Vid tio tillfällen mellan 1962 och 1974 fångades avelsfisk 
vars rom konstbefruktades och föddes upp till ettåriga individer vid Sollerö och Idre 
fiskodling för att sedan sättas ut.  
 
I Burusjön genomfördes totalt fem eller sex utsättningar åren 1961, -67, -68, -72, -75 och 
troligen även 1970. Även i Stortjärn väster om Trängsletdammen sattes indanlax och 
bedrevs utsättningar och romtäkt under samma period. En utsättning genomfördes även 
1975 i en tjärn på Älvdalens skjutfält. Den senare utsättningen misslyckades helt då 
total fiskdöd observerades följande år.  
 
Inga säkra bevis för att reproduktion förekom kunde påvisas. Två fiskar fångade 1970 i 
Burusjön misstänktes dock kunna ha varit födda i sjön. Enstaka indianlaxar utsatta i 
Burusjön påträffades även ute i Österdalälven, Hällsjön och Särnasjön. De två sjöarna 
ligger upp- respektive nedströms Buråns utflöde i Österdalälven. Inom några år efter 
den sista utsättningen försvann indianlaxen från dessa vatten. Vid ett provfiske som 
Fiskeriverkets (numera SLU:s) Sötvattenlaboratorium utförde i Burusjön 1979 fångades 
inga indianlaxar. 
 
Indanlaxen verkade därmed ha försvunnit från Dalarna men detta visade sig vara fel. 
Under senhösten 2005 fick länsstyrelsen uppgift om några ”underliga” fiskar fångats i 
en tjärn nära Idre. Vid närmare kontroll visade det sig vara indianlax som tycks lyckats 
fortleva i en liten tjärn. Även om tjärnen ligger nära de platser där arten planterats ut 

Försök med att plantera 
ut indianlax i Sverige 
genomfördes under 
1960- och 70-talet, 
däribland några platser i 
Dalarna. Det var 
sötvattenformen kokanee 
som användes vid de 
svenska introducerings-
försöken. Svärdson och 
Filipsson (1996) har 
sammanställt all 
dokumenterad 
information om de försök 
med inplanteringar av 
indianlax som 
genomfördes i Sverige 
under denna period. Om 
inget annat anges är 
informationen nedan 
hämtad från deras 
rapport. 

Indianlaxar som fångades vid nätprovfiske i en namnlös tjärn 2007. 
Totalt fångades 48 individer, fördelade på tre, möjligen fyra, 
storleksklasser mellan 5 och 27 cm. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
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så har den inte kunnat sprida sig hit av sig själv eftersom tjärnen saknar in- och utlopp. 
Sannolikt kom den dit i samband med utsättningar som utfördes i området under 1960- 
och -70-talet. Ett provfiske som utfördes i tjärnen 2007 fångades tre årsklasser; 0-, 1- och 
2-åriga individer. 
 

 
Indianlax från Dalarna i lekdräkt. Den sötvattenlevande formen blir inte lika röd som de 
havsvandrande som porträtteras i naturfilmer. Foto Ole Opseth. 
 
 
Ytterligare två tjärnar där indianlax lyckats bilda ett fortlevande bestånd är kända från 
Jämtland (Filipsson 1994, Figur 30, infällda Sverigekartbilden). 
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5.6.4.4 Kanadaröding (Salvelinus namaycush) 

 
Figur 31. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av kanadaröding i Dalarnas 
län och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av kanadaröding i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. 
 
Kanadaröding är ursprungligen en Nordamerikansk fiskart. Den är en storvuxen, 
långlivad och huvudsakligen sjölevande rovfisk. Dieten består huvudsakligen av fisk. I 
kroppsformen liknar den en gädda, kanske på grund av en anpassning till ett liknande 
levnadssätt. I Nordamerika förekommer att individer på 30 – 40 kg fångas! I Sverige har 
ännu inte så stora individer påträffats. Individer mellan 10 – 15 kg har dock fångats i 
Sverige. Sportfiskerekordet ligger på 12,9 kg (Sportfiskarna 2014). Eftersom arten är 
långlivad och de etablerade bestånd av arten som finns i Sverige inte funnits så länge 
ännu är det möjligt att jätteexemplar inte hunnit bli tillräckligt gamla för att nå 
storlekar över 20 kg?  
 
Den förekommer huvudsakligen i sjöar men uppträder sporadisk/sparsamt i större 
vattendrag. I Kanada är det känt att den företar långa lek- och näringsvandringar i 
vissa stora sjösystem. I Sverige planterades kanadaröding ut huvudsakligen under 1960- 
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och 1970-talet. Många av de vatten där den sattes ut var reglerade fjäll- eller fjällnära 
sjöar och vattenmagasin i norra Sverige. Det tycks också nästan uteslutande vara i 
dessa vatten som den lyckats bilda fortlevande bestånd (Svärdson och Nilsson 1985).  
 
I länsstyrelsens enkätundersökning inkom uppgifter på att att kanadaröding planterats 
ut i åtminstone ett tiotal sjöar i Dalarna. Arten uppges fortfarande förekomma i två 
sjöar. I övriga sjöar uppges den som försvunnen. I de två sjöar där arten ännu uppges 
förekomma är dess status oklar. Sannolikt är eventuell reproduktion inte tillräcklig för 
att på lång sikt upprätthålla ett bestånd men arten är mycket långlivad och inte omöjligt 
att några av de ursprungligen utplanterade fiskarna ännu kan leva kvar i någon av 
sjöarna. De två sjöarna som uppges hysa kanadaröding ligger båda 200 – 300 möh. Den 
ena är 14 och den andra 750 ha.  
 
Det finns en viss risk att arten förväxlas med bäckröding. Bäckröding kallas ibland för 
Kanadensisk bäckröding eftersom den härstammar från Kanada. I ett fall i 
enkätmaterialet som inhämtades uppgavs kanadaröding finnas isolerat i en liten bäck. 
Detta rör sig utan tvekan om en förväxling som beskrivs ovan. Kanadaröding är 
huvudsakligen sjölevande och förekommer definitivt inte i den typen av små bäckar som 
uppgavs. 
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5.6.4.5 Lax (Salmo salar) 

 
Figur 32. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av lax i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av lax i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Teckning av lax; Willhelm von Wright. 
 
Atlantlax (släkte Salmo) förekommer ursprungligen i större kustmynnande älvar och 
åar på norra halvklotet i och omkring Atlanten. Under de senaste hundra åren har dock 
arten planterats ut och bildat bestånd på många platser kring norra Stillahavet och på 
södra halvklotet, bl a Chile och Nya Zeeland.  
 
Lax har en livscykel som omfattar en uppväxt i rinnande sötvatten de första åren 
varefter den vandrar ut i saltvatten och där växter sig stor. Efter några år i havet 
återvänder laxen till sin födelseälv för att fortplanta sig. I sällsynta fall sker denna 
vandring mellan en större sötvattensjö och en flod/älv, d v s laxen fullgör hela sin 
livscykel i sötvatten. Denna typ av helt sötvattenlevande laxbestånd förekommer bland 
annat i nordamerikanska stora sjöarna, i Finland och i Vänern med Klarälvens- och 
Gullspångsälvens vattensystem. Klarälven och Gullspångsälven mynnar i Sveriges 
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största sjö Vänern och har under årtusendena efter den senaste istiden, efter att Vänern 
avsnörts från havet utvecklat ett helt sötvattenlevande bestånd av lax. 
 
Som ung har laxen ett levnadssätt som påminner om öring med skillnad att laxungarna 
är bättre anpassade till högre strömhastigheter och de uppehåller sig vanligtvis inte i de 
mindre vattendragen. Dieten är ungefär den samma som öring, d v s insekter och deras 
larver. Vuxen lax lever av fisk men efter återvandringen till vattendragen upphör 
näringsintaget eller blir mycket begränsat. 
 
Vandringen upp längs vattendragen kan sträcka sig flera tiotals mil. Laxens behov av 
att vandra upp långa sträckor i vattendragen har ofta stått i konflikt med människans 
behov att dämma vattendragen för bl a vattenkraftsutvinning. Detta har resulterat i att 
stora områden avskurits och kraftigt begränsat lek- och uppväxtmiljöer för många 
laxbestånd. Detta är mycket tydligt i Dalälven och Dalarna. Sedan tidigt 1900-tal har 
det funnits dammbyggnader som helt och hållet hindrat laxen från att vandra upp i 
Dalälven och in i Dalarna. ”Ända upp till Avesta fås ännu en och annan lax om året, men 
ofvanom Avesta torde ingen hafslax hafva fångats under de senaste åren.” (Anonym 
1911). Lax förekommer därför inte längre naturligt i Dalälven inom Dalarnas län.  
 
Det råder viss osäkerhet om hur högt upp i älven laxen steg innan kraftverken byggdes. 
En norsk källa; Smith (1784) uppger att ”Man har og i gamle Tider fanget virkelig 
Havlax i Lørdals-Elven, men nu sees den fast aldrig, da Stængslerne udenfor uden Tvivl 
maae være ligesaa mange, som betydlige”. Även Nordqvist m fl (1911) uppger att laxen 
tidigare vandrat upp i Görälven ända in i Norge. Lax verkar således ha vandrat upp 
ända till norska Ljörälven i Västerdalälvens vattensystem men den var mer eller mindre 
borta redan i slutet av 1700-talet. 
 
Det har även funnits misstankar om att laxen tog sig upp till och genom Siljan och 
vidare upp i Österdalälven men detta har inte kunnat bevisas eftersom det undersöktes 
först under sent 1800-tal när laxen redan var försvunnen från Dalälvens mellersta och 
övre delar (Nordqvist m fl 1911). Några fiskare födda på sent 1800- och tidigt 1900-tal, 
som fiskade i ”lax” (öring) i Siljan berättar att deras farfäder vid några tillfällen ”fick 
havslax på 20 kg i älven” uppströms Siljan (Bjernulf 1989). Tidsmässigt borde dessa 
uppgifter kunna dateras till mitten/slutet av 1800-talet och storleken på de fångade 
fiskarna skulle kunna tyda på att det verkligen var lax och inte öring som sällan når 
över 10 kg (max 12 – 14 kg). 
 
Laxens tynande förekomst i Dalälven började således långt innan kraftverksbyggena på 
tidigt 1900-tal. Detta berode sannolikt på det omfattaden fiske som bedrevs i älvens 
nedersta delar. Vid Älvkarleby var fiskeförhållandena mycket gynnsamma då all eller 
nästan all lax tvingades vandra genom en mindre sidofåra till älven, den s k 
kungsådran. Fisket i kungsådran finns dokumenterat sedan 1100-talet, men har 
säkerligen bedrivit längre än så. Fisket där har genom historien varit omgärdat av 
konflikter. Dalfolket ansåg att för lite lax släpptes förbi kungsådran, och beslutade 1699 
att gräva en ny fåra på platsen, så att mer lax kunde komma förbi och ta sig uppströms 
till Dalarna. Denna blev dock aldrig färdigställd. 
 
Det var dessutom inte bara vid Älvkarleby som lax fiskades. Längs hela Dalälven och 
Väster- respektive Österdalälven fanns fasta laxfisken, som ytterligare decimerade det 
minskande antalet laxar som vandrade upp. Under det sena 1800-talet startades många 
förorenande industrier längs älven och timmerflottningen ökade till att bli mycket 
omfattande. En undersökning av förhållandena för laxen i Dalälven, som utfördes 1906 –
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 1909 berättar om föroreningar och stora mängder bark som täckte bottnarna och 
grumlande träfibrer i vattnet (Nordkvist m fl 1911). 
 
Numera kan laxen bara nå några kilometer upp i Dalälven innan det första hindret, en 
kraftverksdamm vid Älvkarleby stoppar fortsatt vandring. Nedströms kraftverket 
förekommer fortfarande lek och uppväxt av lax.  
 
I Klarälvens vattensystem förekommer lax ända upp till Norska gränsen. De 
uppvandrande laxarna från Vänern behöver dock köras flera tiotals mil uppströms med 
lastbil varje år förbi flera kraftverk för att de inte längre på egen hand kan nå älvens 
övre delar. I ett av Klarälvens biflöden, Fämtan, som har sin övre del i Dalarna har man 
de senaste åren börjat fånga laxungar vid de återkommande elfiskeunderökningar som 
utförs (SLU 2012a & b). Det finns dock ett naturligt vandringshinder en bit upp i ån som 
hindrar laxen från att nå ända upp till Dalarna. 
 
Under slutet av 1800-talet utfördes omfattade utsättningar av rom och yngel av lax i 
vattendrag såväl som sjöar. Vänernlax (Gullspångslax) samt lax från Älvkarleby 
(Dalälvslax), utplanterades uppströms Siljan, Runn och i Öster-, Västerdalälven, 
Dalälven, Tunaån och Kolbäcksån (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Avsikten var 
att förbättra fisket, men även att de skulle etablera fortlevande bestånd. Man var dock i 
stort ovetandes om vilka förutsättningar som krävdes och många av utsättnigarna 
utfördes i direkt olämpliga vatten med rom eller mycket små yngel som hade mycket 
små chanser att överleva. 
 
Under en 40-årsperiod med början under tidigt 1870-tal genomfördes ett 30-tal 
utsättningar av lax i Dalarna (Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Den första utfördes 
1871 med en liten mängd rom från Ångermanälven vid sjön Väsmans utlopp vid Ludvika 
(Pettersson 1876). År 1876 sattes ”Vernerlax” från Gullspång (Gullspångslax) i Ludvika 
ström och Sundbornsån (Pettersson 1877). Mellan 1878 - 1900 genomfördes utsättningar 
med yngel av ”blanklax” från Älvkarleby (Dalälvslax). Dessa utsättningar gjordes i 
Västerdalälven, Österdalälven, Dalälven, Sundbornsån, Tunaån, samt några sjöar, 
däribland Siljan. Utsättningarna av lax i Dalarna upphörde troligen eftersom 
uppvandringsmöjligheterna i Dalaälven upphörde när det började byggas dammar för 
nytjande av vattenkraft i älvens nedre delar. 
 
Den senaste registrerade uppgiften om lax i Siljan kommer från Naturhistoriska 
riksmuseéts samlingar där det finns några exemplar registrerade från år 1971 
(Naturhistoriska Riksmuseét 2013). Dessa härrör otvivelaktigt från utsättningar som 
måste ha utförts några år innan de fångades och sändes till museét.  
 
I Barkensjöarna i Smedjebackens kommun sattes Gullspångslax ut årligen mellan åren 
2004 och 2009. I anslutning till dessa sjöar saknas lämpliga reproduktionsmiljöer, varför 
ingen fortplantning kan förväntas ha skett. 
 
Lax uppgavs i enkätundersökningen förekomma i två sjöar. Det kan röra sig om 
förväxling men i annat fall är det utplanterad fisk som inte har möjlighet till 
fortplantning vilket gör att sjöförekomsterna är av temporär karaktär och kanske redan 
är inaktuella. 
 
Det har historiskt resonerats att Siljan skulle kunna ha förutsättningar att ha ett eget 
helt sötvattenlevande laxbestånd liknande bestånden i Vänern (Ekman 1922). Sjön tros 
vara tillräckligt stor för att ett sådant bestånd skulle ha kunnat utvecklas efter den 
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senaste istiden. Detta skulle dock krävt att beståndet varit avskuret från havet, d v s att 
inga havsvandrande laxar kunnat nå Siljan. Den frågan kunde inte med säkerhet 
besvaras eftersom laxen redan vid tiden för sekelskiftet 18-/1900 ansågs försvunnen från 
dessa delar av Dalälvens vattensystem. Möjligen utgjorde den före detta i den föredetta 
Grådaforsen nedströms Leksand ett sådant hinder. Forsarna i Gråda är överdämda 
sedan 1926 i samband med regleringen av Siljan. 
 
Om den havsvandrande laxen tidigare kunde nå fram till Siljan och eventuellt högre så 
förekom det sannolikt att en liten del av den utvandrande smolten stannade och växte 
till i Siljan. Då är det dock inte fråga om ett eget isolerat bestånd. Hur det förhöll sig i 
den frågan lär aldrig säkert kunna fastställas eftersom det dessutom råder 
begreppsförvirring i uppgifter från äldre källor. Siljan har ett eget bestånd av storvuxen 
öring som bland annat vandrade uppströms i Siljans biflöden, däribland Österdalälven, 
för lek. Öringen kallades lokalt för örlax eller siljanslax. Linné (1734) nämner därtill 
benämningarna grålax och blanklax, vilket skulle kunna härledas till olika stadier före-, 
under- och efter lek som öring och lax går igenom.  
 
Ett foto från ca1920 (nedan) uppges visa laxar som fångats i Oreälv mellan Orsasjön och 
Skattungen. Fiskarna ser ut att ha laxens kaktäristiska smala stjärtspole och urnupna 
stjätfena men det är svårt att helt säkert säga om det verkligen är lax på bilden. 
Laxyngel sattes dock årligen ut i Siljan och Orsasjön under hela 1910-talet så det kan 
mycket väl vara så att det är lax på bilden. 
 

 
Lax? som fångats i Ore älv uppströms Orsasjön år 1920. Foto Helmer Melin (Orsa bildarkiv). 
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Kännedomen om att lax och öring var två olika arter är också av ganska sent datum. Det 
var först år 1849 som vetenskapen med säkerhet kunde fastslå att öring och lax var två 
skilda arter (Svärdson & Nilsson 1983). Artnamnet laxöring som artnamn för öring 
lanserades under 1800-talet har ytterligare spätt på begreppsförvirringen och 
möjligheterna att skilja på lax och öring i äldre källor. 
 
Ur dokumentationen rörande utsättningar av lax och öring under sent 1800-tal är det 
ibland svårt att avgöra vilken art som avses. Den ”Vernerlax” från Gullspång som 
planterades ut år 1876 (Pettersson 1877), antas ha varit Gullspångslax, men skulle 
också kunnat vara öring (Gullspångsöring). Mellan åren 1883 – 1898 uppges ett 30-tal 
utsättningar ha genomförts med ”Venerns lax” från Trollhättan, eller bara ”lax” från 
Trollhättan. Först år 1899 uppges för första gången i källorna ”grålax från Trollhättan”, 
vilket med stor sannolikhet avser öring. Möjligen har det varit Vänerns storvuxna 
nedströmslekande öring som hela tiden satts ut under perioden 1883 - 1899 
(Hushållningssällskapet 1850 – 1969). 
 
Lax är i vissa fall mycket lik öring och förväxlingsrisk finns. Det finns flera 
kännemärken för att skilja dem åt, men ibland uppträder enstaka individer från den ena 
arten som är mycket lik den andra. Dessutom så kan lax och öring korsa sig och ge 
upphov till hybrider, som kan få ett utseende som spänner alltifrån den ena 
föräldrafiskens till ett mellanting mellan båda. De sterila hybriderna är förhållandevis 
ovanliga, men uppträder oftare i vattendrag med svaga laxbestånd. 
 
Språkliga förväxlingar uppträder också. Laxöring ett namn på öring började användas 
på 1800-talet är som ibland används fortfarande, kan vara tämligen förvirrande. 
”Siljanslax” är ett missvisande men ofta använt namn på öring som finns i Siljan. ”Lax” 
användes förr som samlande benämning på både lax och öring. Detta syns bland annat i 
namn på sjöar (Laxtjärn, Laxsjön), by- och gårdsnamn som förekommer i trakter där det 
förekommer eller förekommit öring men aldrig lax. 
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5.6.4.6 Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) 

 
Figur 33. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av regnbåge i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av regnbåge i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Axel Lundvall. 
 
Regnbågen är en Nordamerikansk art som tillhör stillahavslaxarna (Släkte: 
Oncorhynchus). Den förekommer naturligt längs Nordamerikas västkust, men har under 
de senaste hundra åren spridits till en stor del av den tempererade världen. Regnbågen 
leker i rinnande vatten och leken sker på våren, till skillnad från de flesta av våra 
inhemska laxfiskar som leker på hösten. I Sverige bildar regnbågen normalt inte 
fortlevande vilda bestånd även om sporadisk fortplantning förekommer. 
 
Regnbågen är den mest strömvattenanpassade av laxfiskarna, vilket gör den snabb och 
uthållig. Därför har den blivit uppskattad som en stridbar sportfisk. Fisket efter 
regnbåge upprätthålls med kontinuerliga utsättningar av fångstfärdig fisk och sker 
oftast i mindre sjöar eller tjärnar, ett s k put-and-take-fiske. 
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Liksom många andra stillahavslaxar förekommer regnbåge i två olika former; en 
havsvandrande och en sötvattensform, s k ”land-locked”. Den regnbåge som tagits till 
Sverige är den sötvattenlevande formen.  Regnbågen kom första gången till Sverige 
samtidigt med bäckrödingen vintern 1891/-92 (Olofsson 1937).  
 
Regnbågen har dock aldrig lyckats särskilt bra med fortplantningen i svenska vatten. 
Några undantag finns dock, bl a förekom det i en liten bäck utanför Hedemora ett 
bestånd av regnbåge som fortlevde på egen hand i över 40 år (Svärdson 1968). Efter en 
utsättning 1927 etablerades ett bestånd som levde kvar ända in på 1970-talet, tills de 
försvann en sommar då bäcken torkade ut. 
 
Till Dalarna kom den första sändningen 1899 som sattes ut i tre sjöar kring Falun, 
Ludvika och Hedemora (Gustafsson 1900). Under de närmast efterföljande tio åren 
planterades regnbåge ut i 29 vatten, mestadels i sjöar, vid sammanlagt 38 tillfällen 
(Hushållningssällskapet 1850 – 1969, Bilaga 1; Figur 1:I - XVI). Därefter avtog intresset 
(eller tillgången?) fram till 1939, då utsättningarna i Dalarna upphörde under en period. 
Regnbågens växande popularitet inom put-and-take-fisket resulterade att 
utsättningarna åter tog fart under 1970- och 80-talet.  
 
Eftersom arten inte lyckas fortplanta sig i det vilda så är alla förekomster i Dalarna av 
temporär karaktär. I många av sjöarna där regnbåge förekommer har utsättningar 
pågått kontinuerligt i många år.  
 
Förekomsterna i Dalarna följer inget uttalat mönster eftersom de enbart är ett resultat 
av utplanteringar. En tendens till mönster är att de flesta förekomsterna är 
koncentrerade till lågt belägna sjöar (<300 m ö h), d v s sjöar relativt nära bebyggelse 
och befolkningscentra (Tabell 26). 
 
Tabell 26. Antal och andel förekomster av regnbåge i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där regnbåge förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
I sjön Siljan finns Dalarnas största odling av regnbåge. Vid isläggningen under hösten 
2007 rymde en stor mängd regnbåge från odlingen till följd av isrörelser som skadade 
odlingskassarna. Kort därefter blev odlingen utsatt för sabotage och ytterligare stora 
mängder fisk rymde. Tillsammans uppskattas mängden fisk som 2007/2008 kommit ut i 
Siljan till mer än 200 ton och flera tiotusentals individer. Vintern 2014/2015 hände det 
igen och över 100 ton fisk rymde.  
 
Rymningarna har lett till ett massivt tillskott av rovfisk i den öppna vattenmassan och 
under den tid rymlingarna finns kvar födokonkurrerar de med den vilda och redan 
allvarligt hotade Siljansöringen (se kap 5.6.4.10). Det ledde även till ett omfattande fiske 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 10 / 11% 21 / 9% 6 / 5% 5 / 4% 2 / 2% 44 / 6%
10 - 50 ha 2 / 8% 19 / 11% 26 / 7% 8 / 4% 6 / 4% 1 / 1% 62 / 6%

50 - 100 ha 7 / 12% 6 / 9% 4 / 11% 1 / 5% 18 / 8%
100 - 500 ha 11 / 27% 7 / 8% 3 / 12% 21 / 9%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 4 / 40% * * 6 / 19%
>1 000 ha 2 / 20% * 2 / 8%

Totalt: 4 / 8% 53 / 14% 60 / 7% 21 / 6% 12 / 3% 3 / 1% 153 / 7%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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efter de förrymda regnbågarna. Detta fiske var/är bra eftersom det reducerar mängden 
regnbåge men när fisketrycket flerfaldigas så mycket är det oundvikligt med bifångster i 
form av Siljansöring. Öringen påverkas således dubbelt negativt på grund av detta. 
 
Regnbåge planteras inte ut i vattendrag i någon större utsträckning då det kan vara 
problem att få dem att stanna på önskad sträcka. Utsättningar i vattendrag förekommer 
dock. Vattendragsförekomsterna i Dalarna utgörs dock troligen med några få undantag 
av rymlingar från odlingar eller närbelägna sjöutplanteringar. Med tanke på det stora 
antalet sjöar med regnbåge uppträder den säkert sporadiskt i fler vattendrag än vad 
Tabell 27 anger.  
 
 
Tabell 27. Antal och andel förekomster av regnbåge i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där regnbåge 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Regnbåge liknar öring och lax och kan förväxlas med dessa, speciellt om de saknar det 
karaktäristiska rosa bandet. Alla stillahavslaxar är dock småprickiga på stjärtfenan, 
vilket kan vara ett bra kännetecken för att identifiera regnbåge i Sverige där den med 
några få undantag är den enda stillahavslax som förekommer i Sverige (se t ex kap 
5.6.4.3 om indianlax).  
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 1% 2 / 1% 2 / 1% 1 / 1% 7 / 1%
4 4 / 4% 1 / 2% * 5 / 1%
5 *
6 * 1 / 8% 1 / 100% * 2 / 5%
7 * 9 / 53% * * * * 9 / 50%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 1 / 2% 17 / 5% 2 / 0% 4 / 1% 1 / 0% 25 / 2%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.4.7 Röding (Salvelinus alpinus) 

 
Figur 34. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av röding i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av röding i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Röding eller arktisk röding som den ibland kallas, förekommer i eller i anslutning till 
sötvatten runtom i hela arktis. Det är den mest kallvattenanpassade av våra fiskarter i 
sötvatten och får alvarliga hälsoproblem när temperaturen närmar sig 20 grader. Den är 
även en mycket svag konkurrent gentemot andra arter om inte vattentemperaturen är 
låg och vattnet näringsfattigt. Detta har gjort att rödingen i Sverige huvudsakligen 
förekommer i eller i närheten av fjällområdena. Rödingen är en populär sportfisk som 
främst fångas vintertid (pimpelfiske). 
 
Utseendet och storleken kan variera mycket mellan olika rödingbestånd (se t ex Figur 
34, infällda foton). Ibland förekommer till och med distinkta utseende-, storleks- och 
beteendeskillnader mellan vad som kan uppfattas vara olika bestånd inom en och 
samma sjö. Det har länge tvistats huruvida det finns flera olika arter av röding. I 
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Sverige brukar det oftast talas om mindre- och större fjällröding men i oftast används 
bara namnet röding. 
 
I Sverige är rödingen är en utpräglat sjölevande fiskart som både lever och leker i sjöar. 
I norra Sverige finns dock några enstaka bestånd som leker i rinnande vatten men i 
dessa fall vandrar/spolas ynglen ut i närmaste sjö direkt efter att ynglen blir 
frisimmande. Röding uppträder även i många vattendrag inom fjällområdena. Vanligast 
är den i vattendrag där inga andra fiskarter förekommer eller tillsammans med öring. I 
andra fjällvattendrag förekommer röding endast sporadiskt eller i mycket låga tätheter 
och dessa förekomster utgör inte egentliga bestånd utan fylls på kontinuerligt genom 
”spill” från närliggande sjöar. 
 
Vanligtvis uppnår rödingen en storlek av 0,1 – 1 kg, men de kan bli betydligt större i 
enstaka fall. 2005 fångades en röding på nästan 9,5 kg i sjön Logärden utanför Falun. 
Det var vid tillfället nytt svenskt rekord. Sedan dess har rekordnoteringen ökats med en 
fisk på 10,8 kg som fångades 2007 i Jämtland (Sportfiskarna 2014). I kontrast till dessa 
jätterödingar finns dvärgbestånd där ingen individ uppnår ens 10 cm! 
 
Mindre rödingar lever huvudsakligen av plankton och bottenlevande smådjur. Om de 
uppnår en tillräcklig storlek så kan de livnära sig på småfisk och då växa sig mycket 
stora. Storleken som behövs för att kunna gå över på fiskdiet varierar beroende på hur 
det övriga fiskbeståndet är uppbyggt, d v s fiskbeståndets generella storleksstruktur och 
artsammansättning.  
 
I Dalarna förekommer röding i tre typer av miljöer; i eller i nära anslutning till 
fjällområdet, i isolerade naturliga förekomster utanför fjällen, samt som inplanterad 
utanför fjällområdena där förekomstenerna är temporära och beroende av fortlöpande 
utsättningar för att bibehållas. I den senare kategorin utförs utsättningarna för 
sportfiskeändamål av fiskevårdsområdesföreningar eller vattenkraftsbolag som 
fiskekompensation för fiskeskador orsakade av vattenkraftutbyggnad.  
 
Rödingens anpassning till kallt vatten var det som gjorde den troligen var den första art 
som koloniserade sjöarna och vattendragen i slutet av den senaste istiden när 
inlandsisen började dra sig tillbaka. I takt med att klimatet blev varmare invandrade 
flera andra arter och rödingen som är en svag konkurrent försvann från nästan alla 
vatten utanför fjällområdena. I enstaka områden nedanför fjällområdena lyckades den 
dock leva kvar i djupa kalla sjöar där invandringsmöjligheterna stängts av eller kraftigt 
begränsat möjligheterna för de flesta andra arter att kolonisera. 
 
I dessa ”låglandssjöar” med ursprungliga bestånd av röding kallas bestånden 
glacialrelikta, d v s de är en kvarleva från istiden eller tiden direkt efter. I Dalarna är 
10 - 20 sjöar kända. Troligen har det funnits fler men eftersom människan i 
århundraden och årtusenden flyttat om och planterat ut nya arter i sjöarna och 
vattendragen så har troligen många relikta bestånd av röding försvunnit. Av de kända 
reliktrödingsjöarna i Dalarna är det mindre än en handfull som idag har ett välmående 
och självuppehållande bestånd.  
 
Under 1930-talet planterades nämligen siklöja och/eller gädda ut i de flesta av dessa 
reliktrödingsjöar (Filipsson 1994, Ågren 1926, Molin 1933 & 1934). Gädda decimerar 
rödingbestånden svårt. Tanken bakom utplanteringarna av siklöja var troligen att den 
skulle vara en bra bytesfisk för rödingen som förväntades göra att den kunde växa sig 
större. Siklöjan visade sig istället vara en mycket svår konkurrent till rödingen om födan 
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vilket gjorde att röding hade mycket svårt att nå tillräcklig storlek då den kunde börja 
nyttja siklöjan som bytesfisk. Detta fick till följd att rödingbestånden i dessa sjöar 
minskade mycket snabbt och i flera fall försvann helt. Även sik är en svår konkurrent 
till röding och kan på samma sätt som siklöja ha en starkt negativ inverkan på 
rödingbestånd. Sikens negativa effekt på rödingbestånd har varit känt sedan länge 
(Ekman 1910), men har inte hindrat att sik inplanterats i många rödingvatten under de 
senaste hundra åren (Hushållningssällskapet 1850 – 1969, Bilaga 1; Figur 1:IX). 
 
Historiskt har det utplanterats mycket röding till nya sjöar i Dalarna. Systematisk 
romtäkt och utkläckning av rödingyngel började redan 1873 men tog egentlig fart först 
under 1890-talet (Hushållningssällskapet 1850 - 1969). Under 1910-talet utsattes 
rödingyngel i 15 – 20 sjöar årligen (Bilaga 1; Figur 1:IX). Utsättningsmaterialet (rom) 
togs från sjöarna med glacialrelikt röding fram till 1930-talet när rödingen började 
försvinna från dessa sjöar till följd av inplantering av bl a sik, siklöja och/eller gädda. 
 
Rödingen i Dalarna är helt klart vanligast i fjällen (>800 möh) där den förekommer i 
nästan hälften av sjöarna. Det största sammanlagda antalet sjöar med röding ligger 
dock utanför fjällområdena men här rör det sig i de flesta fall om temporära förekomster 
tillföljd av utsättningar utan, eller i sjöar med mycket begränsad reproduktion och som 
även de är beroende av fortlöpande utsättningar för att finnas kvar. Röding uppgavs i 
enkätundrsökningen förekomma i Siljan. Om arten förekommer där är den mycket 
sparsamt förekommande som en liten överlevande rest av de utsättningar som företagits 
alternativt rymlingar från fiskodlingar. 
 
Sedan 1970-talet har s k put-and-take-fiske efter flera arter av laxfiskar blivit populärt. 
Fisket bygger på utsättningar där fiskarna är så stora när de sätts ut att de kan fångas 
direkt. Röding har därmed fått en omfattande spridning i många sjöar utanför 
fjällområdena.  
 
Tabell 28. Antal och andel förekomster av röding i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där röding förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 3.7.2). 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
I några fall har man lyckats etablera nya rödningbestånd i sjöar nedanför fjällområdena. 
Det har ofta skett i kalla djupa sjöar där de övriga fiskbestånden först avlägsnats genom 
rotenonbehandling (se kap 5.3.4). I upp till ett tiotal sjöar nedanför fjällen i Dalarna 
bedöms nyetablerade rödingbestånd genom utsättningar de senaste 100 åren. Några av 
dessa har dock förlorat sina rödingbestånd efter denare utsättningar av ytterligare 
arter. Det har även gjorts utsättningar till sjöar i fjällen där röding tidigare inte funnits. 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 2 / 2% 2 / 1% 2 / 2% 8 / 6% 15 / 12% 1 / 8% 30 / 4%
(17 / 13%) (2 / 17%) (33 / 5%)

10 - 50 ha 8 / 5% 7 / 2% 18 / 9% 15 / 10% 31 / 17% 13 / 48% 92 / 8%
(14 / 52%) (93 / 8%)

50 - 100 ha 2 / 3% 3 / 4% 4 / 11% 5 / 26% 6 / 21% 3 / 75% 23 / 10%
100 - 500 ha 1 / 13% 1 / 2% 11 / 12% 3 / 12% 5 / 12% 9 / 39% 2 / 100% 32 / 14%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 1 / 10% 1 / 9% 1 / 25% 1 / 50% 1 / 100% * 6 / 19%
>1 000 ha 2 / 20% 1 / 11% * 3 / 12%

Totalt: 2 / 4% 16 / 4% 25 / 3% 28 / 7% 34 / 9% 62 / 15% 19 / 41% 186 / 8%
(64 / 16%) (21 / 46%) (190 / 8%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Några av dessa har bildat nya bestånd, t ex Ståltjärnarna och Fosktjärnarna på 
Långfjället (Gustafsson 1910) och Harrsjöarna på Fulufjället (SLU 2012b). 
 
Försök att etablera röding i sjöar omkring Falun gjordes under en 30-årsperiod kring 
sekelskiftet 18-/1900 (Hushållningssällskapet 1850 - 1969). Trots stora ansträngningar 
med utsättning av rom och yngel så lyckades man inte etablera några bestånd i dessa 
sjöar. De sjöar i den sydöstra delen av Dalarna där röding uppges ha försvunnit utgör i 
de flesta fall sjöar där äldre utsättningar misslyckats eller är utgångna (Figur 34, 
rödfärgade sjöar). 
 
Utöver fjällområdena så utgör förekomsterna av röding som uppgivits i enkäten i 
vattendragen sannolikt av utplanterad fisk eller förväxlingar med bäckröding (Tabell 
29). Röding är i Sverige en utpräglat sjölevande fisk även om det i fjällvattendrag i norra 
Sverige ibland kan förekomma ganska rikligt med röding ibland. I nära anslutning till 
sjöförekomster förekommer sannolikt röding sporadiskt eller i låga tätheter. Storån som 
rinner från sjön Hävlingen på Långfjället är ett exempel på detta. Där fångas det några 
få rödingar varje år. 
 
Tabell 29. Antal och andel förekomster av röding i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där röding 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Det finns en förväxlingsrisk mellan röding och bäckröding, möjligen även med 
kanadaröding. Det är dock inte känt om några sådana fall förekommit i enkätmaterialet. 
I elfiskedata förekommer sannolikt förväxling mellan röding och bäckröding vid några få 
platser men i dessa fall har bäckröding felaktigt misstagits för att vara röding. 
Bäckröding är som regel kraftigare byggd jämfört med röding. Även elritsa kan misstas 
för små rödingar, speciellt under lektid då hanar av elritsa kan vara kraftigt rödfärgade. 
 

 
En liten röding (t v) kan lätt förväxlas med elritsa (t h), eller tvärt om. Elritsa saknar dock fettfena. 
Foto David Lundvall (t v) och Stöt Ulrika Andersson (t h). 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 3 / 2% 1 / 17% 4 / 0%
4 *
5 1 / 11% 1 / 6% * 2 / 2%
6 * 1 / 8% 4 / 17% 1 / 100% * 6 / 14%
7 * * * * *
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 1 / 2% 2 / 1% 4 / 1% 2 / 1% 4 / 2% 1 / 17% 14 / 1%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.4.8 Sik (Coregonus sp.) 

 
Figur 35. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av sik i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av sik i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Sik förekommer i flera olika former eller arter som kan skilja sig mycket åt i utseende, 
beteende, diet, lektider och lekplatser. Forskare har länge tvistat om hur många arter av 
sik det finns och i litteraturen går det att hitta flera olika uppgifter (t ex Svärdson & 
Nilsson 1983, Kottelat & Freyhof 2007, Kullander m fl 2012). På senare tid har det med 
stöd av DNA-teknik fört fram idén att siken kan betraktas som en art av sik respektive 
siklöja i Sverige. Här behandlas sikarna under ett och samma avsnitt utan att ta 
ställning till om eller hur många arter som eventuellt finns.  
 
Leken infaller på hösten. Lektiden liksom platser och djup varierar dock mycket mellan 
olika former av sik. Vissa leker i sjöar eller i vattendrag, djupt, grunt, sent, tidigt, etc. 
 
De olika formerna av sik varierar som nämnt mycket sinsemellan. Det finns varianter 
som blir stora (2 – 5 kg) och andra som sällan når över 20 cm (50 g). Siken i Rösjön inom 
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Svartälvens vattensystem kan få exemplifiera detta. I denna sjö fångades 117 sikar vid 
provfiske år 2000 (Lundvall & Fellbrink 2003). Elva individer eller 9 % av de fångade 
sikarna mätte över 20 cm i längd. Den längsta var 23,4 cm och medellängden var 15,1 
cm. Småvuxna sikbestånd förväxlas av just det skälet ofta med siklöja. 
 
Sik är vanligast förekommande i större klara sjöar men förekommer också i större 
vattendrag. Undantagsvis förekommer den även i mindre sjöar om livsmiljön och den 
övriga fiskartsammansättningen är gynnsam. Som nämnts tidigare finns det många 
former av sik. Bland de olika sikformerna är de flesta huvudsakligen planktonätare men 
större individer och sikformer går över till att äta bottendjur i takt med att de växer. Det 
har även visat sig att stora sikar på vissa håll kan gå över till fiskdiet (Sandström 
muntl). 
 
Det finns sikbestånd som är havsvandrande och likt lax och havsöring vandrar upp i 
vattendrag för att leka. I äldre tider var det vanligt att man hade fångstanordningar i 
vattendragen för att fånga uppvandrande leksik under höstarna. Ett av de mest kända 
och spektakulära sikfiskena är det i Torneälven vid Kukkolaforsen där det från tillfälligt 
uppbyggda brygganordningar, fångas sik med håv som är på vandring upp från 
Bottenviken. 
 
Liknande sikfisken har även praktiserats i Dalarna i äldre tider. Forsslund (1921) 
nämner det s k ryssingfisket i Ryssån och Ryssa by efter en liten sikform; Ryssing,  som 
fått namn efter byn (eller tvärt om?). Det finns även äldre källor som omnämner detta 
fiske i Ryssån och konflikter uppkomna kring detta vilket indikerar att det varit 
betydelsefullt fiske (Hülphers 1762). 
 
Sik är en uppskattad matfisk i många delar av Sverige vilket har gjort att den varit 
föremål för omfattande utsättningar som sannolikt utökat dess utbredning markant. 
Bara från de senaste hundra åren finns uppgifter om utplanteringar i mer än 50 sjöar i 
Dalarna varav huvuddelen är från åren 1915 – 1960 (Filipsson 1994, 
Hushållningssällskapet 1850 – 1969, Ros 1975). Dessa uppgifter är dessutom sannolikt 
långt ifrån kompletta. De första utplanteringarna av sik började dock långt innan 
”massutsättningarna” under mitten av 1900-talet (jämför Figur 9 & 10). Redan under 
1800-talet finns uppgifter om organiserade sikutplanteringar (Arosenius 1864, 
Hushållningssällskapet 1850 - 1969).  
 
I sin iver att sprida och etablera siken i nya vatten gick man under 1940-talet så långt 
att man lät ”flygbomba” sjöar som låg avsides med sikyngel (Anonym 1948a & b, se kap 
4.6.3 om utsättningar). I de flesta fall misslyckades denna typ av utplanteringar men det 
finns åtminstone ett känt fall i Dalarna där det lär ska ha lyckats; sjön Stor-Tramsen i 
Rotälvens vattensystem (Bruks muntl). 
 
Sikens utbredning i Dalarna är tydligt förskjuten till mellanstora och större sjöar (Tabell 
30). Andelen sjöar där sik förekommer är störst (21 %) i de allra lägst belägna sjöarna. 
Detta beror troligen på att antalet sjöar i denna nedersta del av Dalälven är litet, 
tillsammans med att möjligheterna att naturligt kolonisera har varit gynnsamma 
samtidigt som avstånden till befolkade områden är korta vilket ökar sannolikheten att 
det även skett inplanteringar i de sjöar som ursprungligen kan ha saknat sik. 
 
Sett till antalet sjöar där sik förekommer i är arten vanligast i sjöar inom höjdintervallet 
200 – 500 m ö h och med storlek av 100 – 500 ha (Tabell 30). I mindre sjöar är det tydligt 
att sik nästan bara förekommer på lite högre höjd (>400 m ö h). De fåtal sikförekomster i 
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små sjöar på låg höjd utgörs med något enstaka undantag av sjöar som ligger längs ett 
större vattendrag eller som ligger i direkt anslutning till ett större vattendrag där sik 
också förekommer. 
 
Tabell 30. Antal och andel förekomster av sik i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) och 
sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar där 
sik förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar inom 
respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Sik förekommer med undantag för två mindre sjöar, inte alls i dalafjällens sjöar (>800 
möh, Tabell 30). I norra Sverige har utplantering skett i många regleringsmagasin, 
fjällnära och i fjällen med på många ställen negativa effekter på den ursprungliga 
fiskfaunan. Sik är i fjällvattnen en stark konkurrent till öring och röding. De 
utplanterade bestånden har dessutom i många fall oönskat kunnat sprida sig ytterligare 
till närliggande vatten. 
 
De enda två fjällsjöarna med sik i Dalarna (inplanterad) ligger inom Drevfjällets 
naturreservat och de har sin avrinning mot Görälven. I och med att de avrinner åt detta 
håll är de förbindelsemässigt isolerade från alla andra fjällsjöar i Dalarna eftersom 
Görälven rinner mot och igenom Norge innan den senare rinner samman med 
Västerdalälven betydligt längre ner i vattensystemet. 
 
Tabell 31. Antal och andel förekomster av sik i vattendrag grupperade efter vattendragsordning 
(vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över havet (möh). Värden till 
vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där sik förekommer och värden till höger 
om snedstreck utgör den andel (%) av samliga vattendragssträckor inom respektive grupp där 
arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster 
inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Sik förekommer vanligtvis i större vattendrag t ex; Dalälven, Öster- och Västerdalälven, 
Oreälven samt Vanån. På högre höjd tycks det även förekomma att de uppträder i 
mindre vattendrag (Tabell 31, Figur 35). Det kan även vara så att de mindre vattendrag 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 2 / 1% 1 / 1% 5 / 4% 2 / 2% 10 / 1%
10 - 50 ha 1 / 4% 2 / 1% 28 / 7% 9 / 5% 16 / 11% 30 / 17% 2 / 7% 88 / 8%

50 - 100 ha 2 / 50% 6 / 10% 20 / 29% 10 / 28% 10 / 53% 12 / 41% 60 / 27%
100 - 500 ha 4 / 50% 17 / 41% 50 / 56% 10 / 40% 32 / 74% 11 / 48% 124 / 53%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 8 / 80% 10 / 91% 4 / 100% 1 / 50% * * 25 / 81%
>1 000 ha 1 / 100% 9 / 90% 8 / 89% 3 / 100% 3 / 100% * 24 / 92%

Totalt: 10 / 20% 42 / 11% 118 / 15% 37 / 10% 67 / 18% 55 / 14% 2 / 4% 331 / 14%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 0% 4 / 2% 9 / 6% 14 / 1%
4 1 / 1% 1 / 2% 5 / 9% 5 / 12% * 12 / 3%
5 1 / 3% 1 / 11% 9 / 56% * 11 / 11%
6 * 2 / 17% 13 / 57% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 22 / 52%
7 * 4 / 24% 1 / 100% * * * * 5 / 28%

(11 / 65%) (12 / 67%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 1 / 2% 8 / 2% 15 / 2% 4 / 1% 14 / 5% 24 / 9% 66 / 4%

(2 / 3%) (15 / 4%) (74 / 5%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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där sik angivits förekomma i enkätundersökningen utgörs av vattendrag där lek 
förekommer. I så fall kan förekomsterna vara begränsade till lektiden och vissa 
sträckningar eller platser av vattendragen. 
 
Det är inte ovanligt att småvuxna bestånd av sik förväxlas med siklöja eller till och med 
benlöja (se beskrivningarna av dessa arter). Ett av de tydligaste kännemärkena mellan 
sik och siklöja är att sik har överbett och siklöja underbett. Siken på bilden nedan är lite 
kraftigare byggd jämfört med siklöjan men så är inte alltid fallet. I dvärgbestånden av 
sik är individerna generellt sett slankare. En jämförelse av 117 och 162 individer av sik 
från ett dvärgbestånd respektive ett bestånd av siklöja som fångats i två olika sjöar vid 
vardera ett tillfälle visade att medellängden (151 resp 143 mm) inte skiljde sig åt (2-
sidigt t-test: p <0,05) och att medelvärdet för konditionsfaktorn var i detta fall samma 
för båda arterna (105*v/l3 = 0,68). Kontidionsfaktorn uttrycker ett förhållande eller 
proportion mellan längd och vikt. Det beskriver hur mager eller välnärd en fisk är 
jämfört med andra individer inom samma art och storlek eller hur kroppsbyggnaden 
skiljer jämfört med andra arter. Vanligtvis ökar konditionsfaktorn med fiskens storlek. 
 
 

 
En sik (överst) och en siklöja (nederst) av ungefär samma storlek (13 resp 12 cm). Sik är 
vanligtvis lite kraftigare och har till skillnad från siklöja överbett (t h). Foto David Lundvall. 
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5.6.4.9 Siklöja (Coregonus albula) 

 
Figur 36. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av siklöja i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av siklöja i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Siklöja är en vanligtvis småvuxen planktonätande fisk som naturligt uppträder i 
förhållandevis djupa sjöar. Arten förekommer även i de lugnare delarna i de allra största 
vattendragen. Den är uppskattad för sin rom (löjrom) samt även som matfisk. Siklöja 
utgör i många sjöar en viktig födoresurs för många rovfiskar t ex abborre, gös och öring. 
Av dessa anledningar har arten har planterats in i många sjöar utanför sitt naturliga 
utbredningsområde. Detta utfördes under första halvan av 1900-talet främst i syfte att 
vara en mänsklig födoresurs. 
 
Siklöja är en kallvattenfisk som föredrar att sommartid behöver kunna ha tillgång till 
kallt vatten. Det är därför den företrädesvis förekommer i relativt djupa sjöar där 
mängden och andelen kallt vatten är förhållandevis stor. Siklöja trivs också i lite 
näringsrikare vatten men det är inte ett måste. Exempelvis förekommer den i Siljan som 
är mycket näringsfattig. Leken sker som regel på hösten men det finns något enstaka 
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bestånd i Sverige som leker på våren. Flera bestånd av vårlekande siklöja har funnits 
och de fåtal återstående bestånden ansågs tidigare enligt artdatabankens s k rödlista 
vara akut hotade/CR men har numera flyttats till kategorin kunskapsbrist/DD 
(Artdatabanken 2013).  
 
 

 
En siklöja som frusit fast i nyfrusen decemberis, kanske utmattad och döende efter leken. Foto 
David Lundvall. 
 
Vanligtvis blir arten inte särskilt storvuxen även om enstaka individer under särskilt 
gynnsamma förhållanden kan växa upp till 30 – 35 cm (Muus & Dahlström 1981, Molin 
1941 & 1943). Uppgifter från nästan 2 500 siklöjor fångade vid provfisken utförda i 
Dalarna mellan åren 1977 och 2005 uppvisar en medellängd på 14,3 cm (ca 20 g) och 
endast 3 % av de fångade fiskarna nådde över 20 cm. Den största fångade siklöjan mätte 
27,8 cm och vägde ca 250 g (SLU 2012b). 
 
Ursprungligen förekom siklöja endast i något tiotal sjöar i Dalarna (Molin 1941) men 
utplanteringar har kraftigt utökat dess utbredning. Framförallt under tidigt 1900-tal 
var den föremål för omfattande utsättningar. Lyckade inplanteringar i sjöar som inte 
tidigare hade siklöja resulteade ofta i att de under de första åren efter utsättningen när 
beståndet fortfarande var glest växte sig mycket stora. Det var inte ovanligt att de 
uppnådde storlekar på 6 – 8 st/kg, d v s 125 – 165 g stycket. Enstaka individer kunde 
uppnå så mycket som 250 g (Molin 1941 & 1943). Varefter beståndet etablerade sig och 
tillväxte minskade individstorleken. 
 
En olycklig konsekvens av dessa inplanteringar inträffade när siklöja sattes ut i 
rödingsjöar som ligger utanför fjällområdena, i s k reliktrödingsjöar. Resultatet blev att 
rödingbestånden minskade drastiskt och vissa fall försvann helt (se kap 5.6.4.7). I 
Dalarna skedde dessa utsättningar huvudsakligen under 1930-talet 
(Hushållningssällskapet 1850 - 1969). Troligen finns fler liknande fall från samma 
tidsperiod i andra delar av Sverige.  
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Den huvudsakliga anledningen till utsättningarna av siklöja i rödingsjöar var troligen 
att försöka åstadkomma en ny bytesresurs till den ofta småvuxna rödingen i hopp om att 
den skulle kunna växa sig större. Kanske hade man Vättern och liknande sjöar med 
storvuxna fiskätande rödingar som förebilder. 
 
Tabell 32. Antal och andel förekomster av siklöja i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där siklöja förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
I vattendragen förekommer siklöja i princip bara i de djupare partierna av de stora 
älvarna. Totalt uppgavs siklöja i enkätundersökningen förekomma i 14 
vattendragssträckor i Dalarna 
 
Det är inte ovanligt att småvuxna bestånd av sik förväxlas med siklöja. Ett av de 
tydligaste kännemärkena mellan sik och siklöja är att sik har överbett och siklöja 
underbett (se jämförande bilder ovan under kap 5.6.4.8). Det förekommer även en 
namnmässig förväxlingsrisk mellan benlöja och siklöja som ibland innebär att småvuxen 
sik misstas vara benlöja.  
 

 

 
Siklöja (två översta) och benlöja (nederst) kan lätt förväxlas men det kanske enklaste 
kännetecknet som skiljer dem åt är att benlöja saknar fettfena (röda pilarna). Siklöjan har också 
fler och till storleken mindre fjäll. Foto David Lundvall (översta) och Stöt Ulrika Andersson (de två 
nedre). 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 0% 1 / 0%
10 - 50 ha 1 / 4% 8 / 5% 15 / 4% 3 / 2% 5 / 3% 1 / 1% 33 / 3%

50 - 100 ha 2 / 50% 12 / 20% 10 / 14% 6 / 17% 6 / 32% 1 / 3% 37 / 17%
100 - 500 ha 2 / 25% 19 / 46% 35 / 39% 5 / 20% 12 / 28% 1 / 4% 74 / 32%

500 - 1 000 ha 1 / 33% 8 / 80% 5 / 45% 2 / 50% 1 / 50% * * 17 / 55%
>1 000 ha 1 / 100% 9 / 90% 7 / 78% 3 / 100% 3 / 100% * 23 / 88%

Totalt: 7 / 14% 56 / 14% 73 / 9% 19 / 5% 27 / 7% 3 / 1% 185 / 8%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Förväxlingsrisken består i att namnet löja är etablerat namn för benlöja i vissa områden 
liksom samma namn används för siklöja i andra. Generellt gäller att man i norra 
Sverige kallar siklöja för löja och i södra Sverige avses med det namnet oftast benlöja. 
Undantag för denna regel finns speciellt i gränsområdena mellan norra och södra 
Sverige, t ex i Dalarna. 
 
Det är heller inte alla som känner till att siklöja och sik är två olika fiskarter och som av 
okunskap kallar småvuxna sikar för siklöja (eller bara löja). Denna typ av förväxling där 
sik förväxlas med siklöja påträffades i ett par fall i enkätundersökningen. Jämförelser av 
enkätmaterialet med provfisken från samma sjö påvisade även i några enstaka fall där 
benlöja uppgivits i enkätundersökningen fast det visade sig egentligen vara sik. 
Småvuxen sik hade misstagits för siklöja och sedan uppgivits som (ben-)löja i 
enkätsvaret. 
 
Det är inta bara namnen siklöja och benlöja som påminner om varandra. De liknar också 
varandra till utseendet. Det främsta skiljande kännemärket är dock att siklöja som är 
en laxfisk har fettfena till skillnad från benlöja som är en karpfisk och saknar fettfena. 
 
 

 
Några av de siklöjor (t v) och benlöjor (t h) som fångades vid provfiske i Öjesjön/Öjen 2012.    
Foto Stöt Ulrika Andersson. 
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5.6.4.10 Öring (Salmo trutta) 

 
Figur 37. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av öring i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av öring i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Öring har en mycket stor geografisk spridning i Sverige och världen. Bortsett från 
Sörmland, Uppland och Västmanland samt vissa områden i södra Sverige är öring en 
allmänt förekommande art i större delen av landet (Figur 37, infällda Sverigekartan). 
Det är framförallt i vattendragen som öring är vanlig. Leken sker vanligtvis i rinnande 
vatten (undantag finns) under september till november. Den precisa tidpunkten för 
leken är beroende på dagslängd, flöden och vattentemperatur och varierar således i olika 
delar av landet. 
 
Ynglen och ungarna tillbringar vanligtvis det första året eller åren i rinnande vatten där 
de livnär sig på insektslarver och andra vattenlevande djur samt landinsekter som den 
tar när de kommer flytande på ytan. I de fall där ett vattendrag mynnar i eller rinner ur 
en sjö med gynnsamma temperaturförhållanden och lämplig fiskartsammansättning så 
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kan öring bilda sjövandrande bestånd. Vid kusten finns motsvarande havsvandrande 
bestånd. 
 
Sjö- och havsvandrande bestånd av öring uppstår där det finns bättre möjligheter att 
växa sig stor i sjön/havet jämfört med att vara vattendragsstationär hela livet. 
Sjövandrande öring kan uppnå storlekar på upp till tio kilo. I större vattendrag kan även 
strömlevande öring uppnå vikter på flera kilo medan de i riktigt små vattendrag kanske 
inte ens når upp till hundra gram. De olika formerna av bäck-, insjö- eller havsöring är 
alla samma art trots att de kan ha mycket olika utseende och storlek. Om en bäcköring 
skulle få möjlighet att simma ut i havet kan den växa sig lika stor som en havsöring. 
 

Den hotade flodpärlmusslan (i förgrunden) är helt beroende av öringynglet som värd för sin 
fortplantning. Musslans larver lever som parasit på öringynglets gälar i upp till 10 månader. Foto 
David Lundvall. 
 
Öring är liksom de flesta laxfiskar en kallvattenanpassad art som i konkurrens med 
andra arter missgynnas av varmare klimatförhållanden. Sjöbestånden är därför 
vanligare och mer talrikara i och nära fjällområdena. I starkt strömmande vatten är den 
konkurrensstark. Det finns inte heller lika många predatorer i vattendragen, för i likhet 
med röding är öringen mycket predationskänslig. Predation från framförallt gädda är 
kanske det främsta skälet att öring inte kan förekomma i de flesta sjöar (Spens 2008). 
Sjölevande bestånd av öring i sjöar där det förekommer gädda uppträder därför nästan 
uteslutande i större sjöar med stora ytor öppet vatten och eller stora djupområden där 
öringen har ett bättre skydd mot gädda.  
 
Beståndstätheterna av öring i sjöar oftast låga och det är därför viktigt att påpeka att de 
uppgifter som redovisas nedan inte anger eller ger några indikerar på beståndens 
storlek eller täthet. I de fall där sjölevande öring förekommer tillsammans med andra 
arter som gädda, abborre och mört så är bestånden oftast mycket glesa även i större 
sjöar där öring har lättare att samexistera med andra arter. 
 
Ett stort antal av Sveriges sjövandrande bestånd framförallt nedströmsvandrande är 
försvunna idag. Detta beror på att nästan alla större sjöar har dämts i utloppet och ofta 
regleras flödet på ett sätt som missgynnar öringen. Genom att hindra och försvåra 
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öringens lekvandring samt missgynna ynglens uppväxt påverkas bestånden negativt. I 
vissa fall har det i tidigare gäddfria sjöar dessutom planterats in gädda som 
kompensation för att öring missgynnats. Det har lett till att öring försvunnit från många 
sjöar. 
 
Det har funnits betydligt fler och större gäddfria områden än vad som finns idag. Det 
finns exempelvis ett stort antal sjöar och tjärnar med namn som innehåller lax-, or-, öra-
, rö-, rör, röd- i namnet. Detta indikerar att det förekommer eller har förekommit öring 
och/eller i vissa fall röding i sjöarna. Ett stort antal av dessa sjöar hyser idag endast 
gädda, abborre och ibland även andra arter. Detta är en följd av att gädda avsiktligt 
eller oavsiktligt planterats ut direkt i sjön eller spridit sig från närliggande vatten där 
den planterats ut (se exempel Figur 7). Etablering och förekomst av gädda (Spens 2008) 
och i många fall även abborre, gör att öring inte kan leva i dessa sjöar. 
 
Öring är generellt sett kanske den högst ansedda och värderade sportfisken. Den totala 
omfattningen på fiske efter andra arter som gädda och abborre är troligen större men i 
många fiskevårdsområden utgör fiskevårdande åtgärder för och utsättningar av öring en 
stor del av föreningarnas omsättning. Öringens popularitet har gjort att den satts och 
sätts ut i ett stort antal vatten årligen. Totalt har det av olika anledningar satts ut öring 
i ca 550 st, eller totalt 23 % av alla sjöar och vattendrag tillsammans i Dalarna, bara 
under den senaste 20-årsperioden. 
 
Vissa av utsättningarna utförs som en kompensationsåtgärd för förlorad naturlig 
produktion till följd av vattenkraftsutbyggnad. Det kan även röra sig om 
stödutsättningar eller försök till återetablering i skadade vatten, t ex försurade vatten. I 
andra fall rör det sig om sjöar där det bedrivs s k put-and-take-fiske där odlad 
fångstfärdig (vuxen) fisk sätts ut med varierande intervall. Utsättningsintervallen kan 
variera mellan en gång per år, till varje vecka eller nästan dagligen. Sporadiska eller 
återkommande utsättningar av mindre omfattning med små eller fångstfärdiga öringar 
genomförs i många sjöar bara för att göra sportfisket där mer attraktivt.  
 
 
 

 
Sportfiske efter öring är mycket populärt och 
omfattande. Foto David Lundvall. 
 
 

I enkätundersökningen särskiljdes på 
naturligt reproducerande och 
utplanterad öring. Utöver 
enkätuppgifter finns också data från 
provfiske och andra källor där det i en 
del fall inte har kunnat avgöras vilken 
av kategorierna naturligt 
reproducerande eller utplanterad öring 
som uppgifterna tillhör. Därför har de 
sammanställda öringuppgifterna i 
tabellerna (33 & 34) slagits samman till 
en gemensam grupp; öring. 

I Dalarnas vattendrag har öring en nästan oöverträffad utbredning jämfört andra arter, 
möjligen med undantag för gädda (Figur 13). Öring förekommer i en majoritet av alla 
vattendrag. Det är bara i de mindre vattendragen i den nedre delen av Dalälvens 
vattensystem där förekomsterna är glesare (Figur 37). Egentligen är det bara i riktigt 
låglänta områden som öringen tycks vara direkt ovanlig. Inom höjdintervallet 0 -
 100 möh är endast 14 förekomster kända vilket motsvarar 23 % av antalet vattendrag 
under 100 m ö h. I de högre belägna vattendragen fördelar sig andelen vattendrag med 
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förekomst av öring mellan ca 45 – 85 %, med en ökande andel med högre höjd över havet 
(Tabell 33). I genomsnitt förekommer den i nästan två tredjedelar av vattendragen. 
 
Vattendragens lutning är en viktig faktor som avgör i vilken utsträckning öring 
förekommer (Beier m fl 2007, Marcusson m fl 1997). I vattendragen har öring lättare att 
samexistera med gädda, men om vattendraget har liten lutning, d v s innehåller många 
och långa partier med lugnflytande vatten så gynnar det arter som gädda, abborre och 
karpfiskar. I höglänt terräng kännetecknas de flacka vattendragen framför allt av 
områden med mycket myrmark. Lägre liggande områden i närheten av de större älvarna 
kännetecknas av näringsrikare miljöer där i princip all mark upptas av jordbruk. 
Vattendrag i jordbruksmiljöer påverkas av dikning/rätning, rensning och kulvertering, 
samt av gödslingseffekter och ibland bekämpningsmedel. Detta i kombination med den 
flacka terrängen är sannolikt orsaken till att öringen är ovanlig i Dalävssystemets 
nedre/lägre delar.  
 
Tabell 33. Antal och andel förekomster av öring i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där öring 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Det har även utförts och utförs utplanteringar av öring i vattendrag. Skillnaden jämfört 
med utplanteringar i sjöar är att det i vattendragen sätts företrädesvis mindre fiskar ut 
med avsikt att förstärka eller återetablera bestånd. Under den senaste tioårsperioden 
har utplanteringar av öring minskat avsevärt i Dalarna. Generellt har det skett en 
förändring mot att i större grad återställa och förbättra de naturliga reproduktions- och 
uppväxtförutsättningarna för de strömvattenlevande fiskarterna istället för att 
genomföra utsättningar i vattendragen. Ett undantag utgör de omfattande utsättningar 
av yngel från siljansöring i Siljans tillfödöden som utförs inom ett projekt som 
påbörjades omkring 2010 (DVF 2015). 
 
Det har utförts utplantering av öring i 140 vattendrag med naturligt reproducerande 
öringbestånd, av totalt 957 vattendrag som uppgavs ha naturreproducerande öring (d v s 
15 % av dessa).  
 
I det sammanställda datamaterialet framkom att öring är relativt vanligt 
förekommande i Dalarnas sjöar. Enligt det samlade materialet förekommer den i 25 -
 32 % av sjöarna under 500 möh. Ett förväntat utbredningsmönster är att öring skulle 
vara mer vanligt förekommande på högre höjd men inget syns inget tydligt sådant 
mönster syns i materialet. Däremot ökar andelen sjöar med öring med ökande sjöstorlek 
som förväntat. Öring oavsett typ (naturlig/utplanterad) uppgavs förekomma i 771 sjöar, 
d v s 32 % av sjöarna som omfattades av undersökningen (Tabell 34).  
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 6 / 21% 69 / 43% 144 / 44% 127 / 63% 131 / 75% 139 / 89% 5 / 83% 621 / 59%
4 4 / 24% 50 / 53% 85 / 56% 48 / 79% 45 / 80% 42 / 98% * 274 / 65%
5 2 / 25% 17 / 77% 25 / 78% 8 / 89% 8 / 89% 16 / 100% * 76 / 79%
6 * 9 / 75% 21 / 91% 5 / 100% 1 / 100% * 36 / 86%
7 * 12 / 71% 1 / 100% * * * * 13 / 72%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 14 / 23% 158 / 44% 276 / 43% 183 / 53% 189 / 69% 198 / 75% 5 / 83% 1023 / 62%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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Huvuddelen av förekomsterna av sjölevande öring i uppges finnas i relativt små sjöar 
(<100 ha, Tabell 34). I majoriteten av sjöarna som i enkätundersökningen uppgavs hysa 
naturligt reproducerande öring förekommer även gädda, vilket ger anledning att tro att 
förekomsterna av naturligt reproducerande öring i mindre sjöar kan vara något 
optimistiskt redovisade.  
 
Spens (2008) har i en studie som omfattade över 1 000 sjöar i norra Sverige visat att 
öring med endast något enstaka undantag kan samexistera med gädda. Av 217 sjöar 
med naturliga bestånd av öring var det endast i två av dem det fanns gädda. Vidare 
visade han att utsättningar av öring i 160 sjöar endast lyckats etablera bestånd i ett 
enda fall (i sjö 383 m ö h). Introduktion eller spridning av gädda till öringsjöar ledde i 
samtliga fall till att öringen försvann helt. Riktigt stora och djupa sjöar eller sjöar i eller 
nära fjällen verkar vara de enda där öring kan samexistera med gädda. 
 
369 sjöar uppgavs i enkätundersökningen innehålla naturliga bestånd av öring. Av 
dessa uppgavs 224 även innehålla gädda. Det innebär att majoriteten av de 369 sjöarna 
troligen inte innehåller naturliga bestånd av öring.  
 
Det är förstås lite beroende på vad som anses vara ett bestånd. Det förekommer t ex att 
enstaka individer av öring från anslutande vattendrag lyckas överleva och växa sig stora 
nog för att inte riskera att bli uppätna av gädda. Dessa individer kan vara så få och 
förekomsterna är så oregelbundna att det i verkligheten inte är fråga om egentliga 
bestånd. Sällsynta fångster av dessa sporadiskt förekommande individer kan ge upphov 
till uppfattningen om att bestånd av naturligt reproducerande öring förekommer i större 
utsträckning än vad som är fallet. På liknande sätt kan enstaka fångster av öring som 
utplanterats i ett uppströms- eller nedströms liggande vatten och som vandrat till en sjö 
där inga inplanteringar sker (s k ”rymmare”), ge upphov till uppfattningen om att det 
förekommer naturligt reproducerande öring där. 
 
Eftersom det även planteras ut öring i ett stort antal sjöar som i enkätundersökningen 
även uppgavs hysa naturligt reproducerande stammar så är det ibland svårt att avgöra 
om det verkligen finns eller finns kvar ett naturligt reproducerande bestånd. Även 
utplanterad fisk leker men det är inte säkert att leken lyckas eller att tillräckligt mycket 
avkomma produceras för att i ett längre perspektiv upprätthålla ett bestånd. Ynglen och 
de uppväxande öringarna utsätts för en mycket stor mortalitet eller ”svinn”. Framförallt 
blir många uppätna av gädda under sina tidigaste år. 
 
Naturligt reproducerande öring uppgavs förekomma eller har förekommit i 454 sjöar, 
varav 369 uppgavs fortfarande hysa naturligt reproducerande öring. Dessa 454 sjöar 
utgör 19 % av samtliga sjöar i undersökningen och i ca en tredjedel av dessa har även 
utplanteringar av öring utförts under den senaste 20-årsperioden (147 st). Räknar man 
med äldre utsättningar (Bilaga 1, Figur1:XIV & 1:XVI) så tillkommer ytterligare 55 
sjöar. Utplanteingar av öring sker dessutom i fler sjöar än de som nämndes ovan men 
dessa är mindre än de 5 ha och omfattas inte av denna rapport. 
 
Utsättning av öring eller andra laxfiskarter till sjöar med naturligt reproducerande 
bestånd kan vara direkt olämpligt då det kan riskera att skada de naturliga bestånden. 
Utplanteringar riskerar att sprida sjukdommar eller genetisk påverkan men även att 
andra oönskade arter oavsiktligt etableras (se t ex kap 5.6.6.2 om Gärs).  
 
I Siljan förekommer den s k Siljansöringen som ibland och framförallt förr kallades 
Siljanslax (se även kap 5.6.4.5). I Orsasjön kallas motsvarande öring för Hansjööring. 
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Dessa är stammar med mycket storvuxna och långvandrande öring som kan nå vikter 
uppemot 10 kg och ibland däröver. Leken skedde tidigare i Österdalälvens och Oreälvens 
vattensystem och lekvandringen kunde sträcka sig ända upp till Särna i Österdalälven 
(ca 8 mil, Bjenulf 1989, Hagman 1925), och långt upp i Oreälven och dess biflöden. I och 
med att vattendragen byggdes ut för vattenkraftsproduktion under 1900-talets mitt så 
överdämdes många av lekplatserna och vandringsvägarna stängdes. Idag försöker man 
upprätthålla ett fiskbart bestånd av öring i Siljan genom utsättning av odlad fisk. Det 
naturligt reproducerande beståndet har reducerats till ett sammanlagt antal könsmogna 
individer som understiger 100 och vars lekplatser är begränsade till mycket korta 
sträckor i de nedersta delarna av Oreälven och Österdalälven uppströms Siljan. 
 
Tabell 34. Antal och andel förekomster av öring i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där öring förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Liksom för de flesta fiskarter så är kunskapen om öring i vattendragen sämre och 
förekomsterna troligen underskattade. I områden där öring är ovanlig framförallt i 
sydöstra Dalarna (nedre Dalälvssystemet) kan dock kännedomen om de få bestånd som 
finns förväntas vara god. 
 
Uppgifter om förekomster av öring som dött ut eller försvunnit rör i de flesta fall sjöar 
där arten inplanterats för sportfiskeändamål och där den inte fortplantat sig. Upphörda 
utsättningar har gjort att öring inte finns kvar i dessa sjöar. Totalt uppges naturligt 
reproducerande öring vara försvunnen från 85 sjöar och 50 vattendrag i Dalarna. I vissa 
fall har öringbestånd dött ut till följd av mänsklig påverkan som exempelvis vid 
vattenreglering, försurning eller andra föroreningar. Försurningspåverkan har bl a 
orsakat utdöenden i flera sjöar på Fulufjället (Forsslund 1924b, Jonsson & Danielsson 
2000). I rinnande vatten som är eller varit starkt försurningspåverkade kan öring och 
andra arter ha försvunnit i de övre delarna av många vattendrag men kunna överleva i 
de nedre delarna och därmed inte dött ut helt. 
 
Öring förväxlas ibland med bäckröding i mindre vattendrag där endera eller båda arten 
kan förekomma. Egentligen är arterna mycket olika varandra. Öring har röda och svarta 
prickar (ibland bara svarta) medan bäckröding har gula och röda prickar (jfr foton 
nedan). Känner man inte till dessa igenkänningstecken går det lätt förväxla arterna. 
Säkerligen har förväxling av bäckröding lett till ökad spridning när privatpersoner 
flyttat fisk mellan vattendrag i tron att det varit öring.  
 
Öring kan ha ett mycket variabelt utseende. Fisk från olika stammar och platser kan 
skilja sig mycket åt i utseende så det är inte konstigt att den förväxlas med andra andra 
laxfiskar som t ex bäckröding och lax (se foton nedan) 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 10 / 11% 39 / 16% 38 / 32% 37 / 26% 52 / 41% 2 / 17% 178 / 24%
10 - 50 ha 1 / 4% 29 / 17% 93 / 25% 57 / 30% 47 / 33% 95 / 53% 11 / 41% 333 / 30%

50 - 100 ha 3 / 75% 14 / 23% 33 / 47% 15 / 42% 12 / 63% 14 / 48% 4 / 100% 95 / 43%
100 - 500 ha 6 / 75% 25 / 61% 41 / 46% 11 / 44% 19 / 44% 18 / 78% 1 / 50% 121 / 52%

500 - 1 000 ha 3 / 100% 9 / 90% 5 / 45% 2 / 50% 2 / 100% 1 / 100% * 22 / 71%
>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 8 / 89% 1 / 33% 2 / 67% * 22 / 85%

Totalt: 14 / 29% 97 / 25% 219 / 27% 124 / 33% 119 / 33% 180 / 45% 18 / 39% 771 / 33%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Öring (överst) och bäckröding (nederst) förväxlas ibland, men är egentligen lätta att skilja åt 
eftersom bäckröding (och röding) aldrig har svarta prickar och öringen aldrig har gula. Foto Stöt 
Ulrika Andersson (överst) och David Lundvall (nederst). 
 

 
”Tigeröring” är en steril hybrid mellan bäckröding och öring. Det är nog liten risk att den förväxlas 
med någon annan inhemsk fisk, men kan nog ge en del huvudbry om man inte känner till att kan 
förekomma. I vilda bestånd påträffas den mycket sällsynt. Utseendet kan vara mycket variabelt. 
Foto Magnus Bjurman. 
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Några exempel på hur öring kan variera i utseende. Prickmöstret är individuellt unikt för varje 
individ men det generella utseendet inom ett bestånd liknar ofta varandra. Utseendet m a p antal 
prickar, storlek, placering och färg kan variera väldigt mycket mellan bestånd och stammar. Sjö- 
eller havslevande individer är oftast silverblanka utan prickar eller med få/små svarta prickar. Hos 
vissa bestånd har t ex anal- och bukfenorna en vit nedre kant som hos röding, hos andra är det 
inte så. Kroppens grundfärg kan variera mellan bestånd men anpassas också efter den specifika 
platsens förutsättningar; skugga, djup, vattenfärg, e t c. Under lektiden byter de könsmogna 
fiskarna till en mer färgad teckning, t ex med bruna, röda eller lila färgtoner. Foto Stöt Ulrika 
Andersson, Daniel Larson, David Lundvall. 
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5.6.5 Gäddor (Esocidae) 
 
Inom familjen gäddfiskar, Esocidae förekommer bara en art i Sverige och övriga Europa. 
Fler arter förekommer dock i Asien och Nordamerika.  
 
 

5.6.5.1 Gädda (Esox lucius) 

 
Figur 38. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av gädda i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av gädda i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Gädda är en utpräglad rovfisk och lever huvudsakligen på fisk. Den leker i 
strandvegetationen tidigt om våren, ibland redan innan isarna helt hunnit smälta bort 
gärna på översvämmade gräsmarker. Den i förhållande till andra arter tidiga leken ger 
gäddans yngel ett litet försprång som gör att ynglen redan efter någon månad kan börja 
äta andra fiskars yngel. Fiskdieten gör även att gäddynglet växer fortare än andra arter. 
Första sommaren kan de uppnå så mycket som 10 – 20 cm i längd beroende på 
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födotillgång och den gångna sommarens väderförhållanden och vattentemperaturer. 
Som vuxen kan gäddan i enstaka fall komma upp i över 20 kg (>120 cm) men oftast blir 
den 3 – 10 kg (80 – 100 cm). 
 
Gäddans rovgirighet är omtalad och speciellt de små gäddorna kan ta och äta byten som 
är nästan lika stora som sig själva. Kannibalism är heller inte ovanligt. Stora gäddor 
kan genom sin förmåga att ta stora byten reglera mängden små gäddor och är dessutom 
många gånger de enda rovfiskarna som kan nyttja större individer av t ex braxen som 
byte. Det anses av många att det är viktigt att värna om stora gäddor av den 
anledningen för att de bidrar till att upprätthålla ett balanserat fiskekosystem. 
 

 
 
Gädda förekommer i stort sett hela landet, oftast med undantag för det rena kalfjället. 
Den förekommer talrikast i sjöar men förekommer även i en stor andel av alla 
vattendrag. I vattendragen påträffas den vanligtvis i de mer lugnflytande partierna men 
den uppträder även i mer strömmande och forsande miljöer fast då glesare. Den 
förekommer också i mycket små bäckar även om det då oftast är fråga om små individer 
som när den blir större kommer att söka sig till en sjö eller ett större vattendrag. 
 
Tidigare kapitel har nämnt att flera laxfiskarter har svårt att samexistera med gädda 
(se t ex kap 5.6.4.10). I mindre sjöar och tjärnar förekommer samexistens med laxfisk 
praktiskt taget inte alls, undantaget för enstaka fjällsjöar. I rinnande vatten är 
situationen lite annorlunda. Där är förekomst av gädda oftast inget hot mot förekomsten 
av laxfisk i vattendraget men många gånger har det säkerligen en betydande påverkan 
på laxfiskbestånden.  
 
Gädda är en mycket robust och tålig fiskart som har förmågan att frodas och överleva i 
de mest skiftande miljöer. Områden som saknar gädda är oftast ett resultat av att den 
inte har kunnat sprida sig dit på grund av att det finns barriärer eller vandringshinder 
som den inte kunnat passera (Spens 2008). Sådana kan utgöras av vattenfall eller 
mycket strida forsar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Stora gäddor har 
ett imponerande 
gap fyllt med 
sylvassa tänder. 
Gäddan på bilden 
var 102 cm. Foto 
Kenneth Nilsson. 
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Utplantering av gädda till sjöar som tidigare saknat gädda har orsakat att många 
bestånd av öring och röding försvunnit (t ex öring i Rämmasjön; Larsson 1950, röding i 
Gimmen; Molin 1933, röding i Rällsjön; Molin 1934). Gäddans goda förmåga och 
benägenhet att vandra längs vattendrag gör dessutom att utsättning i ett nytt vatten 
kan öppna möjligheten för den att sprida sig vidare på egen hand, både uppströms, 
nedströms och ”sidledes” till parallella vattendrag som är sammanbundna nedströms 
(Figur 7). Därmed kan och har den fått en spridning till betydligt fler vatten än vad som 
ursprungligen avsågs med utsättningen. 
 
Det stora antalet sjöar och tjärnar som har namn som antyder öringförekomst där det 
idag förekommer gädda ger en indikation om att dessa vatten troligtvis ursprungligen 
innehållit öring och/eller röding innan gädda spreds dit och att detta troligen skett i 
relativt sen tid eftersom de flesta kartor som varit så pass detaljerade att de innehåller 
namn på dessa ofta små sjöar är tillkomna under de senaste 100 åren (se kap kap 
5.6.4.10). 
 
Gädda är den näst vanligast förekommande arten i Dalarna och förekommer i ca 80 % av 
sjöarna och 45 – 70 % av vattendragen (Tabell 35 & 36). Bara abborre har en större 
spridning. Eftersom gädda kan leva i nästa alla typer av vattenmiljöer nästan oberoende 
av hur den övriga fiskartsammansättningen ser ut så är det enbart dess egen 
spridningsförmåga och utplanteringar som begränsningar dess utbredning i Dalarna. 
 
Lägst representation har gädda i små sjöar (Tabell 35). Detta beror på att de minsta 
sjöarna är vanligast förekommande längst upp i vattensystemen och dessa är svårast att 
kolonisera eller sprida sig till (med eller utan människans hjälp). Gäddan förekommer 
som högst upp till ca 800 möh i Dalarna (på Långfjället).  
 

 
 
De fåtal sjöar där gädda uppges ha försvunnit är tjärnar som rotenonbehandlats i syfte 
att inplantera öring och/eller röding (se kap 5.3.4 om rotenonbehandling). 
Vattenföroreningar har bara på någon eller några enstaka platser i Dalarna varit så 
kraftiga att gädda påverkats så att den dött ut. 
 
Direkt och indirekt spridning av gädda genom mänskliga utplanteringar har säkert 
pågått i alla tider men troligen accelererat sedan kunskapen om hur man på konstgjord 

 
 
 
 
 
 
Gädda är normalt ensamlevande 
och skyr artfränder förutom under 
lektid. Det händer dock att mindre 
gäddor uppträder tillsammans om 
det finns gott om byten på platsen. 
Foto David Lundvall. 
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väg kan befrukta, föda upp och transportera levande fisk ökade under mitten av 1800-
talet. Detta skedde samtidigt som kommunikationer - vägar och järnvägar byggts ut i 
tidigare väglösa områden och gav möjligheter till snabbare och effektivare transporter. 
 
Gädda var en väl sedd matfisk som gav god avkastning. Många gånger var den säkert 
också förhållandevis lättare att fånga året runt jämfört med många andra arter. Många 
andra arter lät sig endast fångas effektivt under lektiden med dåtidens fiskeredskap. 
Dess relativt stora storlek var säkerligen också tilltalande vilket följande citat från tidigt 
1900-tal indikerar: ”…men exempelvis i små skogssjöar, som blott innehålla abborre, blir 
denna vanligen på grund av sin stora fruktsamhet ofta mycket talrik och på grund därav 
småvuxen och förkrympt, s. k. tusenbröder. Dessa nödvuxna abborrpinnar äro ju av föga 
eller intet värde. Och i sådana sjöar kan det vara en god affär att inplantera gädda.” 
(Hammarström 1928). 
 
Bland annat finns uppgifter kring de omfattade utplanteringar av gäddrom och -yngel 
som pågick under stora delar av 1900-talet. Oftast rörde det sig om stödutsättningar, 
d v s där det redan fanns gädda men det utfördes även i helt nya vatten och bidrog 
därmed till artens expansion (Larsson 1950, Lindberg 1918). Stödutsättningar av 
gäddyngel har visat sig i de allra flesta fallen vara helt resultatlös då det visat sig att 
mängden vuxen fångstbar gädda oftast inte alls styrs av mängden yngel utan andra 
faktorer. 
 
Tabell 35. Antal och andel förekomster av gädda i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där gädda förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 3.7.2). 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Gädda är ingen utpräglad strömlevande fisk men förekommer ändå om än i låga 
tätheter även i flertalet av alla vattendrag. I Dalarna förekommer den i 38 – 60 % av 
vattendragen (Tabell 36). Vanligast är den i nära anslutning upp- eller nedströms sjö 
(Marcusson m fl 1997), men kan i princip påträffas var som helst i vattendragen. 
Förekomsterna är vanligare i större och lägre belägna vattendrag (Tabell 36). Detta är 
naturligt eftersom gädda kan påträffas i praktiskt taget alla vatten nedströms en 
konstaterad förekomst. Det är endast de mindre och högre belägna vattendragen dit 
gäddan ännu inte lyckats sprida sig. 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 7 / 88% 78 / 90% 193 / 81% 75 / 64% 84 / 60% 30 / 24% 467 / 64%
(79 / 91%) (197 / 83%) (76 / 64%) (86 / 61%) (31 / 24%) (476 / 65%)

10 - 50 ha 23 / 96% 152 / 89% 339 / 90% 148 / 77% 115 / 80% 98 / 54% 1 / 4% 876 / 79%
(155 / 91%) (349 / 93%) (149 / 78%) (118 / 83%) (99 / 55%) (894 / 80%)

50 - 100 ha 4 / 100% 58 / 97% 66 / 94% 29 / 81% 18 / 95% 24 / 83% 199 / 90%
(60 / 100%) (201 / 91%)

100 - 500 ha 8 / 100% 41 / 100% 88 / 98% 22 / 88% 39 / 91% 21 / 91% 219 / 94%
(90 / 100%) (23 / 92%) (40 / 93%) (223 / 96%)

500 - 1 000 ha 3 / 100% 10 / 100% 11 / 100% 4 / 100% 2 / 100% 1 / 100% * 31 / 100%
>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 9 / 100% 3 / 100% 3 / 100% * 26 / 100%

Totalt: 46 / 94% 349 / 89% 706 / 87% 281 / 74% 261 / 72% 174 / 43% 1 / 2% 1818 / 77%
(355 / 91%) (722 / 89%) (284 / 75%) (267 / 73%) (176 / 44%) (1851 / 79%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Små fiskar (byten) räds inte att närma sig en större gädda så länge de har god uppsikt över den 
och undviker att simma framför den, inom dess attackradie. Överaskningsmomentet är gäddans 
främsta jaktstrategi. Foto David Lundvall. 
 
I långa vattendrag med få lungsträckor och få sjöar inom vattensystemet, d v s stora 
avstånd till miljöer där det finns lämpliga lekmiljöer är den fåtalig och tätheterna 
mycket låga (i princip obefintliga). Fjätälven, Rotälven och Unnån är exempel på relativt 
branta vattendrag där gädda huvudsakligen hittas i några få tjärnar i vattendragens 
källområden. Många sträckor i dessa vattendrag ligger upp till flera mil från närmaste 
sjö. 
 
Elprovfiske har visat att gädda är vanligt förekommande även i små bäckar och att de i 
dessa miljöer oftast är små, vanligtvis 5 – 30 cm.  
 
Tabell 36. Antal och andel förekomster av gädda i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där gädda 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 
3.7.2). 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 13 / 45% 57 / 36% 109 / 33% 63 / 31% 66 / 38% 49 / 31% 1 / 17% 358 / 34%

(21 / 72%) (116 / 73%) (214 / 66%) (109 / 54%) (89 / 51%) (68 / 44%) (618 / 59%)
4 13 / 76% 58 / 62% 91 / 59% 35 / 57% 41 / 73% 25 / 58% * 263 / 62%

(16 / 94%) (90 / 96%) (140 / 92%) (47 / 77%) (47 / 84%) (30 / 70%) (370 / 87%)
5 4 / 50% 16 / 73% 17 / 53% 7 / 78% 7 / 78% 15 / 94% * 66 / 69%

(8 / 100%) (22 / 100%) (32 / 100%) (9 / 100%) (9 / 100%) (16 / 100%) (96 / 100%)
6 * 10 / 83% 21 / 91% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 38 / 90%

(11 / 92%) (23 / 100%) (41 / 98%)
7 * 15 / 88% 1 / 100% * * * * 16 / 89%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 32 / 52% 157 / 44% 239 / 37% 106 / 31% 119 / 43% 90 / 34% 1 / 17% 744 / 45%
(47 / 76%) (255 / 71%) (410 / 64%) (166 / 48%) (150 / 55%) (115 / 44%) (1144 / 70%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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Det enda vattendraget där arten uppges ha försvunnit är Bysjöån/Andån som mynnar i 
sjön Skattungen. Här skedde ett utsläpp av bränd kalk som dödade all fisk. Detta 
skedde 2004 och nu har gädda mest troligt återetablerat sig där eftersom det finns gädda 
i Bysjön uppströms och spridning nedströms går förhållandevis fort. 
 
Det finns en risk att gädda är överrepresenterad i enkätundersökningen p g a att den 
möjligen uppgivits slentrianmässigt då många uppfattar att den ”finns överallt”. Den 
kan också vara underrepresenterad i vattendrag och småtjärnar där den förekommer i 
låga tätheter. Gädda kan ibland begränsas av förekomsten på lämpliga lek- och 
uppväxtmiljöer. I mindre tjärnar som helt saknar vattenvegetation och som har täta 
abborrbestånd kan gädda ha svårt att genomföra lek och för ynglet att klara uppväxt 
den första sommaren i brist på skyddade uppväxtmiljöer. Abborrarna äter lätt upp 
gäddyngel som saknar skydd i form av vegetation eller annan ”struktur” (t ex stockar 
eller ris). 
 

 
Små gäddor uppehåller sig oftast i tät vegetation där de söker efter byte och samtidigt får skydd 
mot att bli uppätna av större gäddor eller fiskätande fåglar. Foto David Lundvall. 
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5.6.6 Abborrfiskar (Percidae) 
Familjen abborrfiskar finns representerad med tre arter i Sverige; abborre, gärs och gös. 
De är samtliga rovfiskar men mycket olika i storlek och anpassade till olika miljöer och 
föda. De känns igen på sina två ryggfenor varav den främre innehåller hårda och vassa 
fenstrålar. De har även vassa taggar på huvudet, t ex på gällocket. 
 

5.6.6.1 Abborre (Perca fluviatilis) 

 
Figur 39. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av abborre i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av abborre i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Abborre är den vanligast förekommande fiskarten i Dalarna och sannolikt även generellt 
den talrikaste. Arten är robust och klarar konkurrens och predation från andra arter 
bra. Den är även tålig och anpassningsbar och klarar de flesta typer av miljöer och 
vattenkemiska förhållnaden. Dess stora spridning ger även en indikation om detta. Även 
i ett Sverigeperspektiv torde abborre vara den vanligaste och mest spridda fisken. 
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Abborren leker tidigt på våren efter att isen gått. Rommen läggs på grunt vatten i långa 
spiralformade strängar som hängs upp på vegetation, rötter, ris eller andra strukturer. 
Ibland sker leken en bit upp i ett tillrinnande vattendrag. Efter kläckning simmar 
ynglen ut på öppet vatten där de lever av djurplankton i några veckor. Först efter att 
ynglen vandrat in strandnära samlar de sig i stim. Första sommaren når de en längd av 
4 – 8 cm. De unga abborrarna skiftar från planktondiet till en diet av huvudsakligen 
bottendjur vid omkring 10 cm i storlek.  
 
 

 
Små abborrar uppträder ofta i stim eller grupp när de söker efter föda som består av plankton och 
bottendjur. Bottendjur ”betas” från vattenvegetation (t v) eller botten. Foto David Lundvall. 
 
I takt med att abborren växer sig större går den mer och mer över till fiskdiet. Detta är 
det generella mönstret. I praktiken är inget av dessa dietskiften absoluta eller bestämda 
till en viss ålder eller storlek. Skillnader mellan fiskindivider, lokala 
födoförutsättningar, fisktäthet och andra faktorer som t ex konkurrens med andra arter, 
är det som avgör när och i vilken utsträckning födoskiftena sker. Under vissa situationer 
där konkurrensen om planktonfödan är liten (p g a få små individer), är det t ex inte 
ovanligt att i magarna från abborre på 35 – 40 cm längd hitta stora mängder 
djurplankton. Abborrar i den storleken äter annars vanligtvis nästan uteslutande fisk. 
 
De vuxna abborrarna kan variera mycket i storlek. Om förutsättningarna att övergå till 
fiskdiet är ogynnsamma avstannar fiskarnas tillväxt och de kanske inte uppnår mer än 
maximalt 15 – 20 cm. I motsatt fall med mycket gynnsamma förhållanden kan de uppnå 
över 50 cm i längd eller över 2 kg i vikt. Situationer där småvuxna individer som 
avstannat i tillväxt är speciellt vanligt i sjöar med abborre som enda förekommande art. 
I dessa sjöar talar man om tusenbrödrabestånd (se kap 5.3.2). Fenomenet tusenbröder 
uppkommer i situationer när födan begränsar fiskarnas tillväxt så mycket att inga eller 
extremt få individer uppnår ens 15 cm i längd.  
 
I de typer av sjöar som är vanligast förekommande i Dalarna är abborren oftast den 
dominerande arten. Undantagen utgörs av näringsrika sjöar som ofta ligger i 
slättlandsbygdernas jordbruksområden och i fjällsjöar. I de näringsrika sjöarna får 
abborren stå tillbaka för karpfiskar som mört och braxen som oftast dominerar i sådana 
miljöer. Till de flesta av fjällsjöarna har den inte kunnat sprida sig. Fjällmiljöerna kan 
dessutom vara klimatmässigt kärva för dess fortplantning och tidiga uppväxt samt att 
den missgynnas i konkurrensen gentemot laxfiskarna som är bättre anpassade till de 
kalla och vanligtvis näringsfattiga sjöarna i dessa miljöer. 
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Stora abborrar som denna (ca 35 cm) lever nästan uteslutande av mindre fiskar. Foto David 
Lundvall. 
 
I Dalarna förekommer abborre totalt i mer än 90 % av sjöarna (Tabell 37). Mönstret 
visar att andelen sjöar som arten förekommer i är avtagande mot högre belägna sjöar 
och mindre sjöstorlek. Detta pekar på att det som regel är endast är i de sjöar som ligger 
högst upp i vattensystemen som ibland saknar abborre.  
 
Abborre har som många andra fiskarter ”burits omkring” av människan och planterats 
ut på många ställen vilket sannolikt utökat dess ursprungliga utbredning kraftigt 
genom historiens gång. Dokumentation om utplanteringar eller spridning av abborre är 
dock mycket knapphändig. Andra arter, ofta storvuxna arter som antingen var ”nya” 
(t ex braxen, sutare) eller ansågs ha ett större marknadsvärde (t ex röding, öring, lax) är 
oftare omnämnda i äldre källor eller omfattas av myndigheters ärenden och beslut som 
därmed gått att spåra och belägga. 
 
Att flytta abborre från ett vatten till ett annat är dessutom mycket lätt och kunde 
genomföras praktiskt på en enskild persons initiativ utan större förberedelser eller 
kostnader. Abborre var lätt att anskaffa och den är tålig och därför lätt att transportera. 
Få stam- eller kolonisationsindivider behövdes för att etablera ett nytt bestånd. Troligen 
räckte det med att flytta en handfull fiskar eller ett par romsträngar som lätt kunde 
samlas in under lektid. 
 
Spridning av abborre pågår alltjämt och det finns flera exempel från Dalarna på 
introduktioner som skett under 1990-talet. Dessa har i de flesta fall skett av okunskap 
om de konsekvenser det kan leda till. I en sjö med exempelvis öring och elritsa kan en 
nyetablering av abborre leda till en kraftig minskning eller rentav utdöende av de 
försnämnda arterna. Ett väldokumenterat exempel på detta redovisas i kapitlet om 
främmande arter (se kap 4.6.4, Figur 8).  
 
De fall där abborre försvunnit från sjöar där den tidigare förekommit utgörs i samtliga 
fall utom ett av sjöar som genomgått rotenonbehanling (11 st). Syrebrist var orsaken till 
utdöendet i den elfte sjön. Säkerligen finns fler vatten där abborre dött ut men dessa har 
inte framkommit i denna undersökning.  
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Tabell 37. Antal och andel förekomster av abborre i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där abborre förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Utbredningsmöstret i Dalarnas vattendrag visar att abborren är ovanligare i små 
vattendrag och med ökande höjdbelägenhet (Tabell 38). Abborre är en utpräglad 
sjölevande fiskart men den förekommer även i de flesta vattendrag. Om vattendraget 
innehåller få lungflytande sträckor eller om avståndet till närmsta sjö är stort så är dock 
tätheterna av abborre i vattendrag generellt sett låga. Ibland förekommer bara enstaka 
individer sporadiskt i sådanana vattendrag.  
 
Abborre i mindre vattendrag påträffas oftare i närheten av sjöars in- och utlopp. Större 
vattendrag innehåller som regel mer lugna biotoper som passar abborre bättre. 
 
Orsakerna till utdöenden i de vattendrag där tidigare förekomst av abborre uppgivits 
försvunnen enligt enkätundersökningen är försurning, utsläpp och uttorkning (torrfåra, 
där vattnet letts till annan, konstgjord fåra). 
 
 
Tabell 38. Antal och andel förekomster av abborre i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där abborre 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 7 / 88% 79 / 91% 206 / 87% 95 / 81% 118 / 84% 65 / 51% 570 / 78%
(80 / 92%) (210 / 88%) (96 / 81%) (69 / 54%) (580 / 79%)

10 - 50 ha 24 / 100% 161 / 94% 345 / 92% 174 / 91% 132 / 92% 129 / 72% 965 / 87%
(164 / 96%) (353 / 94%) (175 / 91%) (133 / 93%) (132 / 73%) (981 / 88%)

50 - 100 ha 4 / 100% 56 / 93% 69 / 99% 36 / 100% 18 / 95% 28 / 97% 211 / 95%
(60 / 100%) (215 / 97%)

100 - 500 ha 8 / 100% 41 / 100% 88 / 98% 24 / 96% 42 / 98% 19 / 83% 222 / 96%
(90 / 100%) (25 / 100%) (225 / 97%)

500 - 1 000 ha 3 / 100% 10 / 100% 11 / 100% 4 / 100% 2 / 100% 1 / 100% * 31 / 100%
>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 9 / 100% 3 / 100% 3 / 100% * 26 / 100%

Totalt: 47 / 96% 357 / 91% 728 / 90% 336 / 88% 315 / 86% 242 / 60% 2025 / 86%
(365 / 93%) (742 / 92%) (339 / 89%) (316 / 87%) (249 / 62%) (2058 / 87%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 11 / 38% 55 / 34% 97 / 30% 68 / 34% 54 / 31% 24 / 15% 309 / 29%

(12 / 41%) (310 / 29%)
4 10 / 59% 61 / 65% 85 / 56% 35 / 57% 31 / 55% 16 / 37% * 238 / 56%

(16 / 94%) (91 / 97%) (143 / 93%) (47 / 77%) (48 / 86%) (33 / 77%) (378 / 89%)
5 4 / 50% 16 / 73% 15 / 47% 5 / 56% 5 / 56% 15 / 94% * 60 / 63%

(8 / 100%) (22 / 100%) (31 / 97%) (8 / 89%) (9 / 100%) (16 / 100%) (94 / 98%)
6 * 9 / 75% 23 / 100% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 39 / 93%

(10 / 83%) (40 / 95%)
7 * 15 / 88% 1 / 100% * * * * 16 / 89%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 27 / 44% 157 / 44% 221 / 35% 109 / 32% 95 / 35% 56 / 21% 665 / 41%
(38 / 61%) (194 / 54%) (295 / 46%) (124 / 36%) (116 / 42%) (74 / 28%) (841 / 51%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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Liksom med gädda kan abborre vara slentrianmässigt rapporterad då den allmänt anses 
finnas ”överallt”. Det finns därför en viss risk att förekomsten kan vara överskattad i 
några fall. 
 
Inga egentliga förväxlingsrisker föreligger. I de fall där det skulle kunna tänkas inträffa 
är det troligen någon av arterna gärs eller gös som misstas vara abborre (se foton sist i 
kap 5.6.6.2 om gärs nedan). Möjligen kan det motsatta förekomma i enstaka fall, d v s 
att abborrar med udda utseende kan tas för gös eller gärs. Ibland uppträder avvikande 
individer med förvånansvärd variation i färg och form.  
 

 
Denna abborre har ett avvikande gult utseende men kanske inte på så sätt att den riskerar att 
förväxlas med någon annan art. Ibland kan man även påträffa individer med liknande blå eller röda 
pigmentförändringar. Foto David Lundvall. 
 



 
164 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

5.6.6.2 Gärs (Gymnocephalus cernua) 

 
Figur 40. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av gärs i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av gärs i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Gärs är en liten abborrfisk vars maximala storlek uppgår till ungefär 25 cm men 
normalt är exemplar på över 12 - 15 cm ovanliga. Den är mycket slemmig kallas därför 
av många för snorgärs. Den upplevs också vara rejält taggig på grund av taggar på 
huvud och gällock samt alla de hårda och vassa rygg- buk och analfenorna.  
 
Gärs är vanligast förekommande i sjöar och större lugnflytande vattendrag. Det är en 
art som vanligtvis inte påträffas speciellt högt ovan högsta kustlinjen (HK). Detta får 
man förmoda, bero på att arten inte är speciellt benägen och/eller har dålig förmåga att 
vandra uppströms i strömmande vatten. Gärs är dessutom en art som inte i någon större 
utsträckning avsiktligt flyttats eller planterats ut till nya vatten av människan. Troligen 
för att dess användning och betydelse för hushållningen har varit liten i äldre tider. Det 
finns dock några exempel på fall där den oavsiktligt följt med vid utplanteringar av 
andra arter. 
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Den är en bottenfisk som livnär sig av insektslarver och andra små ryggradslösa djur. 
Leken inträffar under våren och rommen avsätts på stenar och växtdelar, ibland en bit 
upp i ett tillrinnande vattendrag (Muus & Dahlström 1981). 
 
Förekomsterna av gärs i Dalarna följer tydligt det generella mönstret som nämnts ovan; 
att den stora majoriteten ligger under eller strax över HK (ca 200 m ö h i Dalarna, 
Tabell 39 & 40). I några enstaka fall finns förekomster som ligger ganska högt ovan HK. 
Kanske går det att anta att dessa i de flesta fall har tillkommit oavsiktligt genom att den 
följt med utsättningar av andra arter (t ex Filipsson 1994) eller där den använts som agn 
och överblivna agnfiskar obetänksamt släppts ut. Arten har därefter kunnat sprida sig 
nedströms. 
 
Tabell 39. Antal och andel förekomster av gärs i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där gärs förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Arten förekommer ända upp till Tornedalen i norr och utbredningen ser ut att följa 
högsta kustlinjen även i norra Sverige (Figur 40, infällda Sverigebilden). Den 
huvudsakliga utbredningen ovan HK i Dalarna finns i anslutning till Västerdalälven och 
i de övre delarna av Kolbäcksåns vattensystem. 
 
I Dalarnas vattendrag uppvisar gärs ett mycket tydligt och konsekvent 
förekomstmönster med avtagande förekomst i mindre vattendrag och mot höjd över 
havet (Tabell 40). Gärs förekommer troligen allmänt i de lugnare delarna av de större 
vattendragen och älvarna. I mindre vattendrag har den vid elprovfiske dock endast 
fångats ett fåtal gånger i Dalarna och då nästan alltid i nära anslutning till sjöar. I 
mindre rinnande vatten är den därför troligen endast sporadiskt förekommande på vissa 
delsträckor.  
 
  

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 11 / 13% 4 / 2% 2 / 2% 18 / 2%
(5 / 63%) (15 / 17%) (5 / 2%) (27 / 4%)

10 - 50 ha 16 / 67% 41 / 24% 21 / 6% 2 / 1% 80 / 7%
(18 / 75%) (58 / 34%) (37 / 10%) (3 / 2%) (116 / 10%)

50 - 100 ha 4 / 100% 31 / 52% 10 / 14% 1 / 5% 46 / 21%
(40 / 67%) (19 / 27%) (64 / 29%)

100 - 500 ha 8 / 100% 22 / 54% 22 / 24% 1 / 4% 53 / 23%
(26 / 63%) (35 / 39%) (70 / 30%)

500 - 1 000 ha 2 / 67% 9 / 90% 5 / 45% * * 16 / 52%
(3 / 100%) (17 / 55%)

>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 6 / 67% 0 / 0% * * 17 / 65%
(1 / 33%) (18 / 69%)

Totalt: 32 / 65% 124 / 32% 68 / 8% 5 / 1% 1 / 0% 230 / 10%
(39 / 80%) (158 / 40%) (107 / 13%) (7 / 2%) (312 / 13%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Tabell 40. Antal och andel förekomster av gärs i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där gärs 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Gärs är en småvuxen fiskart som inte alltid är så känd bland allmänheten. Ibland 
förekommer den dessutom i glesa bestånd och fångas då sällan med konventionella 
fiskeredskap. Möjligen kan därför antalet förekomster vara lite underskattade.  
 
Det finns en förväxlingsrisk om än liten mellan gärs och abborre. Arterna kan likna 
varandra under vissa förhållanden och storleksstadier. Möjligen kan gärs också 
förväxlas med gös och då uppfattas som en liten gös. Gärs har liksom gös ögon som 
reflektera ljus (likt kattdjur) om man lyser på dem. Detta är en anpassning av ögat för 
att kunna se bättre nattetid och under dåliga ljusförhållanden på djupt vatten. 
 
 

 
Abborre (ca 5 cm, överst t v), gärs (11 cm, nederst t h) och gös (8 cm, t h) är alla abborrfiskar och 
förväxlas ibland med varandra. Gärs är den art som kanske är minst känd, och den som inte 
känner till den kanske kan tro att det är en liten gös eller abborre. Foto David Lundvall (abborre), 
Stöt Ulrika Andersson (gärs) och Anders Stenström (gös). 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 1% 1 / 0% 3 / 0%
4 5 / 29% 6 / 6% 2 / 1% * 13 / 3%
5 4 / 50% 3 / 14% 4 / 13% * 11 / 11%

(4 / 18%) (12 / 13%)
6 * 4 / 33% 6 / 26% 0 / 0% * 10 / 24%

(12 / 100%) (19 / 83%) (1 / 100%) (32 / 76%)
7 * 9 / 53% 1 / 100% * * * * 10 / 56%

(15 / 88%) (16 / 89%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 10 / 16% 25 / 7% 14 / 2% 0 / 0% 49 / 3%

(11 / 18%) (40 / 11%) (27 / 4%) (1 / 0%) (79 / 5%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.6.3 Gös (Sander lucioperca) 

 
Figur 41. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av gös i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av gös i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Magnus Hagström. 
 
Gös är en storvuxen rovfisk och den huvudsakliga födan är fisk. Den kan under 
gynnsamma förhållanden nå vikter kring 10 kg. Den är specialist på att jaga vid dåliga 
siktförhållanden och gynnas av näringsrikt och grumligt vatten eller mörker vilket gör 
att den ofta är mest aktiv nattetid. Gös lever av fisk som den ofta jagar på öppet vatten i 
den fria vattenmassan. 
 
Den är en varmvattenart som i Dalarna lever på gränsen av sitt utbredningsområde i 
inlandet. Söder om Dalarna finns den spridd i inlandet men längre norrut förekommer 
den huvudsakligen längs Östersjökusten och kustnära där klimatet är lite mildare 
jämfört med inlandet. Den förekommer med detta mönster ända upp till Torneälv längst 
i norr. Arten är huvudsakligen sjölevande men förekommer även i större lugnflytande 
vattendrag bl a i Dalälven. 
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Leken sker på våren/försommaren och rommen vaktas fram till kläckning av hanen. 
Ynglet har en snabb tillväxt och behöver komma upp i en storlek över 10 cm första 
sommaren för att chanserna till fortsatt överlevnad ska vara goda. Tillväxttakten är 
fortsatt god de första åren och de kommer på 3 – 4 år upp i en storlek av 30 - 35 cm. 
(Kullander m fl 2012). Sveriges hittills äldsta registreade gös fångades 2012 i sjön Gopen 
nordväst om Falun. Den vägde ca 3 kg och härrör från en utsättning på 1980-talet. 
SLU:s sötvattenlaboratorium åldersbestämde den till 28 år (Kokkin muntl). 
 
Gös är en mycket uppskattad mat- och sportfisk. Av det skälet har utsättningar 
genomförts i många vatten. I Dalarna har organiserade utsättningar av gös genomförts 
periodvis sedan slutet av 1800-talet (Hushållningssällskapet 1850 - 1969). Fortlevande 
bestånd har dock endast lyckats etablera sig i mindre än en handfull vatten. 
 
Under 1700-talet fanns gös troligen endast i och i nära anslutning till Dalälven upp till i 
höjd med Hedemora/Husby. ”Gjös träffas här någon enda gång i Elfwen, men lärer icke 
finnas i detta Höfdinge-döme i någon sjö.” (Hülphers 1762). Även idag tycks den gräns 
där arten lyckas upprätthålla självreproducerande bestånd gå i ungefär samma område. 
Linné (1734) omnämner dock i sin dagbok från den Dalaresa han genomförde att gös 
skulle finnas i Siljan. Detta förefaller dock som högst osannolikt då Siljan inte alls har 
några av de egenskaper som gösen föredrar mest; varmt och gärna grumligt vatten. 
 
Med början på 1880-talet påbörjades de första organiserade utsättningarna i Dalarna. 
Siljan undersöktes redan 1874 för att ”…gifva utlåtande i fråga om inplantering af 
fisksorten gös i Siljan.” (Pettersson 1875). Det dröjde dock till 1896 innan den första av 
totalt 17 utsättningar av gösrom genomfördes i Siljan (Hushållnings-sällskapet 1850 -
 1969).  
 
Utsättningarna av gös i Siljan pågick fram till 1918 och vid tre tillfällen kompletterades 
romutsättningarna med vuxen stamfisk. Återfångsterna var få och sannolikt skälet till 
att utsättningarna i Siljan upphörde. Under 1980/-90-tal genomfördes åter några 
utsättningar i Siljan. Enstaka återfångster av vuxen fisk har erhållits från dessa 
utsättningar (Axelsson muntl.), men utsikterna för att etablera ett bestånd eller få ett 
godtagbart utbyte av utsättningarna torde vara små. 
 
Gös omnämndes inte i den redogörelse av Barkensjöarnas fiskarter från slutet av 1800-
talet (Trybom 1897). De utsättningar som utfördes ”vid Söderbärke” 1891 med vuxen 
”stamfisk” (30 st) från Mälaren (Anonym 1892) indikerar att det sannolikt var en 
förstagångsintroduktion till området och inte en stödutsättning. År 1894 utfördes 
ytterligare en utsättning av stamfisk och befruktad rom i sjön Väsman uppströms 
Barkensjöarna (Anonym 1895). Utsättningarna i Väsman och Barkensjöarna 
kompletterades med vardera en romutsättning 1913 respektive 1916 (Gustafsson 1914 & 
1917). Det har även genomförts utsättningar i Barkensjöarna under sent 1900-tal och 
numera uppges det ha etablerats ett reproducerande bestånd i Barkensjöarna, om än 
svagt (SLU 2012b).  
 
Under perioden kring sekelskiftet 18-/1900 var intresset för gös stort, inte bara i ovan 
nämnda sjöar. Mellan åren 1881 - 1930 genomfördes utsättning av rom, yngel eller 
stamfisk vid sammanlagt ca 150 tillfällen i ett 50-tal sjöar och en handfull vattendrag 
(Hushållnings-sällskapet 1850 - 1969). Utsättningarna av gös kulminerade 1907 för att 
sedan avta fram till 1930 varefter det utfördes endast sex utsättningar fram till 1960 
(Bilaga 1; Figur 1:II). Efter 1980 har det återigen skett en del utsättningar men mycket 
få tycks ha lyckats bra. 
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Barkensjöarna vid Smedjebacken, Dalälven i höjd med Dala-Husby samt sjön Amungen 
(Dala-Husby) utgör troligen nordlig och västlig gräns för förekomster med 
självuppehållande gösbestånd i Dalarna. Övriga förekomster som redovisas här 
upprätthålls med hjälp av utsättningar eller kan vara inaktuella. De sjöar där gös 
uppges ha försvunnit (Figur 41, rödfärgade sjöar) härrör samtliga från äldre misslyckade 
utsättningar där arten dött ut på grund av dålig överlevnad och/eller utebliven 
fortplantning. 
 
Tabell 41. Antal och andel förekomster av gös i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där gös förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Gös är en varmvattenälskande fisk som föredrar stilla eller lugnflytande vatten. Dess 
förekomst i vattendrag begränsas därför oftast till stora vattendrag (älvar) på sträckor 
nedströms sjöar som därigenom har lite varmare vatten. Undantag förekommer dock. 
Gös förekommer exempelvis i Råne- och Torneälvarnas nedre lopp nära polcirkeln. I 
Dalarna förekommer vattendragslevande självföryngrande gösbestånd sannolikt endast i 
nedre Dalälven och på vissa vattendragssträckor mellan sjöar med reproducerande 
bestånd i södra Dalarna. 
 
Tabell 42. Antal och andel förekomster av gös i vattendrag grupperade efter vattendragsordning 
(vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över havet (möh). Värden till 
vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där gös förekommer och värden till höger 
om snedstreck utgör den andel (%) av samliga vattendragssträckor inom respektive grupp där 
arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Gösen förväxlas som regel inte med andra arter, men små individer kan kanske misstas 
för att vara abborre eller gärs (se foton sist i kap 5.6.6.2 om gärs ovan). Osäkerheter 
kring artens utbredning i Dalarna kan vara att förekomster efter utsättningar möjligen 
kan vara inaktuella, d v s att arten kan ha dött ut i dessa sjöar eftersom de vanligtvis 
inte reproducerar sig i dessa vatten. 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 1% 1 / 0%
10 - 50 ha 10 / 42% 2 / 1% 2 / 1% 14 / 1%

50 - 100 ha 3 / 75% 5 / 8% 8 / 4%
100 - 500 ha 8 / 100% 8 / 20% 1 / 1% 17 / 7%

500 - 1 000 ha 3 / 100% 5 / 50% 2 / 18% * * 10 / 32%
>1 000 ha 1 / 100% 6 / 60% * 7 / 27%

Totalt: 25 / 51% 27 / 7% 5 / 1% 57 / 2%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 1 / 0%
4 5 / 29% 1 / 1% * 6 / 1%
5 2 / 25% * 2 / 2%
6 * *
7 * 1 / 6% * * * * 1 / 6%
8 2 / 100% 1 / 100% * * * * * 3 / 100%

Totalt: 10 / 16% 3 / 1% 13 / 1%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.7 Karpfiskar (Cyprinidae) 
Karpfiskarna är en stor och artrik grupp som finns spridd över nästan hela världen. I 
Sverige är de flesta arterna blanka i olika nyanser mellan silver, guld och koppar. 
Representanterna inom denna fiskfamilj kallas ibland för mörtfisk eller vitfisk (inte att 
förväxlas med engelskans White fish som avser sikfiskar). Det är inte ovanligt att de 
olika karpfiskarterna korsar sig med varandra vilket då oftast ger upphov till sterila 
hybrider, även om det ibland förekommer fertila hybrider mellan vissa 
artkombinationer. Flera av de svenska arterna är relativt tåliga mot låga syrgashalter. 
De flesta arterna livnär sig av plankton, bottendjur, alger eller vegetabilier. Några 
undantag finns, bl a asp. 
 

5.6.7.1. Asp (Aspius aspius) 

 
Figur 42. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av asp i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av asp i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Hannu Edman. 
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Asp är en storvuxen rovfisk som lever av mindre fiskar men även av grodor och 
andungar. Det är den enda av våra karpfiskar som är utpräglat rovlevande och den har 
en utskjutande underkäke som är kännetecknande för de flesta rovfiskar. Den kan 
uppnå en storlek på 8 – 10 kg i Sverige men kan bli större i de sydliga delarna av sitt 
utbredningsområde (Centraleuropa). Asp förekommer i ett område från Tyskland och 
norra Grekland till södra Sverige och Finland bort mot Aralsjön och Kaspiska havet 
(Muus & Dahlström 1981, Kottelat & Freyhof 2007). Dalarna och Dalälven utgör dess 
nordligaste utbredning i Sverige och troligen är det klimatet som begränsar dess 
utbredning mot norr.  
 
Leken sker på våren/försommaren i kanten av snabbt strömmande vatten. Behovet att 
kunna vandra till lämpliga vattendragssträckor för att leka i kombination med att de 
flesta större vattendrag är utsatta för omfattande utbyggnad för vattenkraftändamål 
har gjort att aspen har minskat kraftigt i modern tid. På senare tid har bestånden 
stabiliserats och kanske återhämtat sig något. Arten är för närvarande placerad i 
hotkategorin nära hotad/NT (Artdatabanken 2013). 
 
I äldre tider var asp vanligare och den fångades för konsumtion och kunde köpas på 
fiskmarknader. Åren 1866 – 67 annonserades marknadspriser för fisk i Västerås vid 
flera tillfällen i dagspressen (Dalpilen). Asp betingade enligt dessa annonser ett pris av 
25 öre/skålpund (skålpund = 425 g). Det var ungefär samma pris som för gädda och 
braxen som kostade 20 – 25 öre/skålpund. Vid något tillfälle i maj, under leken får man 
förmoda var priset lägre; 14 – 16 öre/skålpund (Anonym 1866). 
 
Dalälven utgör artens norra utbredningsgräns i Sverige men den har troligen aldrig 
varit speciellt talrik här och är numera den i det närmaste försvunnen. I Dalälven inom 
Dalarna finns inga kända observationer eller fångster från de senaste årtiondena. I 
Dalälvens nedersta del nedströms Älvkarleby förekommer asp som på senare år fångats 
sporadiskt (Dahlén muntl). 
 
I Kolbäcksåns vattensystem uppges asp förekomma i flera av sjöarna längs åns huvud-
fåra bl a Barkensjöarna. Även här är aktuella fångstuppgifter eller observationer knapp-
händiga. En fångst från Södra Barken under 1970-talet är dock känd (Salminen muntl).  
 
Asp har i likhet med många andra fiskarter varit föremål för utsättningar. Möjligen har 
aspen i Dalälven sitt ursprung i utplanteringar från slutet av 1800-talet. Åtminstone 
verkar det vara så för den del av älven som ligger inom Dalarna. Utsättningar av 
enstaka stora individer tyder på detta. Med början på 1870-talet genomfördes några 
utplanteringar av asp under en tidsperiod av 30 år. De första i sjön Nävden vid Avesta 
utfördes under 1870-talet med befruktad rom och tycks ha misslyckats helt (Pettersson 
1879 & 1882).  
 
”Aspfiske med not försiggick med särskildt tillstånd af konungens befallningshafvande 
och under vederbörlig tillsyn i ån i Westerås i torsdags och fredags förra veckan för 
erhållande af rom och mjölke af detta fiskslag för utplantering deraf dels inom Westerås 
och dels inom Falu län. Den fångade fisken, hvilken erhölls i betydande myckenhet, blef 
efter romtagningen åter utsläppt i ån” (Anonym 1881). Konungens befallningshafvande 
syftar på landshövdingen som vid den tiden ägde rätten att fiska asp i Svartån vid 
Västerås (Degerman 2002).  
 
Av ovanstående citat att döma kan man misstänka att aspen ansågs värdefull eller 
redan då började bli ovanligare eftersom romtäkten skedde under mycket kontrollerade 
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former. Notera speciellt att föräldrafiskarna återutsattes efter att ha tömts på rom och 
mjölke. Degerman (2002) presenterar uppgifter på att fisket i Mälaren, varifrån 
utsättningsmaterialet togs, var avtagande under andra halvan av 1800-talet och att det 
då slöts flera frivilliga överenskommelser som begränsade användningen av vissa 
fiskemetoder.  
 
År 1883 utfördes en utsättning av 9 aspar med storlekar av 2,5 – 5 kg styck tillsammans 
med befruktad rom som utsattes i Bysjön som ligger i Dalälvens huvudfåra nedströms 
Avesta (Pettersson 1884). En av de utsatta vuxna fiskarna återfångades i Dalälven året 
efter (Pettersson 1885).  
 
Vid månadsmarknaden i Hedemora i maj år 1900 salufördes asp till ett pris av 70 öre 
per kg (Anonym 1900). Som jämförelse kan nämnas att gädda betingade 55 – 60 öre/kg 
och gös 1,25 kr/kg. Att asp salufördes där behöver inte betyda att den fångats i 
närområdet men asp uppges i enkätundersökningen förekomma/förekommit i Dalälven 
vid Hedemora. I övrigt finns inte många uppgifter om aspens fortsatta överlevnad och 
utveckling i Dalälven men den tycks åtminstone ha levt kvar till sent 1900-tal. Ekman 
(1922) nämner att asp finns i Bysjön och den anses bland lokalbefolkningen fortfarande 
förekomma men inga säkra fångster eller observationer kan uppges under de senaste 20 
– 30 åren. 
 
Det verkar ha funnits ett stort intresse för att introducera asp i flera Dalasjöar under 
det sena 1800-talet men det var svårt att få ta på utsättningsmaterial och rom. Flera 
misslyckade försök att få tag på vuxen asp eller rom till utsättning mellan åren 1885 – 
1900 vittnar om detta (Hushållningssällskapet 1850 - 1969). Åren 1896 och 1897 gick det 
att få fram rom för utsättning i Siljan (Gustafsson 1897, Anonym 1898). Dessa två 
romutsättningar misslyckades och det är dessa som visas med den rödmarkeing av 
Siljan i Figur 42. 
 
Tabell 43. Antal och andel förekomster av asp i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där asp förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Asp har troligen förekommit i hela den nedre delen av Dalälven samt en bit upp i en del 
av dess större anslutande biflöden. I Kolbäcksån och Barkensjöarna förekommer asp 
men dess nuvarande status är mycket osäker. 
 
Det finns en viss risk att asp till namnet kan förväxlas med en sikvariant som också 
kallas asp eller aspsik. Nutida och historiska förekomster i materialet från Dalarna 
bedöms dock ej vara förväxlingar. Däremot är risken att arten dött ut och att redovisade 
förekomster inte längre gäller. Små aspar kan även förväxlas med andra karpfiskar som 
t ex mört, stäm, id, etc. Större exemplar kan kanske bara förväxlas med id och möjligen 
färna. Den sistnämnda förekommer ej i Dalarna. 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha
10 - 50 ha

50 - 100 ha
100 - 500 ha 1 / 2% 1 / 0%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 1 / 10% * * 3 / 10%
>1 000 ha 2 / 20% * 2 / 8%

Totalt: 2 / 4% 4 / 1% 6 / 0%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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5.6.7.2 Benlöja (Alburnus alburnus) 

 
Figur 43. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av benlöja i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av benlöja i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Benlöja är en liten silverblank karpfisk som lever nära ytan huvudsakligen utanför 
vattenvegetationsbältet. Vintertid lever den likt de flesta karpfiskar djupare. Den lever 
av plankton och landlevande insekter som den fångar på vattenytan. Den förekommer i 
sjöar och långsamt rinnande vattendrag. Det är sällsynt att storleken övergår 15 cm och 
som mest blir den 20 cm. Lektiden kan vara både utdragen och variera mellan sjöar och 
inträffar vanligtvis i maj – juli över stenig botten ofta i strandkanten. Tillväxten de 
första åren är långsam (Muus & Dahlström 1981). 
 
Generellt tycks utbredningen i Sverige vara begränsad av klimat och/eller naturliga 
spridningshinder (Figur 43, infällda Sverigekartbilden). Benlöja är en art som inte har 
flyttats runt så mycket av människan även om det finns enstaka dokumenterade 
exempel på utplanteringar (Pettersson 1879, Gustafsson 1899, Lindberg 1911). 
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Benlöjans utbredning i Dalarna är tydligt kopplad till dalgångarna där de större 
vattendragen rinner fram. Sjöarna där den förekommer ligger nästan samtliga under 
300 m ö h (Tabell 44 & 45). Förekomsterna som i enkätundersökningen uppgivits finnas 
över denna nivå är sannolikt felaktiga (se nedan om förväxlingsrisker). Arten är också 
oftare förekommande i större sjöar och vattendrag (Tabell 44 & 45). 
 
Tabell 44. Antal och andel förekomster av benlöja i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där benlöja förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 3.7.2). 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
 
 

 
En liten benlöja som fångade vid elprovfiske i 
ett mindre snabbt strömmande vattendrag 
ungefär mitt mellan två sjöar; 2,5 km 
neströms den övre sjön som den troligen 
”spillt” nedtröms ifrån. Den hade slagit sig 
tillsammans med ett stim med elritsor (ca 
250 st), av ungefär samma storlek som också 
fångades vid samma tillfälle. Foto David 
Lundvall. 
 
 

De stora sjöarna Amungen, Skattungen, 
Orsasjön, Siljan och Venjansjön samt 
Västerdalälven utgör en ungefärlig 
utbredningsgräns mot norr och 
nordväst. De allra nordligaste 
förekomsterna i Horrmundsjösystemet 
är lite osäkra (Figur 43). Upprepade 
provfisken i Horrmunden har inte 
kunnat påvisa förekomst benlöja och 
enligt en boende vid sjön så har benlöja 
funnits men ska ha försvunnit från sjön i 
relativt sen tid. 
 
Benlöja är vanlig i lugnflytande 
Dalarnas större vattendrag (Figur 43, 
Tabell 45). Det händer dock att enstaka 
individer påträffas i mindre snabbt 
strömmande vattendrag. Förekomster i 
mindre vattendrag ligger alltid i nära 
anslutning till större åar och älvar. 

Benlöja förväxlas ibland med siklöja. Arterna liknar varandra men förväxlas kanske inte 
lika ofta utseendemässigt som språkligt. Ofta benämns båda arterna med namnet löja. I 
norra Sverige kallas nämligen siklöja för löja medan man i södra delen av landet kallar 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 10 / 11% 3 / 1% 14 / 2%
(3 / 38%) (14 / 16%) (7 / 3%) (24 / 3%)

10 - 50 ha 16 / 67% 31 / 18% 23 / 6% 2 / 1% 72 / 6%
(40 / 23%) (43 / 11%) (101 / 9%)

50 - 100 ha 4 / 100% 26 / 43% 13 / 19% 4 / 11% 1 / 5% 48 / 22%
(35 / 58%) (18 / 26%) (62 / 28%)

100 - 500 ha 5 / 63% 17 / 41% 20 / 22% 2 / 8% 3 / 7% 47 / 20%
(7 / 88%) (25 / 61%) (25 / 28%) (3 / 12%) (63 / 27%)

500 - 1 000 ha 2 / 67% 7 / 70% 5 / 45% 1 / 25% * * 15 / 48%
(3 / 100%) (9 / 90%) (18 / 58%)

>1 000 ha 1 / 100% 9 / 90% 5 / 56% 1 / 33% * * 16 / 62%
(6 / 67%) (17 / 65%)

Totalt: 29 / 59% 100 / 26% 69 / 9% 7 / 2% 7 / 2% 212 / 9%
(34 / 69%) (132 / 34%) (104 / 13%) (8 / 2%) (285 / 12%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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benlöja för löja. Det händer även att småvuxen sik misstas vara siklöja som när den 
benämns löja kan misstolkas vara benlöja. För ett par sjöar som omfattades av 
enkätundersökningen uppgavs benlöja förekomma medan provfisken i sammma sjöar 
endast fångade mycket småvuxen sik. I dessa fall var det troligen fråga om en sådan 
dubbelförväxling, d v s både språklig och utseendemässig förväxling. 
 
 
Tabell 45. Antal och andel förekomster av benlöja i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där benlöja 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster (se kap 
3.7.2). 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 1 / 1% 7 / 2% 1 / 1% 10 / 1%

(2 / 1%) (11 / 1%)
4 1 / 6% 11 / 12% 8 / 5% 3 / 5% * 23 / 5%

(13 / 14%) (10 / 7%) (27 / 6%)
5 1 / 13% 6 / 27% 6 / 19% * 13 / 14%

(6 / 75%) (18 / 82%) (16 / 50%) (40 / 42%)
6 * 3 / 25% 6 / 26% 1 / 100% * 10 / 24%

(12 / 100%) (13 / 57%) (26 / 62%)
7 * 9 / 53% 1 / 100% * * * * 10 / 56%

(15 / 88%) (16 / 89%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 4 / 6% 31 / 9% 28 / 4% 1 / 0% 4 / 1% 68 / 4%

(10 / 16%) (61 / 17%) (47 / 7%) (123 / 8%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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5.6.7.3 Björkna (Blicca bjoerkna) 

 
Figur 44. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av björkna i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av björkna i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Lars Fellbrink.  
 
Björkna är en högryggig relativt liten karpfisk. Den blir vanligtvis endast 20 – 30 cm, 
undantagsvis upp till 35 cm. Det är en värmeälskande art som trivs i vegetationsrika 
sjöar. Födan utgörs huvudsakligen av insektslarver och snäckor (Muus & Dahlström 
1981). Utbredningen i Sverige är tydligt förskjuten till södra delen av landet (Figur 44). 
Den nordliga utbredningsgränsen för arten går genom södra Dalarna och en bit upp i 
Gävleborgs län. Troligen är det klimatet som utgör begränsningen mot norr och inåt 
landet. 
 
I Dalarna förekommer björkna i anslutning till Dalälvens nedre lopp och i sjöarna längs 
Kolbäcksåns huvudfåra. Uppgifterna från t ex Siljan och några andra spridda sjöar och 
vattendrag utanför nämnda område är sannolikt felaktiga. Övriga förekomster är 
fördelade nästan uteslutande i vatten som ligger under 100 m ö h (Tabeller 46 & 47). 
Detta indikerar ett tydligt klimatbegränsat utbredningsmönster som gör att de vatten 
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som är tydligt avvikande med avseende på höjdläge sannolikt är felaktiga och utgör 
troligen förväxlingar med braxen. 
 
Tabell 46. Antal och andel förekomster av björkna i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där björkna förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Björkna förekommer som regel i vattendragens mer lugnflytande delar. I Dalarna finns 
det få vattendrag med förekomst av björkna men detta avspeglar bara det faktum att det 
i undersökningsområdet inte finns så många vattendrag inom det höjdintervall (klimat) 
som arten förekommer, d v s under 100 m ö h (Tabell 47). 
 
Tabell 47. Antal och andel förekomster av björkna i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där björkna 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Björkna och braxen förväxlas med varandra (se ovan), men även ibland med ruda och 
faren. Björknan blir inte lika stor som braxen och inte heller kopparfärgad som stora 
individer av braxen men arterna är kanske de som förväxlas oftast. Det är som regel 
små braxnar som misstas vara björkna och mer sällan tvärt om. 
 
Björknan har förhållandevis större ögon som brukar användas som ett kännetecken för 
att skilja dem åt. När braxen och björkna är små (mindre än 10 – 15 cm) är arterna till 
det yttre nästan omöjliga att skilja åt. Säkraste kännetecknen att skilja arterna åt är att 
titta på de s k svalgbeständerna som namnet antyder sitter i svalget. Björkna har 
dubbla rader svalgbenständer och braxen har en enkel rad. För att undersöka detta 
behöver man dock avliva och dissekera fisken. 
 
Svalgbenständerna är dock inte alltid helt tillförlitliga kännetecken. Liksom de flesta 
karpfiskarter som förekommer i Sverige kan björkna hybridisera (korsa sig) med andra 
arter som t ex mört och braxen. Hybrider mellan björkna och braxen är mycket vanliga 
och kan utgöra en betydande andel i ett blandbestånd av dessa arter. Många gånger är 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 1% 1 / 0%
10 - 50 ha 12 / 50% 2 / 1% 1 / 0% 15 / 1%

50 - 100 ha 3 / 75% 3 / 1%
100 - 500 ha 4 / 50% 2 / 5% 1 / 4% 7 / 3%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 5 / 50% * * 7 / 23%
>1 000 ha 1 / 100% 3 / 30% 1 / 33% * 5 / 19%

Totalt: 22 / 45% 13 / 3% 1 / 0% 2 / 1% 38 / 2%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 7% 1 / 1% 3 / 0%
4 7 / 41% * 7 / 2%
5 2 / 25% * 2 / 2%
6 * *
7 * * * * *
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 12 / 19% 2 / 1% 14 / 1%

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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hybridavkomman mellan björkna och braxen fertil men på grund av att hybridiseringen 
i stort sett är enkelriktad, d v s nästan endast hanar av björkna korsar sig med honor av 
braxen hindras att arterna smälter samman genetiskt till en art (Demandt 2009). 
 
Ekman (1922) uppger t ex att björkna ska finnas i sjön Horrmunden (440 m ö h) i 
nordvästra Dalarna men detta är sannolikt ett exempel på där små individer av braxen 
misstagits för att vara björkna. Dalarna utgör gränsområde för björknans utbredning i 
Sverige och kan därför vara mindre känd bland allmänheten. Det därför är möjligt att 
omvänd förväxling sker – d v s björkna misstas för att vara små braxnar. 
 
Små högryggiga karpfiskar kallas ibland slentrianmässigt för björkna. Ruda och björkna 
är tydligt olika men förväxlas ändå ibland. Det finns många tydliga åtskiljande 
kännetecken och ett tydligt är att rudan har lång ryggfena och kort analfena till skillnad 
från björkna där förhållandet är det motsatta (jfr med foton i kap 5.6.7.10). 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Björkna (överst) kan lätt förväxlas med 
braxen (mitten) samt ibland även med stora 
individer av sarv (nederst) och ruda (se foton 
i kap 5.6.7.10 om ruda). Foto sarv och 
björkna Lars Fellbrink. Foto braxen Anders 
Stenström. 
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5.6.7.4 Braxen (Abramis brama) 

 
Figur 45. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av braxen i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av braxen i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Braxen är en högryggig fiskart som normalt blir 30 – 40 cm lång men kan undantagsvis 
bli 60 – 80 cm (3 – 9 kg). När den är liten och ung är den mer eller mindre silverblank 
men blir allt eftersom den växer mer kopparfärgad (Figur 45). Den lever relativt låglänt 
och föredrar och gynnas av varma och näringsrika förhållanden. Den förekommer främst 
i sjöar och i de mer långsamt rinnande delarna av vattendragen. 
 
Födan utgörs av diverse bottenlevande insektslarver och den har en mun som är 
nedåtriktad, specialiserad på att suga in dy och filtrera ut framförallt fjädermygglarver 
som finns i bottensubstratet. Leken sker på våren/försommaren och det är inte ovanligt 
att den hybridiserar med andra karpfiskar som leker samtidigt, t ex mört och björkna. 
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Braxen har en nedåtriktad och utfällbar mun 
som den använder för att böka fram och suga 
i sig insektslarver från bottenslammet med. 
Foto Lars Fellbrink. 
 

Fram till och med ca 1950-talet var 
braxen en uppskattad matfisk och av det 
skälet planterades den ut i ett stort 
antal sjöar utanför det område den hade 
koloniserat av egen kraft. Numera anses 
den ofta vara en s k ”skräpfisk”. 
 
Utbredningen i Dalarna ligger till 
största delen under högsta kustlinjen 
(HK), med undantag för 
Västerdalälvens- och Vanåns dalgång. 
Dessa dalgångar har troligen ett 
gynnsamt lokalklimat eftersom braxen 
har kunnat etablera sig på högre höjd 
här än på andra platser i Dalarna.  

 
Förekomsterna ovan HK är troligen till största delen ett resultat av utplanteringar. Sjön 
Horrmundens vattensystem (ca 440 - 450 m ö h) och Öjesjön (ca 290 m ö h) i Malungs 
kommun som utgör de allra nordligaste och högst belägna förekomsterna i Dalarna är 
kända sedan 1700-talet (Linné 1734, Hülphers 1762). Förekomsterna i Hormundens 
vattensystem är troligen ett resultat av inplantering eftersom den mycket branta 
lutningen mellan Horrmunden och Västerdalälven sannolikt har hindrat naturlig 
kolonisation. 
 
Braxen uppvisar ett mönster av tydligt minskande antal förekomster med ökande höjd 
över havet och minskande förekomst med sjöstorlek (Tabell 48). Den är sällsynt 
förekommande över 300 möh (2 – 3 % av sjöarna). Den är ovanlig mellan 200 – 300 möh 
(8 – 9 % av sjöarna). Braxen förekommer vanligtvis inte heller i de minsta sjöarna (5 – 
10 ha). De små sjöarna ligger ofta högt upp i vattensystemen (”källsjöar” - även de på låg 
höjd) och har där oftare karaktären av skogssjö/-tjärn, ofta med mörkt och näringsfattigt 
vatten som troligen missgynnar braxen.  
 
Tabell 48. Antal och andel förekomster av braxen i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där braxen förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 14 / 16% 10 / 4% 1 / 1% 26 / 4%
(3 / 38%) (16 / 18%) (2 / 1%) (31 / 4%)

10 - 50 ha 19 / 79% 45 / 26% 27 / 7% 4 / 2% 3 / 2% 98 / 9%
(20 / 83%) (53 / 31%) (30 / 8%) (5 / 3%) (4 / 3%) (112 / 10%)

50 - 100 ha 4 / 100% 30 / 50% 6 / 9% 2 / 6% 2 / 11% 44 / 20%
(34 / 57%) (8 / 11%) (50 / 23%)

100 - 500 ha 7 / 88% 24 / 59% 13 / 14% 3 / 7% 47 / 20%
(8 / 100%) (25 / 61%) (19 / 21%) (5 / 12%) (57 / 25%)

500 - 1 000 ha 2 / 67% 8 / 80% 3 / 27% * * 13 / 42%
(3 / 100%) (9 / 90%) (15 / 48%)

>1 000 ha 1 / 100% 8 / 80% 4 / 44% 1 / 33% 1 / 33% * * 15 / 58%
Totalt: 34 / 69% 129 / 33% 63 / 8% 7 / 2% 10 / 3% 243 / 10%

(39 / 80%) (145 / 37%) (74 / 9%) (8 / 2%) (14 / 4%) (280 / 12%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Arten var föremål för omfattande utsättningar under perioden 1880 – 1930 
(Hushållningssällskapet 1850 – 1969). Länets fiskeriinstruktörer bistod ivrigt med 
sättfisk och befruktad rom som placerades ut i ett stort antal sjöar. Utbredningen 
utökades då med flera nya sjöar men många av inplanteringarna misslyckades också 
(röda tidigare förekomster i Figur 45). En jämförelse av 39 sjöar där braxen 
inplanterades under perioden 1870 – 1915 (Bilaga 1; Figur1:II), med nutida uppgifter om 
braxens förekomst visar att arten inte lyckats etablera sig i 12 sjöar, d v s en tredjedel 
(31 %). Uppgifter om utplanteringar i ytterligare 16 mindre sjöar (<5 ha) finns men har 
inte kunnat jämföras mot nutida data. Mönstret att braxen sällan förekommer i små 
sjöar indikerar att även dessa utsättningar troligen misslyckades (Tabell 48).  
 
Braxen förekommer även i lugnflytande vattendrag och vattendragsavsnitt. 
Lugnflytande strömförhållanden är vanligare i låglänta och större vattendrag vilket 
avspeglar sig tydligt i braxenförekomsterna som till största delen ligger under 200 m ö h 
eller i vattendrag med vattendragsordning ≥5 (Tabell 49). 
 
Tabell 49. Antal och andel förekomster av braxen i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där braxen 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster.  

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Braxen förväxlas ofta med björkna och även ibland med ruda och faren. När det gäller 
björkna så är det oftast små braxnar som förväxlas med björkna och inte lika ofta tvärt 
om. Ekman (1922) uppger att björkna ska finnas i sjön Horrmunden men detta är 
sannolikt ett exempel på där små individer av braxen misstagits för att vara björkna 
eftersom sjön ligger på så hög höjd (440 m ö h) och långt ifrån nuvarande kända 
utbredningsgräns (Figur 44). Dessa två arter är också i princip omöjliga att skilja åt till 
det yttre innan de når över 10 – 15 cm i längd. Braxen och ruda är tydligt olika men 
förväxlas ändå ibland. Det finns många skiljande kännetecken varav ett tydligt är att 
rudan har lång ryggfena och kort analfena och braxen tvärt om (se foton nedan). 
 
Bland de förekomster som redovisas här kan vissa vara inaktuella. Eftersom braxen 
planterats in i så många sjöar där den inte funnits tidigare och i sjötyper där den inte 
var anpassad att leva så tynade den sakta bort i många sjöar. Ett exempel är den djupa 
kalla och näringsfattiga sjön Rällsjön där braxen planterades ut med sammanlagt 20 
vuxna individer vid två tillfällen 1906 och 1907 (Gustafsson 1907 & 1908). Den senast 
kända fångsten gjordes på 1970/80-talet. Detta ”tynande” tar olika lång tid i olika sjöar 
men förekomsterna kan leva kvar i minnet längre hos de som känner till dem, t ex 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 7 / 24% 5 / 3% 6 / 2% 1 / 0% 2 / 1% 21 / 2%
4 10 / 59% 10 / 11% 4 / 3% 1 / 2% 7 / 13% * 32 / 8%
5 4 / 50% 3 / 14% 1 / 3% 1 / 11% * 9 / 9%

(8 / 100%) (9 / 41%) (4 / 13%) (2 / 22%) (23 / 24%)
6 * 3 / 25% 7 / 30% 1 / 100% * 11 / 26%

(10 / 83%) (19 / 83%) (30 / 71%)
7 * 14 / 82% 1 / 100% * * * * 15 / 83%

(15 / 88%) (16 / 89%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 22 / 35% 36 / 10% 19 / 3% 4 / 1% 9 / 3% 90 / 5%

(27 / 44%) (50 / 14%) (34 / 5%) (5 / 1%) (125 / 8%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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enkätrespondenterna. Detta gäller även flera andra arter som redovisas i denna rapport, 
t ex ål och öring.  
 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
Äldre braxnar (överst) blir kopparfärgade och 
kan då påminna om den färg som ruda 
(nederst) har, vilket kan leda till att arterna 
förväxlas. Arterna är dock i grunden helt 
olika. Braxen har lång ryggfena och kort 
analfena medan det på ruda råder ett 
motsatt förhållande mellan fenornas längd. 
Braxen har spetsiga fenkanter och ruda har 
rundade. Foto Lars Fellbrink (övre) och David 
Lundvall (nedre). 

 
 

Braxen (överst) och björkna (nederst tv). De mindre 
individerna däremellan kan vara av endera arten eller 
hybrider dem emellan. För att veta säkert måste 
fiskarna dissekeras eller DNA-testas. Foto Lars 
Fellbrink. 

Svalgbenen, här från braxen är det 
säkraste kännetecknet för att skilja 
små braxnar från björkna. Foto: 
Stöt Ulrika Andersson 
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5.6.7.5 Elritsa (Phoxinus phoxinus) 

 
Figur 46. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av elritsa i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av elritsa i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Elritsan är en liten fisk med varierande teckning som oftast är lite spräcklig eller fläckig 
men inte alltid (Figur 46). Den blir vanligtvis 7 - 10 cm men undantagsvis kan den bli 
upp till 15 cm. Hannarna får en ibland mycket spektakulärt färgglad lekdräkt med 
lekvårtor på huvudet och kraftigt metalliska röda, gröna och ibland blå färger. Leken 
inträffar vanligtvis på våren eller tidig försommar. Lekperioden mycket utdragen från 
april till juli vilket visar sig i att det påträffas hanar i lekdräkt och mycket små yngel 
(13 – 14 mm) långt inpå på sensommaren (SLU 2013a).  
 
Elritsa är Dalarnas landskapsfisk. Anledningen att Dalarna tilldelats denna art som 
landskapsfisk kanske kan anas i provfiskefångsternas fördelning över Sverige (Figur 46, 
infällda Sverigekartbilden). Den är mycket vanligt förekommande i Dalarna framförallt i 
rinnande vatten. Elritsan är sannolikt den svenska fiskart som har flest lokala namn. 
Boken Fiskar i färg redovisar närmare 30 olika lokala namn (Curry-Lindahl 1966). Det 
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vanligaste namnet förutom elritsa är kanske är kvidd, ett namn som i olika grad även 
används för yngel av flera andra arter och ger därmed upphov till en del 
förväxlingsproblem. 
 
Den tycker om kallt och klart vatten och förekommer inom Dalarna i ungefär hälften av 
alla vattendrag. Den förekommer även i sjöar som har för arten rätt egenskaper. Sjöarna 
ska vara stora, näringsfattiga eller höglänta. De får med fördel vara gädd- och 
abborrfria. Den huvudsakliga födan är insektslarver och i sjöar även plankton. Elritsan 
lever oftast i större eller mindre stim och har en god förmåga att undvika predation från 
rovfiskar. 
 
I vissa vattendrag är den rikligt förekommande och lättfångad. Därför har de sannolikt i 
alla tider fångats och använts till agn. På 1700-talet nämner Hülphers (1762) att 
elritsan är populärt agn i Dalarna. Utsläppta överblivna agnfiskar kombinerat med en 
tro på att elritsan är ett bra bytesdjur för större rovfiskar (bl a öring och röding) som kan 
förbättra produktionen av dessa har gjort att den spridits vida omkring utanför de 
områden den naturligt kunnat ta sig till själv. Den har också en mycket god förmåga att 
vandra förbi svåra passager samt en benägenhet vandra och sprida sig (NRK 2005). Har 
den introducerats till en ny plats kan den effektivt sprida sig vidare via anslutande 
vattendrag till ytterligare nya vatten. 
 
Det har dock visat sig att elritsan ofta har en större negativ effekt som konkurrent till 
öring och röding jämfört med den positiva effekt den har som bytesresurs till dessa arter. 
I sjöar med andra rovfiskar som exempelvis gädda och abborre kan elritsan ha svårt att 
etablera sig och om det lyckas blir bestånden små för att kunna tillföra något som 
bytesresurs. I Norge där elritsan haft mycket begränsad utbredning, möjligen med 
undantag för vissa delar av de sydöstligaste delarna i de vatten som rinner mot Sverige. 
Där har man stor erfarenhet av effekterna från utplanteringar av elritsa. Arten har 
spridits till hundratals, kanske tusentals nya vatten i Norge bara under de senaste 
hundra åren. Detta gäller säkert även Sverige men spridningen här har säkerligen 
pågått längre, troligen i många hundra år och om detta finns mycket lite dokumenterat. 
 

 
Elritsa klarar sig bra tillsammans med öring och röding i sjöar och bildar då ofta stora stim som 
drar fram i jakt på föda. Foto David Lundvall. 
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Rinnande vatten är den miljö där elritsan är talrikast även om den inte förekommer i 
alla vattendrag. Enligt denna undersökning i Dalarna så förekommer arten i ungefär 
40 % av länets vattendrag oberoende av höjdförhållanden eller storlek på vattendrag 
(Tabell 50). Troligen är det så att den förbisetts i en hel del vattendrag som omfattades 
av enkätundersökningen. Av de 555 vattendragen med elritsaförekomst som redovisas i 
Tabell 50 så anträffades 125 st eller 23 % enbart i elprovfiskedata. Eftersom långt ifrån 
alla vattendrag är provfiskade tyder detta på att det sannolikt finns betydligt fler 
vattendrag med förekomst av elritsa. 
 
Tabell 50. Antal och andel förekomster av elritsa i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där elritsa 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
I sjöar förekommer elritsa förhållandevis jämt fördelat i 10 – 20 % av sjöarna inom de 
höjdintervall som presenteras i Tabell 51. Sett efter sjöstorlek syns ett tydligt generellt 
mönster att arten är oftare förekommande ju större sjöarna blir.  
 
Generellt i Sverige är elritsan inte så vanligt förekommande i svenska fjällen (Figur 46, 
infällda Sverigekartbilden). I Dalarna förekommer den däremot i en stor del av alla 
fjällvatten. Det finns uppgifter som tyder på att elritsan har kommit till fjällvattnen 
under de senaste 100 åren. Trybom (1897) gjorde en beskrivning av förekommande 
fiskarter i Hällsjön norr om Idre år 1895. Han beskrev vid detta tillfälle elva sjöar runt 
om i Dalarna varav elritsa uppgavs förekoma i tio men omnämndes inte bland 
fiskarterna som redovisades för Hällsjön som avvattnar en betydande del av Dalarnas 
fjällområden. På Fulufjället förekom inte elritsa innan 1990-talet då den första gången 
upptäcktes i Rösjöarna. Sedan 2007 har de även spridit sig till den uppströms liggande 
Nedre Särnmannasjön (SLU 2013b). Förekomsten av elritsa på Fulufjället är ett resultat 
av en illegal utplantering. Det är okänt exakt när det skedde men upptäcktes vid ett 
provfiske 1999 (SLU 2012b). 
 
 
  

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 29 / 18% 93 / 29% 49 / 24% 53 / 30% 51 / 33% 2 / 33% 278 / 26%

(31 / 19%) (94 / 29%) (50 / 25%) (54 / 35%) (285 / 27%)
4 1 / 6% 42 / 45% 73 / 48% 33 / 54% 31 / 55% 29 / 67% * 209 / 49%

(43 / 46%) (74 / 48%) (35 / 57%) (34 / 61%) (30 / 70%) (217 / 51%)
5 13 / 59% 18 / 56% 7 / 78% 7 / 78% 16 / 100% * 61 / 64%

(19 / 59%) (62 / 65%)
6 * 5 / 42% 16 / 70% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 28 / 67%
7 * 7 / 41% 1 / 100% * * * * 8 / 44%

(11 / 65%) (12 / 67%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 3 / 5% 97 / 27% 201 / 31% 90 / 26% 96 / 35% 97 / 37% 2 / 33% 586 / 36%
(104 / 29%) (204 / 32%) (93 / 27%) (99 / 36%) (101 / 38%) (606 / 37%)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h) Totalt:>800      

(m ö h)
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Tabell 51. Antal och andel förekomster av elritsa i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där elritsa förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 

 
Elritsa förväxlas ibland med öring då elritsa vid en hastig blick kan likna en liten öring. 
Många lokala namn för elritsa anspelar troligen på dess likhet med öring, t ex Örtritt 
och Ørekyt (norskt namn). Hanar i lekdräkt kan uppvisa spektakulära färger bland 
annat kraftigt röda färger som kan göra att den misstas för att vara små rödingar. Små 
rödingar kan ofta vara tämligen bleka och likna elritsa (se foton sist i kap 5.6.4.7 om 
röding).  
 

  
Elritsa (t v) förväxlas ibland med små öringar (t h). Oftast sker detta, får man förmoda, när 
möjlighet saknas att lägga två exemplar sida vid sida för jämförelse. Se och jämför även med foton 
sist i kap 5.6.4.7 om röding. Foto David Lundvall. 
 
 
 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 1% 19 / 8% 16 / 14% 8 / 6% 12 / 9% 56 / 8%
10 - 50 ha 21 / 12% 58 / 15% 28 / 15% 18 / 13% 44 / 24% 6 / 22% 175 / 16%

50 - 100 ha 7 / 12% 20 / 29% 9 / 25% 4 / 21% 12 / 41% 52 / 23%
100 - 500 ha 3 / 38% 9 / 22% 34 / 38% 7 / 28% 13 / 30% 17 / 74% 1 / 50% 84 / 36%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 6 / 60% 7 / 64% 2 / 50% 2 / 100% * * 19 / 61%
>1 000 ha 8 / 80% 7 / 78% 2 / 67% 1 / 33% * 18 / 69%

Totalt: 5 / 10% 52 / 13% 145 / 18% 64 / 17% 46 / 13% 85 / 21% 7 / 15% 404 / 17%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 187 

5.6.7.6 Gräskarp (Ctenopharyngodon idella) 

 
Figur 47. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av gräskarp i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av gräskarp i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. 
 
Gräskarp är en asiatisk fiskart som förts till Sverige första gången 1969 
(Fiskeristyrelsen 1980). Vanligtvis planteras den ut för att bekämpa oönskad vegetation 
i sjöar som håller på att växa igen men den förekommer även som dammfisk. Arten kan 
bli stor, över 10 kg, och varma dagar kan de konsumera stora mängder vattenväxter – 
mer än sin egen kroppsvikt per dag! Antalet sådana tillräckligt varma dagar är dock få 
på våra breddgrader.  
 
I sin naturliga miljö lever den och fortplantar sig i de långa floderna i Kina. Äggen 
svävar fritt i vattnet och driver nedströms tills de kläcks (Fishbase 2013). Detta kräver 
att floderna är tillräckligt långa, många 10-tals mil, för att äggen ska hinna kläckas 
innan de når havet. Tillräckligt långa älvar eller vandringsmöjligheter finns inte i 
Sverige så det är inte troligt att de kan föröka sig naturligt i Sverige. 
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Efter en perid på tio år med försöksutsättningar som utfördes av IVL (Svenska 
miljöinstitutet) fick fiskenämnderna runt om i Sverige att börja ge tillstånd till 
utsättningar 1980. Redan 1981 upptäcktes att gräskarparna vid Aneboda fiskodling var 
smittade av en typ av bandmask som vanligtvis inte förekommer i svenska vatten. 
Utsättningarna stoppades därför under tre år till 1984 (Fiskeristyrelsen 1984). Redan 
samma år beviljades de första utsättningarna i Dalarna i två dammar inom Älvdalens 
respektive Smedjebackens kommuner. Under perioden 1985 – 1987 utfärdade 
Fiskenämnden i Kopparbergs län (numera Dalarnas län) tillstånd till fyra utsättningar 
av gräskarp (Fiskeristyrelsen 1984 – 1987). 
 
Information om utsättningar efter 1988 har inte eftersökts då det skulle inneburit 
omfattande arkivsökningar. Det är först efter år 2000 som uppgifter om 
utsättningsärenden finns digitalt tillgängliga. Av den begränsade mängd information 
som framkommit i enkätundersökningen så har omfattningen på utsättningar av 
gräskarp troligen aldrig varit speciellt stor. 
 
Mycket lite är känt om hur gräskarpen klarar att överleva i de Dalasjöar där den 
inplanterats. Den fastnar sällan i nät och det krävs i princip riktat krokfiske (mete) för 
att fånga den. Intresset för att plantera ut arten har avtagit och få utsättningar har 
utförts på senare år (Länsstyrelsen opublicerat 2001 - 2012). Gräskarpen kan bli mer än 
20 år gammal och skulle därför kunna finnas kvar i flera av de vatten den sattes ut i på 
1980-talet (Fishbase 2013). 
 
Tabell 52. Antal och andel förekomster av gräskarp i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där gräskarp förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Gräskarpen liknar asp, färna och id lite grann. Exemplar på upp till något eller några 
kilo skulle kunna tänkas riskera att förväxlas med nämnda arter. Aktualiteten i de 
förekomster som redovisas här är till största delen beroende på om gräskarparna 
planterats i ett lämpligt vatten och om de lyckats överleva samt om det inte gått mer än 
25 år sedan den utplanterades i aktuellt vatten. 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 1% 1 / 0% 2 / 0%
10 - 50 ha 3 / 2% 1 / 1% 4 / 0%

50 - 100 ha 2 / 3% 2 / 1%
100 - 500 ha 1 / 2% 1 / 0%

500 - 1 000 ha 1 / 33% * * 1 / 3%
>1 000 ha *

Totalt: 1 / 2% 7 / 2% 1 / 0% 1 / 0% 10 / 0%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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5.6.7.7 Id (Leuciscus idus) 

 
Figur 48. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av id i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av id i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 för 
mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Id är en av de större karpfiskarterna i Sverige som kan uppnå vikter på över tre kg även 
om ett till två kg är mer vanligt. Den lever i sjöar och större vattendrag och förekommer 
i och längs de större floddalgångarnas sjöar och vattendrag. Id fångas sällan med 
provfiskenät vilket gör att förekomsten enligt provfiskekartan (Figur 48, infällda 
Sverigekartbilden) förefaller mindre och glesare än den faktiskt är. Den anses vara 
vanligare och talrikare i Norra Sverige. 
 
Leken sker under på våren vanligtvis i rinnande vatten. Födan består främst av 
insektslarver, kräftdjur, snäckor och insekter. Stora exemplar av id är dock mer 
rovlevande än de flesta andra karpfiskar undantaget asp som är en utpräglad rovfisk. Id 
fångas därför ibland vid spinnfiske eller mete med fiskagn. 
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Förekomsten av id i Dalarna överensstämmer till stor del braxen och benlöja. 
Förekomsterna ligger företrädesvis under högsta kustlinjen (HK) med undantag för 
Västerdalälvens- och Vanåns dalgångar. Utbredningsmönstret i Dalarna visar att 
förekomsterna tydligt följer och ligger i nära anslutning till de största älvarna och åarna 
(Figur 48). Detta innebär att den förekommer i relativt få sjöar och vattendrag i 
Dalarna. Den förekommer endast i ca 10 % av sjöarna och är mycket ovanlig högre upp 
än 300 m ö h (Tabell 52). Vanligast förekommande är den i stora sjöar. Eftersom 
utbredningen antas vara sammanhängande så gäller samma mönster för vattendragen 
(Tabell 53). 
 
Id har inte planterats ut i samma utsträckning som t ex braxen. Under perioden 1870 – 
1915 har endast två uppgifter om utplanteringar av id kunnat hittas (Gustafsson 1887, 
Lindberg 1912). Under samma period finns uppgifter om utplanteringar av braxen i 39 
sjöar. De uppgifter som redovisas i denna rapport angående utplanteringar av braxen 
omfattar dock inte alla utsättningar som utförts men siffrorna kan vid en jämförelse 
tjäna som en indikation på arternas dåtida popularitet som nyttofisk.  
 
Sjön Noran i Tunaåns vattensystem och Tenningsjön/Stordammen (biflöde till sjön 
Skattungen) har en udda artsammansättning med abborre, öring, elritsa och id. Arterna 
gädda och lake som kan förväntas ha en större naturlig utbredning saknas i dessa sjöar 
vilket indikerar att idförekomsten i dessa två sjöar kan vara resultat av inplanteringar. 
 
Id kan dessutom oavsiktligt ha spridits i samband med utplanteringar av t ex mört eller 
andra karpfiskar då det är lätt att förväxla dessa när de är små och det är lätt att 
enstaka individer följer med vid sådana tillfällen, t ex som agn. 
 
Tabell 52. Antal och andel förekomster av id i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) och 
sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar där id 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar inom 
respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör motsvarande 
antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Trots ett mindre intresse för att sprida id har den ett utbredningsområde i Dalarna som 
är mycket likt det för benlöja och braxen. Braxen förekommer dock i 50-talet fler sjöar 
jämfört med de två andra arterna (Tabell 44, 48 & 52). Id å andra sidan förekommer i 
lite fler vattendrag än benlöja och braxen (Tabeller 45, 49 & 53). Iden uppehåller sig mer 
aktivt i rinnande vatten och braxens större utbredning i sjöar kanske speglar att den 
utplanterats i större utsträckning. 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 0 / 0% 6 / 7% 6 / 3% 0 / 0% 12 / 2%
(1 / 13%) (8 / 9%) (9 / 4%) (1 / 1%) (19 / 3%)

10 - 50 ha 18 / 75% 19 / 11% 31 / 8% 5 / 3% 11 / 8% 84 / 8%
(28 / 16%) (43 / 11%) (9 / 5%) (109 / 10%)

50 - 100 ha 4 / 100% 11 / 18% 10 / 14% 2 / 11% 27 / 12%
(18 / 30%) (13 / 19%) (37 / 17%)

100 - 500 ha 7 / 88% 11 / 27% 15 / 17% 2 / 8% 10 / 23% 45 / 19%
(12 / 29%) (27 / 30%) (3 / 12%) (59 / 25%)

500 - 1 000 ha 2 / 67% 5 / 50% 3 / 27% 2 / 50% * * 12 / 39%
(3 / 100%) (7 / 70%) (15 / 48%)

>1 000 ha 1 / 100% 6 / 60% 5 / 56% 1 / 33% 1 / 33% * * 14 / 54%
(7 / 70%) (6 / 67%) (16 / 62%)

Totalt: 32 / 65% 58 / 15% 70 / 9% 10 / 3% 24 / 7% 194 / 8%
(34 / 69%) (80 / 20%) (101 / 13%) (15 / 4%) (25 / 7%) (255 / 11%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Tabell 53. Antal och andel förekomster av id i vattendrag grupperade efter vattendragsordning 
(vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över havet (möh). Värden till 
vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där id förekommer och värden till höger om 
snedstreck utgör den andel (%) av samliga vattendragssträckor inom respektive grupp där arten 
förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster 
inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Id fångas sällan vid provfiske (Figur 48, infällda Sverigekartbilden) vilket lätt ger en 
delvis missvisande bild av dess vanlighet och utbredning. Eftersom den är så pass 
storvuxen så finns det oftast ändå en bra kännedom om dess förekomst bland fiskande. 
Förekomsterna i Dalarna som framkommit i enkätundersökningen ger också en mycket 
sammanhängande bild trots att utbredningsbilden byggts upp från många 
uppgiftslämnare. Utbredningen som redovisas här omfattar därför troligen de flesta 
förekomster. 
 
Det inkom en enkätuppgift om idförekomst som ligger mycket avsides närmaste annan 
känd förekomst; Vassjön (682899-144502) i Oreälvens vattensystems översta del. Det 
skulle kunna indikera på att uppgiften är felaktig men förekomsten har bekräftats 
stämma. Dessutom ligger denna del av vattensystemet ganska nära Voxnan/Ljusnans 
vattensystem där arten finns. Därifrån har det inte varit långt att transportera i det fall 
att de skett en utplantering i äldre tid. 
 
Små individer av id förväxlas lätt med 
andra karpfiskar; t ex mört, sarv, 
braxen, etc. Id har dock fler och till 
storleken mindre fjäll vilket gör den lätt 
att identifiera igen om man känner till 
detta. Även riktigt små individer från ca 
5 cm går lätt att identifiera. Riktigt 
stora exemplar av mört (>500 g) 
förväxlas ibland med id, troligen enbart 
på grund av att riktigt stora mörtar är 
ovanliga och när de påträffas kanske de 
i många fall antas vara id. 
 

 
Mindre individer av id (överst) kan lätt 
förväxlas med flera karpfiskarter, t ex mört 
(nederst). Jämfört med mört är id kraftigare 
byggd (t ex sjärtspolen) och har fler och 
gulaktigare fjäll. Även ögonfärgen skiljer sig 
åt. Fiskarna på bilden är 7,5 respektive 8 cm 
långa. Foto Anders Stenström. 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 5 / 17% 3 / 2% 7 / 2% 0 / 0% 6 / 3% 21 / 2%

(11 / 38%) (8 / 5%) (17 / 5%) (1 / 0%) (8 / 5%) (45 / 4%)
4 9 / 53% 7 / 7% 4 / 3% 0 / 0% 10 / 18% * 30 / 7%

(11 / 65%) (14 / 15%) (23 / 15%) (2 / 3%) (11 / 20%) (61 / 14%)
5 4 / 50% 7 / 32% 7 / 22% 1 / 11% 1 / 11% * 20 / 21%

(7 / 88%) (11 / 50%) (12 / 38%) (4 / 44%) (3 / 33%) (37 / 39%)
6 * 4 / 33% 6 / 26% 1 / 100% * 11 / 26%

(12 / 100%) (19 / 83%) (32 / 76%)
7 * 13 / 76% 1 / 100% * * * * 14 / 78%

(15 / 88%) (16 / 89%)
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 19 / 31% 35 / 10% 25 / 4% 2 / 1% 17 / 6% 98 / 6%

(31 / 50%) (61 / 17%) (72 / 11%) (8 / 2%) (22 / 8%) (194 / 12%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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5.6.7.8 Karp (Cyprinus carpio carpio) 

 
Figur 49. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av karp i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av mört i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Mostphotos/Andrii Glushchenko. 
 
Karp är en storvuxen fisk som når till 10 kg, ibland över 20 kg i vikt och kan bli uppemot 
50 år gammal. Födan består av bottendjur och vegetabilier. Leken inträffar under 
försommaren på grunt vatten. (Kottelat & Freyhof. 2007). Det är en fisk som kultiverats 
i odling under lång tid och flera odlingsformer har tagits fram utöver naturformen, bl a 
spegel-, läder och koikarp. Den senare är en färgglad prydnadsfisk som uteslutande hålls 
som prydnadsfisk i dammar. I mungiporna har den s k skäggtömmar som är ett 
smakorgan som hjälper den att lokalisera byten när den bökar i bottendyn. 
 
Den föredrar sjöar och lugnflytande vattendrag med relativt varmt vatten. I Europa och 
i synnerhet i Sverige är den begränsad av att vattnet värms upp under tillräckligt lång 
period under sommarhalvåret för att lyckas reproducera sig. Självreproducerande 
bestånd finns i södra Sverige. Lötsjön utanför Stockholm utgör en av de nordligaste 
sjöarna med känd föryngring (Degerman 2002)   
 

©
 L

än
ss

ty
re

ls
en

 D
al

ar
na

. ©
 L

an
tm

ät
er

ie
t. 



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 193 

Karp har sin ursprungliga utbredning från Asien fram till och med Donaubäckenet i 
Europa (Kullander m fl 2012). Som en lättodlad och uppskattad matfisk spreds den med 
människans hjälp fort och finns idag sedan länge förvildad över större delen av Europa 
och i många andra länder världen över inklusive Sverige. Karpen är även en populär 
sportfisk inom vissa kretsar. 
 
De första kända försöken med att plantera ut karp till sjöar i Dalarna utfördes under 
slutet av 1800-talet. Åren 1894 och 1895 planterades karp ut i Dammsjön vid Aspeboda 
mellan Falun och Borlänge (Anonym 1895, Gustafsson 1896). Första året sattaes 100 st 
ut med en storlek av ca 17 cm och andra året 96 st ”yngel” och två sexåriga individer. De 
följande tre åren fram till 1898 genomfördes utsättningar av 500 karpar fördelat på 
ytterligare fyra sjöar samt 150 st som sattes ut på ej nämnda ”…lämpliga ställen…” 
(Gustafsson 1897 & 1899, Anonym 1898). 
 
De totalt fem kända sjöarna där karp sattes ut var Ämåtjärnen (Skattungbyn), Lillån 
(Orsa), Dammsjön (Falun), Vällan (Falun) och Stora Klingen (Arkhyttan, Säters kn) 
(Figur 49). Hur dessa inplanteringar lyckades finns inte så mycket dokumenterat men i 
Dammsjön fångades vardera ett exemplar om 4 respektive 4,3 kg åren 1923 och 1925 
(Svensson 1925). Enligt den fjällanalys som genomfördes var åldern på de fångade 
fiskarna”…högst tio år för båda exemplaren”. Om detta stämmer skulle karparna i 
Dammsjön kunna ha lyckats med reproduktionen något enstaka år.  
 
1925 och 1926 anlades två dammanläggningar nära Hedemora för odling av karp 
(Svensson 1926 & 1927). Dessa drevs i några årtionden och det är inte känt om någon 
fisk togs från dessa anläggningar till utplanteringar i naturliga vatten. 
Hushållningssällskapet har efter 1926 inte engagerat sig i eller registrerat några 
karputsättningar i Dalarna. 
 
Finns det då någon karp i Dalarna i dag? Vid Kupolens köpcenter i Borlänge planterade 
Borlänge kommun 2003 ut vanlig karp och spegelkarp i de dammar som ligger i 
anslutning till köpcentret. Dessa har överlevt i flera år och lär även ha lyckats 
reproducera sig. År 2008 flyttades en del av karparna från köpcentrets dammar till 
Tjärnasjön (1 ha) vid sportfältet i Borlänge. Utöver karparna i Borlänge finns en liten 
tjärn (2,5 ha) väster om sjön Södra Barken vid Smedjebacken där karp satts ut för 
sportfiskeändamål (Länsstyrelsen opublicerat 2001 - 2012). Dessutom finns ytterligare 
en liten tjärn med illegalt utplanterad karp känd från Dalarna. 
 
En indirekt indikation på ytterligare karpförekomst i naturvatten i Dalarna kan vara 
det faktum att en främmande art av mussla har påträffats utanför Borlänge i anslutning 
till Dalälven. År 2009 påträffades vad som först misstänktes vara kinesisk dammussla 
men som expertis senare enades om att det troligen är en variant av en östeuropeisk 
mussla (Kyrkander & Örnborg 2011). Dessa musslor misstänks spridas med just karp 
och det finns farhågor att dessa musslor om de etablerar sig kan utgöra ett hot för våra 
inhemska musslor samt att de genom att de ofta uppträder i massförekomster kan störa 
det övriga ekosystemet. Musslorna lever som parasit på fiskarnas gälar i ett tidigt 
levnadsstadium. Att denna främmande mussla hittats i Dalarna kan tyda på att det kan 
ha förekommit en illegal utplantering av karp i närområdet.  
 
Legala utplanteringar av karp kommer från odlingar där fiskarna odlats i många 
generationer och kontrollerats noga så att fiskarna inte bär på smitta eller oönskade 
parasiter. 
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5.6.7.9 Mört (Rutilus rutilus) 

 
Figur 50. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av mört i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av mört i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Mört är vår vanligaste karpfisk åtminstone när det gäller förekomst i sjöar. Den är 
allmänt förekommande och ofta talrik där den förekommer. Den känns lätt igen på sina 
röda ögon och silverfärgade kropp. Vanligen är storleken mindre än 25 cm (ca 150 –
 200 g) men den kan i sällsynta fall nå över 1 kg i vikt. Födan består av plankton, alger, 
multnande växtdelar och spädare levande växter, men när de blir större (>20 - 25 cm) 
övergår de mer till att äta snäckor (Muus & Dahlström 1981). 
 
Oftast lever den i sjöar men förekommer även i vattendragens lugnare partier. Leken 
inträffar på våren och sker ofta i ett tillrinnande vattendrag men även i sjöar. Ynglet 
växer långsamt och att uppnå 25 cm kan ta 7 – 12 år.  
 
Mört är som de flesta karpfiskarter relativt tålig mot låga syrgashalter i vattnet men 
däremot känslig för surt vatten. Mörka skogsvattentjärnar med naturligt surt vatten 
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har begräsat dess utbredning i vissa områden. Mänsklig försurningspåverkan till följd 
av svavelnedfall från industrier och annan oljeförbränning har i Skandinavien drabbat 
tusentals sjöar och vattendrag under senare delen av 1900-talet. 
 
Mört har försvunnit från ett antal försurade sjöar i Dalarna men många sjöar kalkas 
med jämna mellanrum för att upprätthålla ett pH-värde som möjliggör för mört och flera 
andra arter att överleva och fortleva. När problemet med försurning var som störst 
kalkades ca 500 sjöar i Dalarna. I takt med att svavelnedfallet minskat sedan 1980-talet 
har många sjöar börjat återhämta sig och idag är antalet sjöar som kalkas 150 – 200 st -
(Länsstyrelsen opublicerat 1980 – 2014). 
 

 
Småmört är en viktig bytesresurs för rovfiskar och fiskätande fåglar. Foto David Lundvall. 
 
Mört var förr en uppskattad födokälla men användes även som djurfoder och som agn 
vid fiske efter större rovfiskar Den senare användningen tillämpas fortfarande men är 
idag kringgärdad av regler som bland annat innebär att levande agnfisken måste avlivas 
före användning samt att agnet måste komma från samma vatten där det ska användas 
(Djurskyddslagen 1988:534).  
 
I Dalarna och på andra ställen var det även vanligt att man syrade mörten genom 
liknande process som vid framställning av surströmming. Mörtens forna popularitet har 
lett till att den planterats ut till vatten där den inte ursprungligen förekommit. Utöver 
syftet att skapa möjligheter att fiska mört för konsumtion planterades den ut bland 
annat för att utgöra lämpligt byte åt gädda och abborre i avsikt att förbättra 
produktionen av dessa rovfiskar.”Betesfisk, bestående av mört och braxenyngel har för 
befordrande av därvarnade gäddstams tillväxt och utveckling blivit insats å åtskilliga 
vatten” (Anonym 1922). 
 
Den mänskliga spridningen av mört har sannolikt pågått i hundratals år men mycket 
lite av denna verksamhet finns dokumenterad så det går inte att avgöra hur stor del av 
sjöarna den är inplanterad respektive ursprunglig i. Klart torde stå att mänskliga 
utplanteringar bidragit till att väsentligen öka mörtens spridning i Dalarna långt utöver 
dess ursprungliga utbredning. Exempelvis förekommer mört uppströms 
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Trängsletforsarna (numera överdämda) i Österdalälvens vattensystem. Id och stäm som 
föredrar att leva i rinnande vatten och som sannolikt är bättre på att klara sådana 
hinder som forsar jämfört med mört, har exempelvis inte lyckats sprida sig uppsröms 
detta hinder. 
 
Tabell 54. Antal och andel förekomster av mört i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där mört förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Eftersom mörten spridits till ett mycket stort antal nya vatten så begränsas dess 
utbredning av andra faktorer än de som styrs av dess egen kolonisationsförmåga genom 
uppströms vandring. Vattnets surhet är en sådan faktor, klimat en annan. Mellan 300 – 
500 m ö h avtar andelen sjöar med förekomst (Tabell 54). De fåtal förekomster som 
ligger över 500 m ö h kommer nästan samtliga från området som exemplifierades i 
föregående stycke. 
 
Tabell 55. Antal och andel förekomster av mört i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där mört 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Enstaka sjöar med förekomst av mört finns på riktigt hög höjd. Bland de högst belägna 
mörtförekomsterna i landet är de i Holmsjön och Kallsjön som ligger på 745 respektive 
714 m ö h i Drevfjällets naturreservat (Jonsson & Danielsson 1999, SLU 2013b). 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 7 / 88% 70 / 80% 149 / 63% 38 / 32% 28 / 20% 4 / 3% 296 / 41%
(72 / 83%) (153 / 64%) (41 / 35%) (31 / 22%) (308 / 42%)

10 - 50 ha 24 / 100% 142 / 83% 304 / 81% 122 / 64% 47 / 33% 14 / 8% 653 / 59%
(148 / 87%) (317 / 85%) (125 / 65%) (51 / 36%) (17 / 9%) (682 / 61%)

50 - 100 ha 4 / 100% 57 / 95% 61 / 87% 29 / 81% 11 / 58% 6 / 21% 168 / 76%
(60 / 100%) (62 / 89%) (172 / 77%)

100 - 500 ha 8 / 100% 39 / 95% 85 / 94% 19 / 76% 33 / 77% 7 / 30% 191 / 82%
(41 / 100%) (90 / 100%) (34 / 79%) (199 / 86%)

500 - 1 000 ha 3 / 100% 10 / 100% 9 / 82% 4 / 100% 1 / 50% * * 27 / 87%
(10 / 91%) (28 / 90%)

>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 9 / 100% 3 / 100% 3 / 100% * * 26 / 100%
Totalt: 47 / 96% 328 / 84% 617 / 76% 215 / 57% 123 / 34% 31 / 8% 1361 / 58%

(341 / 87%) (641 / 79%) (221 / 58%) (131 / 36%) (34 / 8%) (1415 / 60%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 10 / 34% 39 / 24% 62 / 19% 21 / 10% 21 / 12% 4 / 3% 157 / 15%
4 12 / 71% 52 / 55% 59 / 39% 17 / 28% 20 / 36% 6 / 14% * 166 / 39%
5 4 / 50% 9 / 41% 11 / 34% 2 / 22% 0 / 0% 7 / 44% * 33 / 34%

(8 / 100%) (22 / 100%) (31 / 97%) (8 / 89%) (6 / 67%) (82 / 85%)
6 * 6 / 50% 15 / 65% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 28 / 67%

(12 / 100%) (23 / 100%) (42 / 100%)
7 * 15 / 88% 1 / 100% * * * * 16 / 89%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 27 / 44% 122 / 34% 148 / 23% 41 / 12% 46 / 17% 18 / 7% 402 / 25%

(32 / 52%) (141 / 39%) (176 / 28%) (47 / 14%) (52 / 19%) (466 / 28%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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Bestånden i dessa sjöar är svaga och mört utgör bara någon enstaka procent av hela 
fiskbeståndet som i övrigt huvudsakligen består av abborre och gädda. 
 
Mörtförekomsten i vattendrag uppvisar 
samma mönster som i sjöar. Kallare 
klimat, d v s hög höjd, begränsar 
utbredningen liksom att arten är 
vanligare i större vattendrag (Tabell 55). 
Detta är en följd av att den förekommer i 
de flesta typer av vatten och att 
utbredningen nästan alltid är 
sammanhängande. Förekomster i 
mindre vattendrag är dock sannolikt av 
mer sporadisk karaktär och utgörs av 
”spill” från uppströms liggande sjöar 
medan större vattendrag har vad som 
kan betecknas som egna bestånd. 
 
 

Mörtens ljusa buk och mörkare rygg gör den 
svårare att upptäcka både ovan- och 
underifrån för predatorer. Foto David 
Lundvall. 

 

 
Vid ett provfiske i den försurningspåverkade 
sjön Andersbotjärnen 2002 fångades totalt 53 
abborrar, en gädda och åtta mörtar. Endast 
en av de fångade mörtarna var mindre än de 
25 – 31 cm långa som syns på bilden. 
 

Förhållandevis fler av de små 
vattendragen ligger dessutom på hög 
höjd. Det beror på att små vattendrag 
oftare är kallare och brantare. Dessutom 
är små vattendrag oftare surare. 
Kortare tillfälliga vandringar uppströms 
från sjö till vattendrag är ofta vanliga 
under lektiden. 
 
Försurningspåverkan har gjort att vissa 
mörtbestånd dött ut. Kännedomen om 
detta varierar och i vissa fall är det inte 
längre någon som känner till att arten 
funnits och i andra fall tros den ibland 
finns kvar trots att den kanske dött ut. 
Antalet försvunna bestånd är troligen 
underskattat och antalet förekomster 
där arten uppges finnas men faktiskt 
har dött ut är troligen överskattade. 

 
Uppgift om en till synes isolerad förekomst i Garsjön mellan byarna Särna och Mörkret 
har visat sig sannolikt inte stämma då ingen mört fångades vid det provfiske som 
genomfördes 2007. Möjligen kan mört ha funnits men sedan dött ut. Mört fångas 
vanligtvis vid standardiserat provfiske om den förekommer i den sjö som provfiskas, till 
skillnad från många andra arter. Det finns dock bestånd av mört som är så glesa eller 
nära att dö ut att det vid ett standardiserat provfiske endast fångas 0 – 5 individer. 
Frånvaro av mört vid ett provfiske är således inget vattentätt bevis för att arten inte 
förekommer (se kap 5.4.1 om fångstbarhet).  
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Mört liknar många av de andra karpfiskarna. Den skiljer sig dock från de andra på det 
att den har klart rödaktiga ögon medan de övriga har gula eller gulaktiga ögon. Närmast 
i useende ligger nog sarv men den har lite annorlunda ögonfärg och är som regel lite mer 
högryggig. Placeringen på sarvens ryggfena skiljer sig också åt från mörtens. Den sitter 
längre bak på ryggen. Förväxling mellan mört och andra arter sker nog oftast med små 
individer (<10 cm) eller riktigt stora exemplar (>30 cm).  
 
Som med flera andra karpfiskar så kompliceras situationen av att de kan hybridisera 
med de flesta andra karpfiskar. Mört kan till exempel korsa sig med braxen, benlöja och 
sarv (se nedan). Sådana hybrider kan orsaka huvudbry vad gäller identifiering om inte 
båda ”rena” arterna finns att tillgå som jämförelse vid tillfället. 
 

 

 

 
 
 

Exempel på några arter som hybridiserar 
med mört och deras hybrider: 
 
 
 
 
 
Sarv (överst), sarv/mört-hybrid (mitten) och 
mört (nederst). Foto David Lundvall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benlöja (nederst) och mört/benlöja-hybrid 
(överst). Foto David Lundvall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mört (överst), Mört/braxen-hybrid (mitten) 
och braxen (nederst). Foto Stöt Ulrika 
Andersson. 
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5.6.7.10 Ruda (Carassius carassius) 

 
Figur 51. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av ruda i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av ruda i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Ruda är en av våra mest fascinerande fiskar. Den har en rad egenskaper som gör den 
speciell och intressant. Den är en varmvattenälskande fiskart men samtidigt extremt 
tålig. Rudan förekommer vanligtvis i två typer av miljöer; i sjöar som är vegetationsrika 
som även ofta är näringsrika, samt i små tjärnar och dammar där den ofta är den enda 
fiskarten (se kap 5.3.2). I det första fallet är den ofta mycket fåtalig men storvuxen (0,5 –
 2 kg). I den andra typen av miljö är den liten (10 – 15 cm, <0,1 kg) och talrik. Utseendet 
på de två varianterna är också slående olika. 
 
Detta har gett upphov till att man trodde att det rörde sig om två olika arter; damm- och 
sjöruda. Numera är det känt att det är födotillgång som gör att dammrudan inte växer 
sig större, men även att frånvaro av rovfisk påverkar dess utseende och kroppsform. 
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Ruda är en högryggig fisk men det är stor skillnad på damm- och sjöruda. Sjörudan kan 
vara upp till dubbelt så högryggig som dammrudan och detta beror inte enbart på 
storleken. De flesta fiskarter får ändrade kroppsproportioner i takt med att de växer. 
Som regel är vuxna fiskar mer omfångsrika i förhållande till kroppslängden. Genom att i 
kontrollerade experiment flytta rudor mellan vatten med och utan rovfiskar har man 
kunnat visa att det är denna faktor som styr hur kroppsformen utvecklas. I närvaro av 
rovfisk utbildas den höga ryggen (se foton nedan). Den höga kroppsbyggnaden anses 
vara ett skydd mot predatorer då den blir svårare att hantera och svälja för rovfiskar 
som därför hellre väljer andra byten (Nilsson m fl 1995). 
 

 
Exempel på den mycket högryggiga formen som större rudor får när de lever tillsammans med 
rovfiskar. Foto Håkan Danielsson. 
 
Bestånd av sjöruda är med undantag för närings- och vegetationsrika sjöar, mycket gesa 
till följd av att den är mycket predationskänslig innan den vuxit sig stor nog för att inte 
kunna ätas av rovfiskar. I flera andra avseenden är den dock mycket för att inte säga 
extremt tålig. Ruda klarar låga syrgashalter bättre än någon annan fisk och kan till och 
med överleva långa perioder helt utan syre! Den kan ställa om sin metabolism så att den 
inte förbrukar något syre, men producerar då etanol som restprodukt istället för 
koldioxid. Det är anledningen till att rudan kan överleva i sjöar där syrebrist är vanligt 
förekommande vintertid.  
 

 
 
Leken inträffar på försommaren men är det en bra (varm) sommar kan de leka flera 
gånger. Födan består av insektslarver samt levande och multnande växtdelar. Den trivs 
bäst i grunda, varma och vegetationsrika miljöer. Dessa miljöer finns framförallt i sjöar. 
I vattendrag är de inte så vanliga men i de större vattendragen och älvarna i Dalarna 
och kring Dalälvens nedre delar förekommer sjölika lugn- och bakvatten där ruda kan 
hittas.  

En ”sjöruda” (t v), 
endast 4 cm lång, 
som redan uppvisar 
en mer högryggig 
kroppsbyggnad 
jämfört med 
”dammruda” (t h). 
Foto David Lundvall 
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Rudan är inte speciellt bra på att simma i strömmande vatten och troligen inte heller så 
benägen att göra det (åtm inte uppströms). Detta har gjort att dess utbredning är 
begränsad. Sannolikt är dessutom alla förekomster i Dalarna troligen direkt eller 
indirekt resultat av utplanteringar. Möjligen kan förekomsterna i de nedre delarna av 
Dalälvens vattensystem vara ursprungliga. 
 

 
Rudan söker bl a föda på botten genom att 
böka igenom bottenslammet. Foto David 
Lundvall. 
 

Både Linné (1734) och Hülphers (1762) 
uppgav att det fanns rudor i flera vatten 
i Dalarna. Sutare (eller lindare) nämns 
inte förekomma vid något tillfälle och 
braxen uppges ”…icke förekomma…” i 
flera områden (Hülphers 1762). Braxen 
och sutare är arter som torde ha bättre 
naturliga förutsättningar att sprida sig 
jämfört med ruda. Detta tyder på att 
samtliga förekomster av ruda i Dalarna 
kan vara utplanterade och att de började 
utplanteras tidigt (före 1700-talet).  

Det är lätt att förstå att rudan fick en tidig spridning då den kan tåla långa transporter 
utan vatten. Endast packad i fuktig mossa kan den leva många dagar, kanske t o m 
veckor om temperaturen är låg. Den var dessutom tilltalande eftersom den kunde leva i 
tjärnar och dammar som inga andra arter kunde överleva i. Förr var varje möjlighet att 
bidra till försörjningen viktig och här kunde man nyttja vatten som annars var 
”värdelösa”. Även om inte rudan inte alltid användes som människoföda så var den bra 
foder åt t ex grisar och höns. Dammrudan var också en attraktiv agnfisk som eftersom 
den var så tålig kunde hålla sig levande, d v s färsk länge när den satt agnad på en krok. 
 
Tabell 56. Antal och andel förekomster av ruda i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där ruda förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
I Dalarnas sjöar är ruda allmänt förekommande i sjöar som ligger under 100 m ö h. 
Mellan 100 – 200 m ö h finns också ett flertal förekomster även om dessa endast utgör 
en mycket liten andel av alla sjöar i detta höjdintervall. Antalet förekomster fördelat 
efter sjöstorlek uppvisar inget entydigt mönster förutom att arten förekommer i en stor 
andel av de lågt liggande största sjöarna (Tabell 56). Förekomsterna som ligger över 200 
m ö h utgörs av sjöar med speciellt gynnsamma förhållanden men också av några 
rotenonbehandlade sjöar där ruda planterats in efter behandlingen tillsammans med 
öring, regnbåge och/eller röding. Möjligen i syfte att rudan skulle utgöra en lämplig 
bytesfisk åt nämnda laxfiskar. 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 5 / 63% 12 / 14% 6 / 3% 4 / 3% 1 / 1% 28 / 4%
10 - 50 ha 19 / 79% 18 / 11% 7 / 2% 4 / 2% 2 / 1% 50 / 4%

50 - 100 ha 4 / 100% 6 / 10% 10 / 5%
100 - 500 ha 7 / 88% 5 / 12% 12 / 5%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 3 / 30% * * 5 / 16%
>1 000 ha 1 / 100% 6 / 60% 3 / 33% * 10 / 38%

Totalt: 38 / 78% 50 / 13% 16 / 2% 8 / 2% 3 / 1% 115 / 5%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Den småvuxna formen dammruda lever som regel i vattensamlingar som är mindre än 
5 ha och kännedomen om dessa mycket dålig eftersom så små sjöar inte har omfattats av 
enkätundersökningen. När rudan lever som enda art (dammruda) tycks den klara att 
leva i vattensamlingar/småvatten som kan skilja sig mycket från den typ av sjöar där 
(sjö-)ruda lever tillsammans med andra arter. Exempelvis förekommer dammruda även i 
mörka och troligtvis lätt sura skogstjärnar samt även på högre höjd (>400 m ö h). Det är 
som regel i låglänta varma och vegetationsrika sjöar den kan klara konkurrens och 
predation från andra arter arter (abborre, mört, gös, gädda, e t c), och växa sig stor. 
 
Ruda förekommer även i långsamt 
rinnande vattendrag om klimatet är 
tillräckligt varmt eller om det finns 
sjölika bakvatten med miljöer som den 
föredrar. Bortsett från några enstaka 
mindre vattendrag så förekommer ruda 
endast i de största vattendragen; Öster-, 
Västerdalälven och Dalälven. Det 
förekommer liksom hos de flesta 
fiskarter att det inträffar ”spill” till 
vattendragen från sjöar uppströms. En 
elfiskefångst 2006 av en ruda i Anstaån 
(Säters kommun) i ett ganska 
strömmande/forsande parti av bäcken, 
är ett exempel på detta (författaren). 
 

 
Ett stort exemplar av ”sjöruda” (ca 40 cm). 
Foto David Lundvall. 

 
Tabell 57. Antal och andel förekomster av ruda i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där ruda 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Ruda förväxlas ofta med braxen och björkna troligen för att båda arterna är högryggiga 
och silver-/guldglänsande. Det finns dock många tydliga skiljande kännetecken. Ett är 
att rudan har lång ryggfena och kort analfena och braxen tvärt om (jfr med bilderna i 
kap 5.6.7.3 & 5.6.7.4).  
 
När ruda förekommer tillsammans med andra arter är tätheterna i ofta mycket låga och 
den fångas då sällan vid konventionellt sport- eller fritidsfiske vilket i sin tur gör att de 
är mindre kända. Utbredningen i Dalarna är därför troligen underskattad. 
 
 
 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 7% 1 / 0% 3 / 0%
4 7 / 41% 7 / 7% 1 / 1% 1 / 2% * 16 / 4%
5 2 / 25% 2 / 9% * 4 / 4%
6 * 2 / 17% 6 / 26% * 8 / 19%
7 * 2 / 12% * * * * 2 / 11%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 12 / 19% 14 / 4% 8 / 1% 1 / 0% 35 / 2%

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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5.6.7.11 Sarv (Scardinius erythrophtalmus) 

 
Figur 52. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av sarv i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av sarv i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Sarv är en art som trivs i varmt och näringsrikt vatten. Därför förekommer den 
huvudsakligen i sjöar och lugnflytande vattendrag. Den uppnår en storlek av upp till 35 
cm (0,5 – 0,8 kg), men kan undantagsvis bli större. Det svenska sportfiskerekordet ligger 
på 1,7 kg (Sportfiskarna 2014). Födan består främst av vegetabilier – alger av olika slag 
som den betar från botten och vattenväxter. Den påträffas oftast i eller i anslutning till 
tät vegetation. Arten kan liksom många andra karpfiskar hybridisera med bl a mört, 
björkna och benlöja (Muus & Dahlström 1981, se foton på hybrider i kap 5.6.7.9).  
 
Sarv verkar ha tydligt klimatbegränsad utbredning i Dalarna och övriga Sverige. 
Utbredningen är begränsad till södra Sverige med några få undantag längs södra 
norrlandskusten (Figur 52, infällda Sverigebilden). Inom Dalarna är utbredningen till 
stora delar sammanhängande i ca 80 - 90 sjöar och ca 20-talet vattendragssträckor 
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(Tabell 58 & 59). I detta sammanhängande område förekommer den praktiskt taget inte 
alls ovan 130 meter över havet (Figur 52).  
 
Tabell 58. Antal och andel förekomster av sarv i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där sarv förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Sarv uppges dock förekomma i Siljan (160 m ö h) och två mindre tjärnar öster om Siljan 
(ca 290 m ö h) som skulle kunna utgöra undantag från detta mönster. Siljan är kall och 
näringsfattig vilket är raka motsatsen till de förhållanden som arten föredrar. Siljan 
omfattas av fyra fiskevårdsområden men endast en av fiskevårdsområdesföreningarna 
uppgav i enkätundersökningen att sarv förekommer i sjön. Det råder därför viss 
osäkerhet om arten verkligen förekommer i Siljan. Om den förekommer där så är den 
troligen mycket ovanlig och har en mycket begränsad och lokal utbredning i sjön. 
 
Andra avvikande förekomster 
förekomma i två mindre tjärnar på ca 
290 m ö h. Dessa skulle kunna förklaras 
med att arten kan ha blivit inplanterad. 
Sarv har sannolikt inte avsiktligt 
planterats ut så ofta i Dalarna men den 
används ibland som agn och kan som 
överblivet sådant ha blivit utsläppt och 
sedan etablerat sig. Två av de tre sjöar 
där arten uppges ha försvunnit i 
Dalarna kan vara exempel på 
utsättningar där den inte etablerat sig 
på grund av ogynnsamma förhållanden, 
t ex kallt klimat (Figur 52). Artens 
utbredning i Dalarna är mycket lik den 
för björkna som troligen ha liknande 
krav på sin livsmiljö som sarv (Figur 
44). 

 
 

 
Sarv återfinns vanligtvis i och nära tät 
vattenvegetation. Foto David Lundvall 

 
  

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 2 / 25% 3 / 3% 5 / 1%
(4 / 50%) (5 / 6%) (9 / 1%)

10 - 50 ha 17 / 71% 20 / 12% 2 / 1% 39 / 4%
(23 / 13%) (42 / 4%)

50 - 100 ha 3 / 75% 9 / 15% 12 / 5%
(10 / 17%) (13 / 6%)

100 - 500 ha 7 / 88% 8 / 20% 15 / 6%
500 - 1 000 ha 2 / 67% 2 / 20% * 4 / 13%

(3 / 100%) (5 / 16%)
>1 000 ha 1 / 100% 5 / 50% * 6 / 23%

Totalt: 32 / 65% 47 / 12% 2 / 0% 81 / 3%
(35 / 71%) (53 / 14%) (90 / 4%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Tabell 59. Antal och andel förekomster av sarv i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där ruda 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Sarv liknar främst mört och de båda arterna förväxlas troligen ibland. Sarv har dock 
mer gulröda ögon, lite kraftigare kroppsbyggnad och rödare fenor. Rygg- bukfenornas 
placering i längsled skiljer sig också från mörtens (jämför fotona nedan). Eftersom sarv 
huvudsakligen håller till i tät vegetation blir den sannolikt underrepresenterad vid 
provfiske och i gränslandet för dess utbredningsområde är kanske tätheterna lägre 
vilket gör den mindre känd bland allmänhet och fiskeintresserade. Förekomsten i 
Dalarna tros därför vara något underskattad. 
 

 

 
Stora individer av mört (övre, 31 cm, foto David Lundvall) blir relativt högryggiga och ibland blir 
färgen mer guld- eller kopparfärgad. Den kan då misstas för att vara sarv (nedre, 26 cm, foto 
Anders Stenström). Rygg- och analfenornas längsledes placering i förhållande till varandra skiljer 
arterna åt (jfr blå streckade linjer). 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 3 / 10% 3 / 0%
4 9 / 53% 1 / 1% * 10 / 2%
5 3 / 38% * 3 / 3%
6 * 1 / 8% * 1 / 2%
7 * * * * *
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 16 / 26% 3 / 1% 19 / 1%

(17 / 27%) (20 / 1%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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5.6.7.12 Stäm (Leuciscus leuciscus) 

 
Figur 53. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av stäm i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av stäm i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Stäm är en liten gråaktigt silverfärgad karpfiskart som i Sverige har en huvudsakligen 
nordlig utbredning. Storleken ligger vanligen mellan 15 – 20 cm men kan vid sällsynta 
tillfällen uppgå till 25 – 30 cm. Den förekommer främst i rinnande vatten och 
näringsfattiga större sjöar. I sjöar uppehåller den sig ofta nära mynningen av något 
vattendrag. Födan består av små över- och undervattensinsekter liksom snäckor. Leken 
sker högt upp i vattendragen och arten är därför beroende av att kunna vandra längs 
vattendragen. 
 
Lokalt och i äldre källor kallas denna fisk ofta för Strävling (Sträfling i äldre stavning). 
Det namnet har troligen sitt ursprung i att den förr i tiden fångades under lektiden och 
då är kroppen täckt av hårda lekvårtor som gör att fjällen känns sträva. 
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Utbredningen inom Dalarna är i stort 
sett sammanhängande och helt 
begränsad till Dalälvens vattensystem 
(Figur 53). Stäm förekommer främst i 
och i anslutning till de största 
vattendragen i vattensystemet. De sjöar 
där arten förekommer ligger nästan 
uteslutande i de större vattendragens 
strömfåra. Det finns dock några 
uppgifter från sjöar som avviker genom 
att de inte ligger inom det 
sammanhängande utbredningsområdet. 
Dessa kan vara felaktiga uppgifter som 
skulle kunna bero på förväxling med 
någon annan art eller bero på att 
eventuella förekomster däremellan inte 
är kända. Stäm är en relativt liten art 
som i många vatten förekommer i låga 
tätheter. Den är dessutom lik flera 
andra karpfiskar och därför kanske 
dåligt känd. 

 
 
 

 
Små exemplar av stäm (ca 7 cm) kan lätt 
förväxlas med flera andra karpfiskarter, t ex 
id, mört och benlöja. Foto David lundvall. 
 
 

 
Stäm gör sannolikt också vandringar under lek eller för födosök och kan då tillfälligt 
påträffas ”perifert”. Ett exempel på tillfälliga besök är Broån vid Hedemora där arten 
fångats vid elfiske (SLU 2013a). Broån lider av återkommande syrebristsituationer 
under delar av året och de fiskar som påträffas där har tillfälligt vandrat upp.  
 
 
Tabell 60. Antal och andel förekomster av stäm i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där stäm 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Från Vanåns vattensystem saknas nutida uppgifter om förekomst av stäm i Venjansjön, 
men den uppgavs förekomma där under 1800-talet; ”Sträflingen är tämligen talrik och af 
vanlig storlek…” (Trybom 1897). Det är också högst troligt att arten fortfarande 
förekommer i Venjansjön och nedströms men eftersom ingen sådan uppgift framkom i 
enkätundersökningen så har den sannolikt minskat eller möjligen försvunnit från sjön. 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 1% 3 / 1% 1 / 0% 3 / 2% 9 / 1%
4 2 / 12% 4 / 4% 2 / 1% 2 / 3% 5 / 9% * 15 / 4%
5 1 / 5% 1 / 3% 1 / 11% 2 / 22% * 5 / 5%
6 * 2 / 17% 8 / 35% 1 / 100% * 11 / 26%

(3 / 25%) (9 / 39%) (13 / 31%)
7 * 7 / 41% 1 / 100% * * * * 8 / 44%

(8 / 47%) (9 / 50%)
8 0 / 0% 1 / 100% * * * * * 1 / 33%

(1 / 50%) (2 / 67%)
Totalt: 2 / 3% 17 / 5% 15 / 2% 5 / 1% 10 / 4% 49 / 3%

(3 / 5%) (19 / 5%) (16 / 3%) (53 / 3%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)



 
208 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

Ett eventuellt försvinnande skulle kunna bero på att de största vandringsvägarna till 
Vanån (upp- och nedströms) idag är avskurna av vandringshinder. Öppnandet av ett 
tidigare vandringshinder i den närliggande Rämyrån som är ett biflöde till Vanån har 
resulterat i att stäm återkoloniserat ån (SLU 2013a). 
 
Tabell 61. Antal och andel förekomster av stäm i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där stäm förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Förekomsterna inom Dalälvens vattensystem utgör en av artens mer sydliga utbredning 
i de vattensystem som rinner till Bottenhavet/Östersjön.  Stäm förekommer även inom 
Göta älv/Klarälvens vattensystem som rinner till Västerhavet/Nordsjön.  
 
Det finns uppgifter på att arten förekommer eller har förekommit i delar av Kolbäcksåns 
(Mälarens/Norrströms) vattensystem. Bland annat ska arten i detta vattensystem ha 
förekommit i sjön Väsman och Barkensjöarna i slutet av 1800-talet (Trybom 1897, Figur 
53). Uppgifterna är dock lite motsägelsefulla då Degerman (2002) citerar källor från 
1950-talet som anger att stäm saknades i Mälaren. Sannolikt saknas stäm i Väsman och 
Barkensjöarna idag. Om den nu har förekommit i dessa sjöar kan dess försvinnande 
hänga ihop med att Kolbäcksån sedan flera hundra år successivt byggts ut och dämts på 
flera tiotal platser längs sin sträckning vilket hindrat stäm att vandra upp i 
vattendragen för lek. Längs Kolbäcksån finns även flera industrier sedan lång tid 
tillbaka som även de genom sina utsläpp troligen påverkat eventuell förekomst av stäm. 
 
Stäm förekommer i Gavleåns vattensystem liksom i de flesta större vattensystem norr 
om Dalälven och den har fångats vid elprovfiske i Jädraån, ett biflöde till Gavleån just 
utanför Dalagränsen (Figur 53). Troligen når dock dess utbredning inte upp och in till 
Dalarna inom detta vattensystem. 
 
Det är lätt att förväxla stäm med de flesta andra karpfiskar. Tillsammans med att den i 
många vatten förekommer glest och att den inte blir så stor, är troligen orsaken till att 
den är är dåligt känd och att den lätt misstas för mört, id, benlöja eller någon annan 
karpfisk. Stäm är dock ganska lätt att känna igen. Den har till skillnad från mört, sarv 
och id, inga röda eller oranga färgtoner i ögon eller fenor. Den ger ett väldigt grått och 
silvrigt intryck. 
 
 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha
10 - 50 ha 1 / 4% 3 / 2% 1 / 1% 7 / 5% 12 / 1%

50 - 100 ha 0 / 0% 1 / 2% 2 / 11% 3 / 1%
(1 / 25%) (4 / 2%)

100 - 500 ha 1 / 13% 2 / 5% 1 / 1% 3 / 7% 7 / 3%
500 - 1 000 ha 2 / 67% 2 / 20% * 4 / 13%

>1 000 ha 1 / 100% 3 / 30% 3 / 33% 1 / 33% * * 8 / 31%
Totalt: 5 / 10% 11 / 3% 4 / 0% 1 / 0% 13 / 4% 34 / 1%

(6 / 12%) (35 / 1%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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5.6.7.13 Sutare (Tinca tinca) 

 
Figur 54. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av sutare i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av sutare i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Stöt Ulrika Andersson. 
 
Sutare är en art som utseendemässigt skiljer sig från de flesta andra karpfiskar i 
Sverige. Den har små rödaktiga ögon och fjäll samt en grön grundfärg. Den har också 
likt karpen skäggtömmar vid munnen som används som ett extra lukt- och smakorgan 
när den letar föda. Den har ett så särpräglat utseende att den svårligen kan förväxlas 
med någon annan svensk sötvattenfiskart. Sutare är även den enda karpfisk i svenska 
vatten som med tydliga yttre könskaraktärer som gör att det är lätt att se skillnad på 
honor och hanar. Hanarna har nämligen mycket större bukfenor och de första 
fenstrålarna i dessa fenor är svullna jämfört med honorna (se foto nedan).  
 
Arten kan uppnå storlekar på flera kg men det förekommer också täta dvärgbestånd och 
då liksom för några andra arter uppträder den i enartssituationer eller där predatorerna 
är få eller saknas (se kap 5.3.21). 
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Sutaren är bottenorienterad, förhållandevis skygg och trivs bäst i varma vegetationsrika 
vatten. Leken inträffar när vattentemperaturen uppnår 19 – 20 ºC på försommaren. 
Födan består av allehanda bottendjur inklusive snäckor och småmusslor. Den är likt 
rudan mycket tålig gentemot dåliga syrgasförhållanden och kan gå in i ett dvalalikt 
tillstånd under vintern (se foto nedan). Av vissa anses den som en mycket välsmakande 
matfisk och förr var den uppskattad som sådan. Numera anses den ofta kanske oförtjänt 
vara en ”skräpfisk”. Den är omtyckt som sportfisk i specialintresserade kretsar. 
 

 
Sutare är en av få svenska sötvattenfiskarter som har tydlig könsdimorfism, d v s skillnad i 
kroppsbyggnad mellan könen. Hanen har större bukfenor än honan och de första fenstrålarna på 
dessa fenor är kraftigt svullna (t v), vilket de inte alls är på honorna (t h). Foto David Lundvall. 
 
Sutaren är en art som troligen inte koloniserat Dalarna på egen hand. Möjligen 
undantaget sjöarna som ligger i Dalälvssystemets allra nedersta del (Ekman 1922). Från 
Gästrikland uppgavs den kring sekelskiftet 18-/1900 förekomma i ”ett par sjöar” (Ekman 
1910). Med början från 1880-talet och flera årtionden framåt uppmuntrade 
hushållningssällskapet utplanteringar av sutare. De bistod även med råd, finansiering 
och praktisk hjälp till detta. Genom dessa insatser spreds sutaren till många vatten i 
Dalarna.  
 
Den värmeälskande fisken 
utplanterades så långt upp som till 
Öresjön vid Särna i norra Dalarna 
(Gustafsson 1903). Det är inte känt hur 
denna utsättning lyckades. Cirka 50 år 
senare rotenonbehandlades sjön och idag 
finns därför inga sutare kvar där. De 
flesta utsättningar av sutare som fick 
direkt eller indirekt bistånd av 
Hushållningssällskapet utfördes mellan 
1898 – 1930 (Hushållningssällskapet 
1850 – 1969, Bilaga 1; Figur 1:XII). 
Därefter har säkerligen fler utsättningar 
och flyttningar skett men intresset för 
att introducera denna fisk i Dalarna 
minskade efter denna tidsperiod. 

 
 

 
En stor sutarhane (60 – 70 cm) har inte 
många predatorer den behöver frukta. Foto 
David Lundvall. 
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Sutare kan liksom ruda gräva ned sig i bottensedimentet och gå in i ett dvalalikt tillstånd under 
vintern. Denna individ (ca 50 cm) är fotograferad sommartid då den på liknande sätt borrat ned sig 
i sedimentet. I detta fall troligen för att gömma sig för predatorer under dagtid. Foto David 
Lundvall. 
 
Vanligast är att sutaren förekommer i varma näringsrika sjöar och lugnflytande 
vattendrag vilket väl speglar artens utbredning i Dalarna, där de flesta förekomster 
ligger i länets sydöstliga halva och sällan ovan 150 m ö h (Figur 54). Det förekommer 
dock enstaka sjöar med mycket annorlunda förhållanden. Den förekommer t ex ibland i 
några sjöar med näringsfattigt, färgat vatten, som ibland ligger relativt högt (Tabell 62). 
Arten är här inplanterad i dessa sjöar och har lyckats leva kvar. Sutare är en långlivad 
fisk och det är inte känt om den reproducerar sig i dessa ”skogssjöar” eller om de 
individer som fångas då och då är samma fiskar som en gång utplanterades där för 
årtionden sedan. 
 
Tabell 62. Antal och andel förekomster av sutare i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där sutare förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Sutare förekommer i vattendrag inom Dalarna, främst Dalälvens huvudfåra och de 
närmast anslutande vattendragen i älvens nedre del (Figur 54).  
 
  

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 3 / 38% 9 / 10% 5 / 2% 1 / 1% 18 / 2%
10 - 50 ha 16 / 67% 14 / 8% 4 / 1% 1 / 1% 35 / 3%

50 - 100 ha 3 / 75% 7 / 12% 2 / 3% 12 / 5%
100 - 500 ha 7 / 88% 6 / 15% 3 / 3% 16 / 7%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 4 / 40% 2 / 18% * * 8 / 26%
>1 000 ha 1 / 100% 4 / 40% * 5 / 19%

Totalt: 32 / 65% 44 / 11% 16 / 2% 1 / 0% 1 / 0% 94 / 4%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)



 
212 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

Tabell 63. Antal och andel förekomster av sutare i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där sutare 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Sutare är ibland liksom ruda mycket glest förekommande i måttligt näringsrika sjöar 
med predatorer (framförallt gädda). Den kan därför vara förbisedd i ett antal sjöar och 
utbredningen är därmed troligen underskattad. 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 1 / 3% 1 / 0%
4 8 / 47% 3 / 3% * 11 / 3%
5 4 / 50% 3 / 14% 1 / 3% * 8 / 8%
6 * 1 / 8% * 1 / 2%
7 * 1 / 6% * * * * 1 / 6%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

Totalt: 14 / 23% 9 / 3% 1 / 0% 24 / 1%

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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5.6.7.14 Vimma (Vimba vimba) 

 
Figur 55. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av vimma i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av vimma i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. 
 
Vimma är normalt silverblank men under lektiden som infaller i mars – juli får hanarna 
en spektakulärt mörk svart och orangeröd lekdräkt. Den lever i älvarnas nedersta lopp 
men även i brackvatten. Inför lek vandrar den upp i vattendragen. Storleken är normalt 
mindre än 250 g eller 30 cm. Undantagsvis kan den nå 1 kg eller 50 cm. Födan består 
främst av bottendjur. (Muus & Dahlström 1981). 
 
Vimmans utbredning i Sverige sträcker sig längs Gästriklands kust- och kustnära 
område ner till Blekinge samt Vänern och delar av Göta älvs vattensystem. Den 
förekommer i Dalälven nedersta lopp men når inte upp till Dalarna (Figur 55). Ekman 
(1922) uppgav dock att den hittats i sjön Amungen vid Hedemora men det finns inga 
senare uppgifter så om den funnits så är den troligen försvunnen inom Dalarna. 
Möjligen är det avskurna lekvandringsvägar (dammar) som gjort att den inte längre 
förekommer i Dalarna. Vimma kan sannolikt förväxlas med flera karpfiskarter.  
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5.6.8 Lakfiskar (Lotidae) 
Lakfiskarna är huvudsakligen havslevande och den sötvattenlevande laken utgör ett 
sällsynt undantag (Kottelat & Freyhof 2007). Lakfiskarna lever utpräglat i kalla vatten. 
I Sveriges sötvatten förekommer en art. 

5.6.8.1 Lake (Lota lota) 

 
Figur 56. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av lake i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av lake i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 
för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Stöt Ulrika Andersson. 
 
Lake är en rovfisk som livnär sig av olika bottendjur men som när den blir större 
övergår successivt till mer fisk i dieten. Storleken är vanligtvis mindre än 3 kg men kan 
uppnå 5 kg eller ibland mer. Det första året lever den grunt och förekommer ofta i 
vattendrag men sedan övergår den till att leva i sjöarnas djupare delar. Framförallt 
föredrar den kallt vatten. Leken sker mitt i vintern på grunt vatten under isen (dec/jan). 
Romkornen är små och svävar fritt i vattnet. Även larverna och ynglen lever under sin 
första levnadsfas ute i den fria vattenmassan (upp till ca 6 mån). Sedan beger sig de 

©
 L

än
ss

ty
re

ls
en

 D
al

ar
na

. ©
 L

an
tm

ät
er

ie
t. 



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 215 

unga individerna mot botten där de sedan stannar och utvecklas till utpräglat 
bottenlevande. 
 
Lake är en ganska anonym fiskart trots att den har en mycket stor utbredning i Sverige 
(Figur 56, infällda Sverigebilden). Den är huvudsakligen nattaktiv och omfattas inte av 
något betydande fiske längre vilket bidragit till att kännedomen om dess utbredning har 
försämrats bland fiskare och allmänhet. Förr fiskades betydligt mer efter lake då den 
hade betydelse som matfisk. En indikation på att artens förekomst är dåligt känd är att 
den mycket ofta fångas vid elprovfiske i vattendrag som ansluter till sjöar utan 
rapporterad förekomst. Fångst i anslutande vattendrag är en mycket starkt indikation 
på att arten förekommer i anslutande sjö/-ar. 
 
Lakens utbredning är stor och den förekommer i nästan alla typer av vatten, möjligen 
med undantag för sjöar som utsätts för syrefattigt eller syrefritt djupvatten. Vanligtvis 
förekommer den inte i stora mängder eller tätheter. Undantag gäller fjällsjöar och 
fjällnära sjöar där laken ofta är talrik. Troligen gynnas den av det kallare vattnet samt 
att att predatorerna gädda och abborre vanligtvis saknas i dessa områden. Stora sjöar 
har som regel stora ytor med djupbottnar med kallt vatten där laken trivs. I dessa sjöar 
kan den samlade mängden lake vara stor även om de lever förhållandevis glest. Fiske i 
stora sjöar under lektiden kan ge ett gott resultat om det bedrivs på de relativt 
begränsade lekplatserna där stora mängder fisk ibland kan samlas. 
 
Aktiv utplantering av lake har nog troligen utförts i mycket begränsad omfattning. Även 
om den förr var en allmänt uppskattad och nyttjad matfisk där den kunde fångas lätt 
framförallt på lekplatserna under leken fanns det säkert andra arter som var lättare att 
fiska. Motiven och behovet att flytta lake till nya vatten var troligen begränsade. I 
fjällen där lake är vanligt förekommande och ofta mer talrik kan det dock ha varit 
annorlunda. Samerna sägs ha känt till att konsumtion av laklever kunde skydda mot s k 
nattblindhet, en synnedsättning orsakad av A-vitaminbrist (Filipsson 1994). Lakens 
lever är mycket stor och rik på A-vitamin. Det är därför tänkbart att lake medvetet kan 
ha spridits i vissa fjällvatten. Det finns uppgifter om åtminstone några fall där lake 
aktivt planterats ut (Filipsson 1994). 
 
Tabell 64. Antal och andel förekomster av lake i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) 
och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar 
där lake förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar 
inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes utgör 
motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 3 / 38% 23 / 26% 40 / 17% 8 / 7% 9 / 6% 9 / 7% 1 / 8% 93 / 13%
(4 / 50%) (29 / 33%) (56 / 24%) (11 / 9%) (16 / 11%) (13 / 10%) (130 / 18%)

10 - 50 ha 18 / 75% 71 / 42% 125 / 33% 32 / 17% 45 / 31% 49 / 27% 4 / 15% 344 / 31%
(97 / 57%) (158 / 42%) (48 / 25%) (48 / 34%) (56 / 31%) (429 / 39%)

50 - 100 ha 4 / 100% 38 / 63% 45 / 64% 15 / 42% 9 / 47% 15 / 52% 3 / 75% 129 / 58%
(49 / 82%) (49 / 70%) (11 / 58%) (18 / 62%) (149 / 67%)

100 - 500 ha 6 / 75% 32 / 78% 75 / 83% 18 / 72% 30 / 70% 19 / 83% 180 / 78%
(7 / 88%) (36 / 88%) (80 / 89%) (21 / 84%) (33 / 77%) (196 / 84%)

500 - 1 000 ha 2 / 67% 9 / 90% 10 / 91% 4 / 100% 2 / 100% 1 / 100% * 28 / 90%
(3 / 100%) (10 / 100%) (30 / 97%)

>1 000 ha 1 / 100% 10 / 100% 9 / 100% 3 / 100% 3 / 100% * * 26 / 100%
Totalt: 34 / 69% 183 / 47% 304 / 38% 80 / 21% 98 / 27% 93 / 23% 8 / 17% 800 / 34%

(37 / 76%) (231 / 59%) (362 / 45%) (102 / 27%) (113 / 31%) (107 / 27%) (960 / 41%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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I Dalarnas sjöar ser utbredningsmönstret ut så att laken är mer spridd på låg höjd och i 
större sjöar (Tabell 64). Detta kan bero på att den inte kunnat sprida sig till de översta 
och yttersta sjöarna i vattensystemen där även de flesta mindre sjöar finns. Mindre sjöar 
är också som regel inte lika djupa som större vilket gör att lake kan få svårare att hitta 
lämpliga livsmiljöer (kallt vatten). 
 
Lake är mycket vanlig i vattendrag men förutom i större och medelstora vattendrag så 
rör det sig om mindre individer som troligen bara uppehåller sig i vattendragen under en 
begränsad tid av sin levnad. Utbredningen i vattendrag följer samma mönster som i 
sjöar vilket är en konsekvens av att utbredningsområdet bedömts vara i det närmsta 
helt sammanhängande (Tabell 65).  
 

 
Små lakar (10 – 30 cm) är vanliga i många vattendrag och påträffas ofta vid elprovfiske. Foto 
David Lundvall. 
 
Tabell 65. Antal och andel förekomster av lake i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där lake 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 8 / 28% 11 / 7% 51 / 16% 24 / 12% 38 / 22% 30 / 19% 3 / 50% 165 / 16%

(16 / 55%) (56 / 35%) (115 / 35%) (51 / 25%) (61 / 35%) (54 / 35%) (356 / 34%)
4 7 / 41% 35 / 37% 51 / 33% 17 / 28% 26 / 46% 21 / 49% * 157 / 37%

(15 / 88%) (67 / 71%) (113 / 74%) (31 / 51%) (44 / 79%) (35 / 81%) (305 / 72%)
5 3 / 38% 12 / 55% 12 / 38% 6 / 67% 6 / 67% 13 / 81% * 52 / 54%

(8 / 100%) (22 / 100%) (32 / 100%) (9 / 100%) (9 / 100%) (16 / 100%) (96 / 100%)
6 * 5 / 42% 18 / 78% 1 / 100% 5 / 100% 1 / 100% * 30 / 71%

(12 / 100%) (23 / 100%) (42 / 100%)
7 * 15 / 88% 1 / 100% * * * * 16 / 89%
8 1 / 50% 1 / 100% * * * * * 2 / 67%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 19 / 31% 79 / 22% 133 / 21% 48 / 14% 75 / 27% 65 / 25% 3 / 50% 422 / 26%

(41 / 66%) (173 / 48%) (284 / 44%) (92 / 27%) (119 / 43%) (106 / 40%) (818 / 50%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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Förr i tiden när laken fångades och nyttjades i större utsträckning var den mer allmänt 
känd. Idag är den okänd för många vilket syns på de många luckor i 
utbredningsmönstret som har fyllts ut med förmodade förekomster som bedömts finnas 
trots att inga enkätuppgifter uppgivit dessa (Figur 56, Tabell 64 & 65). De förmodade 
förekomsterna utgår från att arten förekommer nedströms en känd förekomst. Troligen 
är det så att det finns många fler ännu okända förekomster även uppströms. Troligen är 
därför förekomsten och utbredningen av lake i Dalarna underskattad. 
 
Det är få fiskarter lake kan förväxlas med men det har hänt att den misstagits för att 
vara simpa. Detta gäller då små exemplar (<10 cm). Det finns också exempel på det 
motsatta bl a något från enstaka elprovfiskeresultat där det uppgivits att ett tjugotal 
lakar fångats (inga simpor) medan ett flertal andra provfisketillfällen i aktuellt 
vattendrag har vid något tillfälle fångat någon enstaka lake men däremot fångat tiotals 
stensimpor vid varje tillfälle. Detta indikerar att ”lakarna” i själva verket troligen varit 
stensimpor. 
 

  
Riktigt små lakar (t v) kan misstas för att vara simpor (t h), men tvärtom är det sannolikt vanligare 
att simpor misstas för att vara små lakar. Fiskarna på bilderna är ca 4 respektive 6 cm. Foto David 
Lundvall. 
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5.6.9 Simpor (Cottidae) 
Familjen simpor är en stor artgrupp med huvudsakligen havslevande arter. Ett 
femtontal sötvattenlevande arter kan dock påträffas i Europa varav fyra kan återfinnas i 
Sveriges sötvatten (Kottelat & Freyhof 2007). I Dalarna förekommer tre arter. 

5.6.9.1 Bergsimpa (Cottus poecilopus) 

 
Figur 57. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av bergsimpa i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av bergsimpa i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
 
Bergsimpa är en liten vanligen 5 – 12 cm bottenlevande fisk som dagtid oftast ligger 
gömd under stenar. Den lever i både sjöar och vattendrag. Födan består främst av 
bottenlevande insektslarver. Leken sker på våren och försommaren under stenar där 
hanen vaktar rommen tills den kläcks. Arten är mycket stationär och företar inga 
egentliga vandringar. Utbredningen av denna art begränsas till stor del av dess nära 
släkting stensimpan som i många fall är konkurrensstarkare (se kap5.6.9.3 om 
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stensimpa nedan). Arterna förekommer mycket sällan tillsammans men där de gör det 
så kan de hybridisera med varandra (Andreasson 1968, Maresova m fl 2013). 
 
Ett generellt utbredningsmönster är att bergsimpan som namnet antyder förekommer 
högre upp i vattensystemen och på högre höjd. I dessa miljöer har den störe 
konkurrensstyrka gentemot stensimpan.  Bergsimpa uppträder även i mindre 
begränsade och isolerade förekomster spridda i relativt låglänta områden som dock så 
gott som alltid ligger ovan högsta kustlinjen i Dalarna (d v s strax över 200 m ö h).  
 
Arten tycks saknas i flera vattensystem i mellersta Norrland vilket kan ha med 
isavsmältningen vid den senaste istiden och tidpunkten för kolonisationen av stensimpa 
att göra (Figur 57, infälda Sverigekartbilden, Nybelin 1969). Bergsimpan anses ha 
koloniserat Östersjön och inlandsvattnen före stensimpan i ett tidgt skede under 
isavsmältningen när isen forfarande låg kvar över mellersta norrland. När väl isen 
smält bort över detta område hade stensimpan koloniserat älvarnas nedre lopp i detta 
område och därmed så att säga blockerat bergsimpas möjligheter att kolonisera sprida 
sig genom och upp till de övre delarna av vatensystemen där man normalt skulle kunna 
förvänta sig att finna den. 
 
Kunskapen om simpornas utbredning i 
Dalarna baseras nästan uteslutande på 
elprovfiskedata från vattendrag 
tillsammans med några få fall där de 
fångats vid nätprovfiske i sjöar samt 
från en riktad inventeringsundersökning 
från 1950-talet (Nybelin 1969). 
Simpornas litenhet och undanskymda 
levnadssätt gör att de är dåligt kända 
bland allmänheten. Eftersom många 
vatten inte provfiskats finns troligen 
betydande luckor i kunskapen om deras 
utbredning. 

 

 
Bergsimporna från Stora Göljån vid Fulufjället 
är mycket ljusa och utan den vanligtvis 
storfläckiga/flammiga teckningen (jfr med 
foton nedan). Foto David Lundvall. 

 
Tyngdpunkten för bergsimpans utbredning i Dalarna tycks ligga mellan 400 – 800 m ö h. 
Även inom detta höjdintervall är den inte speciellt vanlig då den endast förekommer i 
11 – 16 % av vattendragen (Tabell 66). Detta kan dock till viss del bero på att 
kännedomen om arten är dålig och få vattendrag är underökta med elprovfiske som är 
den främsta källan till kunskap om artens utbredning. Det är dock ovanligt att arten 
lyckats kolonisera rena fjällvattnen i Dalarna. Undantagen är Härjån (på gränsen mot 
Härjedalen) och delar av övre Fjätälvens vattensystem. Totalt sett förekommer den i 5 –
 6 % av vattendragen i Dalarna. 
 
Lite större sammanhängande utbredning har bergsimpa i tre eller fyra avgränsade 
områden. I Vanåns vattensystem uppströms Venjan tycks det vara huvudsakligen 
bergsimpa som förekommer. Det finns elprovfiskeuppgifter om att stensimpa 
förekommer i två av Vanåns biflöden men det finns en risk att dessa kan vara felaktiga 
p g a artförväxling. 
 
I de flesta biflöden till Västerdalälven uppströms Malung förekommer bergsimpa ganska 
sammanhängande på så sätt att bergsimpan förekommer i flertalet av älvens biflöden 
men i huvudvattendraget hittas däremot stensimpa. Längre uppströms, i Görälven och 
Fulan har bergsimpan ersatt stensimpan i huvudfårorna. 
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I Österdalälvens vattensystem är det först uppströms Trängsletdammen som bergsimpa 
börjar uppvisa en sammanhängande utbredning (Figur 57). Förekomsterna av 
bergsimpa i de delar av Ljusnans vattensystem som ligger i Dalarna ingår även de i ett 
större sammanhängande utbredningsområde som sträcker sig in i Härjedalen och 
Hälsingland.  
 
Tabell 66. Antal och andel förekomster av bergsimpa i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där bergsimpa 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
 
Utöver nämnda 3 – 4 mer sammanhängande utbredningsområden med bergsimpa 
förekommer den även i mindre isolerade förekomster som omgärdas av områden med 
stensimpa. Bergsimpans tidiga invandring i istidens slutskede gjorde att den i flera fall 
kunna kolonisera områden som otillgängliggjordes för senare invandrande arter när nya 
forsar och fall bildats genom erosion (Nybelin 1969). I de områden där bergsimpa 
förekommer isolerat har sådana tidigt uppkomna vandringshinder har skyddat den från 
att koloniseras och utkonkurreras av stensimpa.  
 
I området söder om Siljan, mellan Vanån, Västerdalälven och Österdalälven innehåller 
åtta eller kanske fler från varandra isolerade förekomster. Ett av dessa områden vid 
Närsen (212 m ö h) i Dala Floda är speciellt då dess förbindelse med Västerdalälven inte 
utgör något hinder för stensimpa att kolonisera. Att denna förekomst av bergsimpa 
klarar att fortleva avviker från det gängse mönstret. Normalt skulle stensimpan trängt 
undan bergsimpa vid ett så pass låglänt område. Detta förhållande konstaterades 1951 
av Nybelin (1969) och bekräftades av ett elprovfiske från 2007 i tillflöde där bergsimpa 
fångades nära sjön (SLU 2013a). Förekomsten i Flosjön är den enda av de isolerade 
förekomsterna som ligger vid eller alldeles under högsta kustlinjen. 
 
Ytterligare områden med isolerade förekomster av bergsimpa finns nordost om 
Linghed/Svärdsjö samt öster om Orsa (Figur 57). Från ytterligare några vattendrag 
finns äldre elprovfiskeuppgifter om till synes isolerade förekomster av bergsimpa men 
åtminstone några av dessa är mot bakgrund av nyare data troligen felaktiga 
(artförväxling) men de finns ändå redovisade i Figur 57. 
 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 3 / 1% 9 / 4% 16 / 9% 18 / 12% 1 / 17% 47 / 4%

(20 / 13%) (49 / 5%)
4 2 / 1% 9 / 15% 12 / 21% 10 / 23% * 33 / 8%

(3 / 2%) (15 / 27%) (12 / 28%) (39 / 9%)
5 3 / 9% 2 / 22% 4 / 44% 2 / 13% * 11 / 11%

(4 / 13%) (8 / 50%) (18 / 19%)
6 * 0 / 0% 2 / 40% 0 / 0% * 2 / 5%

(1 / 4%) (5 / 100%) (1 / 100%) (7 / 17%)
7 * 1 / 6% * * * * 1 / 6%
8 * * * * *

Totalt: 1 / 0% 8 / 1% 20 / 6% 34 / 12% 30 / 11% 1 / 17% 94 / 6%
(11 / 2%) (40 / 15%) (41 / 16%) (114 / 7%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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Dessa isolerade förekomster är intressanta på så vis att de tycks utgöra utpräglade 
sjöpopulationer där förekomsterna i anslutande vattendrag är mycket glesa och 
utbredningsmässigt begränsade. Vid elprovfisken har det endast fångats enstaka vuxna 
individer av bergsimpa och utbredningen sträcker sig bara ett par hundra meter 
uppströms eller nedströms angränsande sjö. I de mer höglänta sammanhängande 
populationerna förekommer arten ofta rikligt utmed hela vattendragens sträckning. 
Endast i ett av dessa isolerade områden, Enån vid Orsa förekommer bergsimpan som 
helt vattendragslevande. Åns vattensystem saknar sjöar och bergsimpa förekommer i 
åns övre delar medan stensimpa dominerar de nedre delarna. 
 
Sammantaget är antalet och andelen sjöar med bergsimpa i Dalarna mycket låg. 
Troligen förekommer den endast i ca 2 % av Dalarnas sjöar (Tabell 67). 
 
Tabell 67. Antal och andel förekomster av bergsimpa i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där bergsimpa förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes 
utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Bergsimpa förväxlas lätt med stensimpa på grund av deras liknande kroppsform, 
teckning och storlek. Det finns dock några tydliga känneteckensom det går lätt att skilja 
dem åt. Bergsimpan har tydligt randiga bukfenor medan stensimpan har oftast ofärgade 
men aldrig randiga (jämför Figur 57 & 59; infällda foton). Bergsimpans första fenstråle 
på bukfenoerna är mycket kortare än hos stensimpan. Stensimpan har dessutom en 
sidolinje som sträcker sig längs hela kroppssidan mendan den hos bergsimpan saknas på 
den bakre tredjedelen av kroppen. Det två senare karaktärerna kan vara svåra att se 
utan lupp eller liknande om fiskarna är små (<4 cm).  
 
Det finns dock undantag som kan förvirra. Enstaka bergsimpor utan den 
karaktäristiska tvärbandade bukfenorna har påträffats (se foton nedan). Ett bestånd 
från Kölån i Sexans vattensystem uppträder ett simpbestånd med varierande utseeende 
bland individerna. Ungefär två tredjedelar av individerna hade bergsimpans utseende 
och resterande saknade en eller flera av dess igenkänningstecken. Det kan vara fråga 
om hybrider. Det kan också vara fråga om bergsimpa med ovanligt stor andel individer 
med avvikande utseende, enligt en expert som tittat på ett 20-tal individer från detta 
vattendrag (Delling muntl). 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 0 / 0% 0 / 0%
(1 / 1%) (1 / 0%)

10 - 50 ha 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
(3 / 2%) (3 / 2%) (6 / 3%) (12 / 1%)

50 - 100 ha 0 / 0% 1 / 1% 1 / 3% 0 / 0% 1 / 3% 3 / 1%
(1 / 2%) (2 / 3%) (1 / 5%) (6 / 3%)

100 - 500 ha 2 / 2% 1 / 4% 1 / 2% 0 / 0% 4 / 2%
(5 / 6%) (7 / 16%) (2 / 9%) (15 / 6%)

500 - 1 000 ha 1 / 10% 0 / 0% 1 / 25% 1 / 50% * * 3 / 10%
(2 / 18%) (5 / 16%)

>1 000 ha 0 / 0% * * 0 / 0%
(1 / 33%) (1 / 4%)

Totalt: 1 / 0% 3 / 0% 3 / 1% 2 / 1% 1 / 0% 10 / 0%
(2 / 1%) (9 / 1%) (6 / 2%) (14 / 4%) (9 / 2%) (40 / 2%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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I sällsynta fall förekommer bergsimpa utan de karaktäristiska tvärrandiga bukfenorna. Denna 
(underst) är det enda exemplaret av den typen som observerats vid elprovfiske i Stora Göljån som 
rinner upp på Fulufjället. Kanske saknar den genom en mutation, det mörka pigment som finns i 
ränderna? Pigmenteringen skiljde sig dock inte i övrigt från de normalt tecknade bergsimporna i 
ån, men i denna fjällbäck är alla simporna mycket ljusa (se och jfr med foton nedan). 
 
Förväxlingar mellan de två arterna har 
skett i ett flertal fall vid elprovfiske. I de 
flesta fall har det där förväxling skett 
har provtaning utförts flera gånger och 
det framgår då oftast tydligt att när 
uteslutande den ena arten fångats vid 
ett flertal tillfällen och enbart den andra 
i något enstaka fall vid samma lokal. De 
flesta sådana förväxlingar har kunnat 
rättas och hänförts till förekomst av en 
av arterna. I andra fall har detta inte 
gått att säkert utesluta en art och då 
redovisas den eller de arter som källorna 
angivit. 
 

 
Utan att titta närmare, är det vid en första 
anblick mycket svårt eller omöjligt att se 
skillnad mellan stensimpa (överst) och 
bergsimpa (nederst). Foto David Lundvall. 
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5.6.9.2 Hornsimpa (Triglopsis quadricornis) 

 
Figur 58. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av hornsimpa i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av hornsimpa i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Foto Anders Bruks. 
 
Hornsimpa har fått sitt namn av att den har/kan ha fyra hornliknande utväxter på 
huvudet. Den är som de flesta simpor huvudsakligen en bottenlevande art som lever av 
kräftdjur och insektslarver. Lite oväntat fångas dock hornsimpa med jämna mellanrum i 
den fria vattenmassan (pelagiskt) i Vättern (Sandström muntl). Dessa fångster sker 
nattetid och troligen är det så att simporna följer sina byten; kräftdjur som också lämnar 
djupvattenmiljöerna nattetid för att söka föda längre upp i den öppna vattenmassan.  
 
Hornsimpa är egentligen en arktisk brack- och saltvattenart som under den senaste 
istidens isavsmältningsskede blev isolerad i havsvikar som snördes av till sjöar när 
havsytan sjönk och landet höjde sig. I några sjöar med för arten gynnsamma 
förhållanden lyckades den att anpassa sig till sötvatten där den i lever kvar än idag som 
en s k ishavs- eller glacialrelikt (kvarleva). Den förekommer i mycket djupa sjöar under 
högsta kustlinjen (HK) där bottenvattnet alltid är kallt. I Vättern påträffas den först på 
20 m djup och har sin största förekomst på mellan 75 – 100 m djup (Degerman 2002). 

©
 L

än
ss

ty
re

ls
en

 D
al

ar
na

. ©
 L

an
tm

ät
er

ie
t. 



 
224 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

Högst maxstorlek kan den nå i havet (60 cm). Storleken den kan uppnå avtar med 
minskande salthalt. I Östersjön når den ca 30 cm. I sötvatten blir den sällan större än 
10 – 15 cm. I sötvatten är dessutom ”hornen” nästan helt reducerade (Muus & 
Dahlström 1981). 
 
I Dalarna har hornsimpa varit känd i Siljan sedan länge men när det 1992 fångades 
några exemplar hade det gått 50 år sedan den senast dokumenterade fångsten i sjön 
(Storerkes 1992). Fångsterna 1942 och 1992 gjordes på 50 respektive 55 m djup. Den 
senare fångsten gjordes av Hantverkets folkhögskola i Leksand efter flera års riktat 
fiske med nät på djupt vatten. Även 1997 fångade folkhögskolan en hornsimpa i Siljan, 
denna gång på 120 m djup (Leander muntligen). Lokala nätfiskare har säkert påträffat 
arten fler gånger utan att den identifierats eller dokumenterats.  
 
 
 
 

En hornsimpa som fångas i Orsasjön. 
Observera att de hornliknande utväxterna 
mer eller mindre saknas (indikeras med de 
röda pilarna). Detta är vanligt hos sötvatten-
levande hornsimpor. Foto Anders Bruks. 
 
 

I sjön Skattungen påträffades 
hornsimpa år 1991 i samband med 
bottentrålning efter glacialrelikta 
kräftdjur (Kinsten 1996). Denna 
förekomst är det eller ett av de 
nordligaste fynden av sötvattenlevande 
hornsimpa i Sverige. Från Orsasjön som 
ligger mellan Siljan och Skattungen 
erhölls i enkätundersökningen 2006 
uppgiften om att hornsimpa skulle 
finnas där. Detta kunde bekräftas 2008 
då två exemplar fångades vid Dalälvens 
vattenregleringsföretags (DVF:s) fasta 
provfiskestation i sjön. Denna gång 
påträffades fiskarna på ca 20 m djup. 
Därefter har ytterligare två individer 
fångats 2009 respektive 2010, båda på 
ca 20 m djup. Storleken på horn-
simporna från Orsasjön har varierat 
mellan 7 – 10,5 cm. Även 2012 fångades 
två individer (Bruks muntl).

 
Från ytterligare två sjöar finns enkätuppgifter om förekomst av hornsimpa men för 
dessa saknas dokumenterade observationer. Den ena, Oresjön är förbunden med 
Skattungen genom ett strömsatt sund och ligger således mellan två sjöar där arten 
bevisligen förekommer. 
 
Tabell 68. Antal och andel förekomster av hornsimpa i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där hornsimpa förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha
10 - 50 ha

50 - 100 ha
100 - 500 ha

500 - 1 000 ha * *
>1 000 ha 2 / 20% 3 / 33% * 5 / 19%

Totalt: 2 / 1% 3 / 0% 5 / 0%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Eftersom hornsimpa inte utvecklar hornutväxter i sötvatten kan den säkert lätt 
förväxlas med de andra simparterna. Denna förväxling torde då bestå i att den då 
misstas för att vara berg- eller stensimpa på grund av att den ganska dåligt känd och 
påträffas så sällan. 
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5.6.9.3 Stensimpa (Cottus gobio) 

 
Figur 59. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av stensimpa i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av stensimpa i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se 
kap 4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Teckning av stensimpa; Willhelm von Wright. 
 
Stensimpa är liksom bergsimpa en liten, vanligen 5 – 12 cm bottenlevande fisk som 
dagtid oftast ligger gömd under stenar. Den lever i både sjöar och vattendrag. Födan 
består främst av bottenlevande insektslarver. Leken sker på våren/försommaren under 
stenar där hanen vaktar rommen tills den kläcks. Arten är mycket stationär och företar 
inga längre eller direkta vandringar. Utbredningen av denna art gränsar i många fall till 
dess ”syskonart” bergsimpan som vanligtvis förekommer högre upp i vattensystemen (se 
kap 5.6.9.1 om bergsimpa ovan). Arterna förekommer mycket sällan tillsammans men 
kan hybridisera där arterna förekommer möter varandras utbredningsområden 
(Andreasson 1968, Maresova m fl 2013). 
 
Stensimpans utbredning i Dalarna är troligen mycket underskattad. Simporna är 
relativt okända av flertalet människor. Nästan alla kända förekomster i Dalarna härrör 
därför från elprovfiskeuppgifter. Elprovfiske är en mycket effektiv metod för att påvisa 
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förekomst av simpor och trots att de flesta elprovfiskeundersökningar inte har som 
primärt syfte att undersöka simpor så fångas de så gott som alltid om de förekommer 
(åtminsone stensimpa). 
 

 
Stensimpan är huvudsakligen nattaktiv. 
Dagtid ligger den ofta gömd under stenar, 
träbitar eller liknande. Foto Andes Asp. 
 

Högre uppströms i vattensystemen 
begränsas stensimpans utbredning av 
vandringshinder som förhindrat 
kolonisering. Bergsimpa som ofta är 
konkurrensmässigt svagare jämfört 
stensimpa tycks dock vara starkare i 
kallare/högre miljöer där 
utbredningsområdena som regel löser av 
varandra (jfr Figur 57 & 59).  
 
 

Nybelin (1969) inventerade simpor på 1950-talet i bl a Dalarna. Han kunde konstatera 
att simpor kunde förekomma även i vatten som hade mycket liten tillgång på lämpliga 
miljöer. I vatten som helt saknar sten-/hårdbotten förekommer de sannolikt inte. Mot 
bakgrund av Nybelins undersökningar går det nog att förmoda att stensimpa 
förekommer i nästan alla vatten nedströms redan kända förekomster i Dalarna. 
 
Tabell 69. Antal och andel förekomster av stensimpa i vattendrag grupperade efter 
vattendragsordning (vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över 
havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där stensimpa 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga 
vattendragssträckor inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom 
parentes utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Stensimpans utbredning i Dalarnas vattendrag har sin tyngdpunkt i inom höjdintevallet 
100 – 400 m ö h inom vilket den förekommer i 20 – 40 % av vattendragen (Tabell 69). 
Den tycks dock inte förekomma så ofta i riktigt små vattendrag (Vdr ordn <3 /bredd <2 
m) vilket dess frånvaro i ett stort antal elprovfiskeundersökningar vittnar om (SLU 
2013a). Arten är vitt sprid i Dalälvens vattensystem men simpor saknas nästan helt i 
den del av Dalarna som rinner till Klarälven och Gullspångsälven (/Svartälven). Det 
beror troligen på att dessa områden aldrig kunnat koloniseras på grund av att det i flera 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 7% 12 / 8% 56 / 17% 26 / 13% 17 / 10% 18 / 12% 131 / 12%

(14 / 9%) (69 / 21%) (28 / 14%) (21 / 12%) (19 / 12%) (153 / 15%)
4 1 / 6% 36 / 38% 37 / 24% 15 / 25% 12 / 21% 2 / 5% * 103 / 24%

(2 / 12%) (51 / 54%) (51 / 33%) (18 / 30%) (136 / 32%)
5 1 / 13% 14 / 64% 10 / 31% 5 / 56% 4 / 44% * 34 / 35%

(3 / 38%) (21 / 95%) (21 / 66%) (8 / 89%) (7 / 78%) (60 / 63%)
6 * 6 / 50% 12 / 52% 1 / 100% * 19 / 45%

(12 / 100%) (22 / 96%) (35 / 83%)
7 * 10 / 59% 1 / 100% * * * * 11 / 61%

(15 / 88%) (16 / 89%)
8 0 / 0% 1 / 100% * * * * * 1 / 33%

(2 / 100%) (3 / 100%)
Totalt: 4 / 6% 79 / 22% 116 / 18% 47 / 14% 33 / 12% 20 / 8% 299 / 18%

(9 / 15%) (114 / 32%) (164 / 26%) (55 / 16%) (40 / 15%) (21 / 8%) (403 / 25%)

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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av vattendragen har definitiva spridningsshinder (vattenfall) i sina nedre delar innan de 
sammanflyter med Klarälven (Hagman 1925). 
 
Kunskapen om stensimpans utbredning i sjöar är mycket bristfällig och består till 
största delen av förmodade förekomster (Tabell 70). Utbredningsmönstret är i stort det 
samma i sjöar som i vattendrag men i sjöar ligger tyngdpunkten mot större vatten. 
Stensimpa har endast fångats vid ett eller två tillfällen med nätprovfiske i sjöar (vid det 
ena tillfället var dessutom artbestämningen oklar). Troligen beror det på att stensimpan 
föredrar grundare vatten där det av praktiska skäl sällan placeras provfiskenät. 
 
Tabell 70. Antal och andel förekomster av stensimpa i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där stensimpa förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. Kursiverade värden inom parentes 
utgör motsvarande antal/andel förekomster inklusive förmodade förekomster. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Stensimpa och bergsimpa förväxlas lätt på grund av deras liknande kroppsform, 
teckning och storlek. Det finns dock några tydliga känneteckensom det går lätt att skilja 
dem åt. Bergsimpan har tydligt randiga bukfenor medan stensimpan (oftast) har 
ofärgade (jämför Figur 57 & 59, infällda foton). Stensimpan har en sidolinje längs hela 
kroppssidan, mendan den hos bergsimpan endast finns utmed den bakre delen. Det 
senare kan vara svårt att se om fiskarna är små (<4 cm). Undantag finns också, se kap 
5.6.9.1 om bergsimpa. 
 
Förväxlingar mellan de två arterna har skett i ett flertal fall vid elprovfiske. I de flesta 
fall där förväxling skett har det utförts provtagning flera gånger och det framgår då 
oftast tydligt när uteslutande den ena arten fångats vid ett flertal tillfällen och enbart 
den andra i något enstaka fall vid samma lokal. De flesta sådana förväxlingar har 
kunnat rättas och hänförts till ensam förekomst av en enbart av arterna. I andra fall har 
detta inte gått och då redovisas den eller de arter som källorna uppgivit. 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 0 / 0% 1 / 0% 1 / 1% 0 / 0% 0 / 0% 2 / 0%
(5 / 6%) (12 / 5%) (1 / 1%) (1 / 1%) (20 / 3%)

10 - 50 ha 3 / 2% 5 / 1% 5 / 3% 3 / 2% 0 / 0% 16 / 1%
(30 / 18%) (38 / 10%) (11 / 6%) (4 / 3%) (1 / 1%) (84 / 8%)

50 - 100 ha 0 / 0% 7 / 12% 5 / 7% 1 / 3% 1 / 5% 0 / 0% 14 / 6%
(1 / 25%) (25 / 42%) (17 / 24%) (2 / 6%) (2 / 11%) (1 / 3%) (48 / 22%)

100 - 500 ha 0 / 0% 6 / 15% 5 / 6% 2 / 8% 2 / 5% 1 / 4% 16 / 7%
(2 / 25%) (18 / 44%) (28 / 31%) (3 / 12%) (7 / 16%) (59 / 25%)

500 - 1 000 ha 1 / 33% 3 / 30% 0 / 0% 1 / 25% * * 5 / 16%
(3 / 100%) (8 / 80%) (1 / 9%) (2 / 50%) (14 / 45%)

>1 000 ha 0 / 0% 5 / 50% 3 / 33% 1 / 33% 0 / 0% * * 9 / 35%
(1 / 100%) (10 / 100%) (6 / 67%) (1 / 33%) (19 / 73%)

Totalt: 1 / 2% 24 / 6% 19 / 2% 11 / 3% 6 / 2% 1 / 0% 62 / 3%
(7 / 14%) (96 / 24%) (102 / 13%) (20 / 5%) (15 / 4%) (4 / 1%) (244 / 10%)

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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5.6.10 Spiggar (Gasterostidae) 
 
Spiggarna är småvuxna fiskar där buk- och en av ryggfenorna utvecklats till vassa och 
förhådnade taggar. Det förekommer många arter runt hela norra halvklotet i både hav 
och sötvatten (Kottelat & Freyhof 2007). I Svenska sötvatten förekommer två arter; stor- 
och småspigg. 
 

5.6.10.1. Småspigg (Pungitius pungitius) 

 
Figur 60. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av småspigg i Dalarnas län 
och Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av småspigg i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 
4.4 för mer om infällda Sverigekartbilden. Teckning av småspigg; Willhelm von Wright. 
 
Småspigg är som namnet antyder en liten fisk där storleken sällan överstiger 7 cm. Den 
lever av plankton och mindre bottendjur. Fenstrålarna i främre ryggfenan och 
bukfenorna utgörs av vassa taggar. Vanligtvis lever den nära botten men förekommer 
även i den öppna vattenmassan (pelagiskt) i större sjöar och i havet. Leken inträffar på 
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försommaren och honan lägger sin rom i ett litet bo som byggts av växtdelar och bevakas 
av hannen. 
 
Arten förekommer både i söt- och saltvatten men är vanligast i salt. Den är ingen bra 
simmare och har troligen en begränsad spridningsförmåga i sötvatten. I sötvatten 
förekommer småspigg kustnära men även i inlandet där dess utbredning i Sverige tycks 
vara nära knuten till högsta kustlinjen (Englund muntl). Förekomsten i Flinesjön nära 
Hedemora utgör dock ett undantag mot det mönstret (Figur 60). Arten har även 
planterats ut ovanför denna gräns, bl a i put-and-take-fiskevatten och vissa fjällområden 
i syfte att som byte förbättra födounderlag och tillväxt för öring och röding.  
 
I mindre gölar och tjärnar förekommer den som regel i täta enartsbestånd. Lång 
isolering i avsaknad av fiskpredatorer (t ex abborre och gädda) har gjort att vissa 
populationer utvecklat tagglösa individer. Taggarna kostar energi att bilda och när 
behovet av dem inte varit så stort har det varit en fördel för dem som råkat få den 
genetiska ”defekt” (mutation) som styr utvecklingen av taggar. Dessa individer har 
under dessa förutsättningar gynnats i konkurrensen med sina taggiga artfränder. När 
småspigg förekommer i sötvatten tillsammans med andra fiskarter i är bestånden som 
regel mycket glesa.  
 

  
Hos spiggarna har den främre ryggfenan ombildats så att endast fenstrålarna finns kvar som vassa 
taggar i syfta att skydda från predtorer. Foto David Lundvall. 
 
 
I Dalarna finns endast ett fåtal kända förekomster av småspigg (Tabell 71). 
Förekomsten i Siljan-Orsasjön är dokumenterad redan 1734 när Linné besökte och 
beskrev området. Övriga förekomster är vitt spridda i länet; en vid Hedemora, en vid 
Borlänge, två norr om Falun, en i höjd med Trängsletdammen, samt en i Stor-Våndsjön 
som ligger till hälften i Norge i den allra nordligaste delen av Dalarna (Figur 60). Den 
senare förekomsten kom Länsstyrelsen till känna under vårvintern 2010 då en individ 
av småspigg hittats i en rödingmage (Israelsson muntl). De två nordligaste 
förekomsterna härrör med största sannolikhet från utsättningar. 
 
Ytterligare en förekomst är känd från en mindre tjärn som dock inte omfattas av kart- 
eller tabellredovisningarna. Den ligger norr om Grängesberg i Ludvika kommun. Enligt 
Lundqvist (muntl) ska det även finnas en liten tjärn norr om Dalfors (Rättviks kommun) 
som uppges tidigare ha innehållt småspigg. 
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Tabell 71. Antal och andel förekomster av småspigg i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar 
(ha) och sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal 
sjöar där småspigg förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av 
samliga sjöar inom respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Småspigg är en mycket liten och anonym fisk som är lätt att förbise. I de sjöar där den 
förekommer tillsammans med andra arter är bestånden dessutom mycket glesa vilket 
kan kräva att den specifikt eftersöks för att förekomst ska kunna konstateras. 
Förekomsterna i Dalarna är därför sannolikt underskattade. 
 
Spigg misstas ibland för elritsa och tvärtom. De är egentligen mycket olika vid en 
närmare undersökning men det är nog enbart den blygsamma storleken som gör att de 
förväxlas. 
 

         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha
10 - 50 ha

50 - 100 ha 1 / 1% 1 / 0%
100 - 500 ha 1 / 13% 1 / 2% 2 / 1%

500 - 1 000 ha 1 / 100% * 1 / 3%
>1 000 ha 3 / 30% * 3 / 12%

Totalt: 1 / 2% 3 / 1% 1 / 0% 1 / 0% 1 / 0% 7 / 0%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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5.6.11 Ålar (Anguillidae) 
Alla 15 – 20 arter inom denna familj är katadroma, d v s de forplantar sig i havet, men 
kan tillbringa sin uppväxt fram till könsmognad i sötvatten (Kottelat & Freyhof 2007). I 
Sverige förekommer en art. 
 

5.6.11.1 Ål (Anguilla anguilla) 

 
Figur 61. Kartan visar kända, förmodade samt tidigare förekomster av ål i Dalarnas län och 
Dalälvens avrinningsområde. Infällda kartbilden visar fördelningen av samtliga registrerade 
provfiskefångster (blå punkter) av ål i Sverige fram t o m år 2012 (SLU 2012a & b). Se kap 4.4 för 
mer om infällda Sverigekartbilden. Foto David Lundvall. 
 
Ål är vår kanske märkligaste fisk som kan påträffas i sötvatten och som har den mest 
spektakulära livscykeln. Den är företrädesvis nattaktiv och födan består av fisk, 
kräftdjur och allehanda mindre bottendjur. Leken sker i Sargassohavet på den 
Nordamerikanska sidan av Atlanten, troligen på flera tusen meters djup. De första 
levnadsåren tillbringar larverna/ynglen drivandes med havsströmmar tills den når den 
europeiska Atlantkusten. En del av ålarna som når kusten vandrar upp i sötvatten där 
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de kan tillbringa 10 – 30 år för att sedan återvända till Sargassohavet för att leka. Efter 
leken dör föräldrafiskarna. 
 
Stora mängder ål vandrade förr upp i sötvatten och tack vare deras smått fenomenala 
förmåga och benägenhet att vandra så kunde den påträffas nästan överallt i alla typer 
av vatten, med undantag för det rena kalfjället. Vissa forsar och fall som hindrar andra 
fiskar kan ibland forceras av ål då de kan klättra på land bredvid vattendraget om 
förutsättningar finns.  
 
Ål var en av Sveriges mest spridda fiskarter kring sekelskiftet 18-/1900 (Schreiber m fl 
2003) men byggandet av reglerings- och kraftverksdammar under hela 1900-talet har 
effektivt hindrat ålens vandringar både upp- och nedströms. De oftast lodräta 
dammkonstruktionerna hindrade effektivt uppvandring som dock i vissa fall 
kompenserades med utsättningar av ålyngel. Vandringen nedströms kräver i många fall 
att flera turbiner passeras dödar en mycket stor andel av den utvandrande ålen. 
Situationen är den samma i hela Europa och detta tillsammans med ett överfiske har 
lett till att ålen idag är akut hotad/CR (Artdatabanken 2013).  
 
I Dalarna har ål historiskt förekommit i 
stora delar av länet vilket även äldre 
källor vittnar om (Hülphers 1762, von 
Linné 1734, Trybom 1897). Ålen har 
dock i princip varit avskuren från 
uppvandring till Dalarna i ungefär 
hundra år. I sammanställningen till 
denna rapport framkom ett stort antal 
vatten där ål tidigare funnits och nu 
försvunnit (Figur 61). Dessa utgör 
troligen bara en bråkdel av de vatten 
där arten ursprungligen förekommit.  
 
Genom Hushållningssällskapets försorg 
påbörjades organiserad utplantering av 
ål i Dalarna år 1878 (Pettersson 1879). 
Utplanteringar av ålyngel fortsatte 
sedan i flera årtionden med varierande 
omfattning. Som mest sattes ål ut i ett 
15-tal vatten vissa år (Bilaga 1; Figur 
1:XIII). Utsättningar av ål med 
Hushållningssällskapets bistånd 
fortsatte till 1949. Ålynglen köptes då 
vanligtvis från Trollhättan. 

 
 

 
Figur 62. Ett 50-tal utsättningsplatser för ål 
ingick i ett utsättningsprogram som startade 
1951. Sedan mitten på 1970-talet har i ingen 
ål satts ut i Dalarna inom detta program. 

 
Med start 1951 påbörjdes ett ålutsättningsprogram som omfattade Dalälvens 
vattensystem. Uppvandrande ål fångades i den nedersta delen av Dalälven vid 
Älvkarleby som sedan distribuerades till en stor mängd vatten enligt ett fastställt 
program. Totalt omfattade programmet ett 50-tal vatten runtom i Dalälvens 
vattensystem (Figur 62). Det var Dalälvens regleringsföretag (DVF) som ansvarade för 
att dessa utsättningar genomfördes (Sollerö fiskodling 1951 – 1994). Mängden 
uppvandrande ål som kunde fångas i Älvkarleby för utplantering började minska 
omkring 1970 (Figur 63).  
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Vid 1980-talet var de nere på mycket låga nivåer och mängden ål räckte inte längre till 
de planerade utsättningarna. Fokus övergick då till Dalälvens nedersta del och sedan 
dess har utsättningar av ål endast utförts i Dalälvens nedersta del från länsgränsen mot 
Dalarna och nedströms (Rask muntl). I cirka hälften av vattnen som ingick i 
programmet inom Dalarna genomfördes utsättningar vid endast ett eller två tillfällen 
under perioden 1951 – 1976. 
 

 
Figur 63. Mängd uppvandrande ål som fångats vid Älvkarleby för utsättning i Dalälvens 
vattensystem, vid Älvkarleby mellan åren 1961 – 2012. Medelstorleken på den fångade ålen låg 
kring 70 - 100 g och 35 - 40 cm.  Observera att ingen insamling av ål genomfördes 1989 – 1991. 
 
Troligen är det utplanteringarna från perioden 1951 - 1976 som enkätsvaren från 
2005/2006 om ål härrör från. Även i de fall där enkätundersökningen uppger att ål 
fortfarande förekommer är det sannolikt dessa utsättningar som i de flesta fall gett 
upphov till uppfattningen om att ål förekommer i dessa vatten. Ål är långlivad och det är 
möjligt att enstaka individer från dessa utsättningar fortfarande finns kvar. 
 
Tabell 72. Antal och andel förekomster av ål i sjöar grupperade efter sjöstorlek i hektar (ha) och 
sjöns höjdläge i meter över havet (möh). Värden till vänster om snedstreck utgör antal sjöar där ål 
förekommer och värden till höger om snedstreck utgör den andel (%) av samliga sjöar inom 
respektive grupp där arten förekommer. 

 
* Sjötypen förekommer inte i Dalarna 
 
Enstaka utsättningar av ål har genomförts efter 1980-talet och för närvarande utförs 
regelbundna utsättningar endast i ett begränsat område i Dalarna inom Uvåns 
vattensystem i västra Dalarna. Utsättningarna utförs enligt vattendom i hela 
Uvåsystemet på båda sidor om länsgränsen (Figur 61).  
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         Sjöhöjd     
Sjöstorl. 

5 - 10 ha 1 / 13% 5 / 6% 2 / 1% 2 / 2% 1 / 1% 11 / 2%
10 - 50 ha 5 / 21% 14 / 8% 21 / 6% 12 / 6% 8 / 6% 1 / 1% 61 / 5%

50 - 100 ha 3 / 75% 10 / 17% 11 / 16% 4 / 11% 3 / 16% 31 / 14%
100 - 500 ha 6 / 75% 12 / 29% 27 / 30% 7 / 28% 5 / 12% 1 / 4% 58 / 25%

500 - 1 000 ha 2 / 67% 8 / 80% 3 / 27% 2 / 50% * * 15 / 48%
>1 000 ha 1 / 100% 6 / 60% 7 / 78% 3 / 100% * 17 / 65%

Totalt: 18 / 37% 55 / 14% 71 / 9% 30 / 8% 17 / 5% 2 / 0% 193 / 8%

Totalt:<100 
(möh)

100 - 200 
(möh)

200 - 300 
(möh)

300 - 400 
(möh)

400 - 500 
(möh)

500 - 800 
(m ö h)

>800 
(möh)
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Tabell 73. Antal och andel förekomster av ål i vattendrag grupperade efter vattendragsordning 
(vattendragsstorlek) och vattendragens höjdläge (medelhöjd) i meter över havet (möh). Värden till 
vänster om snedstreck utgör antal vattendragssträckor där ål förekommer och värden till höger om 
snedstreck utgör den andel (%) av samliga vattendragssträckor inom respektive grupp där arten 
förekommer. 

 
* Vattendragstypen förekommer inte i Dalarna 
 
Nejonögon (bäck- & flod-, se kap 5.6.2.1 & 5.6.2-2) förväxlas ibland med små ålar. För 
många är nejonögonen ganska okända och för den som inte känner till dem är de lätt att 
tro att de är ålar. Det är därför inte otänkbart att vissa av ålförekomsterna som samlats 
in via enkätundersökningen förväxlats med nejonögon.  
 

   
Ålen har en tydlig fiskmun med käkar (t v), men förväxlas ibland med nejonögon (t h). Dessa 
saknar dock käkar och har istället en sugmun. Foto David Lundvall. 

        Vdr.höjd    

Vdr.ordn.
3 2 / 1% 1 / 0% 3 / 0%
4 6 / 6% 3 / 2% 2 / 3% * 11 / 3%
5 2 / 9% 1 / 3% 1 / 11% * 4 / 4%
6 * 1 / 8% 3 / 13% 1 / 20% * 5 / 12%
7 * 3 / 18% * * * * 3 / 17%
8 1 / 50% * * * * * 1 / 33%

Totalt: 1 / 2% 12 / 3% 9 / 1% 4 / 1% 1 / 0% 27 / 2%

Totalt:>800      
(m ö h)

<100     
(m ö h)

100 - 200 
(m ö h)

200 - 300 
(m ö h)

300 - 400 
(m ö h)

400 - 500 
(m ö h)

500 - 800 
(m ö h)
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Bilaga 1 
Utplanteringar av fisk i sjöar som utförts i Dalarna av eller med stöd från 
Hushållningssällskapet i Kopparbergs län, under tidsperioden 1870 – 1930.  

 
Figur 1:I. Utplanteringar av Gös som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 

 
Figur 1:II. Utplanteringar av Braxen som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
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Figur 1:III. Utplanteringar av Bäckröding som utförts genom Hushållningssällskapet i 
Kopparbergs läns försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 

 
Figur 1:IV. Utplanteringar av Gädda som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
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Figur 1:V. Utplanteringar av Flodkräfta som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 

 
Figur 1:VI. Utplanteringar av Karp som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 
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Figur 1:VII. Utplanteringar av Nors som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 

 
Figur 1:VIII. Utplanteringar av Regnbåge som utförts genom Hushållningssällskapet i 
Kopparbergs läns försorg under åren 1870 – 1930. 
 

Nors

0

5

10

15

18
70

18
73

18
76

18
79

18
82

18
85

18
88

18
91

18
94

18
97

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

År

A
nt

al
 u

ts
ät

tn
in

ga
r

Regnbåge

0

5

10

15

18
70

18
73

18
76

18
79

18
82

18
85

18
88

18
91

18
94

18
97

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

År

A
nt

al
 u

ts
ät

tn
in

ga
r



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 251 

 
Figur 1:IX. Utplanteringar av Röding som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 
 

 
Figur 1:X. Utplanteringar av Sik som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 
 

Röding

0

5

10

15

20

25

18
70

18
73

18
76

18
79

18
82

18
85

18
88

18
91

18
94

18
97

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

År

A
nt

al
 u

ts
ät

tn
in

ga
r

Sik

0

5

10

15

20

25

18
70

18
73

18
76

18
79

18
82

18
85

18
88

18
91

18
94

18
97

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

År

A
nt

al
 u

ts
ät

tn
in

ga
r



 
252 • Länsstyrelsen Dalarna • Fiskar i Dalarna  

 
 

 
Figur 1:XI. Utplanteringar av Siklöja som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 

 
Figur 1:XII. Utplanteringar av Sutare som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
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Figur 1:XIII. Utplanteringar av Ål som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 
 

 
Figur 1:XIV. Utplanteringar av Öring som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs 
läns försorg under åren 1870 – 1930. 
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Figur 1:XV. Utplanteringar av Lax som utförts genom Hushållningssällskapet i Kopparbergs läns 
försorg under åren 1870 – 1930. 
 
 
 

 
Figur 1:XVI. Utplanteringar av Öring och ”Lax” som utförts genom Hushållningssällskapet i 
Kopparbergs läns försorg under åren 1870 – 1930. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var 
det inte alltid man kunde skilja på lax och öring. Snedstreckade staplar i diagrammet utgör den 
andel av uppgifterna som Hushållningssällskapet uppgivit vara lax, men som sannolikt bedömts ha 
varit öring.  
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Bilaga 2 
 
 
Jämförande diagram med fiskarter som påträffats vid provfiske, uppgivits i 
enkätundersökning, samt insamlats från andra (övriga) källor, från 398 sjöar (Figur 2:II) 
och 205 vattendrag (Figur 2:III). Tabellerna nedan innehåller värden motsvarande det 
som visas i dagrammen (Figur 20, 21 i kap 5.4 samt Figur 2:II & 2:II). 
 
 

 
Figur 2:I. Förtydligande till diagrammen i Figur 2:II - III. Det totala antalet enkät- (Etot) 
respektive provfiskeuppgifter (Ptot) utgörs av respektive stapel tillsammans med överlappande 
uppgifter (Ö), d v s Etot = E + Ö och Ptot = P + Ö. 
 
 
 
 

  
Figur 2:II. Antal fiskartförekomster för 15 av de mindre valiga fiskarter av de 31 fiskarter (& 
fisktomma sjöar), som enkätundersökningen uppgivit förekomma i 398 sjöar inom Dalarna, 
påvisade med provfiske och enkätdata samt andra källor. ’Övriga källor’ (övrig data) ugörs av 
skriftligt dokumenterade förekomster som ej påvisats i enkät eller provfiske (se kap 3.4 & 5.1). 
’Förmodade’ (förekomster) är baserade på enkätdata från uppströms liggande vatten (se kap 
3.7.2). Observera att x-skalan skiljer sig 10 gånger jämfört med diagrammet i Figur 20. 
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Figur 2:III. Antal fiskartförekomster för 11 av mindre valiga fiskarter av de 22 fiskarter som 
enkätundersökningen uppgivit förekomma i 205 vattendrag inom Dalarna. ’Övriga källor’ (övrig 
data) ugörs av skriftligt dokumenterade förekomster som ej påvisats i enkät eller provfiske (se kap 
3.4 & 5.1). ’Förmodade’ (förekomster) är baserade på enkätdata från uppströms liggande vatten 
(se kap 3.7.2). Observera att x-skalan skiljer sig 10 gånger jämfört med diagrammet i Figur 21. 
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Tabell 2:I. Jämförelse av antal enkätangivna fiskartsförekomster respektive påvisade vid 
elprovfiske i 205 vattendrag i Dalarna. ’Totalt antal (E + P + Y)’-förekomster inkluderar även 
uppgifter från andra källor (övrig data, se kap 3.4 & 5.1). Överlappet (samstämmigheten) mellan 
enkät- och provfiskeuppgifter har beräknats enbart m h a enkät- och provfiskedata. Andelsvärden 
under ’Enkät framgång’ resp ’Provfiske framgång’ anger hur stor del av fiskartsförekomsterna som 
respektive metod påvisade är baserade på ’Totalt antal’. Identifieringsframgång för de två 
metoderna har testats statistiskt med McNemars ickeparametriska test. Signifikant (p<0,05) 
testutfall innebär att den ena metoden var bättre än den andra i undersökningen. 

 
* Y = Andra källor. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fiskart Enkät (E) Provfiske (P) Överlapp E&P Totalt antal (E+P+Y*) Enkät framgång Provfiske framgång p-McNemar
Öring 186 188 182/ 95% 192 97% 98% NA
Harr 34 42 26/ 52% 50 68% 84% NA
Gädda 77 114 60/ 46% 149 52% 77% <0,001
Bäckröding 36 51 27/ 45% 61 59% 84% <0,01
Elritsa 68 147 64/ 42% 154 44% 95% <0,000
Abborre 73 61 35/ 35% 132 55% 46% NA
Stensimpa 30 94 29/ 31% 100 30% 94% <0,000
Bäcknejonöga 23 63 18/ 26% 68 34% 93% <0,000
Lake 34 99 27/ 25% 131 26% 76% <0,000
Id 3 2 1/ 25% 16 19% 13% NA
Stäm 8 7 3/ 25% 12 67% 58% NA
Bergsimpa 8 33 8/ 24% 35 23% 94% <0,000
Mört 26 21 9/ 24% 51 51% 41% NA
Benlöja 3 3 1/ 20% 10 30% 30% NA
Braxen 3 0 0/ 0% 6 50% 0% NA
Gärs 1 1 0/ 0% 5 20% 20% NA
Nors 1 0 0/ 0% 1 100% 0% -
Regnbåge 2 0 0/ 0% 3 67% 0% -
Röding 0 2 0/ 0% 3 0% 67% -
Siklöja 0 1 0/ 0% 1 0% 100% -
Ål 4 2 0/ 0% 8 50% 25% NA
Totalt: 620 931 490/ 46% 1 188 52% 78% <0,000
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Tabell 2:II. Jämförelse av antal enkätangivna fiskartsförekomster respektive påvisade vid 
nätprovfiske i 398 sjöar i Dalarna. ’Totalt antal (E + P + Y)’-förekomster inkluderar även uppgifter 
från andra källor (övrig data, se kap 3.4 & 5.1). Överlappet (samstämmigheten) mellan enkät- och 
provfiskeuppgifter har beräknats enbart m h a enkät- och provfiskedata. Andelsvärden under 
’Enkät framgång’ resp ’Provfiske framgång’ anger hur stor del av fiskartsförekomsterna som 
respektive metod påvisade är baserade på ’Totalt antal’. Identifieringsframgång för de två 
metoderna har testats statistiskt med McNemars ickeparametriska test. Signifikant (p<0,05) 
testutfall innebär att den ena metoden var bättre än den andra i undersökningen. 

 
* Y = Andra källor. 
 
  

Fiskart Enkät (E) Provfiske (P) Överlapp E&P Totalt antal (E+P+Y*) Enkät framgång Provfiske framgång p-McNemar
Ab b o rre 324 336 322/ 95% 341 95% 99% <0,01
Mö rt 169 203 165/ 80% 210 80% 97% <0,001
Gä d d a 284 230 227/ 79% 289 98% 80% <0,001
Bra xe n 29 29 23/ 66% 37 78% 78% NA
Rö d ing 54 42 38/ 66% 65 83% 65% <0,01
Sik 68 60 47/ 58% 91 75% 66% NA
No rs 10 16 9/ 53% 17 59% 94% NA
Öring 155 95 85/ 52% 191 81% 50% <0,000
Gä rs 27 60 25/ 40% 65 42% 92% <0,001
La ke 138 91 64/ 39% 183 75% 50% <0,001
Elritsa 74 57 36/ 38% 103 72% 55% <0,05
Sik lö ja 32 56 24/ 38% 64 50% 88% <0,001
Ha rr 11 4 4/ 44% 15 73% 27% NA
Gö s 12 4 4/ 33% 15 80% 27% <0,01
Rud a 13 15 7/ 33% 25 52% 60% NA
Suta re 13 8 5/ 31% 19 68% 42% NA
Id 20 8 6/ 27% 26 77% 31%
Sa rv 6 9 3/ 25% 13 46% 69% NA
Be nlö ja 18 28 9/ 24% 40 45% 70% NA
Bä ckrö d ing 10 12 4/ 22% 20 50% 60% NA
Re g nb å g e 14 4 3/ 20% 20 70% 20% <0,01
Stä m 5 1 1/ 20% 7 71% 14% NA
Asp 1 0 0/ 0% 3 33% 0% -
Be rg s imp a 0 8 0/ 0% 14 0% 57% NA
Bjö rkna 2 3 0/ 0% 9 22% 33% NA
Grä ska rp 2 0 0/ 0% 2 100% 0% -
Ho rns imp a 1 0 0/ 0% 1 100% 0% -
Små sp ig g 0 2 0/ 0% 2 0% 100% -
Ste ns imp a 9 4 0/ 0% 36 25% 11% NA
Ål 31 0 0/ 0% 44 70% 0% <0,000
Bä ckne jo nö g a 5 0 0/ 0% 5 100% 0% NA
T o ta lt: 1 542 1 387 1112/ 61% 1 981 78% 70% <0,000



   

Fiskar i Dalarna  • Länsstyrelsen Dalarna • 259 

Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:I. Två enkätundersökningars; riksfiskinventeringens(FiV enkät, runda blå symboler) och 
dalaundersökningens (W enkät, kvadratiska röda symboler) framgång i att identifiera 
fiskartsförekomster (se kap 5.4). Identifieringsframgången har testats statistiskt (McNemar 
ickeparametriskt test) mot provfiskeresultat, art för art. Signifikanta skillnader (p<0,05) har i 
figuren markerats med fyllning. Helfyllda symboler representerar arter för vilka 
enkätundersökningen hade signifikant högre identifieringsframgång jämfört med provfiskeresultat 
för samma art. Delvis fyllda symboler representerar arter för vilka enkätundersökningen hade 
signifikant lägre identifieringsframgång jämfört med provfiske för samma art. Blåfärgade artnamn i 
x-axeln utgör de vanligast förekommande arterna i undersökningen och de röda motsvarar de 
ovanliga. Data för riksfiskinventeringen är hämtade i Appelberg m fl (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:II. Identifieringsframgång för standardiserat nätprovfiske att kunna påvisa förekommande 
fiskarter från två undersökningar; riksfiskinventeringen (FiV provfiske, runda blå symboler) och 
dalaundersökningen (W provfiske, kvadratiska röda symboler) (se kap 5.4). Identifieringsfram-
gången har beräknats m h a enkät- och provfiskedata. Identifieringsframgången har testats 
statistiskt (McNemar ickeparametriskt test) mot provfiskeresultat, art för art. Signifikanta 
skillnader har i figuren markerats med fyllda symboler. Helfyllda symboler representerar arter för 
vilka enkätundersökningen hade signifikant högre identifieringsframgång jämfört med provfiske-
resultat för samma art. Delvis fyllda symboler representerar arter för vilka enkätundersökningen 
hade signifikant lägre identifieringsframgång jämfört med provfiske för samma art. Blåfärgade 
artnamn i x-axeln utgör de vanligast förekommande arterna i undersökningen och de röda 
motsvarar de ovanliga. Data för riksfiskinventeringen är hämtade i Appelberg m fl (2004). 
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Tabell 3:I. Jämförande resultatvärden från riksfiskinventeringen 1996 (nedsänkt R i 
kolumnrubriker) och dalaundersökningen 2005/2006 (blå värden med ett nedsänkt W i 
kolumnrubriker) omfattande 398 sjöar. Jämförelsen avser vanlighet och identifieringsframgång för 
enkätdata och provfiskedata från de undersökta sjöarna. Vanlighet avser andel sjöar med 
förekomst av respektive art. E-/P framgång avser Enkätframgång och Provfiskeframgång. 
Identifieringsframgången för respektive art och metod testades statistiskt med McNemars 
ickeparametriska test. Gräns för signifikans; p<0,05 (fetmarkerade poster). Data för 
riksfiskinventeringen är hämtade i Appelberg m fl (2004). 

 
  

Fiskart VanlighetR E framgångR P framgångR p-värdeR VanlighetW E framgångW P framgångW p-värdeW

Abborre 98% 100% 99% NS 85% 96% 58% <0,01
Benlöja 39% 72% 75% NS 9% 49% 98% NS
Björkna 24% 68% 59% NS 1% 40% 50% NS
Braxen 48% 93% 86% NS 9% 83% 33% NS
Elritsa 9% 50% 75% NS 24% 78% 80% <0,05
Gädda 97% 98% 83% <0,002 72% 99% 0% <0,001
Gös 23% 100% 52% <0,002 3% 100% 75% <0,01
Gärs 52% 56% 96% <0,000 16% 44% 72% <0,001
Hornsimpa 1% 100% 0% - 0% 100% 20% -
Lake 63% 93% 36% <0,000 41% 84% 76% <0,001
Mört 86% 97% 97% NS 52% 82% 74% <0,001
Nejonöga 1% 100% 0% - 1% 100% 31% NS
Nors 18% 71% 94% NS 4% 59% 0% NS
Röding 7% 100% 67% NS 15% 93% 83% <0,01
Regnbåge 7% 100% 0% <0,05 4% 93% 60% <0,01
Ruda 16% 87% 33% <0,05 5% 62% 94% NS
Sarv 33% 80% 73% NS 3% 50% 88% NS
Sik 24% 100% 86% NS 20% 84% 27% NS
Siklöja 27% 96% 84% NS 16% 50% 0% <0,001
Stäm 1% 0% 100% - 1% 100% 99% NS
Stensimpa 7% 50% 67% NS 3% 69% 55% NS
Sutare 43% 88% 58% <0,01 4% 81% 71% NS
Ål 22% 100% 0% <0,000 8% 100% 97% <0,000
Öring 28% 100% 23% <0,000 41% 94% 60% <0,000
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Jämförande tabell över fångstbarhet och vanlighet. Tabellen nedan innehåller värden för 
vanlighet och fångstbarhet motsvarande det som visas i Figur 22 (kap 5.4.1). 
 
 
 
Tabell 4:I. Vanlighet totalt baserad på förekomstdata från samtliga 2 353 sjöar som ingick i 
undersökningen och vanlighet provfiskade samt fångstbarhet för 398 provfiskade sjöar i Dalarna 
mellan 1979 och 2012. Vanlighet anger andelen sjöar som respektive art förekommer i och 
fångstbarhet anger medelvärde av andelen nät som respektive art fångats i baserat på samtliga 
provfisketillfällen där det finns tillgång till resultat från enskilda nät. SD anger standardavvikelse 
för fångstabarhet. CV anger variationskoeficient för 1 standardavvikelse. Värden inom parentes har 
inkluderat uppgifter om förmodade förekomster i analyserna (se kap 3.7.2 om förmodade 
förekomster).  

 
 
  

Art Vanlighet totalt Vanlighet provfiskade Fångstbarhet SDfångstbarhet CVfångstbarhet Antal nät som krävts
Abborre 85 %  (87 %) 86% (87%) 72 %  (71 %) 22 %  (22 %) 31 % (31 %) 8
Benlöja 9 %  (12 %) 10% 13 % 20 % 157 % 8
Bergsimpa 0 %  (2 %) 2% (2%) 5 %  (4 %) 11 %  (10 %) 236 % (265 %) 16 - 32
Björkna 2 % 3% 5 % 9 % 171 % 16 - 32
Braxen 10 %  (11 %) 9% (9%) 34 %  (33 %) 33 %  (33 %) 97 % (99 %) 8
Bäckröding 3 % 6% 6 % 13 % 211 % 8 - 16
Elritsa 17 % 28% 20 % 26 % 131 % 8
Gärs 9 %  (13 %) 16% (17%) 54 %  (52 %) 30 %  (32 %) 56 % (61 %) 8
Gädda 76 %  (77 %) 73% 13 % 16 % 123 % 8
Gös 2 % 4% 3 % 8 % 326 % 32 - 64
Harr 4 % 4% 8 % 21 % 268 % 8 - 16
Id 8 %  (11 %) 6% (7%) 1 %  (1 %) 3 %  (3 %) 252 % (269 %) >64
Lake 33 %  (40 %) 45% (48%) 9 %  (8 %) 17 %  (17 %) 199 % (205 %) 8 - 16
Mört 57 %  (59 %) 57% (58%) 59 %  (58 %) 30 %  (30 %) 51 % (52 %) 8
Nors 3 % 4% 21 % 17 % 78 % 8
Regnbåge 6 % 6% 1 % 4 % 411 % >64
Ruda 5 % 7% 10 % 24 % 238 % 8 - 16
Röding 8 %  (8 %) 17% 48 % 38 % 78 % 8
Sarv 3 %  (4 %) 3% 9 % 11 % 112 % 8 - 16
Sik 14 % 24% 22 % 29 % 132 % 8
Siklöja 8 % 17% 24 % 23 % 94 % 8
Småspigg 0 % 1% 1 % 1 % 224 % >64
Stensimpa 3 %  (10 %) 5% (11%) 1 %  (1 %) 3 %  (3 %) 241 % (289 %) >64
Stäm 1 %  (1 %) 2% 2 % 5 % 222 % 32 - 64
Sutare 4 % 5% 4 % 9 % 237 % 16 - 32
Öring 32 % 48% 25 % 30 % 122 % 8
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Figur 5:I. Dalarnas 73 fiskevårdsområden samt fjällenområdena där fisket förvaltas av staten(nr 
56). Respektive område har tilldelats ett löpnummer mellan 1 och 73 där respektive nummer 
korresponderar mot numren i Tabell 5:I (nedan). Observera att det ffa i Södra Dalarna finns 
områden som inte omfattas av fiskevårdsområden/-föreningar. 
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Tabell 5:I. Alla fiskevårdsområden i Dalarna sorterade i bokstavsordning, samt områdenas storlek 
i km2.  

 
 

Nr Fiskevårdsområde Yta (km2) Nr Fiskevårdsområde Yta (km2)
1 Aspebpda fiskevårdsområde 74 38 Norra Venjans fiskevårdsområde 437
2 Avesta norra fiskevårdsområde 39 39 Nås fiskevårdsområde 530
3 Baggådalens fiskevårdsområde 0,04 40 Nävdens fiskevårdsområde 4
4 Barkensjöarnas fiskevårdsområde 197 41 Ore fiskevårdsområde 971
5 Bjursås-Leksands fiskevårdsområde 473 42 Orsa besparingsskogs fiskevårdsområde 288
6 Björsjö-Åsgarns fiskevårdsområde 66 43 Orsa fiskevårdsområde 1 518
7 Borlänge centrala fiskevårdsområde 272 44 Rossens fiskevårdsområde 81
8 By fiskevårdsområde 167 45 Runns norra fiskevårdsområde 49
9 Bäsingens fiskevårdsområde 126 46 Runns södra fiskevårdsområde 65
10 Dalälvens fiskevårdsområde i Mora 3 47 Ryggens fiskevårdsområde 58
11 Envikens fiskevårdsområde 369 48 Rämshyttans fiskevårdsområde 127
12 Fjägeråsens fiskevårdsområde 11 49 Rättvik-Boda fiskevårdsområde 1 145
13 Floda-Björbo fiskevårdsområde 397 50 Sellnäs fiskevårdsområde 44
14 Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområde 399 51 Siljan-Rättvikens fiskevårdsområde 38
15 Gimmens fiskevårdsområde 32 52 Siljans Södra fiskevårdsområde 109
16 Grangärde fiskevårdsområde 261 53 Siljansnäs fiskevårdsområde 278
17 Gustafs fiskevårdsområde 168 54 Silvbergs fiskevårdsområde 60

18
Gustafs, Stora Skedvi och Säters 
fiskevårdsområde 0,39 55 Sollerö fiskevårdsområde 499

19 Gårdviks fiskevårdsområde 46 56 Statliga Fjällreservat 1 870
20 Hinsen-Logärdens fiskevårdsområde 134 57 Stora Skedvi fiskevårdsområde 193
21 Hofors fiskevårdsområde 6 58 Sunnansjö fiskevårdsområde 307
22 Husby-Hedemora fiskevårdsområde 320 59 Svartnäs fiskevårdsområde 160
23 Järna fiskevårdsområde 760 60 Svärdsjö-Ågsjöns fiskevårdspmråde 209
24 Leksand-Insjöns fiskevårdsområde 724 61 Särna Idre fiskevårdsområde 2 678
25 Lerans fiskevårdsområde 20 62 Södra Hörkens fiskevårdsområde 5
26 Liljans fiskevårdsområde 38 63 Södra Venjans fiskevårdsområde 246
27 Lima fiskevårdsområde 1 433 64 Toftan-Hosjöns fiskevårdsområde 204
28 Lingheds fiskevårdsområde 153 65 Transtrands fiskevårdsområde 1 061
29 Ludvika norra fiskevårdsområde 131 66 Valsansjöarnas fiskevårdsområde 34
30 Ludvika södra fiskevårdsområde 117 67 Vansjöns fiskevårdsområde 2
31 Lumshedens fiskevårdsområde 209 68 Varpans fiskevårdsområde 147
32 Malungs fiskevårdsområde 1 841 69 Venjanssjöns fiskevårdsområde 36
33 Milsbosjöarnas fiskevårdsområde 3 70 Vika fiskevårdsområde 181
34 Mora-Våmhus fiskevårdsområde 1 905 71 Vällans fiskevårdsområde 20
35 Nittens fiskevårdsområde 89 72 Väsmans fiskevårdsområde 40
36 Noraåns fiskevårdsområde 139 73 Älvdalens fiskevårdsområde 2 284
37 Norra Hörkens fiskevårdsområde 19 74 Äppelbo fiskevårdsområde 376
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