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Björn Lundmark 

De gotländska havsöringarna (Salmo trutta) har generellt väldigt små 
populationsstorlekar men tack vare en hög migration (genflöde) kan hela 
populationssystemet fortleva. Tidig yngelutvandring ger större populationsstorlekar än 
vad som annars vore möjligt i de minsta vattendragen, medan gäddförekomst reducerar 
öringbestånden i de något större vattendragen. För att bibehålla livskraftiga 
öringstammar på Gotland bör alla öringförande vattendrag bibehållas för att 
upprätthålla en tillräckligt stor totalpopulation. 

Öringen är en värdefull resurs för både fritids- och yrkesfisket. Därför är det av största vikt för 
en hållbar förvaltning att känna till öringpopulationernas storlek och genetiska struktur.  Inom 
uttrycket ”genetisk struktur” ryms en rad faktorer bl.a. graden av genetisk skillnad mellan 
lokala populationer, mängden genflöde (migration) mellan dessa samt de genetiskt effektiva 
populationsstorlekarna (vilka påverkar hastigheten med vilken genetisk variation förloras och 
inaveln ökar). 

I denna studie har sexton gotländska öringpopulationer studerats med hjälp av genetiska data. 
Syftet har varit att undersöka hur stora genetiska skillnader som finns mellan öringar från 
olika lekområden (från samma och olika vattendrag), hur mycket genflöde som äger rum 
mellan lekområden samt att skatta de genetiskt effektiva populationsstorlekarna. Då det ofta 
är svårt och kostsamt att uppskatta effektiva populationsstorlekar utifrån genetiska data har 
även försök gjorts för att finna samband mellan framtagna genetiska data (genetisk variation, 
effektiva populationsstorlekar) och icke genetiska data (bl.a. antal lekfiskar, 
vattendragsstorlek). Sådana eventuella samband skulle kunna vara av praktisk nytta för 
fiskevården. 

Resultaten visar att det finns tydliga genetiska skillnader mellan vattendragen, men också att 
de gotländska öringpopulationerna är väldigt små medan graden av genflöde tycks vara 
omfattande. Det finns även tecken på återkolonisation av vattendrag som har förlorat sina 
öringar. Sammantaget betyder detta att den gotländska öringstammen bör betraktas och 
förvaltas som en enda stor enhet bestående av ett stort antal små delpopulationer vilka inte 
förväntas klara att överleva på egen hand, men som tillsammans ger en livskraftig 
öringpopulation. Försöken att finna samband mellan genetiska och icke genetiska parametrar 
försvårades av ett flertal faktorer såsom varierande förekomst av predatorer (gädda), tidig 
yngelutvandring och olämpliga lek- och uppväxtområden. 
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