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Genetiska förändringar i naturliga bestånd har för förs-
ta gången kunnat följas över flera årsklasser och
generationer. Resultaten visar att förändringarna
är oväntat stora. 

Graden av inavelsökning i naturliga populationer har
tidigare varit i stort sett okänd och metoder för att
mäta denna ökningstakt har saknats. Inom projek-
tet har teoretiska modeller utarbetats för hur den
kvantitet (den s.k. genetiskt effektiva popula-
tionsstorleken, Ne) som bestämmer bl.a.
inavelstakten ska kunna skattas. Modellen, som
kan appliceras på många arter, har tillämpats på de
undersökta öringbestånden.

Inavelsökningar motsvarande 0,1% – 2,5% per gene-
ration har skattats för de undersökta populationer-
na. Siffran 2,5% måste betraktas som påfallande
hög. En ökning om 1% per generation anses i beva-
randesammanhang som ett gränsvärde som inte
bör överstigas. Det föreligger dessutom stora skill-
nader mellan populationer i likstora vatten vad
gäller inavelsökningen.

Flera av de studerade öringbestånden är ”genetiskt
små” och de förväntas förlora genetisk variation
med flera procentenheter per generation. Bestånd
i synbarligen likartade vatten kan ha mycket olika
”genetisk storlek”.

Vikten av genetiskt utbyte mellan öringbestånd i olika
småvatten har kunnat påvisas. Utan ett visst utby-

te av individer mellan mindre sjöar torde de
bestånd vi studerar här ha varit starkt genetiskt
utarmade. En bibehållen s.k. ”metapopulations-
struktur” tycks vara central för bevarande av
mångfalden på gennivå hos denna typ av organism.

Den genetiska dynamiken hos arter med överlappande
generationer (t.ex. öringen) har visats skilja sig
markant från den hos organismer med diskreta
(icke överlappande) generationer. Detta resultat
påverkar starkt tolkningen av genetiska observa-
tioner hos vilda bestånd, och är av central betydel-
se för hur mångfalden på gennivå ska kunna stude-
ras och övervakas hos många arter.

Metoder för genetisk övervakning och kriterier som är
av grundläggande betydelse att belysa vid övervak-
ning av biologisk mångfald på gennivå har identi-
fierats.

Tillväxten är endast i ringa utsträckning genetiskt styrd
hos vild öring visar våra undersökningar. Att en
stam är snabbväxande i en miljö behöver därför
inte betyda att den också är det i en annan miljö.

Egenskaper som anses representera lokala anpass-
ningar, t.ex. vandringsbeteende och ålder vid köns-
mognad förefaller vara klart genetiskt styrda hos
öring. Ur ett produktionsrelaterat perspektiv tycks
argument saknas för att välja annat än lokala stam-
mar vid utsättningar.
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Stamtillhörigheteller genetisk konstitution går inte att
avgöra genom att enbart ”titta på” fisken. Många
morfologiska karaktärer påverkas hos öring (och
flera andra fiskar) så starkt av miljön att ”utseende”
är en mycket dålig indikator på genetisk bakgrund.

Hanar och honor är genetiskt sett lika effektiva. Tidi-
gare hypoteser om att en övervikt av hanar på lek-
platserna skulle tyda på att fler hanar än honor
bidrar genetiskt har inte kunnat styrkas.

Generationstiden är omkring 8 år för öringen i de
studerade vattnen. Detta är väsentligt längre än
vad som tidigare ofta ansetts gälla för denna art.

Spridning av främmande gener genom utsättning och
utplantering av individer med annan genetisk
bakgrund än den lokala är ett växande hot mot
mångfalden på gennivå. Framtagandet av gene-
tiskt modifierade organismer innebär ytterligare
en dimension på denna problematik. Inom Bäver-
vattsprojektet kan vi följa om, och hur snabbt,
främmande gener sprider sig till naturliga popula-
tioner. Vi har sett att gener från utsatta stammar
verkligen sprids till vilda bestånd. Det tycks dock
finnas en skillnad mellan utsatta stammar vad
gäller hur snabbt generna sprids. Det är också skill-
nad mellan olika naturliga populationer vad gäller
hur snabbt främmande gener etablerar sig.

Flera genetiskt skilda

populationer av öring har konstaterats i två av de
undersökta sjöarna. Omfattande genetiska studier
krävdes för att upptäcka detta fenomen som tidiga-
re var okänt för dessa relativt små vatten. Observa-
tionen kan tyda på att förekomsten av mer än en
population per sjö kan vara vanligare än vad man
hittills trott.

Ingen effekt av den s.k. ”tillväxtgenen” LDH5 har
kunnat påvisas. I brittiska studier har tidigare
hävdats att denna gen är kopplad till kroppsstorlek,
men detta har alltså inte kunnat verifieras i de jämt-
ländska bestånden.

Flera nya genetiska markörer (dvs. gener som kan
studeras) som är användbara hos öring och närbe-
släktade arter har identifierats.

Effektiviteten hos olika typer av genetiska markörer har
undersökts, och jämförelser visar att de markörer
som studeras med hjälp av så kallad protein-
elektrofores hos öringen många gånger är lika
informativa som sådana som kräver mer avancera-
de laborativa analyser.

Rödingen visar klara genetiska skillnader mellan
Bävervattnen och de intilliggande Trollsvattnen,
men endast ringa genetisk variation har upptäckts
i Bävervattnen. Efter utsättning av öring i Bäver-
vattnen har rödingen där minskat i antal, blivit
större och mer pelagisk.
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