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Sammanfattning 

Klimatförändringar tros ändra de ekosystem som finns på jorden, som resultat av de effekter som 

människan accelererar med antropogena utsläpp, och framtiden befaras bestå av värmeböljor, 

ökad surt regn och torrperioder. Med klimatförändringar anses vattendrags kemikaliska och 

fysikaliska miljövariabler att ändras också, med lägre pH, ökade vattentemperaturer och högre 

koncentrationer aluminium som resultat. Fiskarter som öring (Salmo trutta) är känsliga för 

ändringar i dessa faktorer och för att undersöka om variablerna har en påverkan på fångsten öring 

i 10 vattendrag i Västra Götaland analyserades provfiskedata från Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) 

tillsammans med miljödata från Mark-, Vatten- och Miljödata (MVM). Data undergick statistiska 

analyser med linjära regressionsmodeller för att undersöka huruvida miljövariablerna var 

påverkande eller om det var årsberoende förklaringar alternativt vattendrag som var mest 

påverkande. Variablerna var designade att ha påverkan individuellt eller i interaktion med 
varandra på en simpel nivå. Med hjälp av Akaike’s Information Criterion (AIC) redovisas de linjära 

regressionsmodeller som var bäst tillämpade. Den modell som AIC ansåg vara bäst 

tillämpningsbar var en modell där vattendrag som variabel var mest signifikant, snarare än 

miljömässigt förklarande variabler (R2adj = 0,5304, p < 0,05). Inte heller var år signifikant som 

variabel. Vid prediktion av fångsten öring är en modell som innehåller vattendrag som variabel 

mest applicerbar i denna studie. Det betyder inte att viktigheten av miljömässiga variabler ska 

uteslutas. Istället behöver stor fokus läggas på att använda jämförelsebara vattendrag vid 

framtida användning av data från databaserna SERS och MVM. Vattendrag kan skilja sig åt i 

rumsliga egenskaper, som djup och bredd samt omliggande vegetation kan påverka skuggan som 

ligger över vattendraget. Dessa egenskaper kan tillsammans bilda olika förutsättningar för de 

miljömässiga variablerna i vattnet, eftersom ingen data användes för att säkerställa att 

vattendragen är jämförelsebara är det möjligt att vattendragen skiljer sig märkbart åt i denna 

aspekt. Samtidigt behöver miljövariabler, som testas i prediktioner, vara välformulerade, på 

grund av att miljömässiga interaktioner kan vara komplexa och det är möjligt att simpla sådana 

inte tillfredsställer syftet i denna studie. 

Nyckelord: öring, Salmo trutta, fisk, vattendrag, miljövariabler, pH, aluminium, vattentemperatur, 

provfiske, fångst, linjära regressionsmodeller, Akaike’s Information Criterion, interaktioner, 

prediktion, rumsliga, temporala, klimatförändringar 

   



 
 

Abstract 

With climate changes ecosystems are believed to be affected. Anthropogenic emissions have led 

to altered temperatures, intense heat periods and acid deposition. In water streams, these factors 

have tendencies to further alter the chemical and physics properties of water. A more acid water, 

higher water temperatures and higher concentrations of aluminum in the water are expected. 

Species of fish are affected by altered water properties and especially brown trout (Salmo trutta) 

by the variables mentioned. To analyse whether these factors had an impact on the catch of brown 

trout in 10 water streams in the county of Västra Götaland, data has been gathered from the 

databases Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) and Mark-, Vatten-, och Miljödata (MVM). With multiple 

linear regression, the data was subject to statistical tests with the aim to derive models which with 

the use of environmental factors, or if the water stream itself or year would explain a response in 

catch of brown trout. Factors were modelled to have independent influences on brown trout, or 
in simple interactions with another. The best model was derived from tests from Akaike’s 

Information Criterion (AIC) and the model which was deemed the best (R2adj = 0.5304, p < 0.05) 

was dependent on water stream itself as a variable rather than an environmental factor. Year as 

variable was deemed weaker than water stream. To imply a prediction of the catch of brown trout 

with the best model from this study was therefore one which included water streams. Despite this, 

the use of environmental factors when constructing analyses must not be set aside in future work. 

When using data dependent on databases such as SERS and MVM, it is important to determine 

whether the water streams in use are appropriate for comparison. Aspects such as water stream 

width, depth, nearby vegetation and sun exposure may vary and affect the chemical and physical 

properties of the water accordingly. Additionally, future work should consider the importance of 

modeling trustworthy variables as simple constructions of them may not justify the complexity of 

reality. 

Keywords: brown trout, Salmo trutta, fish, water stream, environmental factors, pH, aluminum, 

water temperature, survey fishing, catch, multiple linear regression, Akaike’s Information 

Criterion, interactions, predictions, spatial, temporal, climate change   
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1. Introduktion 
 

Genom tiderna har jorden genomgått klimatförändringar som resultat av att människan har 

utvecklat teknik som inneburit ökat utsläpp av koldioxid (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2014). Klimatförändringar har alltid skett under den tid människan levt, men på 

senare tid har klimatförändringarna märkbart accelererat och alltfler förändringar i natur och 

miljö har kunnat observeras. Växthusgaser ökar i atmosfären. Det och förändrande havsnivåer 

samt temperaturökningar är endast några exempel på saker som har kunnat noteras under senare 

tid och fler saker i naturen och miljön förväntas att omformas under kommande generationer 

(IPCC, 2014; IPCC, 2018). Temperaturer har ändrats märkbart, både i vatten och på landytor, och 

tros ändras ytterligare under kommande år (Dai, 2011). Framtiden kommer sannolikt att bestå av 

nya torrperioder och värmeböljor (IPCC, 2018). 

I Sverige var år 2018 varmare än tidigare år. Stora delar av landet var mycket varmare än vanligt. 

Medeltemperaturerna i större delarna av Sverige, under juli månad, hade avvikelser på + 6 

°Celsius (C) och det är märkbart avvikande jämfört med vad som tidigare uppmätts (Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2019a). I synnerhet var det i centrala och södra 

Sverige som dessa anomalier iakttogs. Västra Götaland är ett exempel på detta. Under juli månad 

var i princip hela Sverige utsatt för höga temperaturer. I de centrala och södra delarna av landet 

uppmättes temperaturavvikelser på cirka +3 °C under hela sommaren (SMHI, 2019b). 

Väderförhållanden, som mängden nederbörd, spelar stor roll för den vattenmagasinering som 

finns i jordens miljöer. Nederbörd är en viktig källa för vattendrag och sjöar då regnvatten rinner 

ut i dessa (Naturvårdsverket, 2003) och påverkar fördelningen av vatten som finns i dem. Torrare 

år resulterar i mindre volymer vatten. I vattendrag och sjöar existerar ekosystem, bland annat är 

de levnadsmiljöer för limniska fiskar (Mohseni, Stefan & Eaton, 2003). Tidigare analyser av 

klimatförändringar har indikerat att vattendrag kommer att förändras i framtiden, till exempel 

förväntas förändringar i förutsättningarna för fiskars överlevnad, då vattendragtemperaturer 

påverkas av den omliggande luftens temperatur (Mohseni et al., 2003). Fram till 2030 förväntas 

vattendrag uppvisa ändrade karaktärer i fysik och kemi jämfört med tidigare år som resultat av 

klimatförändringar (Barron et al., 2012). Klimatförändringar orsakar även försurat regn, som ett 

resultat av de gaser industrier släpper ut vilket kan påverka vattendragens kemi (Wright et al., 

2017). 

Fiskar är naturliga invånare i vattendrag och kan tjäna som indikatorer på de förhållanden som 

råder i deras livsmiljö (Jones, Akbaripasand, Nakagawa & Closs 2019; Mohseni et al., 2003; Sadler 

& Turnpenny, 1986) Då fiskarna lever i vatten är miljöförhållandena ofta avgörande för 

överlevnad och reproduktion. Vattendrag med ändrade kemiska förhållanden har visat tecken på 

sämre reproduktion hos fiskarter (Lund et al., 2018; Valinia et al., 2014). I synnerhet är centrala 

påverkande faktorer ändrade värden i pH (från neutralt till surt), aluminium (från låga 

koncentrationer till höga) och vattentemperaturer (låga till höga) (Futter, Valinia, Löfgren, Köhler 

& Fölster, 2014; Lund et al., 2018; Lydersen et al., 2002; O’Briain, Coghlan, Shephard & Kelly, 2019; 

Valinia et al., 2014). 

Familjen laxfiskar (salmonidae), inkluderat öring, är ofta studerad i syfte att upptäcka 

förändringar i vattenkemi då arten ofta reagerar på sådana förändringar. Laxfiskarnas 

reproduktion och överlevnad ställer specifika krav på vattenkemi (Lydersen et al., 2002). De har 

gälar som kan binda kemiska ämnen, som aluminium, vilka ackumuleras och försämrar 

överlevnaden (Lydersen et al., 2002). Den ökade koncentrationen aluminium resulterar i färre 

laxfiskar (Andrén & Rydin, 2012). Aluminium är ett ämne som finns naturligt i marken och det 
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kan läcka ut i vattendrag (Lydersen et al., 2002). Vid försurning av vattendrag tenderar 

koncentrationerna av aluminium att öka, då andelen positiva katjoner minskar. Dessa används för 

att stabilisera mängden fri aluminium och när mängden katjoner minskar, berikas vattnet på fritt 

aluminium. Detta aluminium kan innebära försämrad överlevnad för familjen (Lydersen et al., 

2002). 

Öring (Salmo trutta) är en art av laxfiskar som är föremål för analyser inom vattenkemi. Arten är 

förekommande i Sveriges vattendrag, hav och sjöar, i hela landet (Artfakta, 2019). I synnerhet för 

öringen spelar vattendragen en viktig roll då den vandrar från hav och sjöar till vattendrag för 

sina lekperioder. Vattendrag är biotoper som erbjuder förutsättningar för reproduktion hos arten 

och reproduktion sker under den andra halvan av året (Pulg, Barlaup, Sternecker, Trepl & Unfer, 

2013), vanligen mellan augusti och december (Artfakta, 2019). Öring uppvisar även tendenser att 

återbesöka de vattendrag som de tidigare lekt i, då småskaliga habitat som finns i vattendragen 

lockar tillbaka öringen (Palm, Brännäs & Nilsson, 2009). Vissa öringspopulationer vandrar 

tillbaka till sjöar och hav, andra kan leva i ett och samma vattendrag under hela sin livstid (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015) och blir som en följd föremål för förändrade miljöförhållanden 

(Fernández-Chacon et al., 2015). 

Stabila miljöförhållanden som uppfyller öringens krav är viktiga för deras överlevnad. Vatten som 

är försurat tenderar att generera fångster som är undermåliga (Lund et al., 2018). Vid försurning 

har det påvisats att fångsten öring är mindre än fångsterna i vatten som har en mer neutral nivå. 

I försurade vatten ökar mortaliteten, minskar överlevnaden och ägg lagda av öring får försämrad 

utveckling genom att enzymer som driver på denna utveckling blir ineffektivare vid lägre pH 

(Gjedrem & Rosseland, 2011). Vid kemisk återhämtning i tidigare försurade vatten kan öringen 

återhämta sin optimala reproduktion, men denna process har visat sig kunna ta längre tid än den 

kemiska förändringen. Reproduktionen hos öring kommer att återhämta sig långsammare än vad 

det tar för vatten att återigen neutralisera sig (Lund et al., 2018). Lägre pH tenderar även att öka 

koncentrationen aluminium i vatten (Andrén & Rydin, 2012; Laudon, Poléo, Vøllestad & Bishop, 

2005; Lund et al., 2018; Lydersen et al., 2002). Dessutom visar sig öring undvika försurade vatten, 

givet att olika val av vatten finns (Ikuta, Suzuki & Kitamura, 2003). 

Öringar är ektoterma vilket betyder att temperaturer i deras levnadsmiljö styr deras 

energiallokering och tillväxt (Fernández-Chacon et al., 2015; Santiago et al., 2016; Taugbol, Olstad, 

Bærum & Museth, 2018). Tröskelvärden för problem hos öring har noterats. 19,1 °C är den 

vattentemperatur där öring börjar få besvär med tillväxt och vid 24,7 °C ökar mortaliteten hos 

öring (Broadmeadow, Jones, Langford, Shaw & Nisbet, 2011). För att öringsyngel ska kunna 

utvecklas till vuxna individer, och sedan överleva, krävs optimala vattentemperaturer 

(Fernández-Chacon et al., 2015; Palm, Lepori & Brännäs, 2010). Vid klimatförändringar är 

forskare oroliga för att vattendrag ska överskrida de tröskelvärden i vattentemperatur öring har 

(Broadmeadow et al., 2011; O’Briain et al., 2019; Santiago et al., 2016). Just vattendrag kan ha 
varierande vattentemperaturer på grund av deras fysiska egenskaper samt omringande naturs 

vegetation och lufttemperatur. Djupet och storleken på vattendraget kan ha betydelse (Eklund, 

1998), den omringande naturen kan bidra med skugga över vattendraget för nedkylning och 

lufttemperatur kan direkt styra vattendragets temperatur (Broadmeadow et al., 2011; Mostafavi 

et al., 2014). Faktorer som dessa kan påverka vattentemperatur och således förekomsten av öring. 

Arten har visat sig undvika för varma vattendrag helt (O’Briain et al., 2019). 

Bakgrunden till den här studien utgörs av att kemikaliska, temporala och rumsliga variabler 

påverkar öringens förekomst. Vid analyser av öring, och fisk rent allmänt, finns tecken på att 

rumsliga och temporala variabler har större betydelse än kemikaliska för artens förekomst 

(Bedoya, Manolakos & Novotny, 2011; George, Baldigo & Stich, 2019). I synnerhet rumsliga 

egenskaper i vattendrag har haft betydelse för resultat enligt en studie (DeRolph, Nelson, Kwak & 
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Hain 2015). I en svensk studie där öringens överlevnad i vattendrag undersökts har forskare 

använt vattendrag med snarlika storlekar för att minska variationerna för rumsliga variabler 

(Öhlund, Nordwall, Degerman & Eriksson, 2008). Gällande den temporala påverkan ses ett 

samband mellan när provtillfällen är utförda och resultaten (George et al., 2019). Dessutom kan 

resultaten för kemikaliska variabler variera beroende på när provtagningar utförs (Schlosser, 

1990).  

Målet med denna studie är att undersöka huruvida miljö-, rumsliga och temporala variabler har 

någon påverkan på förekomsten av öring i Sveriges vattendrag. Mer specifikt undersöks 

vattendrag i Västra Götalands län för studien då arten förekommer i länet (Artfakta, 2019) och 

studien behöver begränsas för att passa i ett examensarbete som motsvarar 20 veckor. I studien 

behandlas faktorer som rör väderförhållanden mellan 1996 och 2018.  Sommaren 2018 

inkluderas i studien på grund av att den var mycket varm (SMHI, 2019b), för att därmed 

undersöka om förhållanden vissa år har betydelse. Genom att analysera miljövariablers påverkan 

på fångst av öring kan framtida planer för bevarande av arten förbättras. Studien beskriver hur 

fångsten av öring samverkar med variabler som omfattar miljö, rum och tid. För att utföra detta 

har linjära regressionsmodeller och statistiska tester använts i syfte att undersöka betydelsen av 

miljövariablerna pH, vattentemperatur och koncentrationen av aluminium på fångster av öring i 

Västra Götalands vattendrag. För att se om fångsten är specifik för vattendragen eller åren, har 

dessa behandlats och analyserats i studien som rumsliga respektive temporala variabler. Alla 

variabler har designats för att fungera enskilt eller i interaktion med varandra. De variabler som 

är mest signifikanta i en linjär regressionsmodell behandlas sedan av ett prediktionsverktyg för 

att ge en bild av den faktiska betydelsen och appliceringsgraden av modellen. Därefter kan 

förutspådda fångster av öring utläsas. 

Som grund för fiskedata och vattenmiljödata har öppna databaser använts, den tillgängliga datan 

har hämtats och sedan bearbetats i den ovan angivna metoden, för en bedömning om, och 

eventuellt hur, miljövariablerna har betydelse för fisket av öring i Västra Götalands vattendrag. 

Som redan nämnts har tidigare studier visat att variabler som pH, vattentemperatur och 

koncentrationen aluminium har en påverkan på öringens förekomst, men även olika rumsliga och 

temporala skillnader i vattendrag kan vara orsaker till variationer i fångsten öring som 

dokumenterats i de öppna databaserna.  
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2. Metod 
 

Fiskedata hämtades från den öppna, statliga, databasen Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) som 

hanteras av Sveriges Lantbruksuniversitet (Svenskt ElfiskeRegiSter, 2019). Fiskedata baseras på 

elfiskedata. Utföraren använder sig av en elfiskeapparat för att bedöva, fånga och räkna och sedan 

släppa tillbaka antalet öring som finns i Sveriges vattendrag och fångsten räknas per fisketillfälle 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Vid varje fisketillfälle har fisk indelats efter sin årsgrupp, 

antingen individer som fötts samma år som fisketillfället (0+) eller äldre individer som är 

fjolårsungar eller äldre (>0+). 

Fiskedata hämtad från SERS utgick från fisketillfällen som utförts mellan 1996 och 2018 i Västra 

Götaland. Alla vattendrag från Västra Götaland innehöll inte fisketillfällen från 2018 vilket 

begränsade all data till endast tio vattendrag. Kvantifieringen av öring är summan av fångsten 

individer, årsgrupperna för sig. Varje fisketillfälle har även haft olika antal utfisken, vilket är 

antalet gånger de har utfört ett provfiske på lokalen. För att göra studiens data kompatibel har 

varje fisketillfälles fångst dividerats med antalet utfisken. Tillfällen där fler utfisken utförts borde 

av naturlig anledning generera mer fångad fisk än de tillfällena med färre utfisken. Av denna 

anledning har utfisken dividerats i denna studie till s.k. ”Scaled Fångst” (benämnd SF härefter). 

För att kontrollera att all provfiskedata från 2018 var inrapporterad till databasen kontaktades 

Berit Sers, SLU, som bidrog med information. All provfiske från 2018 bedömdes vara 

inrapporterat.  

Vattenkemidata som använts är hämtad från Mark-, vatten- och miljödata (MVM). MVM insamlar 

prov från både mark och vatten och i denna studie användes de medium som provtagits i 

vattendrag. Även MVM är en statlig och öppen databas som är fri för allmänheten att använda. 

Prover på vattenkemi är tagna på särskilda djup i vattendragen (Havs- och vattenmyndigheten, 

2017). Miljövariabler som använts i studien är koncentrationen aluminium i vattnet (µg/l), pH 

samt vattentemperatur i Celsius (°C). pH är en logaritmisk skala som indikerar logaritmiska 

värden av väte i vatten, medan vattentemperatur och aluminium är standardvärden. 

Vattenkemidata från MVM som jämförs med fiskedata från SERS kommer från samma vattendrag. 

Ett krav på data är att datum för provtagning från MVM och fiskedata från SERS ska stämma 

överens med varandra. SERS-data är baserad på utfisken genomförda mestadels på hösten mellan 

sent augusti och september. MVM-data är mer varierande, provtagningar är utförda flera gånger 

på ett år för ett vattendrag medan SERS, oftast, endast har ett utfört fisketillfälle per år. MVM-data 

från hösten är därmed mest lämpad för jämförelse med fiskedata. MVMs datum för provtagningar 

ska för säkrast möjliga resultat vara samma datum som vid SERS provtagningar, i vissa fall var 

detta inte möjligt. Istället har en avvikelse på en vecka tillåtits (± 1 vecka från fisketillfället) för att 

minimera skillnader i miljön och att kunna ge en rättvisande jämförelse. MVM-data som var 

utanför denna tillåtna avvikelse har gjort att vissa fisketillfällen har förkastats. Avvikelsen har 

även begränsat antalet vattendrag som har kunnat användas på grund av samma anledning. 

Aluminium var endast provtaget mellan 2013 – 2018 vilket inte stämmer överens med 

vattentemperatur och pH som kunde noteras mellan 1996 – 2018. Detta bildar två olika 

huvudgrupper för studien. Aluminium omfattar en huvudgrupp med vattentemperatur och pH, 

vattendrag och år, med 38 fisketillfällen. I den andra huvudgruppen som exkluderar aluminium 

är fisketillfällena 132 i antal. Huvudgrupperna delades in i datagrupper som förtydligas nedan. 
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2.1 Statistik 
 

Analys av sambandet mellan varje variabel och fångst utfördes först med Kruskal-Wallis test.  

Variablernas relation till år och vattendrag analyserades också med Kruskal-Wallis, om de 

varierade enligt vattendrag eller år. Om det fanns någon skillnad mellan fångsten i årsgrupperna 

undersöktes syftet med ett Mann-Whitney U test mellan de två olika grupperna. Kruskal-Wallis 

och Mann-Whitney U användes efter att testerna Shapiro Wilks och Levenes test indikerade på 

icke-parametrisk data bland fångst och miljövariabler när de jämfördes med år och vattendrag. 

Trots att datan i studien visade icke-parametriska resultat användes linjära regressions-modeller 

(LM), där öring användes som respons-variabel i en linjär funktion med andra variabler som antas 

påverka öring, för att undersöka om det fanns samband mellan variablerna. Data som är icke-

parametrisk kan fortfarande tillämpas i LM om residualer uppvisar normalitet (Bommae, 2015; 

Glass, Peckham & Sanders, 1972). På grund av att ursprungliga data var icke-parametrisk 

transformerades all data med den naturliga logaritmen. Transformerade data var fortfarande 

icke-parametrisk (p < 0,05) men förutsättningarna för normalitet bland residualer ökar (Bommae, 

2015). För att undersöka normaliteten bland residualer (trovärdigheten av resultaten) i LM 

användes följande diagnosverktyg i R: Residual vs Fitted values, QQ-plot, Scale location och 

Residuals vs Leverage. 

De variabler som analyserades i LM var pH, vattentemperatur, aluminium, år och vattendrag. 

Variablerna har delats in i olika provgrupper med responsvariabel (som kan vara antal noll-

åringar eller gruppen som är äldre än noll-åringar, dvs. 0+ respektive >0+) samt olika 

kombinationer av miljövariabler (tabell 1). Variablerna har testats som additiva för att inkludera 

möjligheten av att få en modell där responsvariabeln påverkas av flera miljövariabler på samma 

gång.  Varje datagrupp med olika variabler har testats enskilt. 

Tabell 1: Förklaring av de datagrupper som testats för att få den bästa modellen som förklarar sambanden 

mellan öring och de additiva miljövariablerna. Vattendrag = v, pH = p, aluminium = a, år = å, 

vattentemperatur = t, öring 0+ = SF1, öring >0+ = SF2. Antal fisketillfällen åtskiljer datagrupperna. 

Datagrupp Innehållande variabler Antal fisketillfällen 
1 SF1, v, p, t 132 
2 SF2, v, p, t 132 
3 SF1, å, p, t 132 
4 SF2, å, p, t 132 
5 SF1, v, p, t, a 38 
6 SF2, v, p, t, a 38 
7 SF1, å, p, t, a 38 
8 SF2, å, p, t, a 38 

 

Variablernas individuella betydelser för LM testades inom varje datagrupp enskilt, med hjälp av 

Akaike’s Information Criterion (AIC). Verktyget AIC är baserat på att testa olika givna statistiska 

modeller och generellt gäller principen att antalet variabler som finns i en LM bestraffas för att 

väga upp den förbättrade prediktion som är möjlig med fler variabler (Crawley, 2007). Samtidigt 

råder ett utbyte mellan antalet variabler som krävs för den mest lämpade LM, genom att 

överflödiga variabler reduceras (Crawley, 2007). AIC utfördes i varje datagrupp och den LM som 

är mest tillämpningsbar ges det lägsta AIC-värdet, när flera LM baserade på samma datagrupp 

jämförs (Crawley, 2007). 

En automatisering programmerades för att skapa olika LM med alla möjliga kombinationer av 

givna miljövariabler tillsammans med responsvariabeln, beroende på grupp som testades. Efter 
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att alla LM skapats redovisades den LM som gav bäst tillämpning med hjälp av AIC, kallad 

BestModel. Kombination av miljövariablerna programmerades på ett sådant sätt att en additiv 

process följdes, på grund av att prediktioner med LM förbättras med flera variabler samtidigt som 

AIC bestraffar alltför många (Crawley, 2007). Den additiva processen illustreras med + mellan 

varje variabel, med antagandena från LM och AIC. Varje variabel programmerades också till att 

kunna interagera med varandra (illustreras med ”:” mellan två olika variabler) och detta skapar 

en ny, enskild, variabel. Exempelvis kan aluminium vara i interaktion med pH och bli farligt för 

öring, detta beskrivs med variabeln p:a eller som a:p (tabell 2), där aluminium i sig inte är 

tillräckligt lämpad som variabel för modellen utan endast tillsammans med pH (Crawley, 2007). 

Alla variabler i modellerna var tvungna att vara unika, vilket betyder att de inte får användas mer 

än en gång i en LM, men samtidigt kan miljöfaktorerna återkomma flera gånger i olika varianter 

då det kan bilda helt nya variabler genom interaktioner. Med sum-verktyget (summering) i R 

analyserades varje koefficient från alla tillämpade LM. Samma LM genomgick sedan ANOVA för 

att undersöka variablernas statistiska signifikans mot varandra. Likt kraven för LM kan ANOVA 

användas mellan variablerna om dess residualer uppvisar normalitet, om de inte gör det minskar 

trovärdigheten av p som ANOVA tar fram (Bommae, 2015). 

Tabell 2. Variabelförklaring, olika kombinationer av variabler samt vilka datagrupper som de ingår i.  Alla 

variabler utom SF1 och SF2 (responsvariablerna) är beskrivande variabler. 

Variabel Förklaring Ingår i datagrupp 
SF1 Fångst öring 0+ 1, 3, 5, 7 
SF2 Fångst öring >0+ 2, 4, 6, 8 
p pH 1 – 8 
t Vattentemperatur (°C) 1 – 8  
a Aluminium (µg/l) 5 – 8 
v Vattendrag 1 – 2, 5 – 6 
å År 3 – 4, 7 – 8 
p:t alternativt t:p pH och vattentemperatur i 

interaktion 
1 – 8 

p:a alternativt a:p pH och aluminium i interaktion 5 – 8 
p:v alternativt v:p pH och vattendrag i interaktion 1 – 2, 5 – 6 
p:å alternativt å:p pH och år i interaktion 3 – 4, 7 – 8 
t:a alternativt a:t Vattentemperatur och 

aluminium i interaktion 
5 – 8 

t:v alternativt v:t Vattentemperatur och 
vattendrag i interaktion 

1 – 2, 5 – 6 

t:å alternativt å:t Vattentemperatur och år i 
interaktion 

3 – 4, 7 – 8 

a:v alternativt v:a Aluminium och vattendrag i 
interaktion 

5 – 6 

a:å alternativt å:a Aluminium och år i interaktion 7 – 8 

 

Data som är icke-parametrisk kan fortfarande tillämpas i LM om residualer uppvisar normalitet 

(Bommae, 2015). För att säkerställa detta genomgick de bästa LM, som visade bäst korrelation, 

olika diagnostiska plottar med Residuals vs Fitted, Q-Q, Scale-Location och Residuals vs Leverage 

för att undersöka trovärdigheten i LM och de p-värden som ANOVA tar fram. De LM som ansågs 
vara mest tillämpade enligt AIC användes med predict-verktyget som använder de koefficienter 

som finns i modellen för att förutspå nya värden (Crawley, 2007). Dessa värden kallas för 

”Förutspådd SF” och de jämfördes med den faktiska fångsten som kallas för ”Faktiska SF”, för att 

se tillämpningen av BestModel. Eftersom hela datagrupper har använts har ingen korsvalidering 

använts.  
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All statistisk utfördes i R version 3.5.3 (R Core Team, 2019) på Microsoft Windows 10. All 

automatisering programmerades i Tinn-R version 5.3.4.1 (Faria, 2019) för att underlätta designen 

på automatiseringen. 

 

2.2 Etiska överväganden 
 

Öring är inte en utrotningshotad art i Sverige, den anses vara livskraftig men fisken är populär att 

fiska i sportfiske och därmed finns ett hot för exploatering. I SERS används en elfiskeapparat för 

att räkna mängden. Elfiske innebär att fisk bedövas i vattnet, samlas in för att räknas och sist 

släpps tillbaka i vattnet. Vid korrekt utförande ska ingen fisk behöva dö (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2017). Undvikandet av dödande ger också en bättre bild av populationerna 

öring i vattnet, eftersom populationerna inte minskar om ingen individ dör efter räkningen. 

Vattenkemidata innehåller troligtvis inget biotiskt. Resultaten som denna studie leder till ska dock 

användas med omtanke, eftersom endast tio vattendrag av ett land med många vattendrag 

troligtvis inte ger en generell och korrekt bild. Denna studie analyserar påverkan av miljöfaktorer 

på fångsten öring, med tanken att belysa vad som händer när miljövariabler påverkar och vad som 

har betydelse för öringens förekomst. Resultat av studien kan användas för bevarande av arten, 

även om studien är småskalig. 
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3. Resultat 
 

För att överblicka fångsten av bägge årsgrupperna redovisas figurer med fångsterna samt resultat 

av tester. Bägge årsgrupperna hade icke-parametrisk data (både Shapiro Wilks och Levenes test 

gav p < 0,05) och därmed användes icke-parametriska tester för syftet. I årsgruppen SF1 redovisas 

fångsten i vattendragen (figur 1) och Kruskal-Wallis som utfördes för den indikerade på att 

fångsten varierade med statistisk signifikans (p < 0,001, χ22 = 74,055, df = 9). Fångster av SF1 kan 

således vara specifika för vattendrag, eftersom det fanns en signifikant skillnad bland de tio 

vattendragen i studien med olika fångster utspridda över vattendragen. Även fångsten SF2 var 

varierande bland alla vattendrag (figur 2) och detta stärktes återigen med statistisk signifikans av 

Kruskal-Wallis (p < 0,001, χ22 = 62,445, df = 9). Resultaten indikerar att fångster av öring varierade 

i studiens vattendrag. Generellt var fångsten SF2 mindre än SF1 enligt Mann-Whitney U-test (p < 
0,01, U = 10540). 

Figur 1. Fångst öring 0+ (SF, y-axel), i varje vattendrag (x-axel). Redovisat är medianer (svarta linjer), IQR 

(staplar) och outliers (punkter). Enligt Kruskal-Wallis fanns det skillnad i fångsterna bland vattendragen (p 

< 0,001). 
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Figur 2. Fångst öring >0+ (SF, y-axel), i varje vattendrag (x-axel). Redovisat är medianer (svarta linjer), IQR 

(staplar) och outliers (punkter). Enligt Kruskal-Wallis fanns det skillnad i fångsterna bland vattendragen (p 

< 0,001).  

Vid jämförelse av alla åren som öring var fiskat var det inga signifikanta skillnader i fångst SF1 

(figur 3), enligt Kruskal-Wallis (p > 0,05, χ2
2 = 32,395, df = 22). Fångsten SF2 är även varierande 

per år (figur 4). Kruskal-Wallis för SF2 när år jämfördes gav ingen statistisk signifikans heller (p 

> 0,05, χ2
2 = 32,661, df = 22). Resultaten indikerar att fångsten öring inte har skiljt sig signifikant 

när fisketillfällen har utförts olika år. Olikt resultaten från vattendragen, uppvisar bägge 

årsgrupperna ingen statistisk skillnad i fångst när åren jämförs och det kan ha betydelse för 

resultaten i de senare analyserna. 
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Figur 3. Fångst öring 0+ (SF, y-axel) för varje år (x-axel). Redovisat är medianer (svarta linjer), IQR (staplar) 

och outliers (punkter). Åren 1996 och 1997 fanns det endast provtagningar från ett vattendrag. Statistisk 

signifikans i fångst kunde inte uppnås via Kruskal-Wallis (p > 0,05). 

 

Figur 4. Fångst öring >0+ (SF, y-axel) för varje år (x-axel). Redovisat är medianer (svarta linjer), IQR 

(staplar) och outliers (punkter). Åren 1996 och 1997 fanns det endast provtagningar från ett vattendrag. 

Statistisk signifikans i fångst kunde inte uppnås via Kruskal-Wallis (p > 0,05). 

Varje miljövariabels relation till vattendrag och år undersöktes (bilaga, figur 7 – 8). 

Miljövariablernas data visade sig vara icke-parametrisk (p < 0,05 enligt Shapiro Wilks och Levenes 

test) Alla miljövariablerna visade statistisk signifikans bland vattendrag med samtliga p < 0,05 

enligt Kruskal-Wallis. När år jämfördes bland miljövariablerna visade sig endast aluminium ha 

statistisk signifikans p < 0,05. Vattentemperatur och pH gav p > 0,05. Resultaten innebär att 
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samtliga miljövariablers data visar variation i dess värden bland vattendragen, men endast 

aluminium har varit märkbart varierande över år medan vattentemperatur och pH inte har varit 

varierande. Eftersom datan gav icke-parametriska resultat transformerades den med den 

naturliga logaritmen, för att öka normaliteteten bland dess residualer i LM, innan de genomgick 

LM. De bästa modellerna redovisas i tabell 3 och 4, och tabellerna är indelade efter datagrupperna 

som i sig baseras på fisketillfällena (tabell 1).  

Öring 0+ mest tillämpade modell enligt AIC var ett svar på endast vattendrag (SF1 ~ v) i datagrupp 

1 med p < 0,05 och R2adj = 0,5304 (tabell 3) och detta indikerar att SF1 saknar bidrag från 

miljövariablerna och istället är vattendragsberoende (v). Öring >0+ mest tillämpade modell var 

likadan som öring 0+ med endast vattendrag som variabel (SF2 ~ v) men med lägre korrelation 

(R2adj = 0,4569). Datagrupp 3 och 4, som inkluderade år som variabel istället för vattendrag, 

genererade modeller med låg korrelation som AIC tog fram, resultaten indikerar att vattendrag 

bildar modeller med högre korrelation och därmed starkare bidrag till fångsten öring (tabell 3). 

Tabell 3. Lista med de mest tillämpade LM (BestModel) från datagrupperna 1 – 4 (datagrupperna 

exkluderat aluminium) samt statistiska resultat. Statistisk signifikans kunde nås för varje modell men högst 

R2adj för respektive grupp tilldelades till datagrupp 1 och 2. Bäst korrelation fanns i datagrupp 1 (R2adj = 

0,5304). 

Grupp BestModel p FSTAT Resst e R2mul R2adj AIC df 
1 SF1 ~ v < 0,05 17,31 0,854 0,5629 0,5304 342,03 121 
2 SF2 ~ v < 0,05 13,15 0,547 0,4945 0,4569 255,16 121 
3 SF1 ~ å + p + å:p < 0,05 11,32 1,120 0,2110 0,1924 407,39 127 
4 SF2 ~ å + p:t < 0,05 10,36 0,694 0,1393 0,1259 280,87 128 

 

I datagrupperna där aluminium inkluderats utfördes samma process. Skillnaden är att de 

modellerna med lägst AIC skiljer sig märkbart från tidigare resultat och helt nya LM presenteras. 

Men endast modeller för SF1 hade statistisk signifikans och modellen med lägst AIC innehöll en 

variant där många miljövariabler ingick (SF1 ~ v + a:t + v:a + t:p + v:p) med p < 0,05, R2adj = 0,5489 

från grupp 5 (tabell 4). SF1 ger här bäst respons på modellen där vattendragsvariabeln på 

fångstens betydelse är enskild (v), koncentrationen aluminium är i interaktion med 

vattentemperatur (a:t) och vattendrag (v:a), olika vattentemperaturer samspelar med olika 

nivåer pH (t:p) samt slutligen pH som är i interaktion med vattendrag (v:p). Koncentrationen 

aluminium visade sig vara beroende av vattentemperatur och vattendrag för att påverka fångsten 

SF1 då aluminiumkoncentrationer påverkas av värden i dem. pH interagerade både med 

vattendrag och vattentemperatur. Koncentrationer av aluminium i interaktion med pH visade sig 

inte påverka fångsten öring. Till skillnad från de tidigare modellerna är fler variabler inkluderade.  

Gemensamt för tidigare resultat är att vattendrag är inkluderat som variabel i modellen med lägst 

AIC. Datagrupp 5 genererade den modell med högst R2adj = 0,5489 av alla modeller (tabell 4). De 

datagrupper som genererade LM med höga korrelationsvärden beroende på responsvariabel och 

miljövariabler var 1, 2, 5 och 6 (tabell 3 – 4). Alla är datagrupper med vattendrag inkluderat som 
variabel, grupp 6 visade ingen statistisk signifikans (p > 0,05) och förkastades. 
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Tabell 4. Lista med BestModel från grupperna 5 – 8 (inkluderat aluminium). Statistisk signifikans kunde 

inte nås för varje modell men lägst AIC för respektive responsvariabel tilldelades till datagrupp 5 och 6. 

Datagrupp 6 var dock inte signifikant (p > 0,05). Datagrupp 5 gav högst korrelation (R2adj = 0,5489). 

Grupp BestModel p FSTAT Resst e R2mul R2adj AIC df 
5 SF1 ~ v + a:t + v:a + t:p + v:p < 0,05 3,190 0,584 0,7995 0,5489 78,513 16 
6 SF2 ~ a + p + t + v + a:p + a:t 

+ v:a + p:t + v:p + v:t 
> 0,05 2,329 0,476 0,9209 0,5256 46,768 6 

7 SF1 ~ å + å:a < 0,05 3,605 0,813 0,1750 0,1264 94,528 34 
8 SF2 ~ p + t + å:p + å:t > 0,05  2,422 0,642 0,2324 0,1364 78,867 32 

 

Den bästa modellen från grupp 5 summerades för att analysera signifikansen av variablerna 

ytterligare. Resultatet innebar att modellens intercept hade mest signifikans (p < 0,01) men olika 

vattendrags individuella lutning hade också signifikans (tabell 5). I ANOVA var det variabeln 

vattendrag som kunde säkerställa en statistisk signifikans med p < 0,01 men även pHs interaktion 

med vattendrag (p < 0,05), ingen annan miljövariabel kunde visa någon statistisk signifikans 

(tabell 5). Enligt LM-summeringen var temperatur i interaktion med aluminium (a:t) en 

signifikant miljövariabel men inte efter ANOVA. För resultat från datagruppen 1, se bilaga (tabell 

6). I datagrupp 1 var vattendrag ensam variabel och därmed bäst för responsvariabeln och 

signifikant enligt ANOVA, i summeringen visade olika vattendrag återigen statistisk signifikans 

med p < 0,001 (bilaga, tabell 6). Vattendrag är därmed en betydande variabel vid respons i 

fångsten av öring. 

Tabell 5. Lista med koefficienters värden från BestModel, från datagrupp 5 samt ANOVA mellan de 

variabler som testats. Asteriskerna indikerar olika p-värden: ”***” < 0,001, ”**” < 0,01, ”*” < 0,05. Bland 

vattendragen är Kolarebäcken som ensam variabel samt Kolarebäcken i interaktion med aluminium och pH 

mest signifikanta (p < 0,01). I ANOVA var vattendrag som ensam variabel mest signifikant (p < 0,01), även 

vattendrag i interaktion med pH var signifikant (p < 0,05). 

Koefficienter summering – Datagrupp 5 ANOVA 
Variabel Estimate tval p Fval p 
Intercept 7,1394 3,176 < 0,01 ** - - 
vBratteforsån -22,7631 -0,401 > 0,05 - - 
vGärån 38,1017 0,941 > 0,05 - - 
vKolarebäcken 222,1845 -3,953 < 0,01 ** - - 
vLindåsabäcken -42,9582 -0,886 > 0,05 - - 
vSkuggälven -10,7156 -0,966 > 0,05 - - 
vSollumsån -56,0828 -0,663 > 0,05 - - 
a:t -0,3228 -1,352 > 0,05  1,6686 > 0,05 
vBratteforsån:a 1,6367 2,007 > 0,05  - - 
vGärån:a 0,7390 0,913 > 0,05 - - 
vKolarebäcken:a -4,1921 -3,188 < 0,01 ** - - 
vLindåsabäcken:a 0,6559 0,723 > 0,05 - - 
vSkuggälven:a 1,1766 1,323 > 0,05 - - 
vSollumsån:a -2,0312 -0,966 > 0,05 - - 
vBratteforsån:p 5,7755 0,203 > 0,05 - - 
vGärån:p -23,1477 -1,140 > 0,05 - - 
vKolarebäcken:p -105,7003 -4,064 < 0,001 *** - - 
vLindåsabäcken:p 18,5913 0,785 > 0,05 - - 
vSkuggälven:p 1,2963 0,297 > 0,05 - - 
vSollumsån:p 31,8386 0,708 > 0,05 - - 
v - - - 4,5827 < 0,01 ** 
v:a - - - 2,3088 > 0,05 
v:p - - - 3,4038 < 0,05 * 
t:p 0,3857 0,655 > 0,05 0,3587 > 0,05 
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Med predict-verktyget användes koefficienterna från de bästa modellerna från grupperna 1 och 

5. Med dessa räknades förutspådda fångster av SF ut för respektive grupp som jämfördes med de 

faktiska fångsterna SF (figur 5 – 6). I resultaten framgår det att med fler variabler, som grupp 5, 

blir de förutspådda värdena SF något bättre korrelerade jämfört med färre miljövariabler som 

gruppen 1. Datagrupp 5 genererade en modell med förutspådda SF i korrelation till de faktiska SF 

(R2
adj = 0,5489, p < 0,05) i figur 5. Den bästa modellen från datagrupp 1 (figur 6) tilldelades även 

statistisk signifikans (p < 0,05) och korrelation mellan förutspådda och faktiska SF (R2
adj = 0,5304). 

Även om datagrupp 1 fick något lägre korrelation än datagrupp 5 är datagrupperna inte direkt 

jämförbara då grunddatan inte är densamma, men gemensamt för datagrupperna är att de 

innehåller vattendrag som signifikant variabel vilket tyder på att vattendrag är en viktig variabel 

när SF förutspås med LM. 

 

Figur 5. Förutspådd SF (x-axel) i jämförelse mot faktiska SF (y-axel) med den bästa modellen från 

datagrupp 5. Tydlig korrelation finns mellan det förutspådda och faktiska SF då flertal miljövariabler, samt 

vattendrag, ingår i LM. Baseras på R2adj = 0,5489, p < 0,05. Med de statistiska värdena ger modellen en tydlig 

korrelation med ett högt R2adj-värde. 
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Figur 6. Förutspådd SF (x-axel) i jämförelse mot faktiska SF (y-axel) med den bästa modellen från 

datagrupp 1. Baseras på resultaten från datagrupp 1: R2adj = 0,5304, p < 0,05. Modellen gav upphov till något 

lägre R2adj-värde än modellen från datagrupp 5 vilket tyder på lägre korrelation. 

Resultaten från diagnostiken presenteras i bilagorna (figur 9 – 10). Datagrupperna 1 och 5 

genererade de LM som var signifikanta med högst korrelation och således genomgick de 

diagnostik för att analysera residualernas normalitet. LM kräver hög normalitet i dess residualer 
för att öka trovärdigheten av de resultat som LM, och senare ANOVA, tog fram. LM från datagrupp 

1 hade acceptabel normalitet (bilaga, figur 9). Fitted vs Residuals gav likartad fördelning bland 

residualer, Q-Q hade inga större avvikningar från linjen, Scale-Location gav residualer som var 

jämnt fördelade och inga residualer uppträde utanför Cook’s distance i Residuals vs Leverage 

(bilaga, figur 9). Dessa resultat innebär att BestModel inklusive ANOVA som utfördes för 

datagrupp 1, är acceptabla för syftet. Datagrupp 5, gruppen som hade LM med högst R2
adj, hade 

godtagbar normalitet i Fitted vs Residuals, Q-Q och Scale-Location (bilaga, figur 10). Residuals vs 

Leverage identifierade dock outliers som påverkar resultaten i LM då några av dem uppträde 

utanför Cook’s distance (bilaga, figur 10). Trovärdigheten av resultaten från datagrupp 5 är 

därmed mindre.  
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4. Diskussion 
 

Ingen tydlig tendens kunde utläsas i denna studie mellan miljövariabler och fångsten öring. 

Istället kunde en tydligare tendens mellan vattendrag samt fångst av öring identifieras enligt 

statistiska tester i två datagrupper med transformerad data. Vid inkluderandet av miljövariabler 

i statistiska modeller, med transformerad data från öppna databaser, som påverkan på fångsten 

öring, visade analyserna att modeller baserade på vattendrag matchar datan bäst. Allra bäst 

korrelation visade en modell med flera variabler, där vattendrag och olika interaktioner mellan 

miljövariabler och vattendrag ingick, en stark korrelation enligt AIC (tabell 4). Dock, i 

undersökningen med LM och ANOVA visade sig vattendrag vara den mest signifikanta variabeln 

för modellen med högst korrelation (tabell 5). I den modellen med näst högst korrelation var 

vattendrag ensam variabel (tabell 3). Modellernas normalitet bland residualer var däremot bäst i 
modellen med näst högst korrelation, vilket stärker vattendrag som variabel i linjära 

regressionsmodeller med transformerad data. Tidigare studier har indikerat att ändrade 

vattenmiljöförhållanden har negativa följder på öringens förekomst. I denna studie har data som 

använts inte haft några tydliga tendenser till att bekräfta miljömässigt kopplade förändringar på 

fångster öring, istället bekräftas vattendragens påverkan på fångster. Det betyder inte att 

miljömässiga faktorer inte har någon påverkan alls och detta diskuteras nedan. 

De vattentemperaturer som studien omfattar har inte gått upp till de nivåer som innebär ökad 

dödlighet hos öring. Vattentemperaturer från 19,1 °C är skadliga och 24,7 °C är dödliga 

(Broadmeadow et al., 2011). Vattentemperaturer nådde inte upp till den dödliga temperaturen i 

något vattendrag (bilaga, figur 7 – 8). Istället var de vattentemperaturer som stack ut ur mängden 

låga, snarare än höga, vattentemperaturer som inte äventyrade öringens överlevnad (Palm et al., 

2010). Vattendragen kan skiljas åt i deras rumsliga egenskaper, då rumsliga faktorer påverkar 

vattentemperaturer i vattendrag (Broadmeadow et al., 2011; Mostafavi et al., 2014), vilket kan ha 

missgynnat variabeln vattentemperatur (tabell 5). Öring har visat sig ha högre kapacitet att simma 

vid vattentemperaturer runt 10,0 °C (Taugbol et al., 2018) och vattentemperaturerna som kunde 

mätas vid provfisketillfällena låg mellan 10,0 – 20,0 °C under flera år i vattendragen (bilaga, figur 

7 – 8) vilket möjligen kan förklara varför vattentemperatur som variabel inte signifikant 

påverkade fångsten enligt ANOVA (tabell 5). För att öka vattentemperaturs trovärdighet, som 

variabel, behöver kringinformation från externa faktorer implementeras då det har visat sig ha 

inflytande på prediktioner av öring (Mostafavi et al., 2014). 

Inte heller kunde pH finnas i de halter som förmodas vara skadliga för öring, endast ett 

provtagningstillfälle var pH = 5,0. Eftersom fångsten öring varierade över åren i studien (figur 3 – 

4) är det möjligt att vattenkemin i respektive vattendrag artade sig olika. Det finns studier som 

syftar på att pH kan variera under samma år, vilket är viktigt att hålla i minnet när man undersöker 

dess påverkan på öring (Lund et al., 2018). I denna studie har endast korta tidsperioder använts 

per år (1 provtagning per år), när pH provas från endast en dag på ett år ger det inga garantier för 

att det är en representativ bild av vattendragets pH (Lund et al., 2018). Utöver att surheten i 

vattendragen inte var låga varierade pH heller inte över år (p > 0,05) enligt Kruskal-Wallis test. 

Noggrannare mätningar av antalet dagar som pH faktiskt är surt i ett vattendrag kan stärka pH 

som variabel (Gjedrem & Rosseland, 2011; Lund et al., 2018). 

I datagrupp 5 ingick pH som variabel i BestModel men aldrig enskild, istället behövde pH 

interagera med vattendrag för att bli signifikant i ANOVAn (tabell 5). I en studie fann man att öring 

inte simmar i vattendrag med pH under neutrala värden (Ikuta et al., 2003). Denna var utförd på 

laboratorium, där man kan justera flöden och pH. Öringen visade tendenser att, givet två olika val 

på flöden, välja ett vattenflöde med neutralare pH (Ikuta et al., 2003). Det kan förklaras genom att 
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öring kan välja de vatten som ökar möjligheterna för lyckad reproduktion, eftersom 

reproduktionen hos öring verkar sämre i lägre pH (Gjedrem & Rosseland, 2011). I frihet kan arten 

återbesöka eller bosätta sig i vattendrag som varit lyckade för reproduktion (Palm et al., 2009), 

möjligen ett tecken på optimala pH för vattendraget historiskt sett. Uppnådda pH-värden i 

dataunderlaget har varit nära neutrala värden (bilaga, figur 7 – 8) och det skulle kunna förklara 

att pHs enskilda effekt aldrig var signifikant. Däremot, när pH når påverkande effekt tillsammans 

med vattendrag är variabeln signifikant. 

Koncentrationer av aluminium över 20 µg/l i vatten innebär minskad tillväxt hos öring och över 

200 µg/l innebär en koncentration som är direkt skadlig för arten (Andrén & Rydin, 2012; Sadler 

& Turnpenny, 1986). I denna studie kunde aluminiumkoncentrationer mätas upp till över 800 

µg/l (bilaga, figur 7 – 8) och detta överskrider det övre gränsvärdet. Men en förklaring till varför 

ingen märkbar ändring i öring kunde noteras är att koncentrationerna av aluminium inte blir 

skadliga förrän vid särskilda pH, nämligen under 5,0 (Andrén & Rydin, 2012; Laudon et al., 2005; 

Lydersen et al., 2002; Sadler & Turnpenny, 1986). Vid försök att estimera örings förekomst 

behöver aluminium interageras med andra variabler som pH (Andrén & Rydin, 2012; Laudon et 

al., 2005). Aluminium interagerade inte med pH i motsvarande BestModel, aluminium 

interagerade istället med vattentemperatur och vattendrag (tabell 4). Samtidigt, i resultaten av 

miljövariabler som testades i LM, ändrades BestModel märkbart vid inkluderandet av aluminium 

i variabler (tabell 4) och modellen uppvisar hög korrelation (figur 5). Diagnostik av BestModel 

med aluminium genererade relativt acceptabla resultat (bilaga, figur 10) men några outliers 

identifierades utanför Cook’s Distance vilket gör resultaten från gruppen mer osäkra. 

Rumsliga och temporala variationer har i tidigare studier visat sig ha påverkan. Variationer i dessa 

kan påverka resultaten, speciellt när man vill undersöka miljöfaktorer (DeRolph et al., 2015; 

George et al., 2019; Öhlund et al., 2008). Vid undersökning av öringens förekomst med hjälp av 

provfiske, blir välformulerade och rimliga krav på inventering viktiga. Vid prediktioner av 

mängder öring i vatten har vattendrags rumsliga variabler genererat lyckade resultat (DeRolph et 

al., 2015). På grund av denna påverkan är det viktigt att inkludera jämförelsebara vattendrag, 

vilket skett i andra studier av öring som undersökt vattendrags rumsliga egenskaper före analys 

(Mostafavi et al., 2014; Öhlund et al., 2008). Fångster hos öring varierade i vattendragen (figur 1 

– 2), vilket kan bero rumsliga skillnader däri. Detta undersöktes dock inte i studien men 

vattendrag genererade alltid signifikanta variabler (tabell 5, bilaga tabell 6) vilket kan indikera 

rumsliga skillnader. Gällande den temporala påverkan har denna studies krav på data för analys 

varit sensommar och höst, men datumen har inte varit exakt de samma varje år. Detta kan påverka 

fångsten då metoden innehöll en veckoavvikelse på en ± 1 vecka för varje provtagningstillfälle. 

För att minska temporala osäkerheter vid prediktioner bör metoden vara konsekvent utförd med 

exakta datum för provtagningar (George et al., 2019). I denna studie gav år aldrig en LM med 

bättre korrelation än vattendrag genom AIC vare sig för SF1 eller SF2 (tabell 3 – 4). 

I de statistiska testerna bedömdes vattendrag som variabel ha störst betydelse för respons i 

fångsten hos öring. Detta gick att utläsas i modellen med högst korrelation (tabell 5). I datagrupp 

5 fanns den LM med högst R2adj (= 0,5489) och bland miljövariablerna var det vattendrag som var 

mest signifikant (p < 0,01). Detta ledde till bäst förutspådda fångster (figur 5). Ytterligare var 

endast pH i interaktion med vattendrag signifikant enligt ANOVA (tabell 5), detta trots tidigare 

bevis på att pH, vattentemperatur och aluminium har negativa effekter (Lund et al., 2018; Gjedrem 

& Rosseland, 2011; Schlosser, 1990; Sadler & Turnpenny, 1986). I datagrupp 1 inkluderade 

BestModel endast vattendrag som vilken är signifikant (bilaga, tabell 6). Datan i studien 

transformerades för att ge trovärdiga resultat av LM och ANOVA då datan ursprungligen var icke-

parametrisk. Datagrupp 1 gav acceptabla resultat då diagnoserna visade inga tydliga avvikningar 

i residualernas normalitet (bilaga, figur 9) men datagrupp 5 gav mindre acceptabla resultat 
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eftersom några outliers uppträde utanför kraven för sådan normalitet (bilaga, figur 10). De 

effekter som vattendrag innehåller är därmed betydande för resultaten i denna studie för att 

förutspå fångster (figur 5 – 6), vilket möjligen kan härledas från vattendrags styrka som variabel 

(DeRolph et al., 2015; Öhlund et al., 2008).  

Vid valet av variabler bör man säkerställa hur bra anpassade de är till verkligheten. Generellt är 

AIC en bra metod eftersom den kan berätta om vilka modeller som är mer tillämpningsbara än 

andra och den bestraffar överflödiga variabler (Crawley, 2007). Men metoden säger 

nödvändigtvis ingenting om hur lämpade variablerna är ur en biologisk och kemisk synvinkel. 

Variablerna som testades kan behöva justeras för att återspegla verkligheten i vattendragen, då 

rumsliga variabler har visat sig konkurrera ut miljövariabler när förutspående modeller används 

(Bedoya et al., 2011). Höga koncentrationer aluminium är farligt för öring men samtidigt gäller 

det inte förrän vid särskilda pH (Laudon et al., 2005; Sadler & Turnpenny, 1986). Variabeln a:p 

var tänkt att representera aluminiums interaktion med pH eftersom det finns en relation mellan 

dessa (Andrén & Rydin, 2012; Valinia et al., 2014). För att ge variabeln mer trovärdighet skulle 

den eventuellt kunna modelleras om. Den skulle då interagera först vid särskilda pH och 

koncentrationer aluminium och blir därmed påverkande på öringens förekomst (Laudon et al., 

2005). Eftersom variabeln aldrig uppträde i LM med hög korrelation (tabell 5), till skillnad från 

vattendragsvariabeln som hade statistisk signifikans, är det möjligt att den inte är tillräckligt 

välformulerad. Dessutom var den transformerade datans normalitet bland residualer i datagrupp 

5 mindre acceptabel, vilket kan härstamma från den icke-parametriska grunddatan (Bommae, 

2015). Vid inkluderande av mer normalfördelad data kan trovärdigheten av resultaten från LM, 

och efterföljande ANOVA på variablerna, öka (Bommae, 2015; Glass et al., 1972). 

Att undersöka vattendrag ytterligare blir därmed viktigt för framtida studier, eftersom vattendrag 

påverkar resultat och prediktioner av fångster av öring (DeRolph et al., 2015; Öhlund et al., 2008). 

Trots att miljövariabler som påverkar öringen negativt inkluderades i studien kunde de inte 

bekräftas vara de viktigaste för förutspådda fångster (tabell 5, bilaga tabell 6). Det betyder inte att 

de skall ignoreras. Istället behöver vattendragens rumsliga egenskaper, som djup och bredd samt 

kringinformation som omkringliggande vegetation och skuggningseffekter, studeras eftersom 

vattendrag genererade signifikanta variabler. Allt detta kan påverka kemi i vattendragen 

(Broadmeadow et al., 2011; Eklund, 1998; Santiago et al., 2016). Avsaknaden av sådan 

information i denna studie gör att det finns osäkerhet om vattendragen är jämförelsebara med 

varandra, eftersom prediktionerna har visat sig vara beroende av vattendrag som variabel i 

studien. Utöver detta kan mer detaljerade variabler för syftet behövas (Laudon et al., 2005; 

Mostafavi et al., 2014). AIC kan ta fram en detaljerad LM, men om variablerna inte är väldesignade 

är det möjligt att modellen som bäst matchar data inte är helt verklighetstrogen. Förutspådda 

värden kan stämma överens med de faktiska om de baseras på en tillämpad modell enligt 

statistiska tester, men för att applicera den i verkligheten behöver variablerna som är grunden för 

modellen, vara korrekt formulerade enligt de interaktioner som kan uppfattas. Parametrisk data 

kan dessutom vara mer anpassad för syftet att undersöka trovärdigheten av variabler i LM och 

ANOVA (Bommae, 2015; Glass et al., 1972). Datan i studien transformerades för att anpassas till 

syftet med LM och gav acceptabla resultat för modellen som endast inkluderade vattendrag, men 

om datan är parametrisk innan transformering kan resultat vara mer trovärdiga (Bommae, 2015). 

Inför framtiden bör stort fokus läggas på formuleringen av dessa variabler, då miljömässiga 

faktorer kan vara beroende av varandra på ett komplext sätt. Simpelt modellerade interaktioner 

är i studiens fall inte tillräckligt lämpade för att förutspå fångster av öring och jämföra dem med 

faktiska fångster. Även data som undersöks bör uppfylla kraven för normalitet på ett godtyckligt 

sätt, för att säkerställa variablernas påverkan på fångster av öring i linjära modeller. 
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Bilagor 
 

 

Figur 7. Data på pH (överst), vattentemperatur (mitten) och aluminium (nederst) för varje vattendrag. 

Redovisat är medianer (svarta linjer), IQR (staplar) och outliers (punkter). Aluminium har endast mätts i 

vattendragen Anråsälven, Bratteforsån, Gärån, Kolarebäcken, Lindåsabäcken, Skuggälven och Sollumsån. 

Varje miljövariabel visade statistisk signifikans bland vattendragen med p < 0,05 enligt Kruskal-Wallis. 
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Figur 8. Data på pH (överst), vattentemperatur (mitten) och aluminium (nederst) för varje år. Redovisat är 

medianer (svarta linjer), IQR (staplar) och outliers (punkter). Endast ett provtagningstillfälle under 1996 – 

1997. Aluminium har endast mätts mellan 2013-2018. Endast aluminium visade statistisk skillnad bland 

åren med p < 0,05, pH och vattentemperatur fick båda p > 0,05 enligt Kruskal-Wallis. 
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Tabell 6. Lista med koefficienters valörer från BestModel, från datagrupp 1 samt ANOVA mellan de 

variabler som testats. Asteriskerna indikerar olika p-värden: ”***” < 0,001, ”**” < 0,01, ”*” < 0,05. Varje 

vattendrag utom Bratteforsån uppvisade statistisk signifikans, i ANOVA var vattendrag som variabel 

signifikant (p < 0,001). 

Koefficienter summering – Grupp 1 ANOVA 
Variabel Estimate tval p Fval p 
Intercept 3,5572 17,152 < 0,001 *** - - 
vBratteforsån -0,2995 -1,051 > 0,05 - - 
vGärån -1,6203 -5,683 < 0,001 *** - - 
vKolarebäcken -1,4170 -4,163 < 0,001 *** - - 
vLindåsabäcken -2,2648 -6,853 < 0,001 *** - - 
vSkuggälven -0,9512 -3,482 < 0,001 *** - - 
vSollumsån -1,5961 -5,072 < 0,001 *** - - 
vHornån -3,0041 -7,832 < 0,001 *** - - 
vSurtan -3,0713 -8,007 < 0,001 *** - - 
vViskan -2,5186 -5,796 < 0,001 *** - - 
v - - - 17,312 < 0,001 *** 
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Figur 9. Diagnostiskgrafer av residualer från den bästa LM i datagrupp 1. Medurs från övre vänster: 

Residuals vs Fitted, Q-Q plot, Residuals vs Leverage och Scale-Location. Samtliga resultat indikerar på 

acceptabel normalitet av residualer, vilket innebär att transformerad data var lämplig för syftet i LM och 

ANOVA. Resultat från LM och ANOVA bedöms vara godkänd. 
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Figur 10. Diagnostiskgrafer av residualer från den bästa LM i datagrupp 5. Medurs från övre vänster: 

Residuals vs Fitted, Q-Q plot, Residuals vs Leverage och Scale-Location. Residualerna uppvisar inte lika 

acceptabel normalitet som datagrupp 1 då outliers uppträder utanför Cook’s distance i Residuals vs 

Leverage. Resultaten från diagnostiken innebär att resultaten från LM och ANOVA är mindre trovärdiga. 


