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Abstract 

 

Previous studies have shown that ice cover has many positive effects on brown trout (Salmo 

trutta), including protection from endothermic predators. I tested whether it is the cover provided 

by the ice itself or the reduction in light that causes behavioral changes in juvenile brown trout. To 

distinguish between these two effects, behavioural observations were made with and without ice at 

the same light intensity (500 lux). An additional ice-free, high light (3000 lux) treatment was 

included to be able to measure brown trout’s response to light reduction. A mink model was used 

to simulate predation risk to be able to measure the fish’s anti-predator response under these three 

conditions. I found a significant treatment effect on body and eye coloruration. For eye 

colouration, I found that fish under ice had a paler eye colouration than fish that experienced high 

light, which in turn were paler than fish subjected to low light. For body colouration, fish under ice 

had paler body colouration than fish from the two ice-free treatments, which did not differ from 

each other. There was no effect of treatment on ventilation rate, time to initiate foraging, time to 

initiate activity or swimming activity, although both foraging and activity were lowest and 

swimming activity highest under ice. The changes in body and eye colouration indicate that trout 

are less stressed under ice, presumably because they perceive ice as a barrier against terrestrial 

predators. These results suggest that the ongoing climate change, which is leading to shorter 

periods of sustained ice cover, may have negative consequences for trout populations in the near 

future.  
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Sammanfattning 

 

Tidigare studier har visat att yttäckande is medför många positiva effekter för öring (Salmo trutta), 

bland annat genom att utgöra skydd mot endoterma predatorer. Jag undersökte om det är den 

yttäckande isen i sig som medför beteendeförändringar hos juvenila öringar eller om det är det 

reducerade ljusinsläppet som isen medför. För att separera dessa två effekter gjordes 

beteendeobservationer med och utan ytis under samma ljusintensitet (500 lux). En ytterligare isfri 

behandling gjordes, med starkt ljus (3000 lux), för att kunna mäta öringens respons på 

ljusreduceringen. En uppstoppad mink användes för att simulera predationsrisken, detta för att 

kunna mäta fiskarnas antipredationsresponser under dessa tre förhållanden. Jag fann en signifikant 

behandlingseffekt på kropps- och ögonfärg. Under is hade fiskarna en blekare ögonfärg än när de 

befann sig under starkt ljus, som i sin tur resulterade i blekare färg än när fiskarna utsattes för 

svagt ljus. När det gäller kroppsfärg uppvisade fiskarna en blekare kroppsfärg under is än när de 

utsattes för de två isfria behandlingarna, vilka inte skiljde sig från varandra. Behandlingarna gav 

ingen effekt på gälslagsfrekvens, tid till att initiera födosök, tid till att initiera aktivitet eller 

simaktivitet, dock var tid till både födosök och aktivitet lägst och simaktivitet störst under is. 

Förändringarna i kropps- och ögonfärg indikerar att öring är mindre stressad under is, vilket 

eventuellt kan bero på att de uppfattar isen som en barriär mot terrestra predatorer. Dessa resultat 

tyder på att den pågående klimatförändringen, som innebär kortare perioder av ihållande 

yttäckande is, kan medföra negativa konsekvenser för öringpopulationer inom den närmaste 

framtiden. 

 

 

Nyckelord: öring, vinter, yttäckande is, ljusinläpp, predationsrisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inledning 

 

Vintertid kan vara en problematisk period för laxfiskar på högre breddgrader (Brown, Hubert & 

Daly, 2011), där juvenila laxfiskar måste hitta en balans mellan födointag och energiförbrukning 

för att kunna överleva vintern (Bull, Metcalfe & Mangel, 1996). Laxfiskar är poikiloterma och 

deras kroppstemperatur regleras därför av omgivningen (Brown et al., 2011). Som följd av detta 

får de en låg metabolism i kallt vatten under vintern samt en reducerad simaktivitet och en lägre 

simhastighet, vilket i sin tur innebär en minskad möjlighet att fly predatorer (Johnson, Bennett & 

McLister, 1996; Rimmer, Saunders & Paim, 1985; Webb, 1978;). Och just predation är en av de 

största mortalitetsorsakerna under vinter (Hurst, 2007). Enligt Watz, Bergman, Calles, Enefalk, 

Gustafsson, Hagelin et al., (2015) står djur inför en trade-off mellan att söka efter föda och 

undvika predatorer. Fiskarnas beteenderesponser på förekomsten av is kan påverka överlevnaden 

vintertid (Watz, Bergman, Piccolo, Greenberg, 2013) och eftersom beteenden lättare kan 

modifieras än kemiska eller morfologiska egenskaper blir kostnaden av beteendemodifikation 

därför mer effektiv vid anpassning till variation vid predationsrisk (Álvarez & Nicieza, 2003). 

Reducerad aktivitet och undvikande av riskområden är två faktorer som minskar mortalitet som 

orsakas av predation (Smith, 1997) men med detta följer även begränsningar av födosök och 

tillväxt, vilket kan påverka överlevaden hos fiskarna på lång sikt (Lima & Dill, 1990). Fiskar som 

upplever en lägre predationsrisk kan eventuellt uppvisa aktivitet i högre grad än de fiskar som 

upplever en högre predationsrisk. 

  

Yttäckande is medför många förändringar i vattendrag: den stabiliserar vattentemperaturen, 

förhindrar värmeförlust från vattnet, hindrar utveckling av bottenis samt kravis (ackumulering av 

iskristaller) (Prowse, 2001) och utgör skydd för fiskar mot terrestra predatorer (Linnansaari, 

Alfredsen, Stickler, Arnekleiv, Harby & Cunjak, 2009; Watz, et al., 2013). Yttäckande is reducerar 

även ljusinsläppet (Helland, Finstad, Forseth, Hesthagen & Ugedal, 2011; Watz et al., 2013) och 

ett reducerat ljusinsläpp kan påverka både metabolism (Huusko, Greenberg, Stickler, Linnansaari, 

Nykänen, Vehanen et al. 2007) och aktivitet hos fiskar (Valdimarsson, Metcalfe, Thorpe & 

Huntingford, 1997; Valdimarsson & Metcalfe, 2001). Även om fiskarna troligen uppfattar ytisen 

som en barriär mot däggdjur och fåglar (Linnansaari et al., 2009; Watz et al., 2013) har man har 

ännu inte separerat effekterna av isen som ett skydd mot predatorer och det reducerade 

ljusinsläppet som isen medför.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om öringens (Salmo trutta) respons på yttäckande is 

beror på att isen utgör en barriär som reducerar risken för endoterma predatorer eller om det 

istället handlar om en ljuseffekt då isen medför en reduktion i ljusinsläppet. Detta gjordes genom 



att studera öringens beteenden i samband med en simulerad predationsrisk och undersöka om 

dessa beteenden sedan uttrycker en högre eller lägre predationsrisk beroende på om fiskarna 

befinner sig under is eller inte. För att undersöka om det finns någon skillnad i beteende under 

predationsrisk vid närvaro av istäcke samt frånvaro av istäcke testades fiskarna i akvarium med 

och utan is med samma ljusnivå. Dessutom inkluderade jag ytterligare en behandling med högre 

ljusnivå utan is, för att kunna mäta öringens respons på enbart ljus, som en slags kontrollfaktor.  

 

Min hypotes var att öring i närvaro av yttäckande is uppvisar ett lägre antipredationsbeteende och 

att detta uttrycks i: en kortare tid till att initiera födosök, en lägre gälslagsfrekvens, en högre 

simaktivitet, en kortare tid till att initiera aktivitet, samt en ljusare kropps- och ögonfärg än vid 

frånvaro av ytis. När det gäller ljuset ställde jag hypotesen att fiskarna under svagt ljus skulle visa 

en lägre respons på predationsrisken än vad de skulle under starkt ljus. 

 

 

Material och metod 

 

Fiskar och akvarium 

 

Studien gjordes från 16 april till 4 maj 2015 på Karlstads universitets akvarieanläggning. Juvenila 

(+0) PIT-märkta (PIT=Passive Integrated Transponder) öringar (n=9, vikt 3,3 ± 0,21 g, längd 78,4 

± 1,04 mm; medelvärde ± SE ), fångade september 2014 i Barlindshultsälven, Arvika, hölls innan 

påbörjat experiment inomhus i ett 600L akvarium med rinnande vatten med en vattentemperatur på 

ca 4˚C.  Inför försöken slumpades öringarna till tre st. 200L förvaringsakvarier A, B och C där tre 

fiskar sattes i varje akvarium. Fiskarna i förvaringsakvarium A kallades där efter Grupp A, 

fiskarna i förvaringsakvarium B för Grupp B och fiskarna i förvaringsakvarium C för Grupp C. 

Vattentemperaturen i akvarierna A, B och C var 4˚C och taklamporna i rummet var tända från kl. 

08.00–20.00 (fotoperiod 12:12). Akvarierna var försedda med bottengrus samt större stenar och 

sönderslagna lerkrukor som skulle utgöra gömställen för fiskarna.  Fiskarna matades måndag-

fredag samt söndag med mygglarver (10-15 st/akvarium) under studiens gång. 

 

Tre andra 200L försöksakvarier, 1, 2 och 3, användes för själva experimentet. Dessa akvarier hade 

en vattentemperatur på 3˚C och var försedda med bottengrus. Framför akvarier 1,2 och 3 fanns ett 

svart plastskynke uppsatt på en lina, vilket skulle göra det möjligt att observera fiskarna under 

försöken utan att de såg vad som pågick bakom plastskynket. Taklamporna var på från kl. 13.00–

20.00 (fotoperiod 7:17). Anledningen till att taklamporna sattes på först vid 13.00 beror på att 

försöken utfördes på förmiddagen med olika ljusförhållanden (se nedan) och då var det viktigt att 

takbelysningen var av för att inte påverka belysningen i akvarierna.  



 

Ljuset 

 

De tre behandlingarna var hög ljusstyrka (3000 lux) utan is, låg ljusstyrka (500 lux) utan is samt 

låg ljusstyrka (500 lux) med is. För att skapa rätt ljusmiljö sattes 12 st. LED-spotlights (LED Hi-

Power spot med High power spot controller, P/N: 619-30-024.99, Photonic Optics) upp (4 st. över 

varje akvarium) över de tre försöksakvarierna. Lamporna hade en dimmfunktion och på så sätt 

kunde jag reglera ljusstyrkan; de dagar med behandling hög ljusstyrka eller is reglerades lamporna 

till en ljusstyrka på ca 3000 lux och på samma sätt dimmades ljusstyrkan ner till ca 500 lux vid 

behandling låg ljusstyrka. Isen reducerade ljusinsläppet från 3000 lux till 500 lux i akvarierna, 

vilket innebar att fiskarna under behandlingen is utsattes för samma ljusstyrka som under svag 

ljusstyrka. Ljusstyrkan mättes med en luxmätare (No. 619999004, Windaus Labortechnik GmbH 

& Co Kg) vid akvariernas botten. Under försöken var enbart LED-spotlights på och övrig 

belysning (taklampor) i rummet var av.  

 

 

Isen 

 

Ytisen utgjordes av isblock (39 x 59 x 5 cm) som förebereddes några dagar innan försöksdag 

genom att frysa 9L destillerat vatten i 9 st. rektangulära plastlådor (art. 28440, Biltema) i ett 

frysrum. Vid ytisförsök togs isen ur behållarna och lades intill varandra, tre och tre, ovanpå 

akvarierna för att täcka öppningarna (Fig. 1). 

 
 

Figur 1. Akvarium 1, 2 och 3 i försöksrummet med yttäckande is. 

 

 

 



 

 

Beteendestimuli 

 

För att kunna undersöka om fiskarnas beteende förändrades under de tre olika förhållandena (is, 

starkt ljus, svagt ljus) behövdes yttre stimuli i form av en uppstoppad mink (Mustela vison), vilken 

är en naturlig predator för öringar (Heggenes & Borgstrøm, 1988) och utgjorde därför 

predationsrisken. Minken sveptes (4 längder) över varje akvarium för att studera fiskarnas 

beteende tiden efter att de har observerat minken: Hur lång tid efter skrämseln med minken 

började fiskarna aktivt simma igen? Hur fort tog de bytet efter uppmärksammat minken?  Hur 

aktiva var fiskarna efter skrämseln? Vilken ögon- och kroppsfärg fick de? Så fort minken hade 

svepts över akvariet gömdes den sedan bakom det svarta plastskynket för att inte stressa fiskarna 

ytterligare. 

 

 

Försöksdesign 

 

Varje individ utsattes för alla tre behandlingar och fick testas i alla tre akvarier, och behandling- 

och akvariumordningen var slumpmässig. På så vis kunde felkällor, kopplade till visst akvarium 

eller individ, undvikas och på samma gång fick alla individer lika förutsättningar under 

experimentets gång. Dagen innan ett försök valdes den fiskgrupp (A, B eller C) ut som skulle delta 

i morgondagens försök och varje individ identifierades genom att läsa av deras PIT tag med en PIT 

tag-läsare (Agrident APR350, Agrident GmbH, Barsinghausen, Tyskland). Dock bör påpekas att 

tre fiskar dog under experimentet och ersattes av tre nya fiskar, vilket resulterade i en något 

annorlunda försöksordning än den som planerades (tabell 1). Innan fiskarna från gruppen (A, B 

eller C) sattes ner i var sitt akvarium (1, 2 och 3) ställdes även LED-ljuset in till rätt ljusstyrka och 

stängdes av, detta för att inte behöva utsätta fiskarna för stress när försöket skulle sättas igång. Sist 

sattes fiskarna ner i sitt respektive akvarium och matades med mygglarver, och de hade ca 19-22 h 

på sig att acklimatisera sig till försöksakvarierna. 

 

Försöksdagarna inleddes ca kl. 08.30-09.00 med följande delmoment: 

1) Täckglas avlägsnades, dessa fick inte vara på under experimentet eftersom täckglas reducerar 

ljusinsläppet (Zoopet, 2015) och kunde eventuellt uppfattas som ett skydd av fiskarna. 

2) Isblock placerades ut (de dagar med behandling is). De dagar med behandlingar utan is (starkt 

och svagt ljus) lades en frigolitbit (lika stor som isen) ut och togs bort, detta för att simulera 

störningseffekten som isen medför. 

3) LED-spotlight sattes på.  

4) Uppstoppad mink sveptes över respektive akvarium (4 längder). 



 

Efter denna förbehandling fick fiskarna en återhämtning på 60 min för att sedan utsattas för 

minken igen (4 längder) och direkt efter filmas (videokamera: Canon XA10) i 10 min. Både 

förbehandlingens delmoment och själva försöken utfördes alltid i samma ordning gällande 

försöksakvarium 1 till 3: svep med mink över akvarium 1 – filma 10 min, svep med mink över 

akvarium 2 – filma 10 min, svep med mink över akvarium 3 – filma 10 min. Slutligen sveptes 

minken (4 längder) över respektive akvarium igen, därefter lades 2-3 st. mygglarver i och en 

tidtagare användes för att klocka varje fisks födosök (max 60 s).  

 

 

Tabell 1. Design över hur försöken skulle utföras. Varje fisk fick testas en gång i alla tre akvarier. Fiskar 1-

3 utgjorde grupp A, fiskar 4-6 utgjorde grupp B och fiskar 7-9 utgjorde grupp C. Varje grupp fick turas om 

att delta i försöken för att fiskarna skulle kunna återhämta sig. 

 

Försöksdag Grupp Replikat Akvarium 1 Akvarium 2 Akvarium 3 

            

      Dag 1 A 1 (starkt ljus) Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3 

Dag 2 B 2 (svagt ljus) Fisk 4 Fisk 5 Fisk 6 

Dag 3 C 3 (is) Fisk 7 Fisk 8 Fisk 9 

Dag 4 A 4 (svagt ljus) Fisk 2 Fisk 3 Fisk 1 

Dag 5 B 5 (is) Fisk 5 Fisk 6 Fisk 4 

Dag 6 C 6 (starkt ljus) Fisk 8 Fisk 9 Fisk 7 

Dag 7 A 7 (is) Fisk 3 Fisk 1 Fisk 2 

Dag 8 B 8 (starkt ljus) Fisk 6 Fisk 4 Fisk 5 

Dag 9 C 9 (svagt ljus) Fisk 9 Fisk 7 Fisk 8 

 

 

 

Responsvariabler  

 

Sex olika beteenderesponser på predationsrisk studerades, där ”gälslagsfrekvens”, ”tid till att 

initiera aktivitet”, ”simaktivitet” samt ”ögon- och kroppsfärg” filmades under 10 minuter medan 

”tid till att initiera födosök” observerades direkt. 

 

Tid till att initiera födosök syftade på tiden det tog för fisken att fånga bytet från att bytet släppts 

ner i akvariet. Precis innan bytet släpptes ner i akvarier sveptes minken över ytan för att skrämma 

fisken. Med en tidtagare klockades tiden från att bytet hamnat i vattnet till dess att fisken fångade 

det. Detta upprepades 3 ggr/akvarium och i ordningen: 1:a gång: akvarium 1, 2, 3 – 2:a gång: 1, 2, 

3 – 3:e gång: 1, 2, 3. Maxtiden sattes till 60 sekunder och därför kunde fisken få ett värde mellan 

0-60 (0= fisk tog bytet under 1 sekund, 60= fisken tog inte bytet förrän >60 sekunder). Varje fisk 



fick en återhämtning mellan födosökningarna på minst ca 40 sekunder (20 s mellan varje 

försöksakvarium), vilket var tiden det tog för mig att gå till de andra två försöksakvarierna, 

skrämma fiskarna med mink samt ta upp rätt mängd byte (ytterligare tid berodde på hur lång tid 

det tog för de andra två fiskarna att fånga sina byten). Ex: Fisk 1: tar byte efter 30 s. Fisk 2: tar 

byte efter 15 s. Fisk 3: tar byte efter 20 s. Total återhämtning (inklusive mina förberedelser med 

byte och minksvep för båda fiskarna på ca 40 s) för fisk 1= (15+20+40)= 75 s.  

 

Tid till att initiera aktivitet syftade på den tid det tog från att individen blivit utsatt för svep med 

mink över akvariet till att den aktivt började simma igen. Mindre rörelser, som fisken utförde för 

att uppehålla sig på sin plats på botten (<3-4cm), ignorerades och istället räknades bara större 

rörelser (>3-4cm), där fisken aktivt simmade bort från den plats den sökt skydd till och uppvisade 

en riktning med aktiviteten. Fisken filmades tio minuter och tidsintervallen var därför 0-600 s. 

Fisken kunde därmed få ett värde mellan 0-600 (0= fisken var aktiv redan från start, 600= fisken 

började aldrig simma under filmen). 

 

Simaktivitet var den totala aktiviteten (under 10 min) som fisken uppvisade efter att blivit utsatt 

för minken. Bara större rörelser (se under ”tid till att initiera aktivitet”) klockades och mindre 

rörelser längs botten räknades inte med. Varje gång fisken aktivt rörde på sig sattes en tidtagare på 

som klockade tiden till dess att fisken åter igen hade blivit passiv. Alla klockade aktiviteter som 

fisken hade uppvisat under filmen summerades sedan. Fisken kunde få värden mellan 0-600 (0= 

fisken uppvisade ingen aktivitet under filmen, 600= fisken var konstant aktiv). 

 

Gälsslagsfrekvens avser hastigheten som gällocken slår och har ansetts vara representativt för 

syreförbrukning och därmed metabolisk hastighet/energiförbrukning (Millidine, Metcalfe & 

Armstrong, 2008). Den beräknades genom att studera fiskens gälslag 3x30 sekunder under 

filminspelningen, och gälslagen räknades bara vid vila (passiv fisk vid botten). Genom att ta 

medianen av varje individs tre värden/per försök kunde eventuella extremvärden ignoreras (t.ex. 

om fisken strax innan mätning simmade aktivt resulterade detta i högre gälslagsfrekvens, vilket 

kunde ge en felaktig helhetsbild) och inte påverka utfallet.  

 

Från filminspelningen graderades ögon- och kroppsfärg utifrån en skala på 1-5. Juvenila laxfiskar 

är enligt O´Connor, Metcalfe & Taylor (1999) ljusbruna/gråa och har längs lateralsidorna mörka 

ovala fläckar som kallas stirrfläckar. Ögonen har en central pupill som är omgiven av en gul iris 

och runt iris finns en sclera vilken kan variera från ljusgrå till svart (O´Connor et al., 1999, Fig. 2). 

Inspiration till gradering av kroppsfärg togs från O´Connor et al. (1999), där områden som 

användes för färggradering var: stirrfläckar, området mellan stirrfläckar samt färg längs dorsalsida 

(1= mycket ljus, 5= mycket mörk). Ögonfärgen graderades utefter Suter & Huntingford (2002) på 



en skala 1-5 (1= ljus sclera, 5= helsvart öga). Enligt Suter & Huntingford (2002) finns det ingen 

indikation på att de omgivande ljusförhållanden påverkar färgningen av sclera hos atlantisk lax 

(Salmo salar), vilket jag därför utgick från i mitt försök med öringar. 

 
 

Figur 2. Områden på öringen vars färgsättning graderades på en skala från 1-5: 1) sclera 2) stirrfläck. 

 

 

Analys och statistik 

 

Statistiska analyser gjordes i IBM SPSS Statistics version 20. För att undersöka om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan is, starkt ljus och svagt ljus analyserades data med två statistiska 

tester: Friedman test (icke-parametriskt) och repeated measures ANOVA (parametriskt), som båda 

används för att upptäcka skillnader i behandlingar bland flera försök. Båda testerna bygger på 

”repeated measures”, d.v.s. upprepade mätningar, vilket syftar på att samma individ testas ≥ 3 ggr 

(Dytham, 2011).   

 

Analys av ”tid till att initiera födosök” och ”gälsslagsfrekvens” gjordes med repeated measures 

ANOVA eftersom dessa data var normalfördelade. Friedman test användes vid ”tid till att initiera 

aktivitet” och ”simaktivitet” då dessa data inte var normalfördelade medan ”ögonfärg” samt 

”kroppsfärg” också kördes med Friedman test då dessa var ordinaldata. För att sedan utreda mellan 

 

2 
1 



vilka grupper (is, starkt ljus, svagt ljus) det fanns en signifikant skillnad användes Wilcoxon 

signed-rank test (icke-parametriskt för ordinaldata).  

 

 

Resultat 

 

Under is uppvisade fiskarna högst simaktivitet och gälslagsfrekvens samtidigt som det tog fiskarna 

kortast tid att fånga byten och till att initiera första aktiviteten. Analyserna visade dock inte på 

signifikant skillnad mellan behandlingarna is, starkt ljus och svagt ljus hos dessa variabler (tabell 

2). 

 

Fiskarnas ögonfärg var ljusast under is (1,89 ± 0,31), mörkare under starkt ljus (3,00 ± 0,29) och 

mörkast under svagt ljus (3,67 ± 0,17) och analysen visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna (Friedman test, N= 9, χ²= 11,655, df= 2, P= 0,003) (Fig. 3). Vid undersökning av 

mellan vilka behandlingar (is, starkt ljus, svagt ljus) det fanns en signifikant skillnad visade 

Wilcoxon signed-ranks test på att detta fanns mellan alla tre behandlingar; is-starkt ljus (Z= -2,058, 

P= 0,04), is-svagt ljus (Z= -2,549, P= 0,011) samt starkt ljus-svagt ljus (Z= -2,121, P= 0,034). 

 

Kroppsfärgen hos fiskarna var även den ljusast under is (1,78 ± 0,28), varpå mörkare under starkt 

ljus (3,00 ± 0,29) samt mörkast under svagt ljus (3,67 ± 0,17), och det fanns en signifikant skillnad 

mellan behandlingarna (Friedman test, N= 9, χ²= 12, df= 2, P= 0,002) (Fig. 4). Analysen med 

Wilcoxon signed-ranks visade på att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna is-starkt 

ljus (Z= -2,530, P= 0,011) och is-svagt ljus ljus (Z= -2,392, P= 0,017) men inte mellan starkt ljus-

svagt ljus (Z= -1,518, P= 0,129). 

 

 

Tabell 2.  Sammanfattning av analysresultat av de fyra beteendevariablerna under de tre olika 

förhållandena (is, starkt ljus, svagt ljus). 
1
 Analys gjord med repeated measures ANOVA, df = 2,16, N = 9;  

2
 Analys gjord med Friedmans test, df. = 2, N = 9.

 

Beteendevariabler 

Is 

(medelvärde ± SE) 

Starkt ljus 

(medelvärde ± SE) 

Svagt ljus 

(medelvärde ± SE) 

Testvärde 

(F/χ²) Sannolikhet 
            

Tid till födosök
1 

13,5 ± 2,37 s 20,44 ± 4,89 s 21,72 ± 6,07 s 1,217
 

0,322 

Tid till aktivitet
2 

327,89 ± 76,28 s 449,67 ± 50,99 s 350,67 ± 69,52 s 2,364
 

0,307 

Simaktivitet
2 

157,00 ± 42,63 s 82,89 ± 38,74 s 71,78 ± 31,11 s 3,455
 

0,178 

Gälslagsfrekvens
1 

20,78 ± 1,75 slag 20,22 ± 1,33 slag 20,00 ± 2,05 slag 0,129
 

0,88 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Ögonfärg (skala 1-5) under de olika förhållandena (is, starkt ljus, svagt ljus). Friedman test visade 

på signifikant skillnad mellan is och starkt ljus (p< 0,04), is och svagt ljus (p< 0,011) samt starkt och svagt 

ljus (p< 0,034). Olika bokstäver (a,b,c) indikerar signifikanta skillnader. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Kroppsfärg (skala 1-5) under de olika förhållandena (is, starkt ljus, svagt ljus). Enligt Friedman test 

fanns signifikanta skillnader mellan is och starkt ljus (p< 0,011) samt is och svagt ljus (p< 0,017). Olika 

bokstäver (a,b) indikerar signifikanta skillnader medan lika (b,b) indikerar att skillnaden ej är signifikant. 
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Diskussion 

 

Enligt hypotesen skulle fiskarna uppvisa ett lägre antipredationsbeteende vid närvaro av is än vid 

dess frånvaro och att detta skulle yttra sig genom att fiskarna under isen skulle (1) ta bytet 

snabbare efter att det hade släppts ner i akvariet (2) på kortare tid börja simma aktivt efter blivit 

skrämda av minken, (3) uppvisa en högre total simaktivitet, (4) ha en lägre gälsslagsfrekvens (5) 

ha en ljusare ögonfärg och (6) ha en ljusare kroppsfärg.   

De responsvariabler som visade på en signifikant skillnad mellan de olika förhållande var  

ögon- och kroppsfärg. Ögon- och kroppsfärg kan enligt Watz et al. (2015) signalera stress, ju 

mörkare kropps-/ögonfärg desto högre stressnivå. Precis som O´Connor et al. (1999) visade i sin 

studie, verkade det finnas ett positivt samband mellan färgning av sclera och kropp hos juvenil 

öring; fiskar med mörkare kroppsfärg uppvisade även mörkare sclera. Vid närvaro av ytis 

tenderade fiskarna att uppvisa både ljusare kropps- och ögonfärg, medan dessa vid frånvaro av ytis 

färgades mörkare.  Det fanns även en signifikant skillnad mellan starkt och svagt ljus när det gäller 

ögonfärg, där fiskarna tenderade att ha en ljusare kroppsfärg under starkt ljus än svagt ljus (dock 

bör tilläggas att fiskarnas färgsättning under is var betydligt ljusare än under starkt ljus). Detta 

resultat var intressant eftersom tidigare studier har visat på motsatsen; laxfiskar har generellt sett 

uppvisat beteenden som indikerar stress vid starkare ljus än vid lägre ljus under vinter (Contor & 

Griffith, 1995; Valdimarsson et al., 1997), som kan bero på att predationsrisken är hög under starkt 

ljus (dag) (Fraser, Metcalfe & Thorpe, 1993; Valdimarsson & Metcalfe, 1998). Eftersom ögonfärg 

kan ses som en indikator på just stress går detta resultat emot tidigare resultat. Varför scleran hos 

öringarna blev mörkare under svagt ljus än under starkt ljus går det bara att spekulera om, kanske 

beror detta beteende på att öringen lättare kan lokalisera minken under starkt ljus eller på grund av 

det faktum att minken främst är skymnings- och nattaktiv (Gerell, 1969), vilket kan få fiskarna att 

associera ett mörkare ljusklimat med förhöjd predationsrisk. Samtidigt är skillnaden mellan 3000-

500 lux i praktiken inte stor, utan kan jämföras med en solig kontra molnig dag. Oavsett anledning 

stöder resultatet min hypotes; det reducerade ljuset som isen medför är inte orsaken till att öringen 

uppvisar ett lägre antipredationsbeteende (i form av ljusare ögonfärg), eftersom de i detta fall 

uppvisar mörkare sclerafärg under svagt ljus, utan fisken upplever troligen en reducerad 

predationsrisk under isen och eventuellt uppfattar den isen som ett skydd. Det går givetvis inte att 

veta om fiskarna uppfattar istäcket i samma mening som vi människor uppfattar att isen faktiskt 

utgör ett fysiskt skydd. Här syftas de reaktioner hos fiskarna som tolkades som ett ”igenkännande” 

av skydd genom att uppvisa ett lägre antipredationsbeteende. Vi är, som Manning & Stamp 

Dawkins (2012) menar, fortfarande långt ifrån att fullt förstå hur djur uppfattar världen, men våra 

försök till att utveckla tolkningar av deras beteenden och av de beslut de fattar har stor vikt för 

deras framtida välfärd.  



 

Gälslagsfrekvens kan, precis som kropps- och ögonfärg, signalera stress och därför vara en 

indikator för att bedöma stressnivån hos fisken (Watz et al., 2013) (hög frekvens= hög stressnivå). 

Brown, Gardner & Braithwaite (2005) visade ett positivt samband mellan ökad gälslagsfrekvens 

och områden med högre predationsrisk, därför antogs gälslagsfrekvensen i denna studie bli högre 

under en större predationsrisk (vid frånvaro av is) och lägre under reducerad predationsrisk 

(närvaro av is). Gälslagsfrekvensen var högst under is, vilket inte överensstämmer med tidigare 

studiers resultat (Watz et al., 2013) där lägst gälslagsfrekvens påvisades under ytis (vid ytis kontra 

icke-ytis). Under svagt ljus var gälslagsfrekvensen som lägst vilket under andra omständigheter 

kan tyda på att svagt ljus reducerar stress (Watz et al., 2013), men eftersom belysningen under 

svagt ljus och under is var av samma styrka (500 lux) kan man inte utgå från det i detta 

sammanhang.  Eventuellt kan avsaknaden av en effekt på gälslagsfrekvensen berott på att fiskarnas 

aktivitet innan mätningarna, då högre aktivitet kan påverka gälslagsfrekvensen positivt (Millidine 

et al., 2008). Detta kan ha skapat onödigt hög variation i mätvärdena. Dock fördes ingen data på 

hur aktiv fisken var innan mätningarna påbörjades, vilket annars kan ha varit intressant.  

 

Linnansaari, Cunjak & Newbury (2008) fann en positiv korrelation mellan dagsaktivitet hos 

atlantlax (Salmo salar) och tjocklek på yttäckande is, och den reducerade predationsrisken (som is 

medför) tillåter öringen att spendera mer tid på födosök (Gustafsson, Greenberg & Bergman, 2012; 

Watz et al., 2013). Laxfiskars högre aktivitet och mer aktiva födosök har bland annat tolkats som 

en respons på låg predationsrisk (Angradi, 1992; Finstad, Forseth, Næsje & Ugedal, 2004; 

Linnansaari, Cunjak & Newbury, 2008; Metcalfe, Fraser & Burns, 1999; Metcalfe, Huntingford & 

Thorpe, 1987).  Därför undersöktes både tid till att initiera födosök, tid till att initiera aktivitet och 

simaktivitet för att se om öringarna uppvisade ett lägre antipredationsbeteende under is än vid 

frånvaro av is. Trots att dessa responsvariabler inte visade på signifikant skillnad enligt testerna, 

visade ändå resultaten en tendens till att fiskarna under is snabbare tog bytet efter det hamnat i 

akvariet (kortare tid till att initiera födosök), snabbare började simma igen efter att legat passiva på 

botten (tid till att initiera aktivitet) och uppvisade en högre total simaktivitet än vid frånvaro av is. 

Dessa resultat kan bero på att fiskarna upplevde en tryggare miljö under is än vid frånvaro av is till 

följd av den reducerade predationsrisken, dock är variationen hos de uppmätta variablerna stor och 

utan fler replikat kan jag inte finna stöd för mina hypoteser kring dessa beteenden. 

 

Eventuella felkällor under studien som kan påverkat utfallet var att tre av försöksfiskarna dog (en 

fisk i grupp A och två i grupp C), vilket resulterade i att fler försök fick göras med nya fiskar och 

data över försök med de gamla fiskarna ersattes med data från de nya fiskarna. De nya fiskar 

upplevde inte samma förhållanden som de övriga fiskarna gjorde (eftersom de tillkom senare i 

studien fick de vistas kortare tid i förvaringsakvarierna A och C). Eftersom två av fiskarna dog i 



akvarium 2, fanns misstanke om att akvariet i sig påverkade fiskarna negativt (det kan eventuellt 

rört sig om vattenkvaliteten, som t.ex. låg syrehalt, hög bakteriehalt etc.) och därför tömdes 

akvariet på vattnet och ersattes med nytt.  

 

Resultaten för ögon- och kroppsfärg stödjer min hypotes att öringen uppvisar ett lägre 

antipredationsbeteende under yttäckande is. Detta kan vidare tolkas som att öringen upplever en 

lägre predationsrisk och eventuellt uppfattar isen som ett skydd mot ovan, vilket är intressant då ett 

förändrat beteende, som resultat av närvaro av ytis, kan påverka en population (Watz et al., 2015). 

Genom att bl. a. reducera stress (lägre gälslagsfrekvens) och öka energiintaget (ökat födosök) kan 

yttäckande is innebära gynnsamma effekter på en öringpopulation. Om öring upplever en lägre 

predationsrisk under is, genom att de vid närvaro av is reagerar på sätt som gynnar deras fitness, är 

därför en viktig fråga med tanke på den pågående klimatförändringen där ett varmare klimat 

resulterar i kortare perioder med ytis (Gebre, Boissy & Alfredsen, 2014), vilket kan ge negativa 

effekter på nutida och framtida öringpopulationer.  
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