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Ljungan: en av de stora norrlandsälvar-
na men mindre än både Indalsälven och Ånger-
manälven. Vattenkraften utbyggd sedan länge, 
ändå från mynningen 17 km fritt: där flera for-
sar med låg fallhöjd, blankvatten, öar och sel. 
Det kan likna ett himmelrike för sportfiskaren, 
men... 

Det fisketryck som drabbar laxen i 
Ljungan består inte bara av det som ligger inom 
det egna älven och kuststräckan utan även det 
som ligger över Östersjön. De uppgifter om fång-
ster som kommit till kännedom visar att fångster-
na minskat under de senaste åren. Fångsterna får 
för det mesta vara det instument som man mäter 
hur mycket fisk det finns. Om man sedan inte tar 
hänsyn till att fiskeansträngningarna oftast ökar 
vid minskande fångster så kan man minska ett 
bestånd kraftigt och ändå påstå att det finns gott 
om fisk. Fisket sker dessutom på platser där 
tätheten är störst. För en revirhävdande art kom-
mer då ett gott revir att omedelbart besättas igen. 
På så sätt sker minskningen inte i reviret utan där 
inget fiske äger rum och allt verkar lungt till den 
dag, då för lite fisk finns, som kan fylla på reviret 
och fisket kollapsar. 

Det finns skäl att inse att det 20-tal laxfäl-
lor som finns inom de två fredningsområdena 
utanför älvens mynning(!), som arbetar med dis-
pens från Länsstyrelsen i Vn. län, har under 
många år varit ett allvarligt hinder för laxens 
uppgång i Ljungan. Eftersom fångsterna under 
många år minskat har efter hand en viss osäker-
het om älvens tillstånd börjat märkas. Inneha-
varna av laxfällor i Ljungans fredningsområde 
och fiskerättsägarna i Ljungan har under 2008 

haft en överenskommelse om att all vild1 lax 
skall återutsättas. Mot bakgrund av vad Länssty-
relsen bedömning och uttalanden för pressen, är 
och vad som skrivits ovan, måste denna klena 
fångst ses mycket oroande. 

Men något har förbättrats även för Ljung-
anlaxen: i Östersjön har drivgarnen förbjudits år 
2007 vilket enligt Länsstyrelsen i Västernorrland 
skulle förbättra situationen redan våren år 2008. 

För att gynna den vilda laxens uppvand-
ring Bottniska Viken har inom EU och även inom 
regeringen frågan aktualiserats. Glädjande nog 
har därmed projekt tagits upp för att skydda öst-
ersjölaxen. En stor och bred satsning gör EU med 
projektet Baltic Salmon and Trout Working 
Group (WGBAST)2. Projektet som har sitt säte i 
Riga har i korthet som mål att 90% av laxens lek-
bottnar i Bottniska viken skall vara utnyttjade. 

I press kan nu också läsas att en ny myn-
dighet skall bildas, Havsmiljömyndigheten3 Till-
sammans med de fem (!) vattenmyndigheterna 
skall de ansvara för havs- och vattenmiljön. Sam-
tidigt läggs Fiskeriverket ned. Ombildningarna 
sägs spegla ett nytt sätt att se på vattenmiljön och 

1. Vild lax känns igen på att den har 
fettfenan kvar. Odlad lax märks 
genom att fettfenan klipps bort. 

2. ICES Advisory Committee on Fishery 
Management

ICES CM 2007/ACFM:12 
ICES WGBAST Report 2007
3. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/

artikel_2555017.svd

Förord
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anses ge fiskeriintressena mindre inflytande till 
förmån för miljöintressena.

 Laxen i Ljungan upplaga 4.2
Den sista upplagan innebär flera förbätt-

ringar. De finns på många ställen. I huvudsak 
anser jag att resultaten från tidigare upplagor står 
sig.

Generellt har alla signifikanta regres-
sionsmodellerna räknats vidare till helt begrip-
liga uttryck och kommer harigenom ge full vikt 
åt de resultat som tidigare presenterats

I kapitel 2 lax<= 1-åringar har ett 
tillägg gjorts. Gruppens senare del, åren 1998 - 
2007, har analyserats i samma regressionsmodell 
som hela gruppen. Resultatet är en signifikant 
minskning av tätheten på hela 17% per år.   

Kapitel 4 som avhandlar överlevnaden av 
<= 1 åringar har skrivits om delvis beroende på 
den svepande kritik som levererades av Fiskeri-
verket och senare också av Sötvattenslaborato-
riet. Här har jag tagit in 2 nya variabler nämligen 
biotopval och mortalitet. De variablerna hanteras 

inte alls av kritikerna. Vägning av dessa variabler 
mot varandra ger mortaliteten en överlägsen vikt.

Kritiken har dock innehållit brasklappen 
“Det kan vara så att...” och “Därmed inte sagt att 
det är bra i Ljungan”.

Slutliga kommentarer har med anledning 
av ovanstående också fått ändringar

Laxen i Ljungan upplaga 4.2

Den nya upplagan framtvingades av en 
datakrasch. De gav också tillfälle till att skriva 
om Kapitel 4. Den faktagrund som låg för det 
kapitlet står sig bra. Jag har emellertid skrivit om 
det för att göra det tydligare. Jag är nu helt säker 
på att det är den höga mortaliteten som orsakar 
låg täthet i gruppen >1-åringar i Ljungan jämfört 
med Byske älv. Biotopvalet har en mycket min-
dre betydelse, relationen torde vara c.a70/30 %. 
Regressionmodellerna med bristande samband 
signalerar också att det är en slumpmässig stör-
ning som stör sambandet i fler än en modell. Bio-
topvalet skulle ge en bias och sambandet snarare 
stärkas.

Olov Berlin

Forsnacken ovanför Allstaforsen. Här fångas varje år stor lax. 
Bron som har glatt många sportfiskare skall rivas.

Foto Olov Berlin 
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Förord
En trend av minskande fångster trots 

ökade fiskeansträngningar kan vara ett tecken på 
en allvarlig minskning av beståndet. Det gäller 
även laxen i Ljungan. 

Varför denna skrift
Syftet med denna uppsats är att beskriva 

smoltproduktionen i Ljungan under perioden 
1988 till 2007 med tillgängliga elfiskedata för att 
ge en bättre faktagrund som fordras för att förstå 
vilka varför laxenbeståndet minskar. 

Val av data och grupper
Under åren 1988 - 2007 har Fiskeriverket 

gjort elfisken i 13 lokaler i Ljungan totalt 76 
elfisken och under åren 1986 - 2007 i 5 lokaler i 
Byske älv totalt 41 elfisken. Data från dessa mät-
ningar har publicerats på Fiskeriverkets hemsidor 
på Internet. Grupperna 1 år eller yngre och äldre 
än 1 år väljs för denna studie.

För att ge en referensnivå för hur resulta-
ten skall bedömas används jämförelser med 
Byske älv: en älv som har erkänt goda omdömen 
som laxfiskeälv. 

Reliabilitet och validitet
 Eftersom jag inte har någon möjlighet att 

i detalj granska datainsamlingen måste jag lita på 
att både reliabilitet och validitet är fullgoda och 
data kan betraktas som representativa stickprov 
från de lokaler där smolt finns. 

Här vill jag också framhålla den fantas-
tiska datainsamlingen som har pågått i 20 år och 
med personal med yrkesmässig kompetens

Lax 1 år eller yngre
Medeltalet av tätheten för hela mätperio-

den av <=1-åringar skiljer sig inte mellan älvar-
na. Anmärkningsvärt är dock att Ljungan har ett 
högre medeltal än Byske älv. Således finns en 
tendens att Ljungans sanna värde under perioden 
har varit högre. Spridningen mellan de olika mät-
ningarna är dock så stor att ingen statistisk signi-
fikans uppnås.

Hur har tätheten av laxungar utvecklats 
under perioden

Ljungan visar att tätheten av lax <=1 år i 
under mätperioden är svårbedömd. Den svagt 
positva trend som kan märkas hålls uppe av ett 
enda extremvärde under en 20-årsperiod. Om 
extremvärdet år 2005 utesluts blir trenden svagt 
negativ. Signifikans finns ej i något av fallen.

Om perioden 1998 till 2007 betraktas har 
Ljungan en nedgång av tätheten. En signifikant 
regressionsmodell har erhållits

täthet = 19,73 * 0,83tid -1

Minskningen är 17% per år med ett p-
värde 0,012. 

Byske älv har haft en klart bättre utveck-
ling under hela mätperioden och visar en tillväxt 
av tätheten. En signifikant regressionsmodell har 
erhållits

täthet = 1,11 * 1,11tid - 1

Stigningen av tätheten perioden 1990 - 
2007 är 11% per år och signifikant med ett p-vär-
de 0.004.

Sammanfattning
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Prognos 2008 - 2012
Tidsserieanalyserna visar i stort sett 

samma utveckling som de tidigare visade regres-
sionsmodellena. Ett tillägg kan dock göras: Ett 
trendbrott verkar inträffa omkring år 2000.   Den 
prognos som kan göras för årsmedelvärdena för 
tätheten visar omkring 10 - 15 ind/100m2. 

Den prognos som kan göras för Ljungan 
är mycket osäker. Medräknas inte extremvärdet 
år 2005 sjunker prognosen för årsmedelvärdet för 
lax <= 1år från 10 - 12 till 2 - 3 ind. /100m2. Det 
95%-iga konfidensintervallet kan då inte skiljas 
från noll. Värdet 2005 är unikt under hela den 20-
årsperiod som elfiskeresultat har publicerats. Ett 
klart trendbrott kan räknas fram vid år 2000.

Lax > 1 år

Medelvärden för mätperioden
Medeltalen av tätheten för hela mätperio-

den skiljer sig markant mellan älvarna. Byske har 
124% fler >1-åringar /100 m2. Skillnaden är sta-
tistiskt signifikant med ett p-värde < 0,001. Vid 
periodens början synes skillnaden inte vara så 
stor som under den senaste tredjedelen.

Hur har tätheten av gruppen utvecklats under 
perioden?

En regressionsanalys visar att Ljungan 
under perioden inte har förändrats nämnvärt. 
Tillsamman med det låga periodmedelvärdet ver-
kar det som om tendensen varit sjunkande. Det är 
särskilt anmärkningsvärt eftersom tätheten under 
märperioden i gruppen <=1-åringar för Ljungan 
varit bättre än för Byske älv.

Utvecklingren i Byske älv är mycket 
positiv. En signifikant regressionsmodell har 
erhållits:

 täthet = 2,4 * 1,06tid -1 

 Modellen visar en ökning av tätheten 
med 6% per år och med ett (p= 0,002), en signifi-
kans betydligt bättre än 99%-nivån.

Prognos 2008 - 2012
Prognosen för lax > 1-år i Ljungan ligger 

på 1,7 ind./100 m2 under hela prognosperioden. 
Det är endast något mer än en 1/5-del av det hög-
sta årsmedelvärdet som uppnåddes 1999. (Se 
Tabell 16: sidan 36). Konfidenseintervallen lig-
ger över noll i hela prognosen. Sedan 1999 d.v.s. 

i 9 år, har trenden varit sjunkande vilket också 
har resulterat i ett allt sämre fiske. De väntade 
årsmedelvärdena ligger således så lågt som på 1/
10-del av nivån i Byske älv.

Jämfört med Ljungan visar Byske älv 
succéartade siffror. De väntade årsmedelvärdena 
ligger mellan 10 och 17 ind/100 m2. Konfidense-
intervallens undre gräns ligger dubbelt så högt 
som Ljungans prognos.

Ljungans låga värden måste anses för-
skräckande låga, men de styrks av flera tabeller 
här och även av fiskarnas fångster. En dålig över-
levnad under första året leder till en alldeles för 
liten >1-årsgrupp. Upprepas det år efter år finns 
inget hopp om en bra laxälv.

Ger en hög täthet <=1åringar ett år, en hög 
täthet av >1-åringar året efter?

En beskrivning av vilka kohorter som 
ingår i gruppen >1 år lämnas och deras påverkan 
på regressionen analyseras. Mortalitet och bio-
topval inom kohorterna diskuteras och rankas. 
Resultat finns i Tabell 11, sidan 26. Rankningen 
visar att mortaliteten påverkar minskningen av 
den uppmätta tätheten bland >1-åringar 40% mer 
än biotopvalet. D.v.s. relationen mortalitet/bio-
topval vägs till 70/30% av minskningen i 
tätheten. Diagram för alla fyra avhandlade grup-
per visar stor skillnad i täthet. En regressionmo-
dell används för att pröva sambandet.

För Ljungan finns inget samband mellan 
<=1-åringar och >1-åringar året efter. Det visar 
på ett stort problem med överlevnaden 
för gruppen <=1-åringar. Se fotnot “Kan morta-
litet och biotopval bestämmas eller vägas i mate-
rialet” på sid. 25.

Byske visar ett klart positivt samband 
mellan tätheten för <=1-åringar och >1-åringar. 
En signifikant regressionsmodell erhölls

täthetårk+1 = 2,7*(täthetårk)0,5

Över 50% av tätheten av >1-åringar för-
klaras av tätheten i årsgruppen <=1-åringar.

Utsättning av lax
Utsättningarna lax i älvarna började år 

1990 och slutade år 2004 och har varit omfat-
tande. De redovisas i Tabell 42: sidan 44. 

En regressionsmodell används för att 
undersöka om utsättningarna påverkat tätheten. 
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Resultatet visar ingen signifikant påverkan av 
tätheten i respektive grupp. 

Hittills presenterade data kan inte läg-
gas till grund för att täheten i grupperna har 
ökat genom utsättning av lax. 

Slutliga kommentarer
Diagrammen och tabellerna tala egentli-

gen för sig själva., men det måste sägas att analy-
serna i den här uppsatsen visar ett för Ljungan 
mycket nedslåående resultat. Man kan med 
anledning av det stora konfidensintervallen kan-
ske påstå att det inte är någon risk för att laxbe-
ståndet i Ljungan hotas, men då kan man 
påminna om att det finns många älvar i Sverige 
som tidigare haft lax men sedan länge saknar 
bestånd. Med anledning av att de två älvarna har i 
princip lika stora bestånd av <= 1-årig lax kan 
man med klart stöd av analyserna hävda att över-
levnaden av <=1-åringar är förödande dålig i 
Ljungan och inte kommer att ändras om inte 
kraftfulla åtgärder inte sätts in.

Resultaten pekar på att orsaken till minsk-
ningen av vuxen lax i Ljungan inte beror på lax-
fällorna utan på den dåliga överlevnaden av 
smolt. Problemet har under åren orsakat att 
Ljunganlaxen minskat även i Östersjön och där-
med också fångsterna i laxfällorna. Det förhållan-
det gör det mindre troligt att någon förändring 
kommer att ske även om fällorna stängs, såvida 

inte orsakerna till den dåliga överlevnaden klar-
läggs och åtgärdas. Att ändra förhållanden i älven 
så att de ger en bättre överlevnad kan vara ett 
mycket stort och dyrbart projekt, men måste 
komma till stånd.

Klart är att endast ett fåtal personer har 
nytta och glädje av lax som fångas i en fälla vid 
kusten. Lax fångad i älven ger mer sysselsättning 
och nytta åt småföretag inom besöksnäringarna 
och redskapshandel: dess utom rekreation för en 
fritidsfiskande allmänhet. 

Redan i inledningen sades att uppsatsen 
inte vill ge någon vetenskaplig förklaring till de 
resultat som beskrivs här. Det borde bli Fiskeri-
verkets eller vattenmyndigheternas ansvar att 
klarlägga orsaksambanden. Frågor är: Hur står 
det egentligen till med vattenkvalitet; jordbruken 
använder konstgödsel. Är syrsättningen av vatt-
net god; vattentemperaturen stiger genom alla 
dammar och låg vattenföring. En hög täthet vid 
lågt vattenflöde kan ge dålig överlevnad. Finns 
gifter lagrade vid de kemiska industriena i Ljung-
averk.

Fiskerättsägarna som under åratal har 
kunnat ta både lax och inkomster från älven bör 
tillsammans med de som orsakar störningar av 
olika slag ta på sig kostnaderna för att återställa 
laxstammen till ett livskraftigt tillstånd.

Var står laxen?
Foto Olov Berlin 
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1.  Inledning
1.1. Varför denna skrift?

Syftet med denna uppsats är att beskriva 
smoltproduktionen i Ljungan under perioden 
1988 till 2007 med tillgängliga elfiskedata för 
att ge en del av den faktagrund som fordras för 
ett skapa livskraftigt laxbestånd i älven.

Rapporten har inte till syfte att ge någon 
vetenskaplig förklaring till smoltproduktionens 
utveckling även om resultaten översiktligt disku-
teras.

1.2. Tidigare rapporter
Förvånande nog saknas vetenskapliga 

rapporter som behandlar de stora älvarna. De 
interna bedömningar som Fiskeriverket har gjort 
om Ljungan är om de finns, okända för utomstå-
ende intressenter. På så sätt finns alldeles för litet 
kunnande om Ljungans tillstånd. Fiskevårdande 
åtgärder utföres därför mera grundat på tro än på 
vetande. Det saknas således inte känslostyrda för-
slag till åtgärder som att utsättning av laxyngel 
bör ske varje år eller att laxfällorna borde förbju-
das.

I rapporten Bedömning av miljötill-
stånd i kustvattendrag med hjälp av fisk. Finfo 
2005:11 utarbetad vid Fiskeriverket bedöms mil-
jöpåverkan i ett stort antal älvar i Östersjön och 
Bottniska viken. Syftet var att utveckla ett index 

över ekologisk status utgående från elfiskeresul-
tat i kustvattendrag. I projektet ingick 52 avrin-
ningsområden, genomgående små älvar och åar. 
Tyvärr har inte Ljungan varit en av de utvalda 
älvarna, för då hade vi vetat mycket mer om 
Ljungan nu. Jag finner inte en generalisering från 
den rapporten till Ljungan meningsfull

Ett stort projekt som behandlar laxen i 
hela Bottniska viken har startats av EU som 
omnämnts i fotnot “ICES Advisory Committee 
on Fishery Management” på sid. 1. I rapporten 
finns nu uteslutande beskrivningar av den metod-
utveckling som inleder. 

Några rapporter som direkt behandlar 
Ljungan har jag inte funnit, inte heller har Fiske-
riverket kunnat upplysa om någon.

1.3. Tillgängliga data 
Under åren 1988 - 2007 har Fiskeriverket 

gjort el-fisken2 i 13 lokaler i Ljungan och under 
åren 1986 - 2007 i 5 lokaler i Byske älv. Data från 
dessa mätningar har publicerats på Fiskeriverkets 
hemsidor på Internet. I Fiskeriverkets presenta-
tion av databasen3 finns också en exporterings-

1.  E. Degernman, U. Beijer, B. Berg-
quist: Bedömning av miljötillstånd i 
kustvattendrag med hjälp av fisk. 
Finfo 2005:1

2. För en detaljerad beskrivning av elfis-
ken se Håkan Marklund: Efiske i rin-
nande vatten, Naturvårdsverket 2008

3. IP-adress Fiskeriverket, Elfiskeregist-
ret: http://www.fiskeriverket.se/vans-
termeny/statistikochdatabaser/
provfiskeivatten-
drag.4.1490463310f1930632e800093
31.html

Laxen i Ljungan
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möjlighet varför jag förutsätter att data är 
tillgängliga för alla. 

I gatabasen är data uppdelade i tre grup-
per:

•Alla individer
•individer 1 år eller yngre även 

betecknat lax <=1 år
•individer äldre än 1 år även beteck-

nat lax > 1 år 1

Vid beskrivning av täthet använder jag i 
en del fall individer/100m2 eller förkortat ind/
100m2. 

De tabeller som presenteras på nätet av 
Elfiskeregistret återger jag inte i sin helhet utan 
hänvisar till Fiskeriverkets hemsidor.

1.4. Referensvärden
Vid bedöming av ett enskilt fiskevatten 

eller lokaler uppstår är frågan om hur de enskilda 
resultaten skall bedömas i förhållande till andra 
fiskevatten. I uppsatsen B. Sers, K. Magnusson, 
E. Degerman: Jämförelsevärden från Svenskt 
Elfiskeregister2 diskuteras mått på vad som kan 
anses normalt för ett fiskevatten. Jag vill pröva 
en annan metod nämligen att jämföra data från 
Ljungan med data från en älv, som erhållit 
mycket goda omdömen för sitt fina laxfiske. Jag 
väljer då Byske älv där elfiskedata finns från 
samma period som Ljungan. Jämförelsen ger dels 
referensvärden men också en anvisning om de 
statistiska metoderna fungerar.

1.5. Data i form av tidsserier
 De data som föreligger utgör en inte 

mindre än 20 år lång serie. Tyvärr är serien inte 
komplett, utan vissa år saknas helt mätningar.

Namn på de lokaler som fiskats och antal 
gånger de fiskats finns i Tabell 12, sidan 33 för 
Ljungan och i Tabell 13, sidan 33 för Byske älv.

1.5.1.  Ljungan
Data från Ljungan finns från 1988 till 

2007 och omfattar fler lokaler än för Byske älv: 
sammanlagt 13 lokaler och 76 elfisken. Luckor 
har uppkommit genom att elfisken inte har utförts 
alla år. Således finns luckor åren 1992,1993, 
1998, 2000, 2001 och 2006. Där kan man särskilt 
lägga märke till åren 2000 och 2001 då över-
svämningar omöjliggjorde elfiske.

Den långa mätserien talar för att det 
borde gå att med en statistisk analys av dessa data 
beskriva smoltproduktionen samt att samtidigt 
göra en jämförelse mellan Ljungan och Byske 
älv. 

1.5.2. Byske älv
Data från Byske älv finns från 1982 till 

2007. De är i sin första del mycket ofullständiga. 
Endast fem lokaler har elfiskats. I serien ingår 41 
el-fisken. Luckor finns för åren 1993, 1996, 1998 
och 2001. De första åren innehåller endast noll-
värden. Därefter finns bara ett värde för år 1986. 
I den här uppsatsen kallar jag den del av mätse-

1. Som ovan framgår använder jag de 
matematiska beteckningarna <=1 år 
och >1 år som är allmänna vetenskap-
liga beteckningar. Beteckningarna 0+ 
och >0+ som föredras av fiskebiologer 
har jag valt att inte använda då de rent 
språkligt är obegripliga.

2. B. Sers, K. Magnusson, e. Degerman: 
Jämförelsevärden från Svenskt Elfis-
keregister, Information från Svenskt 
Elfiskeregister Nr 1, 2008

     

Figur 1.  Antal lokaler som elfiskats åren 1988 - 
2007 Lax <= 1år, Ljungan och Byske älv
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rien som används för mätperioden. Det framgår 
då av sammanhanget vilka årtal som är aktuella.

Jämförelse mellan älvarna syftar till att 
ge ett referens material för att bedöma Ljungan, 
ett tema som går igenom hela uppsatsen.

I den här skriften har jag valt att använda 
de av Fiskeriverket noterade grupperna lax <= 1 
år och lax > 1 år. Båda grupper är av största bety-
delse för laxens bestånd och borde spegla om 
leken lyckats och om överlevnaden innan utvand-
ringen har varit gynnsam. 

1.6. Reliabilitet och validitet 
Elfiske är en vanligt använd metod för 

undersökning av grunda vatten. Man anser att 
vattnen bör vara vadbara för att kunna genomföra 
fisket. Därigenom kommer djupare vatten inte att 
kunna undersökas. Eftersom lax är en obligat reo-
fil art1 kommer den tidigt att uppsöka områden 
som inte lämpar sig för elfiske. Riskerna är till 
största delen att underskatta fisktätheten, men fel-
källorna anses ändå inte minska jämförbarheten 
mellan olika studier2. 

Min erfarenhet av planering av epidemio-
logiska studier inom odontologin säger mig att 
under tidsbrist (laxyngel andas inte luft) skilja 
individer < 1 år av lax och öring, borde innebära 
svårigheter. Under en 20 år lång serie måste 
naturligtvis flera “undersökare” varit aktiva. 

Det finns en omfattande vetenskap inom 
odontologin om de osäkerheter som uppstår 
genom undersökarnas olika resultat vid registre-
ringen. Vid epidemiologiska studier måste under-
sökarna kalibreras för att resultaten skall 
överensstämma godtagbart. Ett förhållande som 
är värt att uppmärksamma är att två uppmätta 
värden inte kan skiljas om skillnaden är mindre 
än skillnaden mellan två undersökare. 

 Det syfte som Fiskeriverket hade vid 
valet av lokaler är för mig obekant, men att döma 
av Fiskeriverkets anvisningar för el-fiske och 
med egen kännedom om Ljungan som sportfiske-
älv anser jag att de tillsammans väl ger en repre-
sentativ bild av smolthabitat3 i Ljungan i dess del 

från mynningen till första kraftverket, Viforsen. 
Det är en sträcka på 17 km, med ett flertal forsar 
med låg fallhöjd.

Omdöme: Eftersom jag inte har någon 
möjlighet att i detalj granska datainsamlingen 
måste jag lita på att både reliabilitet och validi-
tet är fullgoda. Förhållandet att Fiskeriverket 
har publicerat dem på nätet talar också för det. 

1.7. Statistisk bearbetning

1.7.1. Variabler
Resultaten vid elfiske mäts i antal indivi-

der i den aktuella gruppen per 100 m2. Det är ett 
täthetsmått och används här. 

För att skapa en bearbetbar grundvariabel 
i tidsserier har jag räknat fram ett aritmetriskt 
medeltal av antal individer i grupperna för varje 
år. Variabeln kallas årsmedelvärden. Det har skett 
för de båda grupperna lax <=1 år och lax > 1 år. 
Att använda de insamlade värdena t.ex. summor 
skulle inte ge ett rättvisande värde eftersom anta-
let elfisken varierar år från år. 

1.7.2. Metoder
Data har bearbetats med traditionella 

statistiska metoder. För deskription har insam-
lingen först registrerats med antal för varje lokal 
mot årtalet för insamlingen. Årsmedelvärden för 
varje lokal under hela mätperioden har beräknats 
och älvarna har jämförts. Logaritmering av data 
från de enskilda lokalerna har använts vid jämfö-
relse av medeltal och regression. 

Aritmetriska medelvärden beräknade på 
råmaterialet och logartimerade värden som sedan 
konverterats till reella tal ger inte samma resultat. 
Om logaritmerade värden används för beräkning 
av ett medelvärde på vanligt sätt erhålls i stället 
för ett artmetriskt medelvärde ett geometriskt 
medelvärde. Båda är s.k. centrumvärden, men 
resultaten blir olika.

Logaritmeringen är nödvändig om man 
på starkt snedfördelade populationer och små 
sample vill göra beräkningar, som förutsätter nor-
malfördelning. T.ex. när konfidensintervall 
beräknas på små samplingar. Så långt möjligt har 
jag försökt använda logaritmerade värden. 

1. Obligat reofil art eller en art som har 
krav på strömmande vatten. 

2.  Håkan Marklund: Efiske i rinnande 
vatten, Naturvårdsverket 2008

3. habitat jmfr eng. inhabitant eller invå-
nare, habitat eller område för invånare
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1.7.3. Regressionsmodeller
Vid regression mellan täthet och tid har 

jag för bådas grupperna använt OLS regression 
eller Ordinary Least Square, Modellen finns i 
figuren nedan

Variabeln tid anges i år nummer i stället 
för årtal. Vilket årtal som ar år nr1 kan variera 1-3 
år beroende på tillgängligheten av data, men sista 

datapunkten gäller alltid år 2007.

En något mer komplicerad modell 
används för samband mellan grupperna. Samban-
det mellan grupperna > 1-åringar och <=1-åring-
ar mäts genom att jämföra tätheten år k och år 
k+1. På så sätt ingår en av kohorterna1 två gång-
er,; en gång ensam och året efter tillsammans 
med övriga kohorter och ingår då i gruppen > 1-

åringar. OLS regression anses kunna överdriva 
betydelsen av extremvärden, men för att undvika 
det har jag i något fall tagit bort en “outsider”. 
LAD eller Least Absolute Deviation som anses 
vara mindre känslig för outliers har prövats som 
jämförelse, men resultaten ger ingen anledning 
att frångå OLS-regression som är en mer känd 
och tillämpad metod. 

Vid regressionen finns en också en Con-
fonding variable2 som med en bias som minskar 

den uppmätta tätheten. Genom rankning av mor-
talitet och biotopval kan här storleken av de båda 
i huvudsak klarläggas.

1.7.4. Tidsserieanalyser
Vid tidserieanalysernat i avsnitt 2.3. läm-

par jag en metod kallad ARIMA3. Metoden arbe-
tar i första hand med skillnaderna mellan 
närliggande observationer, inte som OLS-reg-
ression med sambandet mellan variabler. 
Metoden lägger vid prognoser större vikt vid 
sena värden än tidigare. Säsongvariationer eller 
annan periodicitet i resultaten hanteras även. 
Metoden utvecklades först av Box och Jenkins 

Vid tidsserieanalyserna anser jag årsme-
delvärdena vara fullgoda. Metoderna i detta fall 
förutsätter inte normalfördelning.

I rapporten Jämförelsevärden från Sven-
skt Elfiskeregister4 argumenterar författarna för 
att medianvärden och percentiler skall användas, 
första hand på grund av svårigheter att kommuni-
sera medelvärden och konfidensintervaller och 
att normalfördelning inte föreligger i populatio-
nen. Men att estimera ett medianvärde för popu-
lationen sker också genom ett stickprov och 
påföljande bestämning av ett konfidensintervall, 
vilket i sin tur leder till en mycket krångligare 
matematik med ett mycket mindre urval av statis-
tiska metoder för den fortsatta analysen. Mina 
egna farhågor har tidigare varit de samma beträf-
fande att normalfördelning inte har förelegat. 
Samma förhållande finns inom epidemiologin. 
De statistiker jag samarbetat med eller haft som 
lärare har vidgat min tolerans mycket: samplings-

1. Kohortstudier är inom statistik en stu-
die på en grupp individer med någon 
bestämd gemensam erfarenhet inom 
en viss tidsperiod. En födelsekohort är 
det vanligaste exemplet.

2. Confounding är en term inom forsk-
ningsmetodik som betecknar okända 
variabler vilka samvarierar med både 
beroende och oberoende variabler. 
Dessa okontrollerade variabler uppstår 
ofta som en följd av en bristande 
forskningsdesign men kan till viss del 
ges hänsyn och därmed minskad. 
påverkan i den statistiska beräkning-
en. (Wikipedia)

3. ARIMA eller AutoRegressive Integra-
ted Moving Average

4. B. Sers, K. Magnusson, e. Degerman: 
Jämförelsevärden från Svenskt Elfis-
keregister, Information från Svenskt 
Elfiskeregister Nr 1, 2008

Figur 3.  Ekv. 2. Regressionsmodell för sam-
band mellan grupper

Figur 2.  Ekv. 1. Regressionsmodell för avhandlad 
grupp

Regression lax 
(Ekv. 1): ln(täthet +1) = konstant + koefficient * tid

Regression lax, mellan grupper
(Ekv. 2): ln(täthet >1 årk+1) = konstant + koefficient 

* ln(täthet <= 1 årk)
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antal så små som 10 brukar ge fullgoda resultat.1
Dock skulle det självklart här vara bättre om 
lokalerna hade elfiskats varje år.

Vid granskning av data finner jag också 
att registreringarna är bearbetade och själva 
består av medelvärden. Tabell 1: sidan 11

Årsmedelvärdena är således medelvärden 
av medelvärden. Det verkliga samplingsantalen 
är okända men större än presenterade data. Om 
antagandet är rätt så ger det vid handen att ris-
kerna att icke normalitet i medelvärdesfördel-
ningarna minskar. Om man ser till mängden av data, antalet 

lokaler och den tidsperiod som insamlingen har 
pågått kan jag inte tänka mig att bättre finns 
någon annanstans. Materialet är troligtvis unikt. 

Men: man kan alltid önska sig bättre 
data (eller bättre väder). Därför: eftersom laxen 
i Ljungan är hotad nu, använder jag tillgängli-
ga data. Den kloka läsaren kan säkert finna 
något värdefullt i alla fall.

1. Will G Hopkins, 2000: A New View of 
Statistics www.sportsci.org/resource/
stats

S-e. Hamp, R. Karlsson, O.Berlin, H. 
Sundin, Munhälsan i Jämtlands län. 
Jämtlands Läns Landsting 1990

Tabell 1: Relation mellan älvens sanna 
medelvärden och årsmedelvärden

Älvens sanna medelvärde

elfiskeomgångar X1-n

presenterade data X 1-n

årsmedelvärden X X1-n

μ

Forsnacken vid allstaforsen. Här står det minst två s.k.“turistlaxar” varje år 
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2.   Lax 1 år eller yngre
Insamlade data finns för lax <=1år plot-

tade i Figur 5. sidan 12 och de logaritmerade i 
Figur 6. sidan 12. Deskriptiv statistik med årsme-
delvärden finns för Ljungan i Tabell 14: sidan 34
och för Byske älv i Tabell 15: sidan 35.

I Figur 7. sidan 13 och Figur 8. sidan 13
finns linjediagram för årsmedelvärdena i båda 
älvarna. Figurerna innehåller också en heldragen 
kurva som räknats fram med Lowess1 utjämning

2.1.  År 2005, ett extremvärde för lax <=1 år
Vid en grundläggande granskning av data 

visar sig årsmedelvärdet år 2005, Figur 4. sidan 
12 och Tabell 14, sidan 34, vara ett extremvärde 
d.v.s det skiljer sig på ett orimligt sätt från alla 
andra. Vid kontroll med Fiskeriverket anser man 

att värdet är helt rätt och pålitligt. Antalet som 
anges är helt enastående under en 20-årsperiod. 

Det närmast följande elfisket ägde rum 
2007. Då borde gruppen >1-åringar vara ovanligt 
stor, men det kunde inte alls märkas. Mellan år 
2005 och 2007 sjönk antalet inom den senare 
gruppen. Det finns således goda skäl att upp-
märksamma år 2005 under den fortsatta analysen 

1. Cleveland’s Lowess utjämning. Meto-
den använder sig vid beräkning av en 
punkt på kurvan även av närliggande 
värden. Minsta kvadratmetod tilläm-
pas. Hela x-axeln gås igenom under 
proceduren. 
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Figur 5.  Ljungan och Byske älv. Resultat av elfisken 
lax <= 1 år, antal/100m2, plottade årsvis, 

Figur 6.  Värden i vidstående figur ökade med 1 och 
logartimerade plottade årsvis

Figur 4.  Årsmedelvärden för elfiskad lax <= 1 
år, år 1988 - 2007 i Ljungan och Byske älv
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2.2. Jämförelse av tätheten i Ljungan och 
Byske älv, medelvärden

Den population som finns i de elfiskade 
lokalerna är kan antagas vara i stort sett konstant 
under hela mätperioden. De olika resultaten av 
elfiskena kan således betraktas som stickprov 
från en population eller biomassa.

Således borde medelvärdena från hela 
tidsperioden kunna jämföras. Vid jämförelsen 
används logaritmerade värden 

2.2.1. Resultat
Tabell 2, sidan 13 visar de medelvärden 

som beräknats på logaritmerade värden och sedan 
konverterats till reella tal1. 

Ett t-test för skillnad mellan medelvärden 
visar att Ljungan har 39% högre täthet än Byske 
älv. Värdet är dock inte signifikant på 95%-nivån. 
Konfidensintervallet visar att skillnaden kan vara 
negativ, dvs. att Byske älv kan ha ett högre med-
elvärde. Statistiskt är medelvärdena ändå likvär-

diga men tendensen är klar: Ljungans medelvärde 
är större. Resultaten finns i Tabell 18: sidan 38. 

Omdöme: Tätheten av <=1-åringar skil-
jer sig inte mellan älvarna, om man ser till hela 
mätperioden. Anmärkningsvärt är dock att 
Ljungan har en tendens till högre medelvärde 
än Byske älv. Spridningen mellan de olika mät-
ningarna är dock så stor att ingen signifikans 
uppnås.

Att Ljungans medelvärde tenderar att 
vara högre än Byskes synes bero på skillnader i 
början av perioden. Se Figur 7. sidan 13 och 
Figur 8. sidan 13

2.3.  Hur har tätheten av laxungar utvecklats 
under perioden?

Frågor kan nu ställas: kan man se någon 
utveckling av smoltmängden under perioden och 

1. Genom logaritmering av data och kon-
vertering av resultatet till reella tal 
kommer medeltalet att bli ett s.k. 
geometriskt medeltal i stället för ett 
aritmetriskt. De har inte samma vär-
den men är båda s.k. centralmått.

Tabell 2: Medelvärden lax <= 1-åringar hela 
perioden

e-log
Medelv. Std dev.

Geom.
Medelv 

St. 
dev.

Ljungan 2,247 1,17 8,46 3,22

Byske 1,918 1,32 5,81 3,74

 

Byske älvLjungan

Figur 7.  Ljungan Tidsserie 1988 - 2007 visande årsme-
delvärden för elfisken av lax <= 1 år. Antal/100m2 

Observera att skalan är olika i figurerna 

Figur 8.  Byske älv Tidsserie 1990 - 2007 visande års-
medelvärden för elfisken av lax <= 1 år. Antal/100m2
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kan förändringen sammanfattas i en linjär utveck-
ling? 

För att besvara frågorna gör jag en OLS-
regression1 enligt Figur 2. sidan 10. Modellen 
kommer visa vilka slutsatser man kan dra beträf-
fande täthet av lax <= 1år och samband mellan tid 
och täthet. Eftersom de enskilda årsresultaten är 
oberoende av varandra, vilket också visas i ett 
oberoende test i Tabell 22: sidan 39 bör modellen 
fungera bra. Som beskrevs avsnitt 2.1 på sidan 12
var årsmedelvärdet för 2005 för Ljungan ett 
extremvärde som kan få för stor påverkan på reg-
ressionen. En plottning av de enskilda värdena 
finns i Figur 5. sidan 12 Där ser man att de höga 
medelvärdet för 2005 bygger på sju skilda mät-
ningar varav den lägsta ligger på 14 och det hög-
sta på 83. Om det höga värdet skulle bero på en 
enda mätning skulle det inte vara troligt, men när 
det bygger på 7 olika resultat bör det enligt min 
uppfattning godtagas. Problemet med ett extrem-
värde är att det kan påverka statistiken på ett sätt 
som inte motsvarar verkligheten. I det här fallet 
kan tätheten vara så stor, att mortaliteten ökar 
kraftigt och någon bestående ökning av tätheten 
inte blir av2. För att belysa hur stor påverkan på 

regressionen värdet har, väljer jag att ha värdet 
för 2005 kvar i modellen och gör sedan om 
samma beräkningar utan data för år 2005. 

2.3.1. Resultat
Ljungan 

Om data för år 2005 behålles visas resul-
tatet i Figur 9. sidan 14, Figur 40. sidan 35, i 
Tabell 19: sidan 38. och Tabell 20: sidan 39

Resultatet visar en svag tendens till 
ökning av tätheten. Resultatet är dock inte statis-
tiskt signifikant.

Efter att data för år 2005 tagits bort kom-
mer utvecklingen att bytas ut till en minskning. 
Någon signifikans finns inte heller här. Se Figur 
42. sidan 36. och i Tabell 19: sidan 38 och Tabell 
21: sidan 39. Residualer visas plottade i Figur 42. 
sidan 36.

I inget av fallen är utvecklingen statistiskt 
signifikant men är ändå den bästa anpassningen 
till befintliga data. 

1. OLS eller Ordinary Least Square Reg-
ression eller ordinär minsta kvadratre-
gression

2. Manual of recommended practises.
Edward Houde & J.Bartssch, Mortality, 

ICES Cooperative research Report 
295, May 2009

Ljungan

3

67

1

9

25

Byske älv
90

33

3

7

20

Ljungan

Figur 9.  Ljungan. Regression Elfiskad lax <= 1-år under 
perioden 1988 - 2007. OBS. Skalan är olika i figu-
rerna.

Figur 10.   Byske älv, lax <= 1-år Regression för perioden 
1986 - 2007. 
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Byske älv
Utvecklingen för Byske älv visas i Figur 

10. sidan 14. En klar positiv utveckling synes 
under perioden 1990 - 2007 med en signifikant 
stigning av tätheten, med ett p-värde = 0.004 
Dock, residualerna, som finns plottade i Figur 41. 
sidan 35, visar en måttlig autokorrelation dvs. de 
registrerade värdena är inte helt oberoende av 
varandra. I Tabell 22: sidan 39 finns resultat av 
ett korrelationstest som också visar att autokorre-
lation finns. 

Regres-
sionsmodellen 
med koefficien-
ter blir således 
som visas i Ekv. 
3, Figur 11. sidan 
15. Modellen kan 
förenklas vidare 
vilket är gjort i 
Ekv.4. Modellen 
kommer då att 
visa en tillväxt-
faktor på 1,11 
eller 11% per år

Regressionsmodellen kan också plottas 
som en matematisk funktion som visas i Figur 
12. sidan 15

Övriga resultat visas i Tabell 19: sidan 38
till Tabell 22: sidan 39

2.4. Finns det en nedgång av tätheten i Ljungan 
1999 - 2007

Vid granskning av Figur 7. sidan 13 ser 
man på kurvan visande Lowess utjämning att 
efter en stigning av tätheten från periondens bör-
jan fram till 1999 bryts trenden och en tydlig 
nedgång syns till mätperiodens slut. Kan det vara 
en statistisk säkerställd nedgång? 

För att besvara frågan gör jag en regres-
sionsmodell omfattande åren 1999 till 2007. År 
2005 behandlas här på samma sätt som tidigare, 
d.v.s. att beräkningar görs både med och utan att 
året tas med i analysen.

2.4.1. Resultat
Resultatet visar inte en statistisk säker-

ställd nedgång, om data från år 2005 tas med, 
men om år 2005 stryks kommer ett signifikant 
resultat att visas. 

En regressionsmodell kommer då att bli 
som visas i Ekv. 5, Figur 13. sidan 15

Modellen kan förenklas och kommer då 
att bli som visas i Ekv.6, Figur 13. sidan 15

Som kan utläsas av modellen är den pro-
centuella minskningen 100-83 = 17% per år. 
Modellen kan också plottas som en matematisk 
funktion vilket visas i Figur 14. sidan 15

Omdöme: Ljungans utveckling under 
mätperioden, d.v.s. hur älvens sanna värde har 
utvecklats är mycket osäkert, statistisk signifi-
kans finns ej. Om perioden 1999 - 2007 i 
Ljungan granskas 
finner man en sta-
tistiskt säkerställs 
nedgång med 17% 
per år. Nedgången 
har pågått under 
nästan en 10-årspe-
riod och måste 
betraktas som 
mycket allvarlig

Byske älv 
har haft en klart bätt-
re utveckling och 
visar en signifikant 
tillväxt av tätheten med en ökning av 11% per 
år. 
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Figur 12.   
Regression Byske älv <= 1år 
plottad

Figur 11.  Byske älv. Ekv. 3: Regression elfiskad 
lax <= 1-år under perioden 1988 - 2007. 
Ekv.4:Förenklad modell visar en tillväxt på 11% 
per år

Figur 13.  Ljungan Lax <= 1 år. Ekv.5: Regression 
1999 - 2007. Ekv. 6 Förenklad modell visar 
minskning av tätheten med 17% per år.

Figur 14.   Ljungan <= 1 
regression år 1999 - 2007 
plottad 

Regressionsmodell Byske älv lax <= 1 år

(Ekv. 3): ln(täthet + 1) = 0,100 + 0,107*tid 

 Förenklad modell 

(Ekv. 4): täthet = 1,11 * 1,11tid - 1

Regressionmodell Ljungan lax <= 1år år 1999 - 
2007

(Ekv. 5): ln(täthet+1) = 2,98 - 0,18*tid
Förenklad modell 

(Ekv. 6): täthet = 19,73 * 0,83tid -1
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2.5.  Hur blir utvecklingen för 1 -åringar eller 
yngre de närmaste åren?

De modeller som jag hittills använt läm-
par sig inte för prognos av en tidsserie. Model-
lerna har första hand tjänat som en beskrivning av 
vad som skett under perioden och prövat om man 
av data kan se en kontinuerlig förändring under 
perioden. För att göra en prognos bör en annan 
metod användas. En allmänt använd metod för 
prognoser i en tidsserie är ARIMA. avsnitt 1.7 på 
sidan 9

2.5.1.  Resultat
Ett diagram som skapats genom ARIMA 

visas för Ljungan i Figur 15. sidan 16 och för 
Byske i Figur 16. sidan 16. Prognoserna visas för 
Ljungan i Tabell 3: sidan 16 och i Tabell 5: sidan 
17. För Byske älv i Tabell 4: sidan 17 I båda fal-
len har en prognos på 5år beräknats..

Ljungan 
I Figur 15. sidan 16 visas för Ljungan den 

stora variation som har förekommit i den sista 
delen av perioden. Prognosen speglar också det. 
Tätheten ligger under perioden mellan 10 och 12 
ind./100m2. Att observera att det 95%-iga konfi-
densintervallet sträcker sig mellan 2,5 ända upp 
till över 50, vilket talar för att värdena kommer 
att skifta mycket även i fortsättningen.

Byske älv
För Byske älv visar i Figur 16. sidan 16

den starka uppgång som fanns mellan 1990 och 

1997. Därefter en förhållandevis jämn period 
1998 - 2005 avslutas med en nedgång. Prognosen 
visar en fortsatt nedgång till 2010 och därefter en 
stark uppgång. 

2.6. Har extremvärdet 2005 påverkan på prog-
nosen för <= 1-åringar i Ljungan?

I avsnitt 2.1 på sidan 12 beskrivs årsme-
delvärdet för 2005 nämligen 45,3 ind/100 m2, 
som ett extremvärde. Det är nästan dubbelt så 
högt som det näst högsta årsmedelvärdet och ena-
stående under hela den 20-års period som 
avhandlas. Vilken inverkan det kunde ha på reg-
ressionen beskrevs på avsnitt 2.1 på sidan 12 och 
visades i Figur 38. sidan 34 och i Figur 39. sidan 
34. Här vill jag visa vilken påverkan årsmedel-
värdet 2005 har på prognosen.

Tabell 3: Ljungan, lax <= 1 år. Prognos 2008 - 
2012. 

År Prognos
95%Predic.Interv

.
Låg   Hög

2008 10,005 2,591 38,631

2009 13,375 3,266 54,779

2010 11,666 2,848 47,779

2011 12,442 2,997 51,646

2012 12,070 2,896 50,307

Figur 15.  Ljungan, tidsserie år 1988 - 2007 
visande årsmedelvärden lax <=1 år med prognos 
2008 - 20012. ARIMA., Lowess utjämning.

Figur 16.  Byske älv. tidsserie 1988 - 2007 
visande årsmedelvärden av lax <= 1 år med prog-
nos 2008 - 2012. ARIMA, Lowess utjämning.

Byske älvLjungan

prognos
prognos
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2.6.1. Resultat
 Jämför man figur Figur 15. sidan 16 och 

Figur 17. sidan 17 och Tabell 4: sidan 17 med 
Tabell 5: sidan 17, så framgår klart att progno-
serna helt skiljer sig om år 2005 medräknas eller 
inte. Prognos åren 2008 - 2012 ligger mellan 10 
och 13 ind./100m2 och sjunker till strax under 3 
ind./100m2. Det 95%-iga konfidensintervallet 
kan då inte heller skiljas från noll vilket ger en 
helt annan bild av utvecklingen. 

 Omdöme: Tidsserieanalysen visar i 
stort sett samma utveckling som de tidigare 
visade regressionsmodellerna. Den prognos 
som kan göras visar att årsmedelvärdena för 
tätheten av <= 1 år är omkring 10 - 15 ind. / 
100m2. Det gäller on år 2005 räknas med för 
Ljungan. 

Om för Ljungan år 2005 inte räknas 
med kommer prognosen att sjunka dramatiskt, 
en minskning till en femtedel av tätheten. 

2.7. Vilken av prognoserna är troligast?
Den skillnad som kan utläsas i Tabell 3: 

sidan 16 och Tabell 5: sidan 17 mycket stor. Utan 
år 2005 sjunker prognosen till 1/5-del. Extrem-
värdet kan i och för sig vara sant men det kan ge 
en påverkan av det statistiska resultatet som i sin 
tur försämrar möjligheterna till generaliseringar. 

Vilken av prognoserna är då den troli-
gaste. Man får då gå till förhållanden som kan ha 
påverkan och som ligger utanför de statistiska 
modellerna. Ett årsmedelvärde på 45 Ind/100m2 
är mycket högt. I Figur 36. sidan 28 visas också 
att efter ett toppnotering för båda älvarna på c: a 
ind/100m2 så följer en tydlig nedgång. Jag tror 
att det är den faktor som avgör, särskilt om man 
tänker på vattenregleringen som ju minskar födo-
tillgången för särskilt <=1-åringar De uppehåller 
sig nära stranden och på grunt vatten.1

 Det finns även vetenskap2 som klart 
visar att om tätheten inom en population ökar 
över en viss gräns så ökar mortaliteten. Vid plöts-
liga sänkningar av vattenståndet kommer också 
tätheten att öka genom att arealen av grunda 
områden minskar. 

Tabell 4: Byske älv, lax <= 1 år. Prognos 2008 - 
2012. 

Period Prognos
95% Predict. Inter-

val
Låg   Hög

2008 10,391 4,063 26,572

2009 7,629 2,410 24,147

2010 9,487 1,345 66,932

2011 11,798 0,958 145,366

2012 14,673 0,756 284,805

1 5 9 13 16 20 24
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Tabell 5: Ljungan. Prognos lax <= 1 år 2008 - 
2012. År 2005 ej medräknat

Perio
d

Fore-
cast

95%Predict. 
Interv.

Lower   Upper

2008 2,953 -8,758 14,664

2009 2,682 -13,140 18,505

2010 2,437 -16,104 20,978

2011 2,214 -18,301 22,730

2012 2,011 -20,001 24,024

1. Ö. Karlström. Biotopval och besätt-
ningstäthet hos lax- och öringsung-
ar.Sötvattenslaboratoriet 1977

2. Se Manual of recommended practises.
Edward Houde & J.Bartssch, Mortality, 

ICES Cooperative research Report 
295, May 2009

Figur 17.  Ljungan, lax <=1 år. tidsserie år 1988 - 
2007 med prognos 2008 - 20012. År 2005 ej 
medräknat och prognosen närmar sig noll.
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Man kommer således inte att få en 
bestående ökning som motsvarar extremvärdet 
och därmed anser jag att den prognos där år 
2005 inte räknas med vara troligare 

Omdöme: Den första analysen som jäm-
för periodmedeltalen för älvarna visade att 
Ljungan under perioden haft en minst lika stor 
täthet av lax <=1-åringar som Byske älv. Det 
tråkiga för Ljungan är att de goda åren var i 
början av perioden och de dåliga i slutet medan 
det är tvärt om för Byske älv. Av denna analys 
kan man säga att bortsett från den sista femte-
delen av perioden har leken fungerat tillfreds-

ställande trots att laxfällorna minskat 
laxstammen. Men under den sista tredjedelen 
av mätperioden år 1998 - 2007 har en signifi-
kant minskning av tätheten ägt rum. Minsk-
ningen har varit 17% per år, vilket måsta anses 
som mycket allvarligt.

 En annan bild av problemen kommer att 
visa sig när analysen går vidare till lax äldre än 1 
år. Då måste man också ställa frågan om det 
verkligen är laxfällorna som är anledning till de 
minskande fångsterna. 

Höljan nedanför Allstaforsen tidigt på morgonen.
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3.  Lax äldre än 1 år
Bearbetning av denna grupp följer nästan 

helt den modell som jag använt för gruppen 1 år 
eller yngre.

3.1. Jämförelse av tätheten i Ljungan och 
Byske älv, medelvärden

Som tidigare här angetts har Fiskeriverket 
vid elfisken som utförts i Ljungan och Byske älv 
även för lax >1 år registrerat antalet i en provruta 
på 10x10m. d.v.s tätheten. Fisket har skett på de 
lokaler som angivits i Tabell 12, sidan 33 och är 
de samma som för lax <= 1år. Elfisken i Byske 
älv redovisas i Tabell 13, sidan 33. Antal lokaler 
som elfiskats visas för båda älvarna i Figur 1. 
sidan 8. 

Både tabellerna och figuren visar att för 
Ljungan saknas data för fem av åren 1992, 1993, 
1998, 2000, och 2001; för Byske älv för fyra: 
1998, 1993, 1998 och 2001. 

3.1.1. Resultat
De enskilda resultaten finns plottade i 

Figur 19. sidan 19 och i Figur 20. sidan 19 visas 
logaritmerade värden plottade. I Figur 20. sidan 
19, i Tabell 14: sidan 34 och Tabell 17: sidan 37
visas årsmedelvärden för perioden. Där kan man 
lätt göra en första jämförelse av årsmedelvärdena 

Åren 2000 och 2001 inträffade översväm-
ningar i Ljungan och elfiske var omöjligt att utfö-
ra. Året efter översvämningen var årsmedelvärdet 
för >1-åringar 2,63 ind. /100m2, vilket ligger gan-
ska nära medeltalet för hela perioden. Någon 
minskning verkar inte ha skett på grund av över-
svämningarna.

För att ge en översiktlig bild av de föränd-
ringar som har ägt rum göres först ett linjedia-
gram av årsmedelvärdena för båda älvarna. I 
samma figur finns värdena utjämnade med 
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Figur 19.  Resultat av elfisken Ljungan och Byske älv, 
lax >1 år, antal/100m2, plottade årsvis, 

Figur 20.  Plottade värden i vidstående figur ökade med 
1 och logartimerade 

Figur 18.  Ljungan och Byske älv. Årsmedelvärden 
av elfiskad lax >1 år
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Lowess Smothing. Utjämningen göres för att ge 
en mer “verklig” av förändringen.

Vid jämförelse mellan Figur 21. sidan 20
och Figur 22. sidan 20 har Byske älv under hela 
perioden ett betydligt större täthet, särskilt under 
den senare delen av perioden. Endast under de två 
första åren har Ljungan ett högre antal. Från peri-
odens mitt minskar Ljungan tydligt. Den djupa 
svackan 1991 till 1994 beror delvis på att data 
saknas för 1992 och 1993. Både 1991 och 1994 
gav väldigt låga värden 0,3 och 0,6 ind/100m2

Om man utgår från hypotesen att popula-
tionen av >1-åringar under perioden, inte har för-
ändrats mycket utan att tätheten varit konstant, 
bör man kunna jämföra medeltalen i älvarna för 
hela perioden för att därigenom göra en samman-
fattande bedömning av tätheten. 

I Tabell 6, sidan 20 visas medelvärden 
och i Tabell 29, sidan 41 visas resultatet av en t-
test av skillnaden. Skillnaden i det logaritmerade 
resultatet är 1,124 och med formeln 100(ediff -1) 
erhålls den procentuella skillnaden. Byske älv har 
under mätperioden haft 112% fler >1-åringar/100 
m2 jämfört med Ljungan. 

t-testet visar att skillnaden är statistiskt 
signifikant med ett p-värde mindre än 0.001. Det 

är således högst troligt att älvarnas sanna värden 
skiljer sig mycket. 

Men en del av skillnaden kan förklaras 
genom att en del av de äldre kohorterna väljer en 
annan biotop och det sker mer frekvent i Ljungan 
än i Byske älv. Hur stor del av skillnaden som 
förklaras på grund av det kan ej bestämmas, men 
de kohorter där biotopvalet är frekvent är de 
minsta inom gruppen och kan således inte bort-
förklara skillnaden mellan medelvärdena. Se 
avsnitt 4.4 på sidan 25

Omdöme: Medeltalen för hela perioden 
skiljer sig markant. Byske har 112% fler >1-
åringar /100 m2. Skillnaden är statistiskt signi-
fikant med ett p-värde < 0,001. 

Tabell 6: Tätheten av lax >1-åringar 1988 - 2007

N e-log
Mean Std. Dev

Aritm 
mean 

Std. 
dev

Ljungan 75 0,820 0,803 1,27 2,23

Byske 
älv

49 1,944 0,849 6,0 2,3
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Figur 21.  Tidserie 
Ljungan 1988 - 2007 visande årsmedelvärden för elfis-
ken av lax > 1 år. Antal/100m2. Lowess utjämning.

Figur 22.  Tidserie Byske älv 1990 - 2007 visande års-
medelvärden för elfisken av lax >1 år. Antal/100m2 
Lowess utjämning.

Ljungan Byske älv
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3.2. Hur har antalet > 1 åringar utvecklats 
under mätperioden

Som beträffande <=1-åringar vill jag 
veta om tätheten för >1-år har ökat eller minskat 
och hur utvecklingen har varit. Samma regres-
sionsmodeller används här som i avsnittet för 
<=1-åringar.

3.2.1. Resultat
Resultatet i båda älvarna på verkas av mortalitet 
och biotopval. Dessa variabler kan rankas efter 
påverkan på kohorterna, vilket har gjorts i avsnitt 
4.4 på sidan 25 och Tabell 11, sidan 26. Således 
finns en bias som orsakas av biotopvalet. Denna 
bias diskuteras i avsnitt 4.4 på sidan 25. Jämförel-
sen mellan älvarna anser jag vara relevant1. 
Ljungan

I Figur 27. sidan 22, samt i Tabell 30, 
sidan 41 och Tabell 31, sidan 41 visas regressio-
nen för Ljungan. OLS-regressionen visar en tyd-
lig nedgång av antalen under den redovisade 
perioden, men ingen signifikans för lutningen 
finns. Däremot finns signifikans för konstanten 
dvs. den nivå som regressionslinjen börjar på. 
Tillsammans talar resultatet för att någon föränd-
ring inte har skett under perioden. För Ljungan 

visar resultaten snarast att utvecklingen under 
perioden medfört varken förbättring eller försäm-
ring. Däremot kan man inte heller säkert säga att 
ett resultat under noll ej föreligger d.v.s. att en 
kontinuerlig minskning har skett. Residualerna 
finns plottade för Ljungan i Figur 43. sidan 36

Omdöme: Regressionsanalysen visar att 
Ljungan under perioden inte har förändrats 

nämnvärt. Tillsammans med det låga period-
medelvärdet har tendensen varit sjunkande.
Byske älv

I Figur 25. sidan 21 samt Tabell 30, 
sidan 41 och Tabell 31, sidan 41 visas regressio-
nen för Byske älv. en tydlig och signifikant upp-
gång under perioden. Signifikansen är bättre än 1. Håkan Marklund: Efiske i rinnande 

vatten, Naturvårdsverket 2008

0

1.0

2,0

3,0

Ljungan Byske älv

Figur 24.  Ljungan Regression Elfiskad lax > 1-år 
under perioden 1988 - 2007. Se OBS. Skalan är 
olika i figurerna.

Figur 25.   Byske älv, lax > 1-år Regression för peri-
oden 1989 - 2007. 

Figur 23.  Byske älv Ekv. 7: Regressionsmodell 
lax>1år . Ekv. 8: Förenklad modell visar en till-
växt på 6% per år

Byske älv, A: Regression lax >1 år
(Ekv. 1): ln(täthet + 1) = 0,881+ 0,059 * tid

B: Förenklad modell

(Ekv. 2): täthet = 2,4 * 1,06tid -1

Byske älv. Regression lax >1 år
(Ekv. 7): ln(täthet + 1) = 0,881+ 0,059 * tid

Förenklad modell

(Ekv. 8): täthet = 2,4 * 1,06tid -1
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99%. Residualerna 
finns plottade i Figur 
42. sidan 36

Resultatet av 
Durbin-Watsons test 
finns i Tabell 33: 
sidan 41 Tabellen 
visar att seriekorrela-
tion inte föreligger 
för någon av grup-
perna.

Regressionsmodellen och den förenklade 
modellen finns i Figur 23. sidan 21

Modellen kan också plottas som en funk-
tion som visas i Figur 26. sidan 22 Funktionen 
visar en tillväxt av tätheten från 2,4 till 4,6 ind/
100m2 under perioden.

Utvecklingen i Byske älv är mycket posi-
tiv. Där har en ökning av tätheten med 6% per 
år uppnåtts med en signifikans bättre än 99%-
nivån. 

Jämförelsen av älvarna blir här särskilt 
anmärkningsvärd eftersom gruppen <=1-åring-
ar för Ljungan under mätperioden varit bättre 
än för Byske älv.

3.3. Prognos för lax > 1 år perioden 2008 - 2012
Det låga periodmedeltalet av >1-åringar i 

Ljungan och den starka uppgången i Byske älv 
leder naturligtvis till frågan: Hur blir det kom-
mande år. En prognos på fem år borde kunna ges. 
Den prognostiserade tiden är kort, men om man 
ser bakåt på de data som ligger till grund för 
prognosen är det ändå svårt att träffa rätt. Särskilt 
gäller det beroende på att data saknas i Ljungan 
för sex år och i Byske älv för fyra år. 

Som för gruppen <= 1 år använder jag 
mig av ARIMA1 och måttet årsmedelvärden. 
Logaritmeringen utföres implicit i metoden om så 
erfordras. 

3.3.1. Resultat
Figur 28. sidan 22 och Figur 29. sidan 25

visar tidsserier för Ljungan respektive Byske älv 
med prognoser. 

I Tabell 7, sidan 23 visas prognos för åren 
2008 till 2012 för Ljungan och i Tabell 8, 
sidan 23 visas Byske älv

1. ARIMA Auto Regresive Integrated 
Moving Average. En kort beskrivning 
av metoden lämnades i 1.7. sidan 9
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Ljungan Byske älv
prognos

prognos

Figur 27.  Ljungan. Tidsserie 1988 - 2007 visande 
årsmedelvärden av elfiskad lax > 1 år 1988 - 2007 
med prognos 2008 - 2012. ARIMA. Lowess utjäm-
ning.

Figur 28.  Byske älv. Tidsserie 1990 - 2007 visande 
årsmedelvärden av lax > 1 år med prognos 2008 - 
2012. ARIMA. Lowess utjämning 

Figur 26.  Byske älv. Lax > 
1år. Den förenklade regres-
sionsmodellen plottad.
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Ljungan
För Ljungan visar tidsserien ett mycket 

lågt årsmedelvärde 1,7 år 1988 som sedan stiger 
till 7,9 år 1999. därefter sjunker årsmedelvärdet 
till 1,5 år 2007. 

 Prognosen åren 2008 till 2012 ligger 
under prognostiden strax över 1,7 individ/100 
m2. I figuren visas också ett konfidensintervall 

för prognostiden på 95%-nivån. För Ljungan lig-
ger den undre gränsen på c:a 0,1 ind./100m2. Den 
övre gränsen ligger mellan 17 och 54 ind/100m2.

Byske älv
För Byske älv börjar tidsserien med ett 

lågt årsmedelvärde på 1,5 ind/100m2. Det stiger 
sedan till 15, år 1999. Efter en svag nedgång sti-
ger det till toppnoteringen 23 ind./100 m2. Prog-
nosen för Byske visar under de första åren 
samma svängning som mellan åren 2005 - 2007, 

men stabiliserar sig på en uppåtgående trend med 
början på 15 invider/100m2

Omdöme: Prognosen för lax > 1-år i 
Ljungan ligger på 1,7 ind./100 m2 under hela 
prognosperioden. Det är något mer än en 1/5-
del av det högsta årsmedelvärdet som uppnåd-
des 1999. (Se Tabell 16: sidan 36). Konfidense-
intervallen ligger över noll i hela prognosen. 
Sedan 1999 d.v.s. i 10 år, har trenden varit sjun-
kande vilket också har resulterat i ett allt sämre 
fiske. De väntade årsmedelvärdena ligger såle-
des så lågt som på 1/10-del av nivån i Byske älv. 
Jämfört med Ljungan visar Byske älv succéar-
tade siffror. De väntade årsmedelvärdena ligger 
mellan 10 och 17 ind/100 m2. Konfidens-
intervallens undre gräns ligger dubbelt så högt 
som Ljungans prognos

Ljungans låga värden måste anses för-
skräckande låga, men de styrks av flera tabeller 
här och även av fiskarnas fångster. En dålig 
överlevnad under första året leder till en allde-
les för liten >1-årsgrupp. Upprepas det år efter 
år finns inget hopp om en bra laxälv.

Tabell 7: Ljungan. Prognos lax > 1 år 

År Prognos
95%Predict. 

Interv.
Lower Upper

2008 1,705 0,166 17,520

2009 1,705 0,120 24,296

2010 1,705 0,089 32,499

2011 1,705 0,069 42,346

2012 1,705 0,054 54,073

Tabell 8: Byske älv Prognos lax > 1 år 

År Prognos
95%Predict. 

Interv.
Lower Upper

2008 17,842 5,958 53,427

2009 10,940 3,449 34,707

2010 16,973 4,035 71,386

2011 14,120 3,062 65,127

2012 17,849 3,258 97,795
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4.  Överlever <= 1-åringarna?
4.1.  Mortalitet - biotopval - migration.
De tre rubricerade variablerna påverkar samban-
det mellan de avhandlade gruppernagrupperna. 
Jag vill i detta avsnitt belysa resultatet av dem. 
Först definitionerna och deras huvudsakliga 
påverkan:

4.2. Definitioner
Mortaliteten är det antal individer inom 

en grupp som dött inom en viss tid dividerat med 
antalet inom gruppen och tiden. 

Mortaliteten minskar i alla grupper med 
individernas tillväxt. De yngre har således 
betydligt högre mortalitet än de äldre. 

Biotopval är det biologiska beteendet att 
söka sig till ett område med annan biotop. Det 
procentuella biotopvalet beräknas likformigt med 
mortaliteten. 

I första hand de äldre kohorterna söker 
sig till biotopen fors som ej omfattas av elfis-
ket.   Tätheten kommer att minska inom elfiske-
området. 

Migration avser betydligt större rörelser 
än biotopval t. ex. vandring till områden i Öster-
sjön. 

För de äldsta kohorterna kommer mig-
rationen att minska tätheten inom elfiskeområ-
det. 

För att kunna bedöma mortaliteten i en 
kohort genom att jämföra elfiskeresultaten för 
två närliggande år bör man också känna till hur 
ändrat biotopval och migration och påverkar 
resultatet. De tre variablerna minskar tätheten 
men ändrat biotopval och migration gör att den 
fisken inte kommer med vid elfisket men skäl 
finns ändå att antaga att den lever. 

4.2.1. .Mortalitet hos biotopväljare och 
migranter.

Ännu ett förhållande bör uppmärksam-
mas i analysen av vad ett ändrat biotopval kan ha 
för betydelse för resultatet, nämligen mortaliteten 
hos det antal som valt en annan biotop eller mig-
rerat. Dessa är också mortala och även om en 
selektion sker bör deras mortalitet inte skilja sig 
så mycket från den del som finns kvar inom elfis-
keområdet. I själva verket anses vanligen morta-
liteten tillfälligt öka i en grupp som byter till en 

annan miljö. Frågan är nu om inte mortaliteten i 
vid både biotopval och migration ökar eller inte: 
Den anses öka i samband med miljöbyte. 

Det går således inte att säga att minsk-
ningen av >1-åringar inom elfiskeområdet enbart 
beror på ett ändrat biotopval. Mortaliteten torde 
orsaka den allra största delen av minskningen av 
tätheten och mortaliteten är minst liks stor i den 
grupp som söker ny biotop. 

4.3. Årsklassernas inbördes relation. 
Gruppen <=1är innehåller endast en års-

klass men >1 år innehåller 2 - 3 årsklasser eller 
kohorter. Den yngsta dominerar tydligt till antal. 
För att klargöra förhållandet kohort -    ålder 
använder jag följande beteckningar:

Antag att vi har fyra kohorter kallade 
A,B,C och D som är kläckta åren t, t-1, t-2 och t-
3. Mellan kohorterna finns inget samband. 
Kohort A vid ålder år t betecknar jag A1 och år t 
A2 år t+1 A3 är t+2 På samma sätt betecknas 
kohorterna B, C. och D. För att se tidsmönstret 
upprättas nedanstående tabell   

År t+1 består gruppen >1år av A2, B3 
och C4 och skrivs som Ekv. 6 

A1 och A2 är ju samma kohort vid två 
åldrar och har således samband. Samma med B1 
och B2 osv. Om mortalitet och migration var 
noll skulle A1 och A2 vara lika stora och sam-
bandet lika med 1. Mellan de olika kohorterna 
finns inget samband vid kläckningen. Att de 
sedan kommer att interferera tas upp när interfe-
rensen sker. 

Efter kläckningen kan kohorten ej öka, 
bara minska. Således kan man uttrycka kohortens 

Tabell 9: Relationen mellan kohort och åldera 

a. Så länge tabellens mönster tillämpas 
behöver inte tabellen kompliseras med 
beteckningarna >= och <

År ÅLDER 
1 år

ÅLDER 
2 år

ÅLDER 
3år

ÅLDER 
4år

t A1 B2 C3 D4

t+1 A2 B3 C4

t+2 A3 B4
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storlek genom att utgå från tätheten vid en kläck-
ning

Med ledning av Tabell 9, sidan 24 som 
anger vad vilka kohorter som ingår i gruppen >1-
åringar följer Ekv. 9:

Efter substitution av A2, B3 och C4 Ekv.9 följe

4.4. Kan mortalitet och biotopval bestämmas 
eller vägas i materialet

Tillsammans minskar de avhandlade vari-
ablerna mätresulltatet i gruppen > 1år. I ena fallet 
kan man fastslå det inte gagnar gruppens utveck-
ling men i det andra fallet verkar det helt natur-
ligt.Biotopvalet framstår som en konfunderade 
variabel1. Frågan blir då: Hur stor del av minsk-
ningen av tätheten inom mätområdet kan hänfö-
ras till mortaliteten respektive biotopvalet. 

När ingen direkt mätning går att göra 
kanske man kan väga variablerna mot varandra 
och mot kohorternas storlek med ledning om vad 
man vet om dem. En mycket enkel form av ekva-
tionssystemlösning kanske kan tillämpas.

 Som jag tidigare beskrivit är mortaliteten 
högst i den yngsta kohorten och minst i den 
yngsta. Ändring av biotopvalet sker oftast i den 
äldsta kohorten som är den minsta och minst i 
den yngsta gruppen som är den största. Migratio-
nen inverkar i första hand på den äldsta.

För att kunna väga variablernas samlade 
påverkan på regressionen gör jag i en rankning av 
variablerna.

Om man jämför variablerna inbördes är 
det känt att 

•l en yngre kohort har högre mortali-
tet än en äldre

• en äldre kohort har gör fler biotop-
val än en yngre. 

•de äldsta korterna minskar genom 
migration

• kohorterna minskar i antal med sti-
gande ålder.

För att bedöma skillnaderna i mortalitet 
och biotopval i gruppen >1-åringar d.v.s. inom 
kohorterna A2, B3 och C3 gör jag en rankning2

av variablerna i Ekv. 15 efter punkterna ovan. 

1. Confounding är en term inom forsk-
ningsmetodik som betecknar okända 
variabler vilka samvarierar med både 
beroende och oberoende variabler. 
Dessa okontrollerade variabler uppstår 
ofta som en följd av en bristande 
forskningsdesign men kan till viss del 
ges hänsyn och därmed minskad 
påverkan i den statistiska beräkningen

2. Se T. H. Wonnacott & R. J. Wonnacott 
Introductory Statistics for Business 
and Economics

Tabell 10: Variablerna i Ekv. 15 rankade efter 
mortalitet, biotopval och ålder

A2 B3 C4

rankad mor-
talitet* 
rankat antal

3*3 2*2 1*1 

rankat 
biotopval* 
rankat antal

1*3 2*2 3*1 

rankat antal 3 2 1

(Ekv. 9):  >1-åringarår k+1 = A2 +B3 + C4

Figur 29.  Ekv9. >1-åringar innehåller Kohorterna 
A, B och C med ålder 2, 3 och 4år

(Ekv. 10): A2 = A1 - dödaA1 - biotopvalA1
(Ekv. 11): B3= B2 -dödaB2 - biotopvalB2 
(Ekv. 12): C4 = C3- dödaC3- biotopvalC3

Figur 30.  Antal i kohorterna A2, B3 och C4

(Ekv. 13): >1 år = A1 +B2 + C3 - dödaA1 - dödaB2 - 
dödaC3 - biotopvalA1 - biotopvalB2 - biotopvalC3

Figur 31.  Ekv. 13 Härlett innehåll i >1-åringarna
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 Variablerna mortalitet och biotopval är 
procentuella värden. De multipliceras således 
med storleksordningen för antal.

Således: En hyfsning av ger nedanstående 
tabell:

Omdöme: Tätheten inom gruppen > 1-
åringar påverkas i båda älvarna av mortalitet 
och biotopval, men en rankning visar att morta-
liteten har en mycket större påverkan på antalet. 
Totalt väger mortaliteten 40% mer än biotopva-
let. Inom den största kohorten A2 väger mortali-
teten 300% mer än biotopvalet.

För att belysa hur regressionen påverkas 
av mortalitet och biotopval går jag vidare i analy-
sen. 

4.5. Regressionsmodell
Om en stor grupp <=1-åringar överlever 

så borde ge det ge ett stort antal >1-åringar året 
efter. Ett positivt samband skulle således vara ett 
säkert tecken på att överlevnaden var god. Det 
torde också vara det snabbast reagerande samban-
det för att avläsa överlevnaden. För att undersöka 
om detta samband fungerar använder jag den reg-
ressionsmodell som visas i Figur 3. sidan 10.och 
här nedan 

Endast de poster där en lokal har observa-
tioner för båda åren användes. Genom en parvis 
jämförelse av data lokal för lokal utföres regres-
sionen.

Efter utsorteringen finns för Ljungan 35 
poster och för Byske älv 26 kvar. Antalen är båda 
godtagbara för att göra en meningsfull analys. Jag 
anser också att bortfallet inte påverkar resultatet. 
Det måste ha uppkommit slumpvis.

Modellen klarlägger sambandet mellan 
beroende variabeln >1-år och oberoende varia-
beln <=1 år eller med beteckningar från Tabell 9: 
sidan 24, A2+B3+C4.i förhållande till A1 Jag 

Tabell 11: Resultat av rankingen

A2 B3 C4 sum
ma

Rank p.g.a.
mortalitet

9 4 1 14

rank p.g.a. 
biotopval

 3 4  3 10

(Ekv. 2) ln(täthet >1 årk+1) = konstant +
koefficient * ln(täthet <= 1 årk)

Allstaforsens södra strand. Här stryker laxen förbi nära stranden vid uppgången
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skulle helst vilja jämföra A2 med A1, men data 
medger inte det. Data för <=1-åringar motsvaras 
av A1. I data för >1-åringar ingår A2, B3 och 
C4och finns i en enda registrering. Om man ock-
så inför biotopval och mortalitet gäller Ekv. 13

Egentligen skulle migrationen tas med 
också men den gäller endast den äldsta kohorten 
och samvarierar med biotopvalet så det kommer 
inte att förändra jämförelsen.

4.5.1. Resultat 
Det finns i det här materialet inget sam-

band mellan kohorterna. (Se autokorrelationstes-
tet i Tabell 41: sidan 43). Om B3 och C4 minskar, 
minskar också residualerna och sambandet mel-
lan A1 och A2 stärks. Om A1 och A2 har ett bra 
samband., kommer det att synas i regressionsmo-
dellen eftersom det är enda faktiska sambandet.

Ljungan
Resultaten visas för Ljungan i Figur 33. sidan 27, 
Tabell 38: sidan 43,   Tabell 40: sidan 43. Residu-
alerna finns plottade i Figur 44. sidan 38

Resultatet från Ljungan är att ingen signi-
fikans erhålles. Variationer i tätheten av <=1-
åringar verkar inte ge någon påverkan på tätheten 
av >1 -åringar året därpå. 

Byske älv
Resultatet för Byske älv visas i Figur 34. 

sidan 27, Tabell 38: sidan 43 och Tabell 39: sidan 
43. Regressionsmodellen visar en signifikant 
ökning av tätheten av >1-åringar med stigande 
täthet av <= 1-åringar. I Tabell 38: sidan 43 finns 
också Squared Multiple R = 0,522, som visar att 
över 50% av tätheten av >1 åringarna förklaras av 
tätheten i gruppen <=1-åringar året innan. Såle-
des kan man påstå att överlevnaden av <=1-åring-
ar är mycket god i Byske älv. 

Resultatet visas i Figur 34. sidan 27. Resi-
dualerna finns plottade i Figur 45. sidan 38
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Regressions Byske älv > 1årår k+1 och <=1-årår k

(Ekv. 14): ln(antal >1år år k+1) = 0,998 + 0,502 * 
ln(antal <= 1år år k )

Förenklad modell Byske älv
(Ekv. 15): täthet >1årårk+1=2,7*(täthet <= 

1årårk)0,5

Figur 32.  Byske älv, lax >1 år. OLS-regression 
>1-åringar år k+1 (beroende variabel) och >1-
åringar år k (oberoende variabel) 

Figur 33.  Ljungan lax >1 år. OLS-regression >1-
åringar år k+1 (beroende variabel) och >1-åringar år k 
(oberoende variabel)

Figur 34.   Byske älv, lax >1 år. OLS-regression >1-
åringarår k+1 (beroende variabel) och >1-åringar år k 
(oberoende variabel)
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Modellen är teoretisk och bör förenklas. 
Den visar tillväxt vid stigande x-värden. Regres-

sionsmodellen 
kan också plot-
tas som en 
matematisk 
funktion, som 
visas i Figur 
35. sidan 28

 Omdö-
me: För 
Ljungan finns 
inget samband 
i täthet mellan 

<=1-åringar 
och >1-åring-
ar. P-värdet för 

koefficienten är nästan 1. 
Fiskeriverket har nu i sin kritik muntligt 

framfört att det skulle bero på biotopvalet hos i 
första hand den äldsta kohorten. 

Den statistiska metoden fungerar inte så. 
Biotopvalet ger varje år en likartad procentuell 
sänkning av tätheten inom gruppen >1-åringar. 
Den sänkningen skulle endast obetydligt påver-
ka styrkan i sambandet. Den skulle i stället 
verka som en bias och ge en falsk sänkning av 
medelvärdet.

Rankningen av mortalitet och biotopva-
let visar också att mortaliteten har en 40%-igt 
större påverkan. Mortaliteten verkar slumpmäs-
sigt genom stora eller små utslagningar och för-
svagar sambandet. Sannolikt påverkar det också 
tidigare regressionsmodeller där sambandet är 
svagt.

Således styrs storleken av gruppen >=1-
åringar av något annat än hur leken har lyckats 
i gruppen <1-åringar året innan och ett stort 
problem med överlevnaden för gruppen <=1-
åringar. .

Byske älv visar ett klart positivt samband 
mellan <=1-åringar och >1-åringar. Över 50% 
av tätheten >1-åringar förklaras av tätheten i 
årsgruppen <=1 år. Överlevnaden av >=1-åring-
ar måste betraktas som mycket god

4.6. Tidserieanalys
I figur Figur 36. sidan 28 finns alla fyra 

behandlade grupperna i ett diagram som beskri-
ver täthetens förändringar under perioden. Kur-
vorna är framräknade genom Lowess utjämning1. 
Den övre kurvan anger årsmedelvärden av grup-
pen <=1 år. Varje enskild mätning i den innehåller 
endast en kohort. Den undre kurvan visar grup-

1. Cleveland’s Lowess utjämning. Se fot-
not sidan 12

Ljungan <=1 år
Byske Älv <=1 år

Byske Älv >1 år
Ljungan >1 år

Ljungan <= 1 år
Byske Älv <= 1 år
Byske Älv > 1 år
Ljungan > 1 år

Figur 36.  Tidsserier för de fyra behandlade grup-
perna. Lowess utjämning. Anmärkningsvärt är trend-
brottet för <=1-åringar. I båda älvarna inträffar det 
när 19ind/100m2 uppnås.

Figur 37.  Avståndet mellan kurvorna ger en tydlig 
anvisning om överlevnaden under det första året. 
Pilarna visar avstånden mellan kurvorna för Ljungan, 
rödpil och för Byske älv, blå pil.Byske älv. 

0 5 10 15 20
täthet <=1-åringar

0

5

10

15

20

Tä
th

et
 >

1-
år

in
ga

r

Figur 35.  Ekv. 15 plottad. 
Visar tillväxt vid stigande 
värden på <= 1-åringar
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pen >1 år och innehåller 2 -3 kohorter. Vid en bra 
överlevnad borde den gruppen vara större efter-
som den består av flera kohorter. 

4.6.1. Resultat
I stort sätt visar figuren det som tidigare 

behandlats, men nu visas också att kurvorna för 
<=1-åringar i båda älvarna börjar vid eller under 
10 ind/100m2 och sedan stiger till 19 ind/100m2. 
Därefter viker kurvorna starkt nedåt, för Ljungan 
år 1999 och för Byske älv år 2004. Brottet på den 
stigande trenden är lika tydlig i båda älvarna men 
kommer för Byske älv fem år senare än Ljungan. 
Frågan är varför trendbrottet i båda älvarna kom-
mer vid samma täthet 19 ind/ 100 m2 ?

Skillnaden mellan kurvorna är intressant 
och illustreras med pilarna i Figur 37. sidan 28. 

 Kurvorna för <= 1-åringar är väldigt lika 
för båda älvarna, men att skillnaden mellan <=1-
åringar och >1-åringar är flera gånger större i 
Ljungan än för Byske älv Av figuren kan man 
också utläsa att gruppen >1 år är 20-30% av 
gruppen <=1år i Ljungan medan för Byske älv är 
resultatet omkring 70-80% i stora delar av mätpe-
rioden. 

4.6.2. Kritik från Fiskeriverket
Kritik som har framförts från Fiskeriver-

ket har velat ange ett ändrat biotopval som orsak 
till skillnaderna mellan kurvorna för Ljungan 
medan betydligt mindre av ändrat biotopval 
skulle äga rum i Byske älv. Den littertur som har 
anvisats är Karlström (1977). Någon senare rap-
port i samma ämne känner Biblioteket vid Söt-
vattenslaboratoriet inte till. I Karlströms rapport 
behandlas Ljungan eller Byske älv nästan inte 
alls

Karlström (1997) anser sig ha gjort en 
studie om biotopval av smolt i Kalix älv och fun-
nit låg förekomst av >1-åringar i biotopen grynna
och motsatt förhållande i biotopen fors. Eftersom 
dessa individer kan antas ha levt i ett annat områ-
de tidigare, anses de ha ändrat biotopval.

Den modell som framträder i Karlströms 
rapport är en rent statisk modell, där tätheten av 
de olika åldersklasserna mäts inom de skilda bio-
toperna. Studien rubriceras biotopval men jag 
anser att det endast är en deskription av tätheten 
inom olika biotoper. Resultaten presenteras i pro-
centuella fördelningar. Procent av vad anges ej 
men man kan räkna sig till att det är procent av 
fångade individer. Mortalitet och migration tas 
inte upp.

Av rapporten kan man inte dra slutsatsen 
att förekomst av >1-åringar inom biotopen fors 
enbart beror på en minskning av tätheten inom 
elfiskeområdet. Det kan mycket väl vara så att 
laxungar från ett betydligt större område utanför 
elfiskeområdet söker sig till biotopen och en kon-
centration av >1-åringar blir ett faktum.

Karlström har även undersökt tätheten av 
olika åldersgrupper av laxungar i förhållande till 
strömhastighet. Här har fyra älvar undersökts vid 
tillsammans åtta tillfällen. Här borde finnas en 
liknande fördelning som vid val av biotop. I stu-
dien uppnås signifikans endast vid två tillfällen 
och båda i en och samma älv. Karlström anser 
dock att tendensen är klar(!). Mortalitet och mig-
ration behandlas inte alls i rapporten.

Omdöme: Om båda dessa resultat ses 
måste man ifrågasätta om någon generalisering 
av resultaten i rapporten till Ljungan och Byske 
älv kan ske. 
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5.  Utsättning av yngel och smolt
Under årens lopp har laxyngel och smolt 

satts ut båda älvarna.  Syftet med utsättningarna 
har allt för litet diskuterats. Det har varit en själv-
klarhet att laxstammen skulle stärkas av utsätt-
ningarna. Med någon eftertanke kan man ju då 
jämföra fiskproduktionen med en fiskodlings-
anläggning. Skillnaderna är självklart många 
men likheter finns. Tyvärr har man i fiskodling-
arna många problem som inte bidrar till att stärka 
laxstammen och som då även skulle kunna mär-
kas i Ljungan.

5.1. Utsättningar
Ljungan

Utsättningarna började år 1990 och slu-
tade år 2004. Under åren 1990 till 1999 var anta-
let 30200. Under åren 2000 till 2004 utsattes ett 
något mindre antal. Totalt har 355500 satts ut i 
Ljungan. I Ljungan har endast 2-somrig fisk satts 
ut. En del av dessa kan tänkas vandra ut redan 
första hösten, men helt dominerande borde den 
del vara som vandrar ut efter elfiskena i septem-
ber. Åldersgruppen >1år skulle således ökas 
genom utsättningarna

 Byske älv
I Byske älv började utsättningarna år 

1988 och slutade 1996. Yngel, ensomrig, tvås-
omrig och smolt har satts ut. Helt dominerande 
har utsättningen av ensomrig fisk varit. Totalt har 
504615 satts ut. Utsättningarna redovisas till 
antal i Tabell 42, sidan 44.

Utsättning av lax har således varit omfat-
tande och borde ju ge något påverkan av de resul-
tat som redovisas vid elfisket. 

5.2. Regressionsmodell
För att pröva sambandet gör jag en reg-

ressionsmodell liknade den som använts tidigare 
men nu med ännu en oberoende variabel z.:

För att förenkla modellen har för Byske 
älv grupperna yngel, ensomrig och ettårig lagts i 
gruppen <= 1 år. Ljungans insättningar har lagts 
in i modellen för >1-åringar. I 13 år har insätt-
ningar gjorts men genom bortfall på grund av el-
fiske ej kunnat utföras återstår endast 8-poster 
där data kan bearbetas. 

 Eftersom endast Byske älv har haft 
insättningar som kan påverka antalet i gruppen 
<=1-år gör jag endast en test för Byske älv i 
denna grupp med nedastående modeller

5.2.1. Resultat
Resultaten av modellen Ekv. 6. visar 

ingen signifikant ökning av antalen i respektive 
grupp d.v.s. att påverkan av insättningarna i 
denna studie inte kan skiljas från noll. En regres-
sionsmodell Ekv. 7 med endast antal insatta som 
oberoende variabel ger inte heller något signifi-
kant resultat. Någon trend kan inte heller anges.

Omdöme: De data som finns i Ljungan 
och Byske älv kan inte läggas till grund för 
påståendet att insättningarna har ökat tätheten 
i respektive grupp. 
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6.  .Slutliga kommentarer
6.1. Fungerar elfiskemetoden?

I en granskning av elfiskemetoden bör 
man ju även använda sig av resultaten. 

•Om metoden inte kan mäta säkert, 
blir resultatet slumpmässigt och 
statistiskt får man så gott som 
aldrig ett signifikant resultat. 
Här visar materialet ingen signi-
fikans för Ljungan, men den 
visar en tydlig signifikans för 
Byske älv i flera fall. 

• Men att ingen signifikans finns kan 
också bero på att de sanna vär-
dena i älven varierar så mycket 
att det inte går att säga vare sig 
bäh eller buh med anledning av 
stickproven. I Ljungan har <=1-
åringar under lång tid legat över 
Byske älv. Metoden fungerar 
således både i Ljungan och 
Byske älv när det gäller <= 1-
åringar. 

• I Byske älv finns signifikans för 
utvecklingen av >1-åringar. I 
Ljungan finns ingen signifikans. 
Kan det då anses att Ljungan är 
så speciell att metoden fungerar 
för <=1-åringar i både Ljungan 
och Byske älv och för >1-åringar 
Byske älv men inte i Ljungan?

• Fiskeriverket i Härnösand menar 
att >1-åringarna i betydligt 
högre grad i Ljungan än i Byske 
älv söker sig till en annan biotop 
där de inte kunnat räknas . 
Relationen biotopval - mortalitet 
tas inte upp av Fiskeriverket 
eller Sötvattenslaboratoriet. Vid 
rankning av de variablerna 
visar det sig att mortaliteten har 
en mycket större vikt än biotop-
valet. Således står mortaliteten 
för en betydligt större del av 
minskningen än biotopvalet. 

• Om en metod genomgående ger 
antingen för låga eller för höga 
resultat s.k. bias, så ändrar det 
inte signifikansen i ett resultat. 
Om man jämför två resultat 

med samma bias skall biasen 
diskuteras för sig och jämförel-
sen för sig. Jämförelsen blir 
adekvat trots bias.

• Efter granskning av resultaten och 
dessa resonemang bör alltså 
metoden anses fungera hyfsat i 
båda älvarna. Någon bättre 
metod har heller inte tillämpats 
regelbundet i någon av älvarna.

Resultaten från båda älvarna visar att 
elfiskemetoden fungerar tillfredsställande.

6.2. Är laxen i Ljungan hotad?
Diagrammen och tabellerna tala egentli-

gen för sig själva, men det måste ändå sägas att 
analyserna i den här uppsatsen visar ett för 
Ljungan skrämmande resultat. 

Man kan med anledning av det stora kon-
fidensintervallen kanske påstå att det inte är 
någon risk för att laxbeståndet i Ljungan hotas, 
men då kan man också påminna om att det finns 
många älvar i Sverige som tidigare haft lax men 
sedan länge saknar bestånd. Med anledning av att 
de två älvarna har i princip lika stora bestånd av 
<= 1-årig lax kan man med klart stöd av analy-
serna hävda att överlevnaden av <=1-åringar är 
förödande dålig i Ljungan och inte kommer att 
ändras om inte kraftfulla åtgärder sätts in.

6.3. Vad kan orsakerna till den dåliga överlev-
naden tänkas vara?

Resultaten pekar entydigt på att orsaken 
till minskningen av vuxen lax i Ljungan inte 
beror på laxfällorna utan av den dåliga överlev-
naden av smolt. Problemet har under åren orsakat 
att Ljunganlaxen minskat även i Östersjön och 
därmed också fångsterna i laxfällorna. Det för-
hållandet gör det mindre troligt att någon föränd-
ring kommer att ske även om fällorna stängs 
såvida inte orsakena till den dåliga överlevnaden 
klarläggs och hanteras. Att ändra förhållanden i 
älven som ger en bättre överlevnad kan vara ett 
mycket stort och dyrbart projekt.

Visserligen kan man i jämförelse med 
Byske älv påstå att leken i Ljungan fungerat bra 
sett över hela mätperioden d.v.s. att uppgången 
av lekmogen lax varit tillfredsställande och att 
laxfällorna inte har utgjort något problem. Men 
klart är att endast ett fåtal personer kommer att ha 
nytta och glädje av den lax som fångas i en fälla 
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vid kusten. Lax fångad i älven ger nu och kom-
mer att i mycket högre utsträckning ge sysselsätt-
ning åt småföretag inom besöksnäringarna och 
redskapshandel. Dessutom en nyttig rekreation 
för en fritidsfiskande allmänhet. 

Redan i inledningen sades att uppsatsen 
inte vill ge någon förklaring till de 
beskrivningar som göres här. Det borde bli Fis-
keriverkets ansvar att klarlägga orsaksamban-
den. 

Hur står det egentligen till med vatten-
kvalitet; jordbruken använder konstgödsel 

Är syresättningen av vattnet god; vatten-
temperaturen stiger genom alla dammar och 
låg vattenföring. Med hög vattentemperatur 
minskar syresättningen

Det har påståtts att Ljungan har en lax-
stam som genetiskt sett är unik. Är inte den 
skyddad enligt internationella lagar?

6.4. Vad har gjorts för att freda laxen i 
Ljungan

Under de senaste åren har laxfiskarna 
tyckt sig märka att laxen Ljungan har starkt 
minskat i antal. Samtidigt har under samma tid en 
diskussion pågått i tidningspalterna och på Inter-
net, med deltagande av både sportfiskare och 
Länsstyrelsen, om hur situationen skall bedömas. 

Länsstyrelsens har härvid hävdat att 
laxen i Ljungan inte är hotad och således kan 
beskattas både utanför mynningen med laxfällor 
och i älven med nät. 

6.4.1. Länsstyrelsens åtgärder
Att i detaljgranska länstyrelsdens arbete 

för laxen i Ljungan går utanför vad uppsatsen vill 
behandla. Jag hoppas att det kommer att granskas 
inom en snar framtid av pressen och de nya myn-
digheterna.

Utanför älven finns två fredningsområ-
den till skydd för den i älven uppvandrande 
laxen, men inte heller här har laxen gått säker. 
Här har nämligen Länsstyrelsen utnyttjat lagens 
dispensmöjligheter så långt det går. Således har 
man beviljat dispens för ett 20-tal laxfällor inom 
det området. Dispens kan enligt författningen 
medges om det är av väsentlig betydelse för den 
sökandes försörjning vilket i dessa sammanhang 
betyder ett allvarligt ekonomiskt avbräck. I för-
hållande till området storlek kan det anses vara så 
mycket som vattnet kan bära även utan att det var 
klassat som skyddsområde.

Omdöme: Efter dessa bekedet måste 
man fråga om Länsstyrelsen har förstått vad 
fiskerilagens syfte är. Det verkar som Länssty-
relsen i första hand anser att inkomsterna för 
ett fåtal näringsidkare på deltid, är betydligt vik-
tigare än att följa lagens syfte att skydda laxen. 
Därför intresserar man sig först och främst för 
att fördela dispenser trots att lagen föreskriver 
att dispens kan endast ges en näringsidkare som 
lider allvarlig ekonomisk skada av ett förbud. 
Någon form av vetenskaplig grund för sina dis-
penser har man hittills inte varit intresserad av.
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7.   Övriga tabeller och figurer

Tabell 12: Redovisade el-fisken 1988 - 
2007 Ljungan

Lokalnamn Antal 
elfisken

Järnvägsforsen inre 9

Järnvägsforsen, yttre 9

Järnvägsforsen, norra 3

Dingersjöströmmen 4

Västboön 1

Nolbyströmmen, norra 5

Nolbyströmmen, yttre 8

Nolbyströmmen, inre 3

Allstaön 9

Grenforsen, Stocken 
norra

4

Grenforsen, Slåttholm 14

Grenforsen, Hallén 
norra

7

Krokforsen, södra 7

Tabell 13: Redovisade el-fisken 1988 - 2007 
Byske älv

Lokalnamn Antal elfis-
ken

Granhult 9

Siksjöbron 15a

Snatterbergs-
forsen

1

Långseleforsen 9

Trindselforsen 8

a. !7 elfisken redovisas för > 
1 åringar
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7.1. Deskriptiv statistik

Tabell 14: Ljungan. Deskriptiv statistik, elfiskad lax <= 1 år, åren 1990 - 2007. Årsmedelvärden

År N of 
Cases

Mini-
mum

Maxi-
mum

Arithmetic 
Mean

Standard Error of 
Arithmetic Mean

1988 3 0,600 22,300 9,133 6,679

1989 3 0,000 52,400 19,467 16,558

1990 3 0,000 16,500 7,067 4,908

1991 6 4,400 38,900 13,350 5,203

1994 4 0,000 11,300 5,325 2,955

1995 4 2,300 31,100 9,725 7,127

1996 3 6,100 11,500 8,667 1,565

1997 6 5,800 54,800 19,567 7,560

1999 5 0,000 40,400 17,440 6,757

2002 8 0,800 105,700 24,275 12,145

2003 8 3,000 24,400 11,563 2,940

2004 5 0,900 8,600 5,540 1,435

2005 9 14,700 83,20 45,311 7,945

2007 8 0,400 9,100 3,250 1,119
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Figur 38.  Ljungan. Regression Elfiskad lax <= 
1-år under perioden 1988 - 2007. OBS. Skalan 
är olika i figurerna.

Figur 39.  Ljungan. Regression Elfiskad lax <= 
1-år under perioden 1988 - 2007. År 2005 ej 
medräknat
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Tabell 15: Byske älv. Deskriptiv statistik, elfiskad lax <= 1 år, åren 1990 - 2007. Årsmedelvärden

År NofCases Mini-
mum

Maxi-
mum

Arithmetic-
Mean

SE of 
Arithm 
Mean

1990 2 0,000 1,800 0,900 0,900

1991 1 0,000 0,000 0,000.

1994 1 2,700 2,700 2,700.

1995 1 6,400 6,400 6,400.

1997 4 3,000 25,30 14,950 4,599

1999 4 2,600 26,50 13,650 5,688

2000 3 6,600 16,60 12,133 2,936

2002 4 0,000 20,00 13,750 4,624

2003 4 3,000 54,10 30,775 10,82

2004 4 0,000 19,30 12,600 4,389

2005 4 2,200 66,70 28,325 14,11

2006 4 3,700 23,00 12,867 5,592

2007 4 3,700 17,00 8,367 4,321
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Figur 40.  Ljungan Residualer vid regression 
täthet <=1-åringar - år nr

Figur 41.  Byske Älv Residualer vid regression 
täthet <=1-åringar - år nr. 
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Tabell 16: Ljungan. Deskriptiv statistik, elfiskad lax >1 år, åren 1988 - 2007. Årsmedelvärden

År N of 
cases

Mini-
mum

Maxi-
mum

Arithmetic 
Mean

Standard error of 
arithmetic mean

1988 3 0,4 4,2 1,73 1,23

1989 3 1,1 9,5 5,5 2,43

1990 3 0,5 12,1 5,6 3,42

1991 6 0 1,5 0,33 0,25

1994 4 0 1,5 0,6 0,32

1995 4 0 2,4 0,7 0,57

1996 3 2,2 7,2 5,53 1,67

1997 6 1,1 4,7 2,13 0,54

1999 5 0,5 35 7,92 6,78

2002 8 0 14,6 2,63 1,75

2003 8 0 0,7 0,21 0,09

2004 5 0 6,3 2,48 1,17

2005 9 0 7,8 2,32 0,86

2007 8 0 8,3 1,58 0,97

Figur 42.  Ljungan Residualer vid regression 
täthet >1-åringar - år nr

Figur 43.  Byske älv.Residualer vid regression 
täthet >1-åringar - år nr.
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Tabell 17: Byske älv. Deskriptiv statistik, elfiskad lax >1 år, åren 1988 - 2007. Årsmedelvärden

ROW$ N MINI-
MUM

MAXI-
MUM MEAN STANDARD_ER

ROR

1982 1 7,800 7,800 7,800 .

1986 3 2,900 6,600 4,700 1,069

1987 1 0,300 0,300 0,300 .

1989 2 0,500 2,800 1,650 1,150

1990 1 3,000 3,000 3,000 .

1991 2 0,300 3,000 1,650 1,350

1992 1 5,100 5,100 5,100 .

1994 1 3,900 3,900 3,900 .

1995 3 2,500 5,800 3,633 1,084

1996 3 2,500 10,800 7,000 2,421

1997 3 4,200 5,400 4,667 0,371

1998 1 12,700 12,700 12,700 .

1999 3 6,300 22,900 17,067 5,390

2000 3 1,300 24,500 12,967 6,698

2001 2 0,700 9,200 4,950 4,250

2002 4 0,600 15,600 8,300 3,205

2003 4 0,600 13,200 6,825 2,615

2004 3 7,900 13,300 11,500 1,800

2005 3 5,500 20,000 14,367 4,487

2006 3 5,500 40,600 23,433 10,140

2007 2 7,900 8,500 8,200 0,300
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7.2. Lax <= 1år

Tabell 18: Ljungan och Byske älv, lax <= 1 år 
t-test av skillnaden mellan medelvärden

e-log
kon-

verterata

a. Formeln reell diff.% = 100(ediff -1) 
används vid konvertering av e-log-
värdet.Resultatet av t-testet visar att 
medelvärdet för Ljungan har varit 
39% högre än för Byske älv. Konfi-
densintervallet är inte skilt från noll 
och således är skillnaden inte statis-
tiskt signifikant.

Difference in 
Means 

 0,328 39% större

95,00% Confi-
dence Interval 

-0,126 to 
0,782

-13% to
54%

t  1,431

df  119,000

p-value  0,155

Tabell 19: Lax <= 1 år OLS-regression 
ln(antal+1) - År nummer

 Ljun
gan

Ljun
gana

Byske 
älv

Ljung
an år 
1999 - 
2007

N 75 66 40 34

Multiple 
R

0,118 0,66  0,445 0,428

Squared 
Multiple 

R

0,014 0,004  0,198 0,183

Stand 
Error of 
Estim.

1,165 1,089  1,052 0,998

a. År 2005 ej medräknat
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Figur 44.  Ljungan. Residualer vid regression 
<=1 år, årk (oberoende) och Ljungan >1 år, årk+1 
(beroende)

Figur 45.  Byske älv Residualer vid regression 
<=1 år, årk (oberoende) och Ljungan >1 år, årk+1 
(beroende)



Tabell 20: Ljungan, lax <=1-år OLS-regression 
ln(antal+1) - år nummer

Effect Coeff Std 
Error t p-

value

CONST 1,971 0,304 6,493 0,000

YEAR 0,023 0,023 1,013 0,314

Tabell 21: Ljungan, lax <=1-år OLS-regression 
ln(antal+1) - år nummer. År 2005 ej medräknat

Effect Coeffi-
cient

Stan-
dard-
Error

t p-value

CON-
STANT

2,183 0,288 7,573 0,000

YEAR-
NUM

-0,012 0,023 -0,528 0,599

Tabell 22: Lax <= 1 år Test av autokorrelation vid 
OLS-regression ln(antal+1) - År nummer

Ljun
gan

Ljung
ana 

Ljung
an år 
1999 - 
2007a 

Byske 
älv

Durbin-
Watson 

DStatistic

1,62b 1,12c 2,01d  1,09e

Område 
m. möjlig 
autokorr

1,59 - 
1,65

1,56 - 
1,63

1,48 - 
1,57

a. År 2005 ej medräknat
b. Ljungan visar: Möjlig autokorrelation
c. Ljungan visar: Autokorrelation 
d. Ljungan år 1999 - 2007 visar: Ingen auto-

korrelation
e. Byske älv visar: Autokorrelation

Tabell 23: Ljungan lax <= 1 år. OLS-regression 
ln(antal+1) - År 1999 - 2007. År 2005 ej medräknat.

Effect Coeffi-
cient

Std. 
Error t p-

value

Konstant 2,982 0,394 7,561 0,000

År num-
mer

-0,181 0,067 -2,681 0,012

Tabell 24: Byske älv. Lax <= 1 år. OLS-regression 
ln(antal+1) - År nummer

Effect Coeffi-
cient

Std. 
Error t p-

value

Konstant 0,100 0,708 0,141 0,889

År num-
mer

0,107 0,035 3,062 0,004
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7.3. Tidsserieanalys <=1 år
Time Series: Box-Jenkins ARIMA Mod
Time Series: LOG
Time Series: DIFFERENCE
Time Series: Box-Jenkins ARIMA Model
Final Value of MSE is 0,475

Tabell 25: Ljungan. Lax <= 1år. Estimat vid 
ARIMA

Type Esti-
mate ASE

95% Conf- 
Interv.

Lower   Upper

AR -0,471 0,491 -1,512 0,570

MA 0,231 0,370 -0,554 1,015

MA 0,622 0,303 -0,021 1,264

Tabell 27: Byske älv. Lax <= 1år. Estimat vid 
ARIMA

Type Esti-
mate ASE 95%Conf Interv

Lower Upper

CONST 0,218 0,196 -0,209 0,645

MA 0,289 0,225 -0,202 0,779

MA -0,969 0,027 -1,027 -0,911

Tabell 26: Ljungan. Prognos lax <= 1 år 2008 - 
2012. 

År Prognos
95%Predic.Interv

.
Låg   Hög

2008 10,005 2,591 38,631

2009 13,375 3,266 54,779

2010 11,666 2,848 47,779

2011 12,442 2,997 51,646

2012 12,070 2,896 50,307

Tabell 28: Byske älv lax <= 1 år. Prognos år 
2008 - 2012. 

Period Fore-
cast

95% Predict. 
Interval

Lower Upper

2008 10,391 4,063 26,572

2009 7,629 2,410 24,147

2010 9,487 1,345 66,932

2011 11,798 0,958 145,366

2012 14,673 0,756 284,805



41

7.4. Lax >1 år

Tabell 29: Ljungan och Byske älv, lax >1 år t-
test av skillnaden mellan medelvärden

e-log

Difference in Means 1,124a,

a.Formeln reell diff.% = 100(ediff -1) används 
vid konvertering av e-logvärdet till procent. 
Resultatet av t-testet visar att Byske har under 
perioden haft en täthet som är 207% av Ljun-
gans. Konfidensintervallet ligger mellan 127 och 
316%.

95,00% Confidence 
Interval 

0,825 to 1,422

t  7,45

df  122

p-value  0,000

Tabell 30: OLS-regression lax >1 AR nummer.

Ljungan
1988 - 2007

Byske älv
1986 - 2007

N 74 48

Multiple R 0,102 0,433

Squared 
Multiple R

0,010 0,188

Std Error 
of Estim

0,741 0,781

Tabell 31: Ljungan.OLS-regression lax >1 år - 
år nummer. 1988 -2007

Effect Coeff Std 
Error t p-

value

CONST 0,933 0,193 4,828 0,000

YEAR -0,012 0,014 -0,867 0,389

Tabell 32: Byske älv.OLS-regression lax >1 år - 
år nummer. 1986 -2007

Effect Coeff Std 
Error t p-

value

CONSt 0,881 0,344 2,562 0,014

YEAR 0,059 0,018 3,261 0,002

Tabell 33: Lax > 1 år. Durbin Watsons test för 
autokorrelation

Ljungan Byske älv

Durbin-Watson 
D Statistica

1,552b 1,902c

First Order 
Autocorrelation

0,224  0,03

Osäkert område
1,598 - 
1,652

1,475 - 
1,566

a. Se Tabell 22: sidan 39
b. Ljungan visar: autokorrelation
c. Byske älv visar: Ingen autokorrela-

tion
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7.5. Tidsserieanalys >1 år 
Time Series: Box-Jenkins ARIMA Mode
Time Series: LOG
Time Series: DIFFERENCE
Time Series: Box-Jenkins ARIMA Model

Final Value of MSE is 1,413
T

Time Series: LOG

Time Series: DIFFERENCE
Time Series: Box-Jenkins ARIMA Model

Final Value of MSE is 0,313

Tabell 34: Ljungan, lax >1 år. Estimat vid 
ARIMA 

Type Esti-
mate ASE 95% Confid Interv

 Lower Upper

MA 0,452 0,328 -0,238 1,142

Tabell 35: Ljungan, lax >1 år. Prognos 
2008 - 2012

Period Fore-
cast

95%Predict. 
Interv.

Lower Upper

2008 1,705 0,166 17,520

2009 1,705 0,120 24,296

2010 1,705 0,089 32,499

2011 1,705 0,069 42,346

2012 1,705 0,054 54,073

Tabell 36: Byske älv. Lax >1 år. Estimat vid 
ARIMA

Type Esti-
mate ASE

95%Confid. 
Interv

Lower Upper

CONST 0,111 0,081 -0,060 0,282

AR -0,671 0,251 -1,204 -0,139

Tabell 37: Byske älv. Prognos lax > 1 år 2008 - 
2012 

År Prognos
95%Predict. 

Interv.
Lower Upper

2008 17,842 5,958 53,427

2009 10,940 3,449 34,707

2010 16,973 4,035 71,386

2011 14,120 3,062 65,127

2012 17,849 3,258 97,795
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7.6. Samband mellan grupperna

Tabell 38:  OLS-regression <=1-åringarår k 
(beroende variabel) och >1-åringar år k+1 

(oberoende variabel)

Ljungan Byske älv

N 35 26

MultipleR 0,024 0,722

SqrdMultiple R 0,001 0,522

Adjusted Sqrd 
Multiple R

0,000 0,502

Std Error of 
Estimate

0,818 0,589

Tabell 39: Byske älv. OLS-regression <=1-
åringarår k (oberoende variabel) och >1-åringar 

år k+1 (beroende variabel)

Effect Coef
f

Std 
Error t p-

value

CONST 0,988 0,262 3,774 0,001

ln(antal 
<=1 år+1)

0,502 0,098 5,118 0,000

Tabell 40: Ljungan. OLS-regression <=1-
åringarår k (beroende variabel) och >1-åringar 

år k+1 (oberoende variabel)

Effect Coeff
Std 

Erro
r

t p-
value

CONST 0,860 0,314 2,743 0,010

ln(antal 
<=1 år+1)

0,018 0,129 0,138 0,891

Tabell 41: Durbin Watsons test för 
autokorrelation vid OLS-regression <=1-
åringarår k (oberoende variabel) och >1-

åringar år k+1 (beroende variabel). 

Ljungan Byske älv

Durbin-Watson 
D Statistica

a. Se Tabell 22: sidan 39

1,552b

b. Ljungan visar: Ingen autokorrelation

1,902c

c. Byske älv visar: Ingen autokorrela-
tion

First Order 
Autocorrelation

0,224  0,03

Osäkert område
1,402 - 
1,519

1,302- 
1,416
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7.7. Utsättning av lax

Tabell 42: Utsättning av laxyngel i Ljungan och Byske älv åren 1988 - 2007

År Ljung
an

Byske älv

Yngel 1-
somr

1-
årig

smol
t

1988 27000 1000

1989 21000 5110 2100

1990 30200 16750 

1991 30200 106 28000

1992 30200 8800 27165 

1993 30200 13690 

1994 30200 60000

1995 30200 10200
0 

1996 30200 92000

1997 30200

1998 30200

1999 30200

200
0

2520
0

200
1

1510
0

200
4

1320
0

Sum
ma

35550
0

S:a <= 1år 
447350

S:a > 1 år 
57265

Total 
Ljungan
355500

Total Byske älv
504615
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Olov Berlin föddes och växte upp i 
Härnösand. Student 1953. Tandläkarexamen i Malmö. 
1958. Jobbade 1959 till 1969 i Sundsvall och Nju-

runda. Mina barn föddes i 
Sundsvall och Njurunda. 
Under den tiden kände jag 
att jag skulle följa min fars 
och även min brors exem-
pel och lära mig flugfiske. 
Det var en tid då endast 
Sune Blomqvist tog lax 
Flugspön av glasfiber sål-
des i affärerna, men skulle 
man ha ett användbart, 
måste man skaffa ett av 
splitcane. Det fanns en 

fantastisk spöbyggare i Örnsköldsvik som hette Lars 
Lönn. Jag köpte ett av honom som ansågs underbart. 
Lina 7 - 8, enhandsspö, med en topp som inte vibrerade 
alls på samma sätt som ett glasfiberspö. Det var alltså 
harr och öring som var aktuellt. Jag minns att harrfisket 
i augusti var fantastiskt nere i Mjösund. En harr kunde 
stiga från flera meters djup och ta en torrfluga, helt 
överraskande. Lax fiskades inte mycket av sportfis-
karna. 

Jag byggde 1966 en villa i Mjösund och bodde 
således nära älven. Men livet måste gå vidare så jag 
flyttade till Östergötland 1969. Det var jobben i Linkö-
ping som drog. Jag blev klinchef senare cheftandläkare 
och distriktsamordnare i Linköping - Kisa - Åtvidaberg 

åren 1969 - 1984. Åren!984 - 1989 jobbade jag som 
tandvårdschef i Jämtland. Till sist tillbaka i Linköping 
1989 - 1994. Nu som pensionär är jag tillbaka i 
Härnösand. Under alla år glömde jag aldrig Ljungan 
och tog ofta en tur dit under sommaren. Nu var det lax 
med 2-handspö som gällde. Sportfiskarna i Ljungan 
hade utveckat en fantastisk teknik som jag inte sett 
annanstans, och ändå har jag varit vid fyra laxälvar i 
Norge. Jag tror att om man samlar ihop de 10 skickli-
gaste Ljunganfiskarna så har man kanske också funnit 
de tio skickligaste i Sverige. Mitt resultat av fisket var 
uselt!

Utom en massa utbildningar inom professio-
nen har jag på sidan om jobbet ständigt “pluggat”. 
Vetenskapsteori och statistik har jag läst vid Stock-
holms universitet, Linköpings universitet och Nordiska 
Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Utbildningar och 
jobb med epidemiologi innehåller tunga statistikavsnitt 
som är väldigt lika de som presenteras i den här rappor-
ten. Flera utredningar och problemlösningar har jag i 
jobbet kunnat genomföra med hjälp av dessa kunska-
per. Men jag har ingen akademisk examen i de här 
ämnena, bara en massa betyg. 

Av intresse för Laxen i Ljungan kom jag på att 
Fiskeriverkets databas på nätet innehöll gott om data 
från elfiske i Ljungan som inte hade bearbetats, så jag 
kunde inte låtas bli att göra ett försök att klarlägga 
vad 20 års elfiske egentligen sade om Laxen i 
Ljungan. 
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