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Genetisk kartläggning av befintliga öringstammar i 
Hedströmmens vattensystem
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Utlåtande från genetikerna:

”Den viktigaste slutsatsen blir att man 
bör upphöra med att släppa ut fisk från 
odlingar i Hedströmmen, särskilt av 
Konnevesistam. Detta för att skydda de 
lokala öringpopulationer där det inte 
verkar finnas påverkan av 
fiskutsättningar.”
Källa: Johan Östergren Inst. för akvatiska resurser, SLU.



Ett verktyg för att prediktera 
öringförekomst

 > 80 % träffsäkerhet (+)
 Habitat storlek (+)
 Proportionen passande habitat inom 

respektive vattendragssektion (+)
 Andelen sjöinslag (+)
 Avståndet till närmsta uppströms 

liggande damm (+) 

Akvatisk bristanalys för 
öring i Hedströmmen

Förr Nu Senare

Tröskelvärde

Hur mycket är nog?

Törnblom, J. Angelstam, P., Degerman E., Tamario, C. 
2017. Prioritizing dam removal and stream restoration
using critical habitat patch threshold for brown
trout (Salmo trutta L.): a catchment case study
from Sweden. Ecoscience p. 1-10.



Aktuellt på demonstrationssträckan 2012-2013: 
Installation av lekgrus och död ved samt studier av 
lövförnans betydelse jämfört med barrförna.

50 m3

lekgrus

25 m3

lekgrus

25 m3

lekgrus







En utmaning att installera anpassade bryggkonstruktioner 
som även kan tjäna som skydd och ståndplatser för den lite 

större öringen – utformning, hållbarhet, miljöpåverkan, val av 
virke, funktion och design?

Ca 2 m.

0,5 -1,0 m

Från ovan

Tvärsnitt Framifrån

Strömriktning



Innovation och demonstration!





En student som “designar” en 
funktionell struktur av död ved 
för att installera på 
demonstrationssträckan



”The classic Wisconsin cover log”



Lekgrus!



Informationsskyltar för besökaren



Seminarium och redovisning 
av studentposters ute i fält



Lokal förankring, engagemang 
och delaktighet!



Kommunekologer m.fl.



Fortifikationsverket



Indiska skogstjänstemän för 4:e 
året…



Forskargruppen med gäster från Skottland



Ryssland, Vitryssland och Baltikum - 2014



Studenter från USA



Lärare från Klockarbergsskolan 
i Skinnskatteberg



Ledningskansliet för hela SLU







”För att överhuvudtaget bry sig måste man 
få information, kunskap och insikt…”









The Provo River Restoration 
Project

”The rebirth of a river”













Tailwaters - restaurerade vattendrag 
med ”funktionella” infrastrukturer



”Multiple use” – många anspråk



Provo River vs Hedströmmen
Provo River – ”Blue Ribbon Fishery”- 4500 öringar/”mile”

 2797 öringar/km
 2,8 öringar/m
 38 öringar/100 m2

Hedströmmen – 2011
 398 öringar/km
 0,4 öringar/m
 4,5 öringar/100 m2

Hedströmmen – 2012  
 602 öringar/km
 0,6 öringar/m
 6,8 öringar/100 m2

Hedströmmen – 2013 
 1309 öringar/km
 1,3 öringar/m
 14,8 öringar/100 m2

Hedströmmen – 2014
 1231 öringar/km
 1,2 öringar/m
 14,2 öringar/100 m2

Hedströmmen – 2015
 983 öringar/km
 1,0 öring/m
 11 öringar/100 m2

Hedströmmen - 2016
 1790 öringar/km
 1,8 öringar/m
 20 öringar/100 m2



”Where There are Trout,
There’s Hope”

(John Gierach in Fly Fishing Small Streams)

Thank You!

johan.tornblom@slu.se

mailto:johan.tornblom@slu.se
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