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ABSTRACT: Population dynamics of Gyrodactylus salaris on wild Atlantic salmon, Salmo salar, in the river
Ätran and Högvadsån at the swedish westcoast was studied from spring 1991 to december 1995. Salmon parr
were infected shortly after hatching during their first summer. The parasite abundance increased during spring
and autumn. The prevalence of the 1991 year class was 100% in Högvadsån. Smolt and precocious males showed
generally high infection intensities. Infection intensities varied videly, the maximum infection on a single fish was
1721 individuals.The mean intensity exeeded 100 G.salaris per fish in seven different samples in Högvadsån.
During the warm summer in 1994, with water temperatures above 20 degrees Celsius, a collapse in the G.salaris
population was registred. It is concluded that G.salaris is not endemic to Ätran and has been recently introduced,
probably by farming activities. G.salaris is supposed to be the major factor inducing decreased survival of parr,
which is less than 5% between 1st and 2nd summer fry. Electrofishing at Ullared in 1996 showed densities of 2nd
summer parr of 2/100 m2 which is 90% below middeldensities for the investigationperiod 1964-1996. Spawning
and smolt migrations are reduced ca 80% in Högvadsån during the last ten years. G.salaris has not previously
been considered to have production limiting effects on swedish atlantic salmon stocks.

INLEDNING
Ätranlaxen utgör en av Sveriges viktigaste
och mest ursprungliga atlantlaxstammar då
den i mycket ringa omfattning utsatts för
odlingsverksamhet.
Ätranlaxen
är
genetiskt unik och har gener som påminner
om amerikanska laxbestånds. (Jansson et al
1989).

En omfattande vattenkraftsutbyggnad i
början på seklet (Hultberg, Alenäs 1996)
begränsade kraftigt tillgänliga reproduktionsområden för lax i Ätran. (von Post
1996).
Laxen i Högvadsån drabbades under 1970talet hårt av försurningsskador. Ett av
världens mest omfattande kalkningsprojekt
i rinnande vatten startades 1978 i
Högvadsån (Edman et al 1988 ).Detta blev

avgörande för bevarandet av Ätrans unika
laxstam
(Alenäs
1994).
Laxens
lekvandring till Högvadsån ökade kraftigt
under en tioårsperiod efter insatt kalkning.
(Carlsson 1992).
Överlevnaden av laxyngel i Högvadsån har
dock minskat påtagligt från 1985 och
smoltutvandringen har legat på en låg nivå
från 1989. (Dellefors, Faremo 1996).
Falkenbergs kommun tog 1991 initiativ till
här presenterade undersökningar som ett
led i att finna en orsak till den försämrade
överlevnaden av laxyngel i Högvadsån.
1991 påbörjades i samarbete mellan
Stockholms Universitet och Falkenbergs
kommun
undersökningar
av
den
parasitiska haptormasken Gyrodactylus
salaris
i
Ätrans
vattensystem.
Sportfiskarna har deltagit i arbetet från
1993.
Högvadsåundersökningarna är de första
svenska studier som indikerar att
Gyrodactylus salaris kan vara en
produktionsbegränsande
faktor
i
viltlevande laxbestånd i Sverige.
Norska laboratorieförsök visar att baltisk
lax från ryska sidan östersjön (Nevalax)
har viss resistens mot Gyrodactylus.
(Bakke et al. 1992). Samma försök visar att
svensk baltisk lax (Indalsälvslax) i detta
avseende mera liknar norsk atlantlax, som
har hög prevalens, infektionsintensitet och
dödlighet för Gyrodactylus.
MATERIAL OCH METODER
1.
Undersökta
delar
av
Ätrans
vattensystem: Parr från Högvadsån vid
Ullared, smolt från Nydala kvarn.
Parr från biflöden: Fageredsån vid
Fridhemsberg och Lillån vid Vessigebro.
Parr från Ätrans huvudfåra uppströms
Vessigebro vid Fors.
2. Tid för undersökningarna:

Provtagningar har om möjligt utförts
a. efter varm period b. efter kall period.
3.Vattenförhållanden:
Vattenföring:
Mätningar
utförs
kontinuerligt av SMHI med skrivande
pegel vid Pepparforsen nedströms Ullared.
Vattentemperatur mäts dagligen vid
Nydala kvarn under tiden för laxens
uppvandring och tiden för smoltens
utvandring.
Kalkningsåtgärder och vattenkemiska
effekter följs enligt kalkningsplaner och
undersökningsprogram
fastställda
av
länsstyrelsen i Hallands län.
4. Fiskmaterialet: a. Fångst av laxungar:
Elfiskemetodik enligt länstyrelsen i
Hallands län (Schibili 1996) och Dellefors
& Faremo (1996) har följts.
b.
Behandling
av
laxungar
för
Gyrodactylusundersökningar:
Insamling, transport och förvaring av
levande fisk har skett enl. särskild manual
(Malmberg 1996).
c. Antal undersökta laxungar:
Om möjligt 5/10 exemplar per fångstlokal
och årsklass.
d. Protokollföring: Fenor (huvud och i
många fall kroppen) av just avlivade
laxungar har undersökts i preparerlupp,
antal maskar per kroppsdel räknats och
införts på särskillt protokoll.
5. Behandling av erhållna data:
Prevalence, (procent infekterade fiskar per
undersökningstillfälle), abudance (medeltal
av tot. antal maskar per undersökt fisk) och
medelintensitet (Margolis et. al 1982) har
framräknats för olika undersökningstillfällen. Erhållna data har lagrats på dator
i Microsoft Excell 5 för vidare behandling.
Resultat
från
undersökningarna
i
Ätransystemet och andra Västkustälvar har
presenterats i tryck (bl. a. Malmberg et al
1995) och muntligt vid symposier (bl.a
Finland, 1996, Norge 1997) och/eller i
posterform (Island 1994).
RESULTAT

(Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957
förkortas nedan till G.s.)
Stora individuella skillnader
Intensiteten i G.s. förekomsten varierar
mycket dels mellan enskilda fiskar och dels
mellan olika årstider. Vid sju provtillfällen
har abundansen (räknat som medelvärde)
överstigit 100 G.s. per fisk. Högsta
intensiteterna
har
förekommit
vår/försommar och höst/vinter. Enstaka
fiskar har haft över 1000 G.s. per fisk med
max. värde på 1721 på en ettårig fisk 1 juni
1995.
Under
perioder
med
hög
vattentemperatur som somrarna 1994 och
1995 har intensiteten varit låg med enstaka
(0-10) G.s. per fisk. Generellt sett är
intensiteten högst på tvåsomrig fisk, något
lägre på ensomrig fisk och lägst på de
äldsta tre och fyrsomriga fiskarna. Detta
kan exemplifieras med provtagningen nov.
1993 då abundansen för 0+,1+,2+ och 3+
var resp. 157, 383, 29, 40 G.s. per fisk.
Yngel infekteras kort efter kläckning
Nyckläckta laxungar (2,9-3,2cm) från
21,22 maj 1991 var ej infekterade med G.s.
medan ettåriga fiskar från samma tillfälle
var bärare av G.s. (prevalens 67%). 1991
års laxyngel hade därefter vid samtliga
provtagningstillfällen (maj 91-nov93) en
100%-ig prevalens. Nästa årsklass (1992)
undersöktes ca en månad senare dvs 23
juni 1992 och hade då en längd av 3,8-4,1
cm. Dessa fiskar visade en 100%-ig
prevalens för G.s. Ett nykläckt yngel
(3,1cm) från 1 juni 1995 saknade G.s.
medan ettåriga fiskar samtidigt visade
100%-ig prevalens. Dessa resultat antyder
att nykläckta laxyngel i Högvadsån
infekteras av G.s. redan under sin första
sommar kort efter kläckning.
Leklax kan sprida G.s.
I nov.1993 undersökte SVA lekvandrande
lax från Ätran vid laxtrappan i Herting ca
2 km från havet. Förekomst av G.s. kunde
konstateras på dessa lekvandrande fiskar

som alltså kan utgöra en spridningskälla
för
G.s.
i
Ätrans
vattensystem.
Undersökningen visar också att G.s.
förekommer i Ätrans huvudfåra mellan
havet och Herting.
Smolt och precocious males
Smolt och lekmogna hanar (precocious
males) har i Högvadsån visat sig ha förhöjd
infektionsintensitet (Malmberg 1991)
vilket också antas kunna öka G.s.
spridningsmöjligheter
inom
vattensystemet.
Utbredningsmönster hos G.s .
Vid den första undersökningen av Ätrans
huvudfåra anträffades inga G.s. Senare har
en sparsam förekomst kunnat påvisas.
Undersökningar av Högvadsåns biflöden
visade en lägre förekomst av G.s än
huvudfåran. Sommaren 1994 när inga G.s.
anträffades i Högvadsåns eller Ätrans
huvudfåra kunde masken dock påvisas i
undersökta biflöden. Detta indikerar att
biflödena tidvis kan utgöra en reservoar för
masken och vara en spridningskälla för
G.s.
i
hela Ätransystemet. Hela
flodsystemet måste därför ingå i en
monitoring av G.s.
DISKUSSION
Infektion och spridning
Högvadsån kan ha blivit smittad av G.s.
under 1980-talet när laxparr och smolt från
G.s.-smittad odling utplanterades vid
Herting och Nydala. Uppströms spridning i
vattensystemet kan bl.a. ha orsakats av
uppvandrande lekfisk så som antas ha skett
i den norska älven Vefsna. (Johnsen och
Jensen 1988). Efter det att G.s. konstaterats
i Vefsna dröjde det 6 år innan ettåriga
yngel (1+) uppvisade 100%-ig prevalens
för infektion. (Johnsen och Jensen 1988). I
Högvadsån visar 1+ laxyngel vid Ullared
100% prevalens åren 1991,92 och 93. Om
Högvadsålaxen ej visar en större prevalens
för infektion än Vefsnalaxen kan detta

Odlingseffekter
I Norge menar man att förutom
introduktion av parasiten kan effekter av
odling och utsättning på laxens genetik och
demografi vara alternativa orsaker till
epidemiska utbrott av G.s. (Halvorsen,
Hartvigsen 1989). Högvadsån har en av
sveriges mest ursprungliga laxstammar där
odling förekommit i mycket ringa
omfattning. Däremot har andelen odlad lax
Fångst av atlantlax
Norska älvar
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Infektionsgrad 0 : Ingen infektion
Infektionsgrad 1: Liten infektion. Upp till
10 parasiter per laxunge.
Infektionsgrad 2: Medelinfektion. Mellan
10-100 parasiter per laxunge.
Infektionsgrad 3: Stor infektion. Över 100
parasiter per laxunge.
Hög infektion i Högvadsån
Ätranlaxens infektionsbenägenhet för G.s.
är den största av hittills undersökta svenska
laxbestånds. Högvadsån har enligt DN:s
indelning i fyra infektionsgrader haft stor
infektion av G.s. vid sju provtagningstillfällen. I slutet av april 1993 var
Högvadsåns årsungar kraftigt infekterade
med i medeltal 364 G.s. per yngel. Även
under hösten 1993 var infektionen fortsatt
hög. Sommaren och hösten 1994 sjönk
intensiteten drastiskt till endast 0-1 G.s. per
fisk. Appelby och Mo (1997) beskriver
från Batnfjordselva hur sådan tidig
vårinfektion kan leda till hög dödlighet för
de mest infekterade värdarna. Påföljande
kollaps i parasitpopulationen hänför de till
en kombination av värdmortalitet då de
mest resistenta individerna överlever och
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Infektionsgrad
I DN-notat nr 2 1995 gör direktoratet för
naturförvaltning i Norge en värdering av
infektionsgraden av G.s. i norska älvar.
Infektionsgraden beskrivs i fyra nivåer
med följande indelning:

Införd parasit
Högvadsån visar stora variationer i
parasitförekomst under de undersökta åren
1991-95. Appelby och Mo (1997) säger att
orsakerna till de stora till synes
slumpartade
variationerna
i
G.s.
populationsdynamik mellan olika år är
okända. Detta indikerar enligt Anderson
och May (1978) ett instabilt förhållande
mellan G.s. och atlantlax vilket i sin tur
tyder på ett relativt nytt värd parasitförhållande. Detta kan således
indikera att även Högvadsån har ett nytt
värd - parasitförhållande dvs. en i sen tid
införd parasit som ej är endemisk för
Högvadsåns atlantlaxstam. Laxparren i
Högvadsån har, liksom laxen i drabbade
norska älvar, de senaste åren haft en
signifikant minskad överlevnad. (Dellefors,
Faremo 1996).

0

Abundansen av parasiter ökar i Högvadsån
från låg under sommaren till hög under
hösten när vattentemperaturen sjunker från
ca. 20 grader till ca. 10 grader. Detta
överensstämmer med norska studier i
Batnfjordselva (Appelby 1997). I Batnfjordselva var det endast tre av 221
årsungar som ej infekterats. Ett av dessa
var ett nyligen kläckt årsyngel på 2,8cm
längd. (Mo 1992). Därefter infekterades
ynglen, liksom i Högvadsån, under första
sommaren.

reducerad reproduktion hos G.s. pga
olämplig reproduktionstemperatur. Låga
sommarvärden förklarar de bla med att
fisken vid högre temperatur har ökad
immunologisk aktivitet i slemhinnorna
vilket i sin tur leder till lägre
parasitöverlevnad.

Index

indikera att infektio-nen av Högvadsån
skett 1985 eller tidigare.

ökat drastiskt på västkusten under senare
år. Andelen vildlax i sportfiskefångsten i
hallands åar har mellan 1980-1996 minskat
från över 90% till ca 40%. (Schibli 1997).
Fångstutveckling i infekterade älvar
För norska G.s. infekterade älvar har man
beräknat ett index för fångstutveckling
efter infektion. (Krokan 1994). Indexet
bygger på fångstutvecklingen i 8 älvar där
G.s. blev påvisad 1980. Som referens har
man använt fångsten i ”friska” älvar under
perioden. Räknas index ut för fångst i
laxfällan i Nydala i Högvadsån åren 19861996 med 1986 som basår satt till 100%
fås följande kurvor:
Högvadsån har tidigare bedömts kunna ha
en smoltproduktion på ca 40 000 smolt
(Alenäs et al 1995). 1986 har valts som
basår då kalkningen 1978 successivt
inneburit en förbättrad smoltproduktion
som 1986 beräknats till ca 20 000 smolt.
Den låga fångsten 1989 (år 3) har
beskrivits vara orsakad av en smoltdöd pga
algblomning i havet våren 1988 (Fleischer
et al 1995). För Högvadsålaxen har för
övrigt visats en signifikant bättre
återvandring från havet under perioden
1955 till 1995 (Dellefors, Faremo 1996)
varför en minskad laxuppvandring ej
generellt kan sägas orsakad av försämrade
överlevnadsförhållanden i havet, utan torde
bero på förhållanden i Ätransystemet.
Makromiljöförhållanden i Ätransystemet
Förutom i Ätransystemet har G.s hittills
anträffats i ytterligare 2 Västkuståar:
Säveån och Fylleån. Parasitförekomsten i
dessa två åar är lägre än i Ätransystemet,
men uppvisar liknande svängningar, fast på
en lägre nivå än i Ätransystemet. Under
sommarperioden har i såväl Säveån som
Högvadsån mycket låg intensitet (0)
konstaterats.
Nämnda
svängningar
indikerar olika gynnsamma perioder för
G.s reproduktion. Man skulle kunna tala
om svängningar mellan ”maskår” och
motsatsen. Orsaken till svängningarna är

närmast
att
sökas
i
varierande
vattenförhållanden, dvs den miljö som
laxungarna och G.s. har gemensamt, dvs
maskens makromiljö. I ett normalt fiskG.s. förhållande kan det som är positivt för
fisken också vara bra för masken, men i en
instabil miljö kan en av parterna (alltså
även masken ) missgynnas mer än den
andra.
Fysikaliskt-Kemiska faktorer
I biflödet Fageredsån har laxens
överlevnad från ensomrig till flersomrig ej
minskat lika kraftigt som i huvudfåran.
Vattnet är här mer humöst och aluminiums
giftverkan
antas
reducerad.
Även
medelintensiteten på infektionen av G.s. är
mindre än i huvudfåran. Det syns därför
troligt
att
fysikaliskt-kemiska
förutsättningar direkt eller indirekt
påverkar G.s. infektionens förlopp och
därmed effekten på laxyngeltätheten.
Försurning
Försurningseffekterna i Högvadsån har de
senaste åren lindrats genom förbättrad
kalkningsstrategi. Bottenfaunan visar som
indikator att artantalet och biomassan ökat
(Sundberg et al 1996). Försurningskänsliga
arter ökar. Öringen har ökat något i
vattensystemet
de
senaste
åren.
Alkalinitets- och pH-värden visar en
uppåtgående trend. (Shibli 1997). Kalkning
kan tänkas gynna såväl lax som G.s.
Aluminiumhalt
I Högvadsån uppmätes periodvis höga
halter av oorganiskt aluminium (Schibli
1997). Detta orsakar försämrad tillväxt och
överlevnad hos laxartade fiskar (Todd
1995), men missgynnar också G.s enl.
Norska försök ( Bakke pers.com.)
Kadmiumhalt
I Högvadsån har tidvis registrerats höga
halter av kadmium i vattenmossa (Ericsson
et al 1997). Vid parasitangrepp minskar
fiskars tolerans mot kadmium (Pascoe och
Cram 1977).

Låg vattenföring
Låg vattenföring kan ha påverkat
laxfångsten i fällan vid Nydala negativt
under
1990-talet.
Lägsta
sommarvattenföring i relation till normal
minimivattenföring har under tioårsperioden 1985-1995 varit 152,85,198,140,
60,87,94,45,69,54 resp. 78%
för sju
vattendrag på svenska väst och sydkusten.
(Degerman et al 1997). Överlevnaden hos
laxyngel i Högvadsån har varit sämre än i
övriga västkuståar (Jolander 1994) där
vattenföringen också varit låg. Reproduktionen av lax (0+) har dock varit god i
Högvadsån. Vid år med god reproduktion
har överlevnaden till äldre laxungar varit
extremt låg (Dellefors, Faremo 1996).
Detta mönster är typiskt för s.k.
mikroparasiter som sprids med direkt
kontakt och har snabb reproduktion
(Anderson 1981; Dobson och May 1987).
Låg vattenföring kan alltså gynna G.s
åtminstone vid täta parrbestånd och för
masken lämplig vattentemperatur.
Ätranlaxens kondition
Elfisken
utfördes
1996-07-28
dels
uppströms ett vandringshinder vid Lia och
dels nedströms hindret (Dellefors, Faremo
1996). Med största sannolikhet saknas G.s.
uppströms vandringshindret medan den är
etablerad nedströms. Medellängd och
konditionsfaktor för laxyngel var vid
tillfället 589, 450 mm och 0.96, 0.78
uppströms
resp.
nedströms.
Detta
överensstämmer med (Sindermann 1987)
att pathogener orsakar minskad tillväxt och
fekunditet.
Tillväxten
påverkas
även
av
beståndstätheten. Trots kraftigt minskad
beståndstäthet i Högvadsån ser man ej
motsvarande förbättrad tillväxt (Dellefors,
Faremo 1996).
Överlevnaden av laxyngel från ensomrig
till flersomrig har minskat signifikant
under den senaste tioårsperioden. Vi saknar

idag nödvändig kunskap om graden av
Ätranlaxens resistens mot G.s. infektion.
Predation
Omfattande parasitangreppp kan även ge
effekter
som
indirekt
påverkar
laxbeståndet. I Högvadsån förekommer
riklig predation på laxyngel av storskrake,
häger, mink, gädda, lake, bergsimpa och
kungsfiskare. Parasitangrepp innebär ökad
predationsrisk ( Lester 1971; Giles 1987).
Infektionsintensitet och parröverlevnad
Få studier finns i dag över vilken
infektionsgrad som orsakar försämrad
överlevnad hos laxyngel. Detta beror dels
på att det varit mindre intressant i Norge
där infektion alltid lett till hög dödlighet,
och dels på att det är svårt att renodla
effekten av G.s. Bakke et al har dock i en
studie 1990 i laboratoriet infekterat två
norska laxstammar, Alta och Lone, med
G.s. Efter 4 veckor och med en
medelintensitet av 140 G.s. per fisk var
hälften av de 100 infekterade fiskarna
döda.
Kontrollförsök med Nevalax visade
betydligt mindre dödlighet.
I Högvadsån har överlevnaden från O+ till
1+ minskat från mellan 40-20% i början av
1980-talet till i medeltal under 5% för
1990-talet. På elfiskestationen vid Ullared
skattades tätheten av flersomrig lax 1996
till endast 2/100m2, vilket är 90% under
medeltätheten för undersökningsperioden
1964-1996. (Schibli 1997).
Påvisade infektionsintensiteter i norska
älvar är ofta betydligt högre än i
Högvadsån. Vi vet idag icke om
förhållandena i Högvadsån under något
annorlunda omständigheter kan leda till
ännu högre infektioner. Vi vet heller icke i
vilken grad Ätranlaxens eventuella
resistens mot nuvarande G.s. infektioner,
direkt eller indirekt, påverkar överlevnaden
av laxyngel i ätransystemet. Ökad kunskap
om olika miljöfaktorers betydelse för G.s.-

infektionens storlek och fastställande av
graden av Ätranlaxens resistens mot G.s. är
därför av största vikt för att utröna i vilken
grad
den
påvisade,
tidvis
höga
infektionsintensiteten i Högvadsån orsakar
nuvarande låga överlevnad av laxparr.
Gyrodactylus på fisk
De flesta fiskarter har sina egna
Gyrodactylus-arter.
Förekomst
av
Gyrodactylus på fisk är alltså något
naturligt som normalt inte tycks inverka på
fiskproduktionen. Normalt torde därför
G.s. på lax i fria vatten vara utan betydelse
för parrens överlevnad inom maskens
naturliga utbredningsområde. Utanför G.s.
naturliga utbredningsområde möjligörs en
mycket hög G.s infektion på parren vilket
emellertid kan orsaka dödlighet. Detta är
fallet i angripna norska älvar. Orsaken är
att masken blivit införd till Norge och att
laxungarna därför icke kunnat utbilda
tillräcklig resistens mot G.s.

en relativt ung infektion vilken troligen ej
är endemisk för Ätrans vattensystem. G.s.
kan tänkas ha blivit införd 1985 eller
tidigare till Ätran genom insättning av
odlade laxungar och /eller via förrymda
regnbågsungar.
Den
minskade
lekfiskuppvandringen i Högvads-ån följer
samma mönster som den i G.s. drabbade
norska älvar.
Överlevnaden av laxyngel i Högvadsån har
stadigt minskat och ligger hittills under
1990-talet under 5% från årsyngel till
flersomriga ungar. Medeltätheten för
flersomrig laxparr har de senaste åren
tidvis varit reducerad med över 90%
jämfört med tidigare medelvärden.
G.s. kan ensam eller i samverkan med
fysisk miljöpåverkan och predation vara en
viktig
orsak
till
den
minskade
överlevnaden av laxungar i HögvadsånÄtranlaxens barnkammare.
REKOMMENDATIONER
På basis av G.s.-undersökningarna
Ätransystemet föreslås:

i

1. Utökade undersökningar av G.s.
förekomst i Svenska vattendrag och
fiskodlingar - regnbågsodlingar icke att
förglömma.
2.
Fortsatt
monitoring
angående
förekommsten av G.s. i Ätransystemet
SAMMANFATTNING
Högvadsån i Ätransystemet har upprepat
haft den högsta G.s. infektionen av
samtliga undersökta svenska vattendrag.
Enligt norska normer har infektionsgraden
mestadels
varit
hög.
Vid
sju
provtagningstillfällen översteg abundansen
100 G.s. per fisk
Infektionsintensiteten och stora variationer
mellan undersökningstillfällen kan tyda på

3. Monitoring av samtliga atlantlaxproducerande vattendrag på Svenska
Västkusten.
4. Ökad kontroll av laxfiskproducerande
odlingar angående G.s.
5. Förbud mot insättning av laxfisk i
vattendrag inom det svenska atlantiska
området från odlingar, som icke garanterats
fria från G.s.

6. Att i övrigt enligt ”försiktighetsprincipen” värna de atlantlaxbestånd som
ännu inte infekterats med G.s.
7. Fortsatta studier av G.s. och dess
inverkan på naturlaxbestånd, bl.a angående
olika laxstammars resistens

Stockholms Universitet som bidragit till
dokumentationen av G.s. Tack till
Länsstyrelsen i Hallands län för bidrag
med värdefulla data och till Hans Schibli
för värdefulla synpunkter på manus.Ett
stort tack också till alla övriga som elfiskat
och på andra sätt bidragit till att denna
rapport kunnat framts.

8. Samarbete med norska instanser
angående olika G.s.-frågor, bl.a olika G.s.stammars infektionskapacitet på olika
laxstammar.
ERKÄNNANDE
Denna studie har delvis finansierats med
statliga
medel
från
det
svenska
kalkningsprogrammet. Sveneric och Berit
Möller
har
förtjänstfullt
utfört
laxräkningarna vid Nydala kvarn. Tack till
Marianne Malmberg och övriga vid
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