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Inledning
Under år 2017 ordnade samverkansprojekt Rickleån ett antal lokala dialogmöten inom Rickleåns 
avrinningsområde (dokumenterade av Lindberg, 2017). Mötena berörde ofta frågor kring särskilt 
betydelsefulla naturmiljöer, och frågor kring upplevda miljöförändringar. Inte sällan klargjorde 
mötena också att vissa frågor saknar enkla svar. Detta gällde inte minst frågorna kring hur en 
specifik miljöförändring – som kan sägas vara en sammanlagd miljöeffekt på grund av flera 
samverkande påverkansfaktorer – är kopplad till specifika enskilda faktorer, så som exempelvis 
reglering av sjönivåer eller vattenflöden. 

I vissa fall kan sådana enskilda faktorer vara mycket avgörande, medan det i flera andra fall är 
betydligt svårare att sortera fram vilken faktorer som påverkar mest. De förändringar i 
fiskbestånden som rapporterats för Stora Bygdeträsket påverkas exempelvis inte bara av regleringen
för vattenkraft, utan också av att siktdjupet minskat på grund av brunifiering, att sjöslåttern har 
upphört, att fisket har förändrats, att nedfallet av miljögifter och försurande ämnen har förändrats 
genom tiderna, osv. 

När det gäller den eventuella historiska förekomsten av lax i Bygdeträsket är det rimligt att anta att 
konstgjorda vandringshinder har varit en mycket viktig enskild faktor. Samtidigt visar 
sammanställningen att det finns en komplexitet även i detta fall, för den som skrapar på ytan. Det 
kan t.ex. inte uteslutas att Åselestupet ursprungligen var ett svårare hinder än den fors som senare 
skapades för flottningen, samtidigt som de muntliga uppgifterna om blanklax i Stora Bygdeträsket 
syftar på en tidpunkt då det enligt andra uppgifter var totalt vandringsstopp längre nedströms. 

Syftet med den föreliggande sammanställningen är att i viss mån bringa större klarhet i 
komplexiteten kring Rickleåns naturhistoria, genom att specifikt undersöka frågan laxens historiska 
utbredning inom Rickleån. Detta har gjorts utifrån ett vetenskapligt resonerande arbetssätt med 
fokus på: 

• att utgå från en konkret falsifierbar fråga (nollhypotes) baserad på de diskussioner som förts 
inom Samverkansprojekt Rickleån gällande laxens historiska utbredning inom Rickleåns 
vattensystem. 

• att ge förslag på hur frågan kan undersökas genom uppställning av hypoteser. 

• att resonera kring förutsättningarna för att undersöka de olika hypoteserna. 

Uppställning av hypoteser
En centrala fråga gällande laxens utbredning är hur långt upp i systemet som den vandrade. Men på 
grund av att Rickleån i förlängningen förgrenar sig i tusentals små rännilar uppströms, blir denna 
fråga mycket omfattande att undersöka med konkreta insatser. En första lämplig avgränsning blir 
därför att snarare titta på centrala noder än ändpunkter. I detta fall har Stora Bygdeträsket bedömts 
vara den mest centrala noden, där ett stort antal mindre vattendrag går ihop och bildar Rickleåns 
huvudfåra. Utgångspunkten är att om lax har funnits i Stora Bygdeträsket, indikeras också att ett 
eller flera av biflödena till Stora Bygdeträsket har varit laxförande. Och om detta kan konstateras 
kan sedan frågan utredas vidare därifrån. 



Frågan som detta dokument utgår från blir därför: har lax funnits i Stora Bygdeträsket? När denna 
ska undersökas bör det inledningsvis noteras det i många fall omöjligt att bevisa med 100% 
säkerhet att något inte existerar. Dvs att det är lättare att motbevisa icke-förekomst än att motbevisa 
förekomst (ett ofta anfört exempel i det fallet är att det fanns en enighet om att alla svanar var vita, 
fram tills dess att det upptäcktes att svarta svanar i Australien). I enlighet med vetenskapsfilosofen 
Karl Poppers resonemang kring falsifikation blir därför nollhypotesen – det påstående som ska 
motbevisas – följande: 

[Nollhypotes] Det har inte funnits lax i Stora Bygdeträsket. 

För att falsifiera/motbevis denna nollhypotes finns möjligheten att undersöka åtminstone fyra 
hypoteser:

• Hypotes 1: Det finns DNA från lax i sedimenten i Stora Bygdeträsket. 

• Hypotes 2: Det finns muntliga eller skriftliga källor i vilka det framgår tydligt att det inte 
bara funnits insjööring i utan också lax i Stora Bygdeträsket.

• Hypotes 3: (ger enbart ett indirekt svar). Det har under en lång period under historien 
saknats vandringshinder för lax mellan havsmynningen till Stora Bygdeträsket. 

• Hypotes 4: (ger enbart ett indirekt svar) Det finns belägg för att Bygdeträsket tidigare har 
hyst andra fiskarter än lax som vandrar från havet. Exempelvis ål och flodnejonöga.

Nollhypotes: 

Ingen lax har funnits i Bygdeträsket

Alternativhypoteser (direkta motbevis)

1) Lax-DNA finns i Bygdeträskets sediment

2) Historisk dokumentation bevisar lax

Alternativhypoteser (indirekta motbevis)

3) Naturliga vandringshinder saknades

4) Historisk dokumentation bevisar annan 
    fiskvandring från havet. 



Hypotes 1: lax-DNA i sedimenten?
Sammanfattning av hypotes 1: om lax-DNA påvisades i stora Bygdeträskets sediment skulle detta i
teorin kunna ge bevis för historisk förekomst, samt eventuellt även kunna ge klarhet om vilka 
perioder efter istiden som varit mest gynnsamma för lax. I praktiken är dock metoden så som den 
praktiseras idag både osäker och mycket kostsam. 

Lax-DNA från eventuella historiska laxbestånd, inklusive under vilka perioder tidpunkter efter 
istiden som laxen förekommit, bör kunna finnas bevarade i sedimenten i Bygdeträsket, eftersom 
10 000-åriga DNA-framgment från sik har bevarats i Stora Lögdasjön (Olajos m.fl. 2017). Risken 
är dock relativt stor att laxen i Bygdeträsket lämnat otydligare spår än siken i Lögdasjön. Risken är 
också ganska stor för både ”falska negativ” och ”falska positiv”, vilket gör att även de prov som 
påvisar lax-DNA inte kan sägas vara sanna med hög säkerhet. Ett projekt för att mäta lax-DNA 
kräver därför många prov inklusive mätningar i referenssystem, vilket gör att kostnaden kan bli 
mycket hög. 

Se mer resonemang kring detta i bilaga 1. 

Figur 1. Lax och insjööring. 
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Hypotes 2: Källor som påvisar laxförekomst
Sammanfattning hypotes 2: Definitiva hinder fanns i Robertsfors under den nästan 100 år långa 
perioden mellan år 1910 och 2002. Långt efter 1910 finns dock observationer av ”blanklax” i stora
Bygdeträsket. Dessa observationer syftar därför med största sannolikhet inte på lax, utan på 
storvuxna öringar som har en potential att i hög grad likna lax (Figur 1). Flera källor vittnar om 
att dessa blanklaxar/öringar även gick upp för lek i åtminstone Tallån och Sikån. 

För att komma vidare med hypotes 2 krävs källor som hänvisar specifikt till baltisk lax i Stora 
Bygdeträsket före år 1910 (några sådana källor har dock än så länge inte påträffats). I annat fall 
hänvisas till hypotes 3 gällande eventuella bevis på att naturliga vandringshinder har saknats i 
huvudfåran upp till Stora Bygdeträsket. 

Kopplat till hypotes 2 anförs här de muntliga uppgifterna om laxförekomst som noterades i 
rapporten av Lindberg (2017): 

• ”Förfäder har berättat om hur blanklax fastnade i vattenhjulet på sågverket i Tallån vid 
Storliden. Storleken kunde vara 4 5kg. Detta var kring 1925.”‐5kg. Detta var kring 1925.”

• ”1925 blanklax i Sikån.”

• ”Tallån – Otroligt bra med blanklax i ån på 20 talet.”‐5kg. Detta var kring 1925.”

• ”Diskussionen ifall ”blanklaxen” som historier berättar om i själva verket skulle kunna varit 
storvuxen och stationär öring anser flera på mötet vara en skymf som man tar som en 
förolämpning. ”Nog kunde folk se skillnad på arterna på 20 talet!”. ”Det råder inga som ‐5kg. Detta var kring 1925.”
helst tvivel om att laxen har kunnat vandra från Rickleån och upp förbi Bygdeträsket upp i 
de mindre åarna”. Vore det bra med historiska dokument och/eller bilder för att bekräfta 
förekomsten av lax, församlingen ombeds leta i sina byrålådor och arkiv efter detta. ”

• ”Har hört samtal av äldre att det funnits lax och ”laxöring” i Sikån på 30 talet”. ‐5kg. Detta var kring 1925.”

• ”I Granträsket vet man att det vandrade lax upp lax på 30 40 talet, de fångade lax i ‐5kg. Detta var kring 1925.” ‐5kg. Detta var kring 1925.”
fångstanordning i kvarnen Granträsket. ” [Granträsket ligger i Sikåns delavrinningsområde]

Gällande dessa uppgifter kan det konstateras att ingen av uppgifterna rimligen kan ha syftat på lax 
som simmat ända från havet, eftersom det finns säkra uppgifter om definitiva vandringshinder i 
Robertsfors mellan år 1910 och 2002 (Ulf Carlsson, muntl.). 

Likväl finns det ingen anledning att tvivla på att stora laxfiskar steg upp i Sikån och Tallån under 
1900-talet. Eventuellt kan denna vandring ha gjorts av en lokalspecifik insjölax för Bygdeträsket, 
men det bör också noteras att Bygdeträsket med mycket stor sannolikhet hyste – och kanske även 
idag hyser – bestånd av storvuxen insjööring. 

Det bör slutligen också noteras att skillnaderna mellan lax och grov öring är små och att det i många
trakter med både lax och havsöring inte gjorts skillnad mellan de två arterna. Att skillnaden kan 
vara liten illustreras i Figur 1. 



Hypotes 3: Har Åselestupet varit passerbart för lax? 
Sammanfattning av hypotes 3: Det råder bred enighet om att Åselestupet utgör ett definitivt 
vandringshinder vid lågvatten, och att det svåraste hindret finns i den konstgjorda forsnacken över 
grunddammen. Det råder dock inte enighet kring om forsen är ett hinder vid högvatten. Både 
publicerad forskning och rådande erfarenhet pekar dock på att det i så fall är främst de mest 
simstarka individerna som klarar uppvandringen förbi fallet.  

Det finns inga bilder eller beskrivningar av det ursprungliga fallet, vilket gör att det är svårt att 
bedöma vandringsbarheten i det opåverkade tillståndet. För flottningsändamål sprängdes den 
ursprungliga forsnacken bort, vilket skapade en fors som fram till omkring år 1985 troligen 
fungerade bättre för fiskvandring än de ursprungliga forsnacken. Under perioden då den sprängda 
forsen strömmade fritt fanns dock varken lax eller havsöring i systemet.  

Figur 2. Åselestupet vid lågvatten (~minitappning). Foto : Jan Åberg



Bakgrund Åselestupet: 
Åselestupet är den enda forsen i Rickelån som kan ha varit ett naturligt vandringshinder. 
Sannolikheten att de övriga forsarna utgjort vandringshinder är mycket liten. 

Gällande Åselestupet som vi känner det idag, kan det noteras att modifieringar har gjorts av 
människor, åtminstone enligt nedanstående punkter: 

• Omkring år 1900: Enligt muntliga uppgifter har det ursprungliga vattenfallet i forsnacken 
sänkts och kanaliserats med syfte att underlätta timmerflottning. Denna kanal dämdes igen 
med en grunddamm omkring år 1983-1985 vid bygget av Älglunds kraftverk (se vidare 
nästa punkt). Bevis för kanaliseringen finns genom Figur 7. Bevis för att forsnacken 
ursprungligen var på en högre nivå än den sprängda kanalen (ungefär samma nivå som idag)
finns genom de vattenslipade hällarna söder om kanaliseringen (Figur 5). En bild från 1983 
visar hur området såg ut uppströms Åselstupet innan nuvarande grunddammen byggdes 
(Figur 10). 

• 1985-idag. En grunddamm finns sedan år 1985 i forsnacken för att höja nivån i torrfåran 
uppströms vattenfallet (Figur 4). Denna damm dämmer troligen till den naturliga nivån före 
både kraftverksutbyggnaden och bortsprängningen av forsnacken för flottleden. I 
Robertsfors kommuns årsbok ”Information från Robertsfors kommun 1974-85” beskrivs 
utbyggnaden av Älglunds kraftverk, motiven till de två grunddammarna i torrfåran, inkl 
formuleringen ”Åselestupet restaureras och tjänstgör som grunddamm”  [och blev därmed 
den tredje grunddammen i torrfåran]. 

• 1985-idag. Rickleåns ursprungliga nivå nedströms den ursprungliga forsfoten har sänkts ca 
2-3 meter, vilket har skapat fall som inte fanns förut (det nedre fallet, Figur 6). Denna 
sänkning skedde i samband med bygget av kraftverket i Älglund, med syfte att öka 
fallhöjden i kraftverket. Älvfårans tidigare utseende vid forsfoten visas i Figur 11. 

Figur 3. I Robertsfors kommuns årsbok ”Information från Robertsfors kommun 1974-85” 
beskrivs utbyggnaden av Älglunds kraftverk, motiven till de två grunddammarna i torrfåran, 
inkl formuleringen ”Åselestupet restaureras och tjänstgör som grunddamm”  [och blev därmed 
den tredje grunddammen i torrfåran]. 



Är Åselestupet ett hinder idag?
Det råder idag bred enighet om att Åselestupet utgör ett definitivt vandringshinder vid lågvatten, 
och att det svåraste hindret finns i den konstgjorda forsnacke som konstruerats över det fall som 
fanns före utbyggnaden.  

När det gäller högvatten idag kan följande observationer göras: 

• Det nedre fallet är rimligen inte ett hinder för simstarka individer av lax och havsöring 
(Figur 6). 

• Vid högvatten breddas det övre fallet mot en naturlig rest av forsnacken, på södersidan av 
grunddammen (inringad del av Figur 6). När sådana förhållanden uppträder blir höjden som 
ska forceras ca 2 meter i vertikalled, vilket är en höjd som simstarka laxar bevisligen kan 
hoppa förbi vid gynnsamma förhållanden. Området nedanför denna del av fallet saknar dock
pool och är mycket turbulent, vilket är faktorer som försvårar passage. 

• Det högsta dokumenterade hoppet för lax är 3,65 meter (Beach 1984:5). För att komma i 
närheten av så höga hopp krävs en simhastighet på omkring 30 km/h. En sådan hastighet 
kräver inte bara en mycket stor fisk utan också att flera gynnsamma faktorer samspelar: inte 
minst behöver vattentemperaturen vara hög och poolen nedströms tillåta att laxen kan 
komma upp i fart. 

• Fällforsfallet i Byskeälven och Jokkfall i Kalixälven har passerats av simstarka individer 
som inte tagit vägen genom fiskvägarna (Ulf Carlsson, muntl.). Både Fällforsfallet och 
Jokkfall har större fallhöjder än Åselestupet, men inte lika laminära strömmar som 
Åselestupet. Att både Jokkfall och Fällforsen har försetts med fiskvägar för att gynna 
laxbestånden indikerar därtill att dessa fall har betraktas som svåra vandringshinder.  

• I det berömda vattenfallet Brooks Falls i Alaska behöver laxarna hoppa 1,8 meter. Studier av
laxhoppen där visar att endast 10% av de observerade hoppen var framgångsrika och att en 
bra startsträcka var avgörande för framgång (Lauritzen 2005). Av allt att döma saknas en bra
startsträcka i Åselestupet på den del som har ca 2 meters fallhöjd vid högvatten.



Figur 4. Åselestupet den 27 maj 2016. Fallet från forsnacken och ner till poolen nedanför är ca 4 
meter. Grunddammens släta yta syns t.v. i bild. Foto: Jan Åberg

ca 2 m



Figur 5. Vid mycket höga flöden rinner vatten även på hällarna på väster sida. Fallet blir ca 2 
meter ner till en häll nedanför. Ingen djup hölja bildas, men däremot skapas starkt turbulens och en
kraftig vattenresning på hällen (se Figur 6). Foto: Jan Åberg.

Figur 6. Nedre fallet som skapades omkring år 1985 är rimligen passerbart vid högflöden 
av den typ som visas i bilden. Det över fallet ser däremot betydligt svårare ut eftersom det 
saknas en lämplig pool och istället sker en kraftig vattenresning nedanför det lägsta fallet 
som är ca 2 m högt (inringat i rött) Foto: Ulf Carlsson/Länsstyrelsen. 



Hur skulle en utrivning grunddammen på forsnacken påverka 
vandringsbarheten? 
Den bild som togs år 1980 på forsnacken indikerar att forsnacken höjdes ca 0,5-1 meter genom 
grunddammens tillkomst. Fallet blev rimligen mindre brant enbart av denna anledning, men också 
av att forsnacken låg ca 10 meter uppströms bron vid denna tidpunkt, enligt flygbild från omkring 
1960.  Bilden från 1983 på området strax uppströms forsnacken visar att en utrivning av dammen 
skulle skapa en strömsträcka uppströms. Figur 7 visar hur fallet såg ut vid högvatten före 
dämningen, och att forsen kan ha varit passerbar för simstarka individer. 

Figur 7. Åselestupet år 1980. Det ursprungliga fallet var vid denna tidpunkt modifierat genom den 
flottningskanal som sänkt forsnackens höjd och trängt ihop flödet. I den ursprungliga forsen 
flödade vattnet även till vänster om den vänstra bropelaren, vilket visas av de vattenslipade 
strukturerna på hällarna. Så som forsen framstår på bilden från år 1980 var den rimligen 
passerbar för simstarka individer. Huruvida det ursprungliga fallet var svårare eller enklare att 
passera för lax kan vi idag inte säga säkert, men med tanke namnet ”Stupet” och att den icke-
sprängda hällen på vänstra är mycket slät, det kan inte uteslutas att naturliga fallet var svårare att 
passera än det sänkta fallet (fotokälla: Nilsson och Nilsson 1981)



Figur 8. Flygbilden från omkring år 1960 (uppe t.v) i jämförelse med dagens 
läge (uppe t.h.) visar att fallhöjden togs ut på en längre sträcka än idag, ca 20 
meter, mot dagens 5-6 meter. Om man räknar med att fallhöjden var 1 meter 
lägre än idag, totalt ca 3 meter, var medellutningen 1:8, mot dagens som är nära
1:1,5. 



Figur 9. Illustration av Åselestupet som presenterades i utredningen om utbyggnaden av Älglunds 
kraftverk. 



Figur 10. Åselestupet sett från bron med vy uppströms år 1983. Foto från Holm (1983).



Figur 11. Åselestupet sett från bron med vy nedströms år 1983. Notera frånvaron av det nedre 
fallet, som bildades efter Älglunds byggnation. Foto från Holm (1983).

 



Figur 12. Åselestupet före utbyggnad. Foto: Frans Eriksson, Överklinten. 

Figur 13. Åselestupet före utbyggnad. Detalj
av föregående bild. I utsnittet framgår hur 
den jämna hällen (t.v.) har spår efter 
sprängning. Frans Eriksson, Överklinten. 



Figur 14. Timmerbröt i Åselestupet. Årtal och fotograf okänt. Bilden kommer från ett gammalt 
särtryckt jättekorsord. 



Hypotes 4 – förekomst av andra arter från havet
Sammanfattning av hypotes 4: Uppgifterna om historisk förekomst av både ål och flodnejonöga 
kring Stora Bygdeträsket skulle indirekt kunna indikera att fria vandringsvägar från havet. 
Uppgifterna gällande flodnejonöga härrör dock från tiden efter år 1910 då det fanns definitiva 
hinder i Robertsfors, vilket gör att observationerna troligen syftar på storvuxna individer av lokala 
bestånd, snarare än individer från havet. Observationerna gällande ål indikerar konnektivitet till 
havet, men det kan heller inte uteslutas att inplanterade exemplar har fångats. Ålens förmåga att 
röra sig på land förbi vattenfall och andra hinder komplicerar också tolkningen. 

I Rickleån finns både ål och flodnejonöga, som båda kan vandra långt upp i vattensystemen. 
Kopplat till hypotes 4 anförs här därför de muntliga uppgifterna om förekomst av dessa arter som 
noterades i rapporten av Lindberg (2017): 

• ”Mattias från fvof har hört historia berättas av en bekant att en ål fångades under 
bäcköringsmete i bäcken mellan Andersvattnet och Göksjön. ”

• ”Vittnas om att ål även har funnits i andra vatten inom området förut” [kring Stora 
Bygdeträsket, förf. anm.]

• ”Fanns stor Nejonöga/Netting i Tallån förut, ca 30 40cm.”‐5kg. Detta var kring 1925.”

• ”Bäcknejonöga finns i Årsjöbäcken och Långsjöbäcken. Flodnejonöga känner K G inte till ‐5kg. Detta var kring 1925.”
att det förekommer i området.” [Tväråns vattensystem uppströms Åselestupet, förf. anm.]

Uppgiften om stora flodnejonögon i Tallån ger stöd förekomst av arten, eftersom bäcknejonögon 
vanligen är mindre än 20 cm, medan flodnejonögon blir upp till 40 cm (Sjölander 1996). Men 
eftersom uppgiften refererar till förhållanden efter år 1910 då det skapades definitiva hinder i 
Robertsfors, tyder uppgiften på en population som var 'land-locked', dvs har anpassat sitt vuxna liv i
större sjöar i stället för i havet. Man bör också notera att det kan ha funnits populationer av ’land-
locked’ flodnejonöga i Stora Bygdeträsket även utan förekomst av vandringshinder nedströms. 
Sjölander (1996) skriver följande: ”'Land-locked' innebär inte att det måste finnas vandringshinder 
till eller från havet, utan endast att de som vuxna lever i sötvatten.”

Det går inte heller att dra säkra slutsatser kring icke-förekomsten av flodnejonöga i Tvärån, 
eftersom observationerna gjordes under 1900-talet då det var vandringsstopp i Robertsfors. 

Uppgifterna om ål kring Bygdeträsket indikerar vandring från havet även om observationen skedde 
på 1900-talet. Detta förklaras av att ålar kan stanna kvar i de system som de vandrat upp under 
många år. Dvs, ålar som fångats på 1900-talet kring Bygdeträsket kan ha vandrat upp på 1800-talet. 
Vandringen kan därmed ha skett innan huvudfåran hade definitiva hinder i Robertsfors, vilket 
antyder att Åselestupet inte utgjorde ett definitivt hinder. Å andra sidan har det under historien skett 
utplanteringar av ål i vissa vatten, kanske kring Stora Bygdeträsket. Därtill betyder ålens förmåga 
att röra sig på land, att förekomst av ål inte ger säkra belägg för att Rickeån var vandringsbar för 
andra fiskarter än ål. 
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Bilaga 1. Går det att mäta lax-DNA i Bygdeträsket?
Av Jan Åberg 2018-01-16 

En grupp forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG/Umeå universitet) 
studerade miljö-DNA i sediment i de två sjöarna Hotagen (inom Indalsälven) och Stora Lögdsajön 
(inom Lögdeälven). Artgruppen sikar undersöktes, och hypoteserna som undersöktes var att 
Hotages genetiskt sett homogena sikbestånd har uppstått pga sen kolonisering efter istiden, medan 
Stora Lögdasjöns genetiskt diversa sikbestånd har funnits ända sedan sjön bildades för ca 10 100 år 
sedan. 

Resultaten (som redovisas av Ojalos m.fl. 2017) visade att Sikbeståndet i Stora Lögdasjön med stor 
sannolikhet etablerades strax efter att sjön bildades för 10 100 år sedan, och att sikbeståndet i 
Hotagen troligen etablerades långt senare, för omkring 2 200 år sedan. Resultaten gav även 
värdefull information om själva metoden att mäta kolonisering av arter i sediment. Exempelvis: 

• miljö-DNA verkar kunna bevaras i läsbart skick under lång tid i sjösediment (minst 10 000 
år) vilket visar att metoden har potential att kunna ge värdefull information om historiska 
förekomster av fisk och andra organismer. Det kunde dock inte uteslutas att den starka 
DNA-signalen från sik i Lögdasjön för 10000 år sedan berodde på att beståndet av sik var 
mycket starkare just efter istiden, och därför lämnade mer spår av DNA. 

• Det är svårt att undvika brus i DNA-informationen, vilket gör att risken är hög att resultatet 
visar förekomst trots att det i verkligheten saknas förekomst, och tvärtom, att det även är 
hög risk att resultatet visar att det saknas förekomst, trots att det i verkligheten finns en 
förekomst. För att komma åt detta problem använde forskarna i detta fall avancerade 
statistiska metoder som komplement till DNA-signalerna. 

Kopplat till frågan om det är möjligt att hitta spår av lax i Stora Bygdeträsket med hjälp av miljö-
DNA måste flera punkter beaktas: 

• Rimligen har ett eventuellt laxbestånd i Bygdeträsket enbart simmat igenom, och inte 
uppehållit sig i sjön särskilt länge. Detta kan ha medfört att halten lax-DNA är betydligt 
mindre än exempelvis det sik-DNA som analyserades av forskarna vid EMG. 

• För säkra resultat går det ännu inte att enbart hämta sediment och skicka iväg till ett labb. 
Undersökningen måste istället läggas upp på ett liknande sätt som studien av Olajos m.fl. 
(2017) med statistiska bearbetningar, och med referenssjöar som i detta fall bör vara sjöar 
som liknar Stora Bygdeträsket och där det idag simmar igenom lax för uppströms lek. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det är fullt möjligt att ta upp sedimentproppar ur stora 
Bygdeträsket och skicka in prover för analys av lax-DNA, men att risken är ganska stor att 
laxförekomst inte kan bevisas.  

Den 10/1-18 skrev en av de huvudansvariga för den ovan citerade studien, professor Göran 
Englund, följande svar till undertecknad: 

”När det gäller DNA och lax i Stora Bygdeträsket så är det lite av ett högriskprojekt. Det 
kan funka, men om ni inte hittar lax-DNA kan det bero på att laxen lämnat väldigt lite DNA 
efter sig när dom simmat vidare för att leka i tillrinnande vattendrag – eller att det aldrig 
funnits lax. Man bör nog i så fall samtidigt ta prover i en sjö där man vet att laxen simmar 
igenom -  tex något av träsken i nedre Kalixälven.”


