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Inledning 
Migration bland fiskar är ett mycket vanligt fenomen, oberoende av anledningen som orsakar 

vandringen. Migrationen gör att fiskar utsätts för större risk att påverkas av människans 

ingrepp i naturen då de rör sig mellan flera områden. Till exempel påverkas lekvandringen 

upp i älvar av vattenkraftverk som omöjliggör möjligheten för fisken att ta sig vidare. Inom 

vissa fiskpopulationer finns det individer som inte vandrar medan andra gör det, detta 

fenomen brukar kallas för partiell migration. Vad är det som gör att vissa individer väljer att 

vara stationära medan andra migrerar, påverkar människans ingrepp i något på den partiella 

migrationen och vad bör göras inom området?     

 

Varför ska detta undersökas mer 
Människans intrång i naturen förändrar möjligheten för många populationer att genomföra 

partiell migration. Uppförandet av vattenkraftverk förhindrar alla typer av migration. Det 

stoppar bland annat fiskar från att vandra upp till sina lekplatser och vandra ner till djupare, 

öppnare vatten för att äta upp sig. Detta tillsammans med att vi människor förändrar vattnets 

struktur och vattenflöde genom till exempel uppförandet och utbyggnad av städer. Dessa 

städer, jordbruk och andra verksamheter som släpper ut kemikalier påverkar också fiskarnas 

levnadsmiljö på olika sätt. Vi måste veta hur det påverkar och specifikt hur det påverkar den 

partiella migrationen.  

 

Dessutom har vi numera de moderna teknologiska hjälpmedlen som underlättar fortsatta 

studier då de möjliggör sätt att studera enskilda fiskars rörelse under vattnet. Med teknologin 

som hjälp kan man skapa mer kunskap om hur dessa ingrepp påverkar migrationen och därav 

förbättra eller förändra levnadsmiljön så att alla fiskar i våra vatten ska ha förutsättningar för 

att fortsätta trivas. 

 

Den partiella migrationen 
Forskning inom partiell migration bland fiskar har fram tills nu påvisat fyra olika varianter. 

Partiell migration utan fortplantning (MUF), partiell migration med fortplantning (MMF), 

partiell vertikal dygnsmigration (DVM) och slutligen partiell migration överhoppad 

fortplantning (MÖF). De fyra olika varianterna är liknande varandra men samtidigt olika. 

Partiell MUF innebär att migranterna vandrar tillbaka till födelselokaler för att föröka sig 

tillsammans med de individer som lever där, motsatsen är partiell MMF där migranter och 

stationära individer lever tillsammans men övervintrar på olika platser. Partiell DVM innebär 

att vissa individer beroende av tid på dygnet antingen vandrar mot djupare vatten i gryningen 

eller grundare vatten i skymningen. Slutligen är partiell MÖF den typ där några individer 

undviker att migrera för att fortplanta sig medan andra individer genomför migrationen och 
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fortplantningen. 

Orsaker bakom 
Generellt sett genomförs partiell migration därför att det förbättrar fiskarnas möjlighet till hög 

tillväxt genom att det ger populationen högre motståndskraft mot förändringar i deras 

livsmiljö. I samtliga fall är det en avvägning som en fisk gör, till exempel om det är ett år där 

det är dålig tillgång på föda, kan vissa individer utsätta sig för högre predationsrisk för att öka 

tillgången till föda. De fiskar som inte blir uppätna av predatorerna växer sig stora och bidrar 

med mycket för populationens tillväxt då de kan lägga ner mer energi på ägg- och 

gonadproduktion.        
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