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Redovisning av M74-förekomsten i svenska kompensationsodlade laxstammar från 
Östersjön för kläckårgång 2016. 

 
För kläckårgång 2016 blev den sammanvägda M74-frekvensen för de sju 
kompensationsodlade svenska laxstammarna drygt 21 procent, att jämföra med i fjol då 
förekomsten var knappt 3 procent och 2014 då knappt 6 procent drabbades. De ingående 
laxstammarna kommer från Luleälven, Skellefteälven, Umeälven, Ångermanälven, 
Indalsälven Ljusnan och Dalälven och materialet är inhämtat från nio olika 
kompensationsodlingar vid dessa älvar. 
 
Förekomsten av M74 för de sju olika laxstammarna kramade hösten 2015 varierade från 4 till 
39 procent. Ytterligare information om antal honor och fördelning mellan älv-stammar 
framgår av nedanstående - Tabell 1. 
 
Tabell 1. 
 

Antal kramade laxhonor och antalet honor med M74-avkomma för de olika 
laxstammarna 2015/16. 

 
Älv Kramade♀♀ Antal M74 Komp f vingel Totalt % M74 Testmetod 
Luleälven 184 21 0 21 12 Prognos, 750 d C ef. inläggning 
Skelleftälv 50 2 0 2 4 Ref-test, 400 d C ef. kläckning 
Umeälven 36 7 0 7 19 Ref- test 
Ångerm-älv 78 19 0 19 26 Ref-test 
Indalsälven 120 18 0 18 15 Ref-test 
Ljusnan 92 36 0 36 39 Ref-test 
Dalälven 98 33 5 38 39 Prognos, 450 d C ef. kläckning 
Östersjön 658 136 5 141 21  
Prognos innebär att en testgrupp av rom från varje ♀ tidigarekläcks 2-3 månader vid förhöjd temperatur. 
Ref-test innebär att en testgrupp med rom av varje ♀ utvecklas vid samma temperatur som driftsrommen. 
Komp f vingel – utgör kompensation för andelen sumpade avelshonor som visat balansrubbningar i avelsbassängen och 
sorterats bort fån aveln då det visat sig att dessa honor alltid ger rom med 100 % M74. 
 
M74-förekomsten 2016 ökade drastiskt i förhållande till situationen 2015 och blev sjufalt 
högre vilket var oväntat och är oroande och nådde samma höga frekvens som 2010. De 
mellanliggande fem åren – 2011 till 2015 - har incidensen varierat på en nivå runt tre - fyra 
procent. Dalälven och Ljusnan som mynnar i södra Bottenhavet uppvisar den högsta M74-
förekomsten som i år blev nästan 40 procent. Älvarna som mynnar i Bottenviken uppvisar i år 
en lägre M74-föerkomst där Skellefteälven var lägst med endast fyra procent. Huruvida denna 
tendens också återspeglar sig i situationen för de stora naturlax-reproducerande bottenviks-
älvarna är inte känt men kan kanske avslöjas till hösten om elfiskeundersökningar genomförs 
då, i dessa älvar, vilket vore önskvärt.   
 
 
I M74-rapporten för 2009 redovisades data och uppgifter som indikerar att Östersjölaxen har 
brist på tiamin, vilket då även gäller de som betraktas som ”friska” och inte uppvisar M74-
symptom. Detta förhållande medför förmodligen att små förändringar i den biotiska och 
abiotiska miljön medför att tillgången på för laxen upptagbart och nödvändigt tiamin varierar 
och tiaminet räcker inte till att mätta laxens ”reservkapacitet” avseende tiamin. Därav de stora 
och plötsliga fluktuationerna i förekomsten av M74 som framgår av nedanstående diagram. 
 
Varför tiaminbrist förekommer i Östersjöns biota är inte klarlagt och en kritisk situation har 
visat sig föreligga för fler arter än laxen som var den första djurart i Östersjön där bristen 
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upptäcktes som en konsekvens av dess speciella och tidsmässigt utdragna reproduktions-
biologi som föregås av en rumsligt lång lekvandring utan födointag innan leken genomförs. 
Efter leken tar det ytterligare sex till sju månader innan ynglen börjar kunna ta föda och 
därigenom fylla på sitt tiaminbehov. Det handlar alltså om nästan ett år som laxen/ynglen 
måste klara sig utan externt tillskott av tiamin.  
 
Den enda art, möjligtvis ålen undantaget, i den svenska fiskfaunan som har ett liknande långt 
tidsspann är öringen men det är drygt tre månader kortare än laxens, vilket förmodligen är 
förklaringen till varför M74-symptom är sällsynt och sporadisk hos öringen. Dock har det 
vissa år förekommit M74-liknande symptom hos öring-yngel i Dalälven liksom hos några 
andra öring-stammar. I år, 2016, observerades inga M74-liknande beteenden hos någon inlagd 
öring-rom/yngel i Dalälven medan i fjol, tre av 68 inlagda öring-kullar (4 %) uppvisade detta 
beteende. 
 
Laxen utgör därför en viktig och en av de bästa indikator-arterna för att avslöja situationer för 
Östersjön vad gäller denna typ av störning. 
 
Den temporala utvecklingen av M74 hos lax framgår av nedanstående diagram. 
 
Diagram. 
 
M74-förekomsten (%) hos svenska kompensationsodlade laxstammar från Östersjön 

under perioden 1974 – 2016. 

 
 
 
 

 
 
Sedan 1997 har vikten av kramade ”friska laxhonor” och laxhonor som lämnat M74-
rom/yngel registrerats för dalälvslaxen och under alla år har de honor som lämnat rom/yngel 
utan M74-symptom varit större. Räknat på medelvikten har skillnaden för grupperna varierat 
mellan 0,3 till 4,0 kg och medelvärde på skillnaden för samtliga 19 år som uppgifterna 
registrerats är 1,5 kg, dvs honorna som lämnar ”M74-rom” har varit mindre. 
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2011 publicerades en finsk undersökning i ICES Journal of Marine Science som framlade 
resultat som visade att lax från Östersjön som gav M74-avkomma var fetare och hade en 
högre konditionsfaktor (CF) än de som lämnat rom utan M74-symptom. Mätningarna är 
utförda på årsklasser med två havs-år och kopplade till respektive årsklass generella M74 
förekomst och är inte gjorda på identifierade individer vars avkommas faktiska M74-utfall är 
känt. För att testa hur denna hypotes stämmer in på dalälvslaxen har beräkningar av CF utförts 
för de senaste tio årens kramade laxhonor där varje individs avkommas öde avseende M74 är 
känt. Dalälvsmaterialet har därför kunnat delas upp i två distinkta grupper, dels ”friska honor” 
och dels ”M74-honor”. Hur många havs-år laxen som kramats i Dalälven har haft har inte 
fastställts, men varierar förmodligen mellan två och tre havs-år.  

Resultatet framgår av Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. 

Antal, vikt och konditionsfaktor (CF = 100*vikt i gram/(längd i cm)3) för ”friska honor” 
och ”M74-honor” för dalälvslax från kramningsåren 2006 -2015. 

  Kramade "friska" honor (Mv) Kramade "M74-honor" (Mv) 
Kläckår Antal Vikt (kg) CF Antal Vikt (kg) CF 
2007 79 8,6 1,05 12 7,4 1,04 
2008 100 7,1 1,10 8 6,6 1,10 
2009 103 7,2 1,07 28 6,6 1,05 
2010 114 6,7 1,05 22 5,5 1,05 
2011 123 6,3 1,03 5 4,8 1,01 
2012 111 7,9 1,06 0     
2013 118 7,6 1,03 3 5,3 1,00 
2014 91 6,8 1,05 12 6,5 0,99 
2015 79 5,6 1,04 6 5,1 1,00 
2016 65 7,2 1,03 33 5,7 1,00 
Mv 98 7,1 1,05 13 5,9 1,03 
 

På individnivå uppvisar inte dalälvsmaterialet samma mönster som den finska studien visar. 
För samtliga tio undersökta år är konditionsfaktorn, på medelvärdesnivå, lägre för honor som 
lämnar M74-rom/yngel och över hela perioden är CF knappt 3 % lägre för dessa honor. 
 
Enligt undersökningar som Lennart Balk m.fl. utfört i Mörrumsån är förhållandet likartat för 
Mörrumsåns laxstam (muntlig info). 
 
Ovan nämndes att orsakerna bakom laxens tiaminbrist inte är klarlagda vilket inte känns 
tillfredsställande, och det allvarliga är att flera arter i Östersjön uppvisar samma situation. 
Lennart Balk har också påvisat att gråtrut och ejder i stora områden av Östersjön också 
uppvisar så stora brister på tiamin att deras reproduktion är störd och kraftigt nedsatt. Även 
Östersjöns blåmussla uppvisar tiaminbrist – blåmusslan utgör ejderns huvudföda – viket pekar 
mot att det är störningar som går tillbaks mot Östersjöns primärproducenter av tiamin dvs 
Östersjöns planktonflora. Detta indikerar stora ekologiska störningar i Östersjöns ekosystem 
som avspeglar sig på nästan alla taxonomiska nivåer där. 
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I år, kramningsårgång 2015, har en intressant studie av tiaminhalten i obefruktad lax-rom från 
Dalälven och Umeälven utförts av Pekka Vuorinen vid Luke i Helsingfors, Finland. För 
Dalälvsmaterialet visar hans analyser att det finns en god överensstämmelse mellan tiamin-
nivåer och konstaterad M74 hos gulesäcksyngel. Med dem metod och teknik som använts 
tycks det finnas en gräns vid ca 1 nmol/g total tiamin-halt i den obefruktade rommen. Under 
denna nivå drabbades alla yngel av M74. Medelvärdet av tiamin för de 33 analyserade 
kullarna ligger på 2 nmol/g. Det är också intressant att se att i tre romkullar har så höga 
tiaminvärden som fem, sex och sju nmol/g uppmätts. Det låga medelvärdet, trots dessa 
enstaka höga värden, styrker den ovan framförda hypotesen att merparten av Östersjöns lax 
balanserar på gränsen till tiamin-brist vilket ligger bakom de stora temporala och spatiala 
variationerna i M74.  
 
Samstämmigheten mellan Umeälvens och Dalälvens lax avseende tiamin är påtaglig. 
Medelvärdet för Umeälvens lax-rom är dock något högre och ligger på 2,3 nmol/g, medan det 
för Dalälven ligger på 2 nmol/g, och med enstaka maxvärden runt 5 nmol/g. 
  
Huruvida dessa tiaminnivåer på 5 – 7 nmol/g är optimala kan vara tidigt att avgöra än, även 
om ynglen överlever med bara en sjundedel av den mängden. Det är inte bara överlevnaden 
av yngel som fallerar vid brist på tiamin utan i princip alla för laxen nödvändiga funktioner. 
 
Det gäller nervsystemet, avgiftningsmekanismer, tillväkt, immunsystem mm. En störning som 
ibland nämns och förknippas med tiaminbrist och som varit känd länge är UDN (Ulcerös 
Dermal Nekros). UDN förekommer i både naturreproducerande lax-älvar och i 
kompensationsodlade älvar och drabbar vuxen lekvandrande lax och öring och orsakar hög 
dödlighet. Den drabbar också sumpad avelsfisk i avels-bassängerna men kan där 
framgångsrikt bekämpas med formalin och beroende av intensitet variera antalet behandlingar 
från ett par tre gånger per säsong till tre gånger per vecka. Intensitet-topparna brukar 
återkomma i tre till fem års intervall. Man har inte kunnat koppla sådana toppar av UDN till 
M74-förekomsten eller tiamin-statusen hos laxen även om en såda koppling inte kan uteslutas. 
Behandlingen av avelsfisk med formalin och eventuella effekter på M74 och 
reproduktionsförmågan av denna behandling hos lax har undersökts men inte visat någon 
inverkan på rom-kvalitén utan bara visat sig nödvändig för avelsfiskens överlevnad till 
lekmognad. 
 
 UDN upptäcktes i Storbritannien i slutet av 1800-talet och upptäcktes i Norge och Sverige på 
1970-talet. 
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