Salvelinus alpinus (sydsvenska bestånd)
Röding (sydsvenska bestånd)
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Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Salmoniformes (laxartade fiskar), Familj: Salmonidae
(laxfiskar), Släkte: Salvelinus, Population: Salvelinus alpinus (sydsvenska bestånd) - röding (sydsvenska
bestånd) (Linnaeus, 1758) Synonymer: Salvelinus umbla (sydsvenska bestånd), storröding (sydsvenska bestånd)

Kännetecken
Rödingarna skiljs generellt från t.ex. lax och öringar genom sina mycket små fjäll samt ljusa fläckar på mörk botten i
stället för tvärtom. Rödingarna uppvisar en hög grad av variation i färg, form och storlek. De fiskätande
storrödingarna i södra delen av Sverige kan nå en längd av nästan en meter och en vikt överstigande 12 kilo. Under
sin växande fas är de silverglänsande med mörkare rygg, men under lektiden blir buken hos framför allt hannen
mörkt röd medan rygg och sidor övergår i allt mörkare brungrönt med tydliga vita och röda fläckar. Bröst- och
bukfenor liksom analfenan är röda med framträdande vita fenkanter.

Utbredning och status
Storrödingen anses tillhöra en ”sen” invandringsvåg av röding, och dess utbredning i Sverige begränsas till de lägre
belägna rödingsjöarna i varje älvsystem ifrån norra Dalarna till Lappland. Arten finns dessutom kvar som relikt i en
serie sydsvenska klarvattenssjöar med mycket specifika karaktärer. På grund av likheter med röding från Österrike
och dess anmärkningsvärt stora huvud kom storrödingen tidigt att särbehandlas som en egen avvikande art.
Taxonomin är dock komplicerad och föremål för olika tolkningar. De sydliga bestånden i Sverige uppvisar en gradvis
övergång från bestånd med fjällrödingkaraktär till bestånd med extrema storrödingegenskaper. Storrödingen som art
betraktad uppfyller inte några kriterier för att rödlistas, vilket däremot de sydsvenska randbestånden gör.
Ursprungliga populationer återfinns idag i endast 15–16 sjöar söder om Dalälven, medan minst 37–38 bestånd
utrotats under 1900-talet. Bara under de två senaste decennierna antas rödingen i Stora Låsen, Östra och Västra
Nedsjön ha försvunnit. Det är fortfarande oklart om det finns kvar röding i Rödingehultssjön och Trehörningen efter
att siklöja resp. sik planterats ut i sjöarna. Även fångsterna av röding i Vättern har rasat, och situationen för
storrödingen i Mycklaflon, Sommen, Stora Ullen och Ören är idag mycket kritisk. Situationen är även allvarlig i
rödingsjöarna i finska och ryska Karelen, i Alperna, i Skottland, på Irland och i östra USA och Canada, där merparten
av randpopulationerna försvunnit under sen tid. På grund av de sydsvenska storrödingbeståndens värdefulla
genetiska och ekologiska egenskaper har massiva försök med utplantering av storrödingyngel från populationen i
Vättern skett sedan slutet av 1800-talet, dock utan framgång annat än i en handfull sjöar t.ex. Unden, Lilla Le och
Östra Skälsjön.
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Ekologi
Storrödingen i Vättern omnämns redan på 1400-talet i Vadstena Klosters Jordebok och blev under 1700- och 1800talet föremål för taxonomiska beskrivningar. Storrödingen är den jämförelsevis mest konkurrenskraftiga av rödingens
tvillingarter, och den har på olika sätt lyckats anpassa sig till konkurrens och predation från en serie andra fiskarter.
Storrödingens speciella livshistorieegenskaper i södra Sverige, sannolikt framselekterade under ett mångtusenårigt
predationstryck, omfattar förutom ett ovanligt stort gap, en tidig övergång till fiskdiet, mycket snabb tillväxt, mycket
hög ålder för könsmognad samt många och stora romkorn. På grund av sin karaktär att kunna utnyttja den låga
produktionen i djupa och kalla sjöar, samt tendensen att tidigt övergå till fiskdiet har storrödingen fått stor ekologisk
och ekonomisk betydelse i vissa sydsvenska rödingsjöar, t.ex. Vättern och Sommen. Genom att effektivt utnyttja en
glacialrelikt näringskedja omfattande mysider, amfipoder, isopoder, nors, hornsimpa, siklöja och sik når storrödingen
mycket ansenliga vikter i t.ex. Vättern, Sommen och Ören. Förutsättningen för förekomst av röding i södra Sverige är
tillgången på stora, djupa, kalla och näringsfattiga sjöar, med goda syrgasförhållanden och med få men lämpliga
fiskarter på de större djupen. I mindre vatten blir kravet på få konkurrerande fiskarter i pelagialen, frånvaron av sik,
siklöja och gädda samt närvaron av nors desto viktigare.

Hot
De främsta hoten i södra Sverige utgörs av försurning, näringskonkurrens från introducerade pelagiska arter som sik,
siklöja, lax men även Mysis relicta och signalkräfta, predation från introducerade rovfiskar som gädda, lake, ål, lax och
öring, ökad eutrofiering (vilket gynnar ekologiskt överlägsna grupper som cyprinider, t.ex. mört och abborrfiskar, och
minskar siktdjup och syrgashalten under språngskiktet, dit rödingen tvingats retirera) samt riktat fiske med effektiva
nylonnät och nya sportfiskemetoder.

Åtgärder
De hotade sydsvenska reliktpopulationerna av storröding måste skyddas mot vidare försurning genom tidiga och
kontinuerliga kalkningsinsatser, mot ökad eutrofiering genom kontroll och översyn av utsläpp från samhällen och
omgivande skogs- och åkermark, mot utplantering av konkurrerande och predatoriska arter, samt mot riktat fiske
med såväl nät som krok. I dokumenterade fall av överkonkurrens från sik och siklöja bör inplantering av nors som
buffert diskuteras. Dessutom bör en mycket försiktig uppföljning och kontroll ske av de mest hotade populationernas
vidare utveckling. Vid eventuella stödutsättningar måste hänsyn tas till genetiska bevarandeaspekter. I flera sjöar
antyder genetisk fixering av vanliga alleler att populationerna redan är oroväckande små.

Övrigt
Utländska namn – NO: Røyr, røye, DK: Fjeldørred, FI: Nierä, GB: Arctic char. Storrödingen är också känd under det
vetenskapliga namnet Salvelinus salvelinus (Linnaeus, 1758), som dock är en yngre synonym till Salvelinus umbla.
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