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ABSTRACT
Over the last three decades there has been a significant increase in aquaculture production
and the demand for farmed fish is predicted to rise further. More fish are being caught to
become fishmeal in aquaculture, than for direct human consumption use, while a large
number of fish stocks are being depleted. Many popular farmed species are carnivores and
thus brought up on a diet consisting of fishmeal and fish oil. However, several studies have
shown that several fish species can be brought up on a diet consisting of mussel meal instead
of fishmeal. If so, this finding can possibly lead to a more sustainable fishing in the future by
reducing the number of wild-caught fish. The purpose of this study has been to examine if
mussel meal extract can induce foraging in the omnivorous species crucian carp (Carassius
carassius), a commercial fish that is mainly farmed in China. Induced foraging can indicate
that crucian carp could become accustomed to mussels, even though mussels are not part of
its natural food source. The results revealed that foraging was induced in the crucian carp by
conventional feed for carp, the control diet, but not by extract of mussels.
SAMMANFATTNING
Vattenbruket har ökat markant under de senaste tre decennierna och idag går mer fisk till
foderproduktion för fiskodlingar än vad som konsumeras direkt av människan. Detta är
problematiskt då många fiskbestånd är utarmade, samtidigt ökar efterfrågan på fisk. Många
populära matfiskar är rovfiskar som huvudsakligen matas med fiskbaserat foder. Ett flertal
studier har emellertid visat att flera fiskarter potentiellt kan födas upp på blåmusslor (Mytilus
edulis) istället för fiskbaserat foder. Foder som huvudsakligen baseras på musslor kan därför i
framtiden möjligen bidra till att minska överexploatering av fisk. Denna studie undersökte
om musselextrakt kan inducera ett födosök hos omnivoren ruda (Carassius carassius), som
idag odlas och används som matfisk framförallt i Kina. I så fall kan det indikera att ruda
möjligen kan vänjas vid musslor, trots att det inte ingår i fiskens naturliga föda. Resultaten i
studien visade att ett födosök inducerades hos ruda gentemot extrakt av vanligt karpfoder,
kontrollsubstansen, men inte gentemot musselextrakt.

NYCKELORD: Luktstimulerande; Fiskfoder; Musselmjöl; Hållbart vattenbruk; Hållbar
utveckling
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1. INLEDNING
1.1 Introduktion
Vattenbruket är idag större än någonsin, fiskar föds upp i stora vattentankar, dammar och
nätkassar och fraktas över hela världen för att tillgodose den ständigt växande efterfrågan. År
1970 kom cirka 6 procent av matfisken från vattenbruket, tre decennier senare, år 2006 kom
nästan 50 procent av all matfisk från vattenbruk (Cressey 2009). I takt med att jordens
befolkning ökar förväntas efterfrågan öka ytterligare. Man beräknar att 29 miljoner ton mer
fisk kommer att behöva produceras år 2030 för att upprätthålla dagens konsumtionsnivåer
som består av cirka 17 kg fisk per person och år (ibid). Samtidigt är detta problematiskt då
cirka hälften av alla fiskbestånd anses vara helt utarmade (ibid). Rovfiskar så som lax och
torsk är bland de populäraste matfiskarna idag men de föds upp på fiskmjöl och fiskolja som
kommer från de fiskbestånd som är under hot (ibid). År 2006 gick 87 procent av all
fiskoljeproduktion till enbart vattenbruket (ibid), och mer fisk går idag till foderproduktion
för fiskodlingar än vad som konsumeras direkt av människan (Naylor et al. 2000).
Omnivorer så som Tilapia (Orechromis) och brokabborrar (Cichlidae) är allätare och
därför mindre krävande att odla än rovfisk (Craig & Helfrinch 2009). Därför kan ökad odling
av sådan fisk vara en del av lösningen för ett mer hållbart vattenbruk i framtiden. Exempelvis
har den omnivora fiskarten ruda (Carassius carassius) tidigare varit en viktig matfisk i
Sverige och odlats framgångsrikt i dammar (Bonow et al. 2011c).
Ett miljövänligare alternativ till fiskbaserad föda är att mata odlad fisk med musselmjöl
och på så sätt minska antalet vildfångade fiskar. Dessutom fungerar musslor som biofilter och
kan därmed bidra till att avhjälpa övergödning där de odlas (Naylor et al. 2000). Musslor kan
även ta hand om det avfall som fiskodlingar släpper ut genom kombinationsodlingar, då det
har visat sig att musslor trivs väldigt bra i just intensiva fiskodlingar (ibid). Musslor
konsumeras även av oss människor och förr har skadade musslor bara lett till svinn
(Nordberg 2013). Nu kan de skadade musslorna gå till fiskodlingsprocesser istället (ibid).
Musselkött har tidigare varit väldigt dyrt då man haft problem med att få ut köttet ur skalen,
men år 2013 upptäckte svenska forskare vid Göteborgs Universitet att man kan omvandla
musselkött till flytande form och således få det att flyta ut ur skalet (ibid). Detta projekt kom
att kallas Projekt Musselmjöl och Odd Lindahl, en av de drivande forskarna har således
bistått med viktig teknik som gör att musselmjöl kan pressas prismässigt samt på lång sikt
användas som alternativ föda i fiskodlingar (ibid).
Denna studie är en uppföljning av Olsén & Lundhs studie (Olsén & Lundh 2016) och
ämnar undersöka rudans (Carassius carassius) födosöksbeteende gentemot musselextrakt. Ett
inducerat födosök hos fisken när musselextrakt introduceras i vattnet kan indikera att fisken
möjligtvis kan vänjas vid att konsumera musslor (ibid). Då rudan är en omnivor och därav har
potential att födas upp på miljövänligare foder är förhoppningen att den återintroduceras som
matfisk i Sverige, vilket kan leda till minskad konsumtion av rovfiskar samt ett mer hållbart
vattenbruk.
1.2 Frågeställning
Kan musselextrakt (Mytilus edulis) inducera födosök hos ruda (Carassius carassius)?
1.3 Bakgrund
1.3.1 Försöksfisk

Ruda (Carassius carassius) är en omnivor och dess föda består huvudsakligen av växter,
smådjur och insektslarver (Pethon & Svedberg 2000). Rudan förekommer i dammar och sjöar
i större delen av Europa och Centralasien (Pettersson 1999), dess habitat består av lugna
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vatten med rik växtlighet (Pethon & Svedberg 2000). Rudan tillhör släktet karpfiskar och är
nära släkt med karpen (Cyprinus caprio) och guldfisk (Carassius auratus) (Sibbing and
Uribe, 1985, Sibbing et al., 1986 & Lamb and Finger, 1995). Rudan förekommer i två olika
kroppsformer; dammrudan är lågryggad och lever väldigt tätt i avsaknad på rovfisk medan
sjörudan är högryggad och förekommer i mindre kvantiteter där den delar vatten med
rovfiskar (Pettersson 1999). Den höga ryggen är ett morfologiskt försvar mot predatorer
(ibid). Rudan kan uppnå en vikt på 3 kg och en längd på 64 cm, men är vanligtvis runt 15 cm
(Fishbase 2016). Fisken är väldigt seglivad då den tål låga syrehalter (Pethon & Svedberg
2000). Dessutom klarar rudan av höga temperaturer och klarar syrgasbrist under isen på
vintern (Fishbase 2016). I Sverige används ruda främst som agn men i Kina är rudan en
uppskattad matfisk (FAO 2016). Vattenbruk har praktiserats i Kina i tusentals år och man har
låtit ruda och närbesläktade arter inom släktet Carassius föröka sig i dammar och risfält för
att sedan, när fisken har växt till sig, använda den som livsmedel (Cressey 2009, FAO 2016).
Denna odlingsmetod kräver väldigt lite kraftansträngning och används än idag i Kina för att
odla diverse arter (Cressey 2009). Hela 67 procent av världens vattenbruksproduktion
kommer från just Kina och mycket av produktionen består av karpfiskarter (ibid). Fram till
andra världskriget (Bonow et al. 2011b) var rudan en viktig matfisk även i Sverige (Bonow et
al. 2011c) och odlades i dammar redan på medeltiden (Bonow et al. 2011a). Men fisken
slutade konsumeras i samband med att annan, billigare fisk från havet blev mer lättillgänglig
(Bonow et al. 2011c), en följd av att marintekniken effektiviserades under den industriella
revolutionen.
1.3.2 Födosök hos ruda (Carassius carassius)

Födosöksbeteendet varierar mellan olika fiskarter och de använder samma sinnen på olika
sätt (Valentinčič 2004). De flesta omnivora fiskar är beroende av både synen och luktsinnet
för att samla föda och medan synen möjliggör att fisken kan simma mot ett synligt byte,
uppmuntrar luktsinnet fisken att simma runt på jakt efter mat som inte är fullt lika märkbar
(Valentinčič & Caprio 1994). Hos många arter induceras ett födosök av lukter från
bytesorganismer (Olsén & Lundh 2016). Särskilt omnivorer är till stor del beroende av sitt
luktsinne vid födosök (Valentinčič 2004). Fiskarten ruda är en sådan omnivor, med hjälp av
luktsinnet reagerar fisken på kemiskt stimuli (ibid.). När rudan påbörjar sitt födosök
innefattar det snappningar på botten och det liknar det som induceras hos guldfisk (Carassius
auratus) (Hara 2006). Därefter smakar fisken på bytesorganismen och då avgörs det om den
skall sväljas (Olsén & Lundh 2016). När en potentiell bytesorganism funnits triggas reflexer i
fiskens mun som leder till att fisken biter, nafsar eller tuggar på ämnet, samt sorterar ätbart
från icke- ätbart (Valentinčič 2004). Rudan har även en speciell konstruktion i svalget som
gör att den bearbetar föda som kan vara hård (Olsén & Lundh 2016). Om födoämnet
godkänns sväljs det, men ju mer uppskattad födan är desto längre “tuggar” rudan (ibid). Om
födan däremot inte är omtyckt spottas den ut relativt snabbt (ibid).
1.3.3 Födosök och aminosyror

Aminosyror stimulerar ofta fiskars smak- och luktsinnen och spelar därför en viktig roll i
födosöket (Ishida & Kobayashi 1992), emellertid reagerar olika fiskar på olika aminosyror
(Takeda & Takii 1992). Aminosyror är byggstenar som finns i alla levande organismer,
proteiner består av aminosyror och fria aminosyror finns lösta i cytoplasman (Valentinčič
2004). Aminosyror finns även upplösta i vatten eftersom de läcker från levande och döda
organismer (Valentinčič 2004). Koncentrationen av fria aminosyror i vatten beror därför på
balansen mellan förlusten och upptaget av aminosyror från och till levande organismer (ibid).
De djur som kan upptäcka en ökning av aminosyra- koncentrationen mot bakgrund av den
naturliga koncentrationen i vattnet, kan eventuellt upptäcka närvaron av potentiella
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bytesorganismer (ibid). Fiskar har en särskild känslighet för aminosyror, luktsinnet som är ett
distanssinne, kan detektera kemiska förändringar (ibid). Fiskmjöl innehåller essentiella
aminosyror som alla fiskar behöver och som det är brist på i växtbaserade proteiner (Naylor
et al. 2000). Men herbivorer och omnivora fiskarter som lever i sötvatten kan tillgodogöra sig
plantbaserade proteiner mycket bättre än rovfiskar (ibid).
Fiskpellets innehåller aminosyror som är särskilt utvalda och sammansatta i sådan ordning
att de blir lockande föda för vald fisk (Olsén & Lundh 2016). Många födostimulerande
ämnen för fisk har visat sig till stor del innehålla aminosyrorna L-prolin, L- glycin, L-alanin
(Takeda & Takii 1992, Nagel et. al. 2014) samt betain och taurin (Kasumyan & Døving 2003,
Nagel et. al. 2014). Musslor har en hög koncentration av aminosyror och innehåller de fyra
sistnämnda (Takeda & Takii 1992). De aminosyror som är främst förekommande i musslor
är; L-glycin, L-alanin, L- arginin, L-glutaminsyra, L-lysin, betain och taurin (se tabell 1.)
(ibid).

2. TIDIGARE FORSKNING
2.1 Musslor som fiskföda?
I en tidigare studie har forskarna Håkan Olsén och Torbjörn Lundh undersökt om ett
vattenextrakt av blåmusslor (Mytilus edulis) var smakligt för rudor (Carassius carassius) i
jämförelse med ett extrakt av det karpfoder som de var vana att äta, Hikari Sinking Wheat
Germ pellets (Olsén & Lundh 2016). Därefter gick man vidare med att testa smakligheten hos
fem aminosyror som karpfodret innehåller (ibid). Eftersom blåmusselextrakt innehåller
samma aminosyror och i samma ordning som Hikari-fodret men i högre koncentration, var
det av intresse att undersöka om rudorna tyckte om smaken av musselextraktet (ibid). Man
iakttog hur länge fiskarna bearbetade maten i munnen och det visade sig att musselextraktet
hanterades betydligt kortare tid än extrakt av fodret (ibid). Musselextraktet kan möjligen ha
stimulerat rudans smaksinne men smaken ogillades, medan extrakt av fodret och de utvalda
aminosyrorna uppskattades av fisken. Resultaten i Olsén och Lundhs studie indikerar att det
finns något frånstötande smakämne närvarande i blåmusselextrakt som rudan ogillar (ibid).
Trots att rudorna i studien valde att inte äta pellets med musselextrakt i, har denna studie som
syfte att vidare undersöka om musselextrakt åtminstone inducerar ett födosök hos fisken. I
sådant fall kan det innebära att ruda kan vänjas vid musslor om inget annat ges att äta.
®

Även andra studier som behandlar musslor som föda eller lockämne för fisk har utförts
och resultaten antyder att musslor kan vara en ansenlig födokälla hos flera fiskarter.
Smakligheten för blåmusslor (Mytilus edulis) har exempelvis undersökts hos karnivoren
piggvar (Psetta maxima) (Nagel et. al. 2014). Antinutritionella ämnen i växtprotein-baserat
foder för fiskar som är gjort på raps, har visat sig minska tillväxten hos piggvar samt minska
smakligheten för fodret (ibid). Som följd har man testat om smakligheten för det rapsbaserade
fodret ökar om man tillsätter blåmusslor (ibid). Tre olika koncentrationer av blåmusslor
tillsattes och testades gentemot en kontroll, beståendes av samma foder men utan tillsatta
musslor (ibid). Resultaten visade att musslorna ökade smakligheten för fodret hos fiskarna
och att musslor möjligen kan användas i andra växtbaserade fiskfoder för att öka tillväxt hos
odlad fisk och smaklighet för foder (ibid). Studien avslöjade även att blåmusslorna hade en
bättre aminosyra- sammansättning i jämförelse med fodret vilket indikerar ett högt
näringsinnehåll (ibid). Även fiskarten sjötunga (Solea solea) har testats i liknande studier.
Musslor har blandats i fiskens artificiella foder vilket har resulterat i en ökad tillväxt (Mackie,
1982).
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I en annan studie har det framkommit att röding (Salvelinus alpinus) väljer föda som
innehåller musselkött, trots att musslor inte tillhör fiskens naturliga föda (Carlberg et al.
2015). Testfödan i studien bestod huvudsakligen av blåmusselkött (Mytilus edulis), kött från
skarpsill (Sprattus sprattus) och sill (Clupea harengus), bakjäst (Saccharomyces cerevisiae),
fiskolja samt lokalt producerad rapsolja (ibid). Fiskarna testades individuellt och fick
möjlighet att välja mellan testfödan samt en fiskbaserad föda (kontroll) som liknar det foder
röding vanligtvis matas med (ibid). Redan efter några dagar kunde en signifikant effekt
påvisas; att fiskarna föredrog testfödan med musselkött i (ibid). Man upptäckte att testfödan
innehöll fyra gånger högre koncentration av betain än kontrollfödan, vilket kan vara en
förklaring till resultaten (ibid). Betain är en aminosyra som finns rikligt i havslevande djur, så
som musslor och har visat sig vara ett lockämne som attraherar vissa fiskarter men också ett
ämne som anses osmakligt av en del fiskarter (Kasumyan & Døving 2003, Carlberg et al.
2015).
I ytterligare en studie utförd i Japan 2002, har Japansk flundra (Paralichys olivaceus) en
kommersiell plattfisk, testats mot föda som innehåller extrakt av blåmusslor (Mytilus
galloprovincialis) (Kikuchi 2002). Fiskarna matades dels med en kontrollföda som
huvudsakligen bestod av fiskmjöl och dels med en testföda som innehöll musselextrakt i
olika koncentrationer (ibid). De fiskar som matats med extrakt av musslor, oavsett
koncentration, fick ett mer effektivt intag av föda (protein–effektivitets–ratio, PER), åt mer
och ökade således mer i vikt än de flundror som matats med kontrollfödan (ibid). Även en
annan studie från 1997, har påvisat att frystorkat musselkött kan ersätta huvudingrediensen
fiskmjöl i föda för unga japanska flundror (Kikuchi & Sakaguchi 1997).
2.2 Fiskars känslighet för aminosyror
Musslor innehåller en hög koncentration av flera av de aminosyror (se tabell 1), som visat sig
ge hög respons i form av födosök och ökad simaktivitet hos flera fiskarter. Fiskars känslighet
för aminosyror, bland annat med hjälp av luktsinnet, har testats i ett flertal olika studier, tre
av dem förklaras kortfattat nedan.
Arterna regnbågslax (Oncorhynchus mykiss), röding (Salvelinus alpinus), sik (Coregonus
clupeaformis) och guldfisk (Carassius auratus) har testats i en forskningsstudie (Hara 2006).
Studien undersökte fiskarnas respons på aminosyror i vattnet, samt vilka aminosyror som
resulterar i hög simaktivitet och reaktion med födosök. Vissa aminosyror gav ingen effekt
medan andra ökade simaktiviteten markant i akvarierna (ibid). L-cystin var den aminosyra
som gav bäst reaktion i undersökningen (ibid). Röding ökade sin simaktivitet när den kände
av L-cystin, L-alanin, L-serin, L-prolin och L-glutamat (ibid). Siken däremot ökade sin
simaktivitet som mest när den kände av L-cystin och L-glutamat (ibid). Den sista arten som
testades var guldfisk, en släkting till ruda (Carassius carassius). Aminosyrorna L-arganin, Lglutamat, L-prolin och AGB var de som gav mest ökad simaktivitet och födosöksbeteende
hos guldfisken (ibid). Aminosyrorna L-alanin och L-serin indikerade ett födosök i varierande
grader hos alla arter som testades, men en något mindre reaktion hos arten regnbågslax (ibid).
I en annan studie har ett flertal fiskarter, bland annat karp (Cyprinus caprio) som är släkt
med ruda (Carassius carassius), men huvudsakligen havsmus (Siganus fuscescens) testats
(Ishida & Kobayashi 1992). Fiskarnas känslighet för aminosyror och födoämnen var det som
undersöktes. Aminosyrorna L-alanin, L-glutamin, l-arganin och L-lysin var de med störst
stimulation på fiskarnas luktsinne och reaktionstiden var väldigt kort (ibid).
Man har även upptäckt att lax i Atlanten (Salmo salar) har en hög känslighet för ämnen i
vattnet (Hara 1982). Forskarna Brett och MacKinnon upptäckte i en studie att laxen med
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hjälp av luktsinnet reagerade på ämnen i vattnet som uppfattades som frånstötande; när
mänskliga händer var nedsänkta i vattnet uppströms så avstannade laxens migration tillfälligt
(ibid). Man identifierade aminosyran L-serin som det ämne som utsöndrades vid
handsköljning och uppfattades frånstötande av fisken (ibid). Laxens höga känslighet för
aminosyror kan även bevisas med hjälp av två tidigare studier, båda utförda år 1971, som
med hjälp av elektrofysiologiska mätningar visade att laxens luktreceptorer är väldigt
känsliga för aminosyror (ibid).
Tabell 1. De sju främst förekommande aminosyrorna i blåmusslor (Takeda & Takii 1992).
Blåmussla (Mytilus edulis)
Aminosyra

g/100 g musslor

Betain

0.970

L-glutaminsyra 0.084
L-alanin

0.081

Glycin

0.065

L-lysin

0.050

Taurin

0.456

L- arginin

0.037

	
  

3. MATERIAL OCH METODER
Studien är godkänd av Stockholm Södra Djurförsöksetiska Nämnd, Dnr. S42-14.
3.1 Försöksfisk
I en privat damm i Uppsala fångades 21 rudor (Carassius carassius), med ett viktspann på
10- 35 g och en längd på mellan 85 - 125 mm, slumpmässigt in. Temperaturen i dammen
varierade under dygnet och var som minst 6 °C och som högst 22 °C. Fiskarna hämtades på
förmiddagen den 15 september 2016 till institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik
på Södertörns högskola, där alla försöken ägde rum.
3.2 Upprättande av experiment
Rudorna placerades i ett kar (70 (l) x 50 (h) x 37 (d) cm) med vattenvolymen 129 l och med
ett genomflöde på 500 ml/ 30 s. Vattnet hade en temperatur på 21°C. Fiskarna blev lämnade
ifred i några dagar för att anpassa sig till den nya miljön.
Den 21 september placerades fyra rudor från karet i varsitt testakvarium (95 (l) × 41 (h) ×
43 (d) cm) med ett vattendjup på 37 cm. För att förhindra uppsamling av lukt från föda i
vattnet hade akvarierna ett ständigt flöde av luftat kranvatten, med ett genomflöde på cirka
175 ml/ 30 s. Temperaturen i vattnet var 22°C. Akvarierna var försedda med lysrör som lyste
mellan kl. 7:00 - 19:00 varje dag. Kortsidorna på akvarierna tejpades för med svart plast för
att fiskarna inte skulle störas (se bilaga 2). En pappskärm med fyra titthål placerades framför
akvarierna för kommande beteendeobservationer (se bilaga 3).
Försöken gick till på det viset att testsubstanser bestående av olika vattenextrakt pumpades
i akvarierna genom ett glasrör med hjälp av två pumpar (Master flex slangpump med
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silikonslang medical grade) en för att pumpa vatten och en för att pumpa extrakt. Tre olika
extrakt testades för att jämföra skillnad i fiskarnas respons gentemot de olika extrakten.
De extrakt som testades var: blåmusselextrakt (Mytilus edulis), Hikari-extrakt samt
aminosyra-extrakt i olika koncentrationer. Musselextraktet gjordes på fryst musselmjöl.
Hikari-extraktet bestod av det karpfoder som rudorna var vana vid att äta i dammen; Hikari
Sinking Wheat Germ pellets. Då rudorna är vana vid Hikari, användes karpfodret för att
säkerställa att metoden fungerar, eftersom ett födosök hos fiskarna borde induceras då de
känner lukten av sitt vanliga foder. Aminosyra-extraktet bestod av fem olika aminosyror.
Tidigare studier har visat att karp (Cyprinus carpio) har en positiv reaktion mot aminosyran
L-alanin vid födosök samt att guldfisk (Carassius auratus) har en positiv reaktion mot
aminosyrorna L-glycin, L-arganin, L-leucin och L-serin vid födosök (Kasumyan & Døving,
2003). Rudan är nära släkt med både karp och guldfisk (Sibbing and Uribe, 1985, Sibbing et
al., 1986 & Lamb and Finger, 1995), därav valdes de fem l-aminosyrorna för att skapa ett
aminosyra- extrakt som testades på försöksfiskarna. De fem aminosyrorna finns även i både
blåmusslor och Hikari-fodret, och eftersom totalhalten fria aminosyror är betydligt högre i
musselmjöl än i Hikari (Olsén och Lundh 2016) användes en mindre mängd musselmjöl för
att halten aminosyror skulle vara ungefär lika hos Hikari- och musselextrakten som testades.
®

De beteenden som registrerades under försöken var antal snappningar på akvariets botten
och i det fria vattnet (se bilaga 1). Fiskarna matades direkt efter försöken, en gång om dagen,
ungefär samma tid varje dag. Därför var de relativt hungriga när försöken utfördes, detta för
att säkerställa att födosök inte uteblev för att de är mätta.
Efter att ha testats sövdes fiskarna ner med 2-phenoxy ethanol (0.05%, Sigma-Aldrich),
för att vägas (Mettler Collage B 3001) samt märkas med ett snitt på stjärtfenan så att samma
fisk inte skulle komma att användas igen. Därefter placerades rudorna återigen i det stora
karet med resterande fisk.
Testerna utfördes kl. 10- 12, måndag - fredag under drygt tre veckor (22 september - 10
oktober, 2016). Försöken var tidskrävande då enbart en koncentration av ett visst extrakt
kunde testas under samma dag, för att lukter från extrakten inte skulle blandas. Det ständiga
flödet av kranvatten möjliggjorde att vattnet i akvarierna var fritt från extrakt dagen efter. På
grund av tidsbrist begränsades studien till åtta försöksfiskar, fiskarna testades i två omgångar;
fyra först och sedan testades ytterligare fyra.
3.3 Preparation av testsubstanser
Hikari-extrakt
Extraktet gjordes enligt följande.
Material: Hikari Sinking Wheat Germ pellets, vatten, våg (Mettler Toledo AB 204 (mininum
10 mg)), kaffekvarn, centrifug (universal 16), mätcylinder, E-kolv, tesked, en vågskål i plast,
åtta centrifugrör, tre 1000 ml glasflaskor.
®

Tillvägagångssätt:
13.3 gram Hikari Sinking Wheat Germ pellets vägdes upp, placerades i kaffekvarn och
maldes ner till fint pulver. 160 ml vatten hälldes upp i en mätcylinder. Hikari-pulvret
överfördes till en E-kolv med hjälp av en tesked, det sista pulvret togs ur kaffekvarnen med
hjälp av lite vatten från mätcylindern. Resterande vatten i mätcylindern, cirka 160 ml, hälldes
®
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över i E-kolven med pulvret. E-kolven skakades i en minut för att blanda lösningen. Cirka 40
ml av lösningen hälldes upp i fyra 50 ml centrifugrör vardera, placerades i en centrifug och
centrifugerades i 15 min i 4000 varv/min. Större partiklar hamnade på botten av
centrifugrören och den gulaktiga vätskan (supernatanten) ovanför bottensatsen
dekanterades i fyra nya 50 ml centrifugrör. Bottensatsen slängdes. Supernatanten späddes ut
till tre olika lösningar med olika koncentrationer:
•  
•  
•  

Hikari 1: 100 ml Hikari och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
Hikari 2: 100 ml Hikari 1 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
Hikari 3: 100 ml Hikari 2 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.

”Hikari 1” är således det extrakt som har högst koncentration av Hikari, och ”Hikari 3” är
extraktet med lägst koncentration av Hikari.
Musselextrakt
De musslor som använts för att skapa lösningen är kokta blåmusslor (Mytilus edulis) utan
skal, som köpts in från Royal Frysk Muscheln (GmbH, Emmelsbüll-Hornsbül, Tyskland).
Musslorna har torkats i 55 °C under en period av 24 timmar och sedan malts ner (Novital
Davide, Novital S.r.l., Lonate Pozzolo Italy). Därefter har musselmjölet frysts ner i −25°C
fram till att det kom att användas i studien. Musslorna är fångade utanför Tyska Atlantkusten.
Mängden musselmjöl var mindre än Hikari då totalhalten fria aminosyror är betydligt högre i
musselmjöl än i Hikari (Olsén och Lundh 2016; 21 aminosyror analyserades, se Table 1.).
Halten aminosyror ämnades att vara ungefär lika hos Hikari- och musselextrakten som
testades.
Material:
Fryst musselmjöl, glasbägare. För resterande: se procedur för Hikari.
Tillvägagångssätt:
2.9 gram musselmjöl vägdes upp. 160 ml vatten hälldes upp i en mätcylinder. Musselmjölet
överfördes till en glasbägare tillsammans med vattnet i mätcylindern. Glasbägaren skakades i
en minut för att blanda lösningen. Cirka 40 ml av mussellösningen hälldes upp i fyra 50 ml
centrifugrör vardera och centrifugerades i 15 min i 4000 varv/min. Supernantanten
dekanterades i fyra nya 50 ml centrifugrör och späddes ut till tre olika lösningar med olika
koncentrationer:
•  
•  
•  

Musslor 1: 100 ml musslor och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
Musslor 2: 100 ml musslor 1 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
Musslor 3: 100 ml musslor 2 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.

”Musslor 1” är det extrakt som har högst koncentration av musslor, och ”Musslor 3” är
extraktet med lägst koncentration av musslor.
Aminosyra-extrakt (5AA)
Alla aminosyror köptes in från Sigma-Aldrich .
®

Material: Aminosyror, spatel. För resterande: se procedur för Hikari.
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Tillvägagångssätt:
Fem aminosyror i pulverform (renhet ≥ 98%) vägdes upp; 0.360 g L-alanin, 0.152 g L-glycin,
0.359 g L-arginin, 0.081 g L-serin och 0.109 g L-leucin. Det sågs till att det mängdmässiga
förhållandet mellan de fem aminosyrorna är detsamma som i Hikari-fodret (Olsén & Lundh
2016). Alltsammans överfördes till en 1000 ml glasflaska, därefter hälldes 1 liter vatten ner i
flaskan. Glasflaskan skakades i en minut för att blanda lösningen. Aminosyra- lösningen
späddes ut till tre olika lösningar med olika koncentrationer:
•  
•  
•  

5AA 1: 100 ml 5AA och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
5AA 2: 100 ml 5AA 1 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.
5AA 3: 100 ml 5AA 2 och 900 ml vatten överfördes till en 1000 ml glasflaska.

”5AA1” är det extrakt som har högst koncentration av aminosyror, och ”5AA 3” är extraktet
med lägst koncentration av aminosyror. (5AA 2 och 3 motsvarade koncentrationerna av
aminosyrorna i Hikari 2 respektive 3).
Övrigt: Engångshandskar av plast användes vid tillverkning av extrakten. Alla lösningar
håller några dagar i kylskåp, minst en gång i veckan blandades nya lösningar.
3.3 Statistisk bearbetning
Varje test inleddes med att kranvatten tillfördes under 5 minuter. Vatten pumpades till
akvarierna innan extrakten, därefter pumpades ett extrakt under 5 minuter. Beteendet under
tillförsel av extrakten jämfördes sedan med den inledande kontrollperioden med vatten. Då vi
inte vet om observationerna är normalfördelade användes icke-parametriska statistiska tester
och samtliga tester var tvåsvansade (two-tailed). Gränsen för signifikant skillnad sattes till
P=0.05. Wilcoxon parat test utfördes för att ta reda på om det fanns en signifikant förändring
i beteende hos fiskarna mellan tillförsel av vatten och olika extrakt. För att vidare jämföra
resultaten som framkom av Wilcoxon-testerna, utfördes Friedmans ANOVA upprepade
mätningstest som tillåter oss att jämföra och se skillnader på alla försöksresultat samtidigt.
Friedmans test används när upprepade värden ska analyseras, analysen går till på så sätt att ett
värde räknas ut utifrån varje observation för samma fisk. En observation består av skillnaden
mellan extrakt och vatten.
Exempel:
Fisk 1: Hikari 3 – vatten = värde (= observation)
Fisk 1: Hikari 2 – vatten = värde
Fisk 1: Musslor 3 – vatten = värde
Samma sak gjordes för Fisk 2, Fisk 3, Fisk 4 osv. (N = 8). Alla de här värdena testades
samtidigt (Fig. 3).
Vidare utfördes ett Dunn’s multiple comp test, för att ta reda på om värdena som framkom av
Friedmans test innebar någon signifikans * = P<0.05 (Fig. 3).
Alla statistiska beräkningar och figurer gjordes med hjälp av statistikprogrammet GraphPad
Prism™ software (Graph Pad Inc., San Diego, CA).
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4. RESULTAT
4.1 Stimulerande effekt av olika extrakt
Wilcoxon- testet visade en signifikant ökning (P = 0.0156) i antal bottensnappningar
när Hikari 2 tillfördes jämfört med bara tillförsel av vatten, vilket indikerar ett födosök. Även
Hikari 3, en lägre koncentration av Hikari-extrakt gav en signifikant ökning (P = 0.0223) i
antal bottensnappningar, jämfört med bara tillförsel av vatten. Däremot gav testsubstanserna
beståendes av musselextrakt och aminosyror ingen signifikant förändring i antal snappningar
på botten i jämförelse med vatten (Fig. 1). Samma test utfördes för att undersöka effekt i antal
snappningar i fria vattnet (Fig. 2). Testet kunde inte påvisa att det fanns någon signifikant
effekt vid tillförsel av något av extrakten i jämförelse med vatten.

Fig. 1.
Boxplot av antalet snappningar på botten vid tillförsel av olika extrakt och vid tillförsel av
enbart vatten, under 5 min. Medianvärde med max- och min-värden, rektangeln visar
fördelningen av 50 % av observationerna. Stjärnorna visar att det enl. Wilcoxon- testet är en
statistiskt signifikant skillnad i antal bottensnappningar mellan vatten och extrakt vid Hikari 2
(P = 0.0156) samt vid Hikari 3 (P = 0.0223).
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Fig. 2.
Boxplot av antalet snappningar i fria vattnet vid tillförsel av olika extrakt och vid tillförsel av
enbart vatten, under 5 min. Medianvärde med max- och min-värden, rektangeln visar
fördelningen av 50 % av observationerna. Wilcoxon- testet kunde inte förutse om
musselextraktet gav högre eller lägre respons till vatten eller de andra extrakten (P>0.05) men
Hikari 2 och vatten var på gränsen till signifikant skilda (P = 0.08).
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4.2 Jämförelse mellan alla testsubstanser

Fig. 3.
Boxplot som visar skillnaden mellan extrakt och vatten för varje fisk. Medianvärde med maxoch min-värden, rektangeln visar fördelningen av 50 % av observationerna. Friedmans
upprepade mätningstest visade att det finns en signifikant skillnad mellan extrakten
(P=0.002), Dunn’s multiple comparisons test visar mellan vilka * = P<0.05. Signifikansen
var mellan Hikari 2 och Musslor 2, samt mellan Hikari 2 och 5AA 3 + 2 (5AA 3 och 2
poolade).
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5. DISKUSSION
Tidigare studier har visat att föda som innehåller musslor har lett till ökad tillväxt hos flera
fiskarter, även karnivorer (Nagel et. al. 2014, Mackie 1982, Kikuchi 2002). Samt att musslor
kan ge en ökad tillväxt i jämförelse med fiskbaserat foder (Kikuchi 2002) och att
smakligheten hos växtbaserat foder men även fiskbaserat foder kan ökas genom tillsättning
av musslor (Nagel et. al. 2014, Kikuchi 2002). Musslor har även potential att väljas som föda
av fiskar framför fiskbaserat foder, trots att musslor inte tillhör deras naturliga föda (Carlberg
et al. 2015). Men det finns även ett intresse av att ta reda på om ruda (Carassius carassius)
som tidigare varit en viktig matfisk i Sverige (Bonow et al. 2011 b) kan födas upp på
musslor. Därför undersökte denna studie huruvida rudans födosök induceras av
musselextrakt.
De åtta försöksfiskarna reagerade väldigt starkt på extrakt av Hikari, vanligt karpfoder,
genom att snappa signifikant mer på botten än vid tillförsel av kranvatten (kontrollen) (se
fig.1). En statistiskt signifikant förändring ägde rum vid tillförsel av både Hikari 2 och Hikari
3, därav fanns inget behov av att testa Hikari 1, en ännu högre koncentration av Hikari. Ökat
antal bottensnappningar tyder på ett födosök hos fisken, då födosök hos rudan yttrar sig på
detta vis (Hara 2006). En tydlig reaktion mot Hikari observerades även i ökat antal
snappningar i det fria vattnet (se bilaga 1.), men inte tillräckligt för att kunna fastslå statistisk
signifikans då variationen mellan värdena var stor. Snappningar i det fria vattnet kan
möjligtvis tolkas som ökad aktivitet på grund av födosök.
Försöksfiskarna reagerade inte alls i samma utsträckning mot musselextrakt, jämfört med
Hikari, då en fjärdedel av försöksfiskarna snappade mer vid tillförsel av kranvatten än vid
extrakten Musslor 2 och Musslor 3 (se bilaga.1). Ett statistiskt test avslöjade att ingen
signifikant förändring i antal snappningar vare sig på botten eller i det fria vattnet, kan
påvisas hos fiskarna när musselextrakt tillförs (se fig. 1 & 2). Därav inducerades inget
märkbart födosök hos rudorna gentemot extrakt av musslor.
Fiskarna testades slutligen mot en aminosyra- lösning (5AA), beståendes av fem
aminosyror. De fem aminosyrorna är omtyckta av rudans nära släktingar guldfisk (Carassius
auratus) och karp (Cyprinus carpio) (Kasumyan & Døving, 2003), och finns i både Hikarifoder och blåmusslor (Mytilus edulis) (Olsén & Lundh 2016). Försöksfiskarna reagerade mer
på aminosyrorna än musselextraktet (se bilaga 1), men ett födosök kunde inte fastställas
statistiskt (se fig. 1 & 2).
Sammanfattningsvis kunde en signifikant skillnad mellan Hikari 2 och Musslor 2 samt
mellan Hikari 2 och 5AA 3 + 2 påvisas med hjälp av de två sista testerna som utfördes (se
fig. 3). Detta bekräftar att rudorna reagerade betydligt mer på Hikari än de reagerade på både
musslor och aminosyror. En trolig förklaring till att försöksfiskarna reagerat så starkt på
Hikari-extrakt är att de har matats med det regelbundet i dammen och således är vana vid
karpfodret.
Det kan finnas flera möjliga anledningar till varför rudorna inte reagerat avsevärt på
musselextrakt. Kanske innehåller musslor något smakämne som arten inte tycker om,
exempelvis betain då det har visat sig vara osmakligt för en del fiskarter (Kasumyan &
Døving 2003). Med fördel kan vidare forskning utföras som undersöker varför födosök
gentemot extrakt av musslor uteblev hos ruda.
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Däremot finns en del andra matfiskar, exempelvis sjötunga (Solea solea), röding
(Salvelinus alpinus) och Japansk flundra (Paralichys olivaceus) som enligt tidigare forskning
kan ha potential att födas upp på foder beståendes av musslor (Nagel et. al. 2014, Kikuchi
2002, Carlberg et al. 2015). Därför är det av stor vikt att öka konsumenternas intresse för
matfiskar som dessa, så att användningen av fiskbaserat foder minskar och de fiskbestånd
som är under hot kan få möjlighet att återhämta sig. Läget är akut då hälften av alla
fiskbestånd är utarmade idag och efterfrågan förväntas öka ytterligare (Cressey 2009).
Resultatet i denna studie kan ha påverkats av några möjliga felkällor. Försöksfiskarna var
inte alltför stressade i sin nya miljö då nästan alla fiskar åt regelbundet, men en av fiskarna åt
endast de första två dagarna av testperioden, därefter slutade fisken att äta sitt foder. Den var
smått uppjagad och stressad under majoriteten av försöken vilket kan ha påverkat resultatet.
En annan försöksfisk hoppade vid ett tillfälle ur sitt akvarium på grund av oljud som förekom
i byggnaden. Fisken placerades kort därefter återigen i sitt akvarium och åt som vanligt, men
i framtida, liknande försök bör man se till så att fiskarnas omgivning är bullerfri eftersom
fiskar är ljudkänsliga. Resultatet i studien kan även ha påverkats av att akvariebottnarna inte
rengjordes under testperioden, detta resulterade i att en av fiskarna vid något tillfälle åt
partiklar på botten, vilket ledde till ett ökat antal snappningar.
Utifrån resurser och tid begränsades studien till åtta försöksfiskar. För att öka reliabiliteten
i framtida liknande undersökningar kan ett större urval med fördel göras, det minimerar
urvalsfel.

6. SLUTSATS
Sammanfattningsvis visar denna studie att födosök gentemot extrakt av musslor uteblev hos
ruda (Carassius carassius). Förslagsvis kan vidare studier genomföras som undersöker om
ruda kan vänjas vid musslor om ingen annan föda ges. Fortsatt forskning på rudans samt
andra fiskarters födosök, lukt- och smaksinnen är betydelsefull och kan leda till upptäckten
av miljövänligare fiskfoder som ersätter det fiskbaserade foder som dominerar vattenbruket
idag och leder till utfiskning av världshavens bestånd. En sådan upptäckt kan möjliggöra en
hållbar konsumtion av fisk och således rädda världshavens bestånd från utfiskning.
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8. BILAGOR
Bilaga 1 – Tabell över rådata av antal snappningar på botten och i det fria vattnet vid
tillförsel av testsubstanserna: Musslor 2, Musslor 3, Hikari 2, Hikari 3, 5AA 2, 5AA 3 samt
kranvatten.
Column 1

Column 2 Column 3

Datum/akvarium # Fisk
2016-09-22/4

4 Vatten

3 Vatten
Hickari 3

2016-09-22/1

1 Vatten
Hickari 3

2016-09-22/2

2 Vatten
Hickari 3

2016-09-23/2

2 Vatten
Musslor 3

2016-09-23/1

1 Vatten
Musslor 3

2016-09-23/3

3 Vatten
Musslor 3

2016-09-23/4

4 Vatten
Musslor 3

2016-09-26/4

4 Vatten
Musslor 2

2016-09-26/3

Column 5

Testsubstans Snappar på botten

Hickari 3
2016-09-22/3

Column 4

3 Vatten

Snappar i fria vattnet

27

6

38

23

0

11

2

11

0

25

22

9

0

27

11

13

0

17

0

13

0

9

6

31

0

24

1

37

1

53

0

69

0

73

0

145

7

5
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Musslor 2
2016-09-26/1

4

29

0

15

6

36

0

33

0

12

0

21

1

138

0

22

6

33

1

50

23

117

0

13

4

0

2 Vatten

2

20

5AA 3

0

76

1 Vatten

1

41

5AA 3

36

48

3 Vatten

0

37

5AA 3

0

50

4 Vatten

4

93

5AA 3

0

83

5 Vatten

0

19

5AA 2

0

32

6 Vatten

0

28

1 Vatten
Musslor 2

2016-09-26/2

2 Vatten
Musslor 2

2016-09-27/1

1 Vatten
Hickari 2

2016-09-27/3

3 Vatten
Hickari 2

2016-09-27/4

4 Vatten
Hickari 2

2016-09-27/2

2 Vatten
Hickari 2

2016-09-28/2

2016-09-28/1

2016-09-28/3

2016-09-28/4

2016-10-04/1

2016-10-04/2
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2016-10-04/4

2016-10-04/3

2016-10-05/3

5AA 2

0

0

8 Vatten

0

2

5AA 2

0

6

7 Vatten

3

11

5AA 2

6

29

7 Vatten

4

7

9

13

0

1

1

5

3

13

8

18

0

47

0

80

0

24

0

77

0

10

21

45

0

1

7

8

1

16

16

12

0

64

0

18

104

1

Hickari 3
2016-10-05/4

8 Vatten
Hickari 3

2016-10-05/2

6 Vatten
Hickari 3

2016-10-05/1

5 Vatten
Hickari 3

2016-10-06/1

5 Vatten
Hickari 2

2016-10-06/2

6 Vatten
Hickari 2

2016-10-06/4

8 Vatten
Hickari 2

2016-10-06/3

7 Vatten
Hickari 2

2016-10-07/1

5 Vatten
Musslor 3

2016-10-07/2

6 Vatten
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Musslor 3
2016-10-07/4

8 Vatten
Musslor 3

2016-10-07/3

7 Vatten
Musslor 3

2016-10-08/3

7 Vatten
Musslor 2

2016-10-08/4

8 Vatten
Musslor 2

2016-10-08/2

6 Vatten
Musslor 2

2016-10-08/1

5 Vatten
Musslor 2

76

2

0

1

1

3

0

6

4

7

3

11

1

1

0

20

0

24

20

9

24

10

0

79

0

102
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Bilaga 2 – Fyra testakvarier användes i studien. De var alla försedda med lysrör och en
plastplanta. Kortsidorna var täckta med svart plast för att inte störa försöksfiskar. Slangarna
ovan och under akvarierna möjliggjorde ständig vattengenomströmning av luftat kranvatten.

Foto: Stockholm © Ninél Sukovich
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Bilaga 3 – Pappskärm med fyra titthål genom vilka försöken observerades och filmades.

Foto: Stockholm © Ninél Sukovich
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