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Bakgrund 

Fiskarter som är beroende av att kunna röra sig mellan sötvatten och havet för att fullfölja 

sina livscykler stöter ofta på problem i reglerade vattendrag, eftersom vattenkraftverk 

skapar vandringshinder. Vanligen försöker man lösa dessa problem genom att anlägga 

fiskvägar vid hindren för att åter göra det möjligt för fisken att passera. Fokus för sådana 

åtgärder har legat på just uppströms passage, medan nedströms passage av kraftverk 

sällan uppmärksammats och nästan aldrig åtgärdats. Resultatet har blivit att många fiskar 

dör på intagsgallren till kraftverken och/eller när de passerar genom turbinerna i 

kraftverket.  

För att komma tillrätta med denna typ av problem har det tidigare varit vanligt att placera 

fingaller framför kraftverksintaget för att hindra fisk från att simma in och skada sig. 

Problemet är dock att det oftast saknas en alternativ väg fisken kan simma längs och i 

många fall är dessutom vattenhastigheterna vid intagsgaller för höga för att fisken ska 

klara av att leta alternativa vägar. Därför är det vanligt förekommande att fisken fastnar 

och dör på gallret eller slinker igenom och skadas i turbinerna. För att lösa problemet 

måste man således erbjuda fisken alternativa vägar och dessutom en vattenhastighet 

mot/genom gallret som gör det möjligt för dem att lokalisera dessa öppningar.  

En art som drabbas speciellt hårt av detta är ålen, som ett resultat av sin långsmala kropp. 

Till följd av detta och av det faktum att det europeiska ålbeståndet minskat drastiskt har 

behovet av åtgärder som underlättar ålens passage av kraftverk och andra hinder bedömts 

som mycket angeläget. Sverige har åtagit sig att säkerställa att motsvarande 40 % av den 

naturliga ålproduktionspotentialen ska nå havet inom en snar framtid. Man ämnar uppnå 

denna siffra främst genom att skydda ål som vandrar ut från Göta älv som bl.a. kommer 

från Vänern och dess tillflöden. Ett sådant tillflöde är Alsterälven, som mynnar i Vänern 

öster om Karlstad och inom dess avrinningsområde finns flera stora sjöar med god 
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potential för ålproduktion (Fig. 1). I Alsterälvens mynning finns ett privatägt kraftverk 

som fram till 2008 saknade förbipassage för fisk och periodvis fastnade stora blankålar på  

 
Figur 1. Alsterälvens avrinningsområde. Enligt Länsstyrelsen i Värmland kan uppströms 

vandrande ål under gynnsamma förhållanden ta sig hela vägen upp till den stora sjön Gapern. 

Det första vandringshindret i Alsterälven (den första röda kvadraten närmast Vänern) är 

svårpasserat för uppvandrande glasål/gulål, men har under 2009 åtgärdats för att underlätta 

passagen för nedströms vandrande silverål. Åtgärdens funktion kommer att utvärderas under 

2010-2011. Den andra röda kvadraten från Vänern markerar utsättningsplatsen för radiomärkt ål. 
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kraftverkets intagsgaller. Ägaren visade intresse av att lösa detta problem i och med att 

intagskanalen till kraftverket skulle byggas om. Karlstads universitet, kraftverksägaren 

och Länsstyrelsen Värmland sökte och beviljades medel från Naturvårdsverkets 

havsmiljöanslag för att under 2009 anlägga en förbipassage för ål vid Alsters kraftverk 

och för att under 2010 utvärdera funktionen av densamma. Vi avsåg att söka finansiering 

för 2010 och 2011 för att åstadkomma en vetenskaplig utvärdering av åtgärden, men 

beviljades medel för 2010 med uppmaningen att söka medel även inför 2011. 

Innevarande rapport innehåller således en redogörelse för aktiviteterna under 2010 och en 

ansökan för fortsatt finansiering av aktiviteterna under 2011. 

Åtgärdens utformning 

Vid byggnationen av den nya intagskanalen vid Alsters kraftverk göt man in tre plaströr 

(Ø = 150 mm) i den ena dammväggen. Dessa placerades på tre olika djup (vid 

normalnivå i dammen på djup motsvarande ca. 0,1 m, 1,7 m och 3,4 m), för att 

möjliggöra vår studie av om nedströmsvandrande blankål föredrar att passera kraftverket 

genom öppningar i dammväggens övre, mellersta eller nedre del (Fig. 2). De tre rören 

mynnar i tre separata sumpar på samma höjd på andra sidan väggen. 

 

Figur 2. Kraftverket vid Alsters herrgård, Alsterälven, efter åtgärd. På fotot till vänster ser man 

intagskanalen med grindrensaren (de långa balkarna som sticker upp i luften) som sitter ovanför 

intagsgallret. Det går tre 150 mm rör genom dammväggen: ett från botten, ett från halva djupet 

och ett från ytan, vilka mynnar i tre separata sumpar på andra sidan väggen (högra fotot). 
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Sumparna tjänar till att separera ål från de tre olika öppningarna och gör det därmed 

möjligt att beräkna varje rörs effektivitet. Ålen hindras från att simma in i turbinerna av 

ett 20 mm galler genom vilket hastigheten ska vara lägre än de 0,5 m/s som enligt 

litteraturen sägs vara en övre gräns för just blankål. Åtgärden var klar 5 november 2009. 

Utvärdering av åtgärden 

Det finns få åtgärder för blankål i Sverige och endast ett fåtal av dem har utvärderats. Det 

är därför speciellt angeläget att studera och säkerställa deras funktion. Syftet med en 

uppföljning är att undersöka om modifieringar behövs för förbättrad funktion, men även 

för att föra erfarenheter vidare till kommande projekt av samma typ. Huvudsyftet med 

arbetet 2010 var att dokumentera ålens djuppreferens vid passage av Alsters kraftverk 

genom daglig fångst av ål i de fällor som anlagts enligt ovan. De tre fällorna har vittjats 

dagligen under perioden 2010-05-13 till 2010-11-17, vilket gav totalt 320 ålar fördelade 

över hela säsongen med de hösta dagsfångsterna under tidig höst (Fig. 3).  

 

Figur 3. Daglig fångst av blankål i de tre ålrören med tillhörande sumpar vid Alsters kraftstation, 

2010. 

Utöver ål fångades 531 individer av tolv andra arter, där gös, mört och benlöja var 

vanligast förekommande (Fig. 4). Den största fångsten av andra arter erhölls under första 

veckorna i juni. 
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Figur 4. Totala fångsten av olika fiskarter i de tre ålrören med tillhörande sumpar vid Alsters 

kraftstation, 2010. 

Merparten av blankålarna (74%) valde passagen vid botten (Fig. 5), medan de andra 

arterna i huvudsak gick ut genom ytröret (74%)(Fig. 5).  

 

Figur 5. Totala fångsten av blankål respektive alla andra fiskarter summerat i ålrör placerade i 

ytan, halva vattendjupet (1,75 m) och vid botten (3,5 m) vid Alsters kraftstation, 2010.  
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I början av september återuppbyggdes en fällan vid sjön Gaperns utlopp, för att fånga 

blankål för radiomärkning. Fällan från 2009 fördes bort pga av isbildning och högflöden i 

december 2009. Totalt fångades 36 blankålar varav 24 radiomärktes och sattes ut ca. 3 

km uppströms Alsters kraftverk under perioden 29 september till 20 oktober. Hösten blev 

ovanligt kall och dessutom kom kylan tidigt, vilket fick till följd att flera ålar tycktes 

avbryta sin vandring och valde att stanna kvar uppströms kraftverket. Totalt hittade 13 

individer ut, varav 11 i bottenröret (85 %) och två i mittenröret (15%). Tiden från 

utsättning till passage av ålen varierade mellan 17 timmar och 37 dagar med en 

genomsnittlig tid av åtta dagar (medianvärde). Tidskrävande analyser som t.ex. 

vandringshastigheter, rörelser vid kraftverket och tid mellan ankomst till gallret till 

passage återstår att genomföra. 

För att öka förståelsen för ålens och de andra fiskarternas beteende i intagskanalen till 

kraftverket genomfördes hydrauliska kartläggningar av området vid två tillfällen under 

2010 under ledning av hydrauliska ingenjörer från Politecnico di Torino. Mätningarna 

genomfördes med två olika instrument, en ADV och en ADP, som båda lånats ut av 

Politecnico di Torino. Mätningarna visade att vattenhastigheten bromsas vid gallret (Fig. 

6A), sannolikt till följd av själva gallrets närvaro, men sannolikt även till följd av 

otillräckligt undanrinning genom den turbin som var i drift. Vattenströmmen in mot 

öppningarna (dvs. vinkelrätt mot vattnets huvudsakliga riktning mot gallret) var små men 

tydliga där de tre röröppningarna är placerade (Fig. 6B). Slutligen analyserades 

turbulensen, vilket visar att den hydrauliska miljön är mycket turbulent i synnerhet i 

gallrets nederkant (Fig. 6C). Det var även tydligt att ett bakvatten skapas på andra sidan 

och andra änden av intagskanel i förhållande till röröppningarna (inte presenterat här) och 

många ålar observerades i ytan i detta område. Sammantaget kan man dra slutsatsen att 

vattenrörelserna i intagskanalen inte gör det lätt för fisken att snabbt hitta till 

röröppningarna i kanalens sidovägg, utan att de snarast lockas till att utnyttja det 

bakvatten som bildas på motsatt sida av intagskanalen, i relation till ålrören. 
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Figur 6. Mätningar av hydrauliska förhållanden 

vid intagsgallret och ålrörens ingångar vid 

Alsters kraftverk 2010. Gallret ses från sidan 

där den vita ytan motsvarar området 

nedströms gallret och den färgade ytan 

området uppströms gallret. 

(A) Vattenhastigheten in mot gallret (cm/s). 

(B) Vattenhastigheten in mot ålrörens 

öppningar, dvs. mot läsaren. 

(C) Turbulensen framför gallret, vilket 

motsvarar standardavvikelsen i mätningarna av 

vattenhastigheten (cm/s). 

 

Utöver ovan beskrivna studier, genomfördes ytterligare en studie i samarbete med 

personal från Fiskeriverket i Göteborg under ledning av Ingvar Lagenfelt. Ål som fångats 

i ålrören försågs med hydroakustiska sändare (N=25) och släpptes ut nedströms 

kraftverket. De individer som lämnade älven registrerades av en undervattenshydrofon 

strax innan mynningen i Vänern. Motsvarande mottagare i Vänerns utlopp skulle 

registrera vilka av dem som korsade Vänern och simmade ut i Göta älv på andra sidan. 

Ingen data har ännu samlats in från dessa mottagare. 
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Den 17 november bildades stora mängder is på sumparna och försöktes avbröts för att 

inte riskera sönderfrysning av ålrören. Sumparna öppnades då och all fisk gavs fri 

passage via rör, sumpar och ned till gamla fåran genom ytterligare ett rör. Studien avbröts 

således nyligen och fortfarande återstår en grundlig analys av alla delar av resultaten.  

Projektets framskridande har fortlöpande på den forskningsblog som skapats för 

ändamålet: http://alster.nrrv.se/ 

Forskargruppens andra projekt går att nå via huvudsidan: http://nrrv.se/ 

Summering och fortsatta aktiviteter 

Blankålen föredrar tydligt att passera Alsters kraftverk genom det rör som var placerat 

närmast botten, medan övriga arter med samma starka preferens valde det rör som 

placerats i ytan. Som formgivare av åtgärder för förbättrad nedströmspassage vid 

kraftverk blir då följdfrågan om detta beteende går att påverka? Vad gör de olika 

fiskarterna om passagen på prefererat djup inte är tillgänglig? Får man en kraftigt 

försämrad passageeffektivitet eller finner de enkelt en alternativ utgång på annat djup? 

Kan man ändra hydrauliken i intagskanalen för att underlätta för fisken att hitta till 

röröppningarna?  

För att utreda dessa frågor vidare planerar vi att upprepa årets arbete under 2011, men att 

då genomföra studierna under de dokumenterat intensivaste perioderna, dvs. 

månadsskiftet maj/juni och september (viss flexibilitet får råda med tanke på svårigheten 

att förutspå nederbörd och temperatur). På så sätt behöver inte projektet spänna över hela 

säsongen. . Slutligen avser vi även följa upp samarbetet med Fiskeriverket. 

Följande moment behövs för att utvärdera åtgärdens funktion under 2011: 

1. Ålrör med fällor driftsätts för att studera sammansättning och timing av fångst i 

dem. 

2. Flexibiliteten hos de olika fiskarterna testas genom att alternera de olika rörens 

drift och studera fångsterna vid de olika driftscenarierna. 

3. Hydrauliska mätningar genomförs för att ge ytterligare stöd i tolkning av 

fångstresultaten. 

4. Telemetriförsök som komplement till fångstförsöken. 

5. Studierna genomförs under maj/juni och september. 

http://alster.nrrv.se/
http://nrrv.se/
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Kostnader 

Under 2010 beviljades vi totalt 447250 kr och vi räknar med att vi förbrukar dessa även 

om alla fakturor inte kommit in i skrivande stund (Tabell 1). Enligt plan har samtliga 

lönemedel gått åt till fältpersonal, samt även viss del av materialpotten. Summerat 

hamnar vi inom budget. 

Tabell 1. Kostnadsprognos för ålprojekt i Alsterälven 2010. 

Post (Alla inkl. OH) Budget 2010 Prognos 2010 Balans

Löner 252850 -302957 -50107

Resor & logi 20250 -28232 -7982

Material 174150 -65129 49021

Total balans (inkl. OH) 447250 -396318 -9068
 

För att kunna fortsätta det angelägna arbetet med fiskars djuppreferens och flexibilitet 

ansöker vi härmed om totalt 440720 kr för 2011. Medfinansiering finns i form av att 

kraftverksägaren står för spillkostnaden för det vatten som krävs för åtgärden och genom 

att Karlstads universitet står för utlåning av dyr utrustning som radiomottagare etc. 

Detaljerad ansökan lämnas in i början av 2011. 

Tack till 

Under fältperioden 2010 bidrog, utöver författarna, Henrik Lundquist, Linda Hornström, 

Britt-Marie Olsson, Nina Rees, Peter Rivinoja, Gustav Hellström, Yrsa Calles och 

Magnus Jordan. 


