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Krafttag ål genomförs i samarbete 
mellan ett antal vattenkraftföretag 
och Havs- och vattenmyndigheten

Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga 
åtgärderna, medan forskningsdelen finans-

ieras av vattenkraftföretagen och HaV

Programmet startade 2011 
Nuvarande programperiod som startade 2015 har 

en budget på nära 24 miljoner kronor



Avsiktsförklaring 

• Inrättande av fiskväg förbi kraftverk

• Skonsam drift under perioder med stor blankålsvandring

• Fångst och nedtransport förbi kraftverk

• Kompensatoriska åtgärder t.ex. utsättning Åtgärder

FoU

Akut hotad art → Ålförordning→ Ålförvaltningsplan – Avsiktsförklaring



FoU-projekt 2015-2017 
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Ålvandring komplett - från start till kraftverkspassage Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
& Karlstads universitet (KaU)

Skonsam drift SLU & KaU

Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid 
vattenkraftverk: tekniska utmaningar och 
kostnadseffektiviseringar

KaU &  Norconsult

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för 
ålpassage

KaU & Vattenfall

Studier av ålbestånd och ålmigration med hjälp av 
fiskräknare

Fiskevårdsteknik

Alternativ ålyngeluppsamling Elgehagen Fiskevård

Undersökning av ny metod att leda ål runt 
kraftstation

Luleå tekniska universitet & SLU



Ålvandring komplett 
- från start till kraftverkspassage

• Syfte: kan vi förutse vandringen av ål?

• Projekt i tre delar:

• statistisk metod för att förutse vandringsmönster

• akustisk telemetri för att studera ålarnas simbeteende vid kraftverk

• sonarkameror testades för att se om de kan ge indikation i realtid på när ålarna vandrar

• Resultat: 

• flöde störst påverkan på vandringsmönster, men även månfas och dagslängd 

• omfattningen av direkt och fördröjd död efter turbinpassage var jämförbara, men svårt att med 
säkerhet skilja på död och skadad ål

• upplösningen i de testade vattendragen för sonarkamerorna var inte tillräcklig för syftet, men 
sonarkameror skulle kunna testas i mindre vattendrag



Skonsam drift
• Syfte: kunskapsunderlag kring skonsam drift

• Projekt i två delar:

• litteraturstudie av tillämpning av skonsam drift

• studie kring tillämpning av skonsam drift i Göta älv och 
Motala ström

• Resultat:

• förutsättning för tillämpning av skonsam drift är möjligheten 
att förutse ålarnas vandring

• inget av de existerande varningssystemen klarar i nuläget 
denna uppgift

• i Göta älv: styra om flöden från olika kraftverk

• i Motala ström: bättre förutsättningar för totalt driftsstopp



Fysiska avledare för uppsamling av 
blankål vid vattenkraftverk

• Syfte: utreda om fysiska avledare kan anläggas vid kraftverk med en 
utbyggnadsvattenföring överstigande 88 m3/s, samt uppskattning av 
kostnader associerade med dessa

• Metod:

• enkätundersökning

• modellering

• arbete i expertgrupper

• Resultat:

• erfarenheter av fysiska avledare i drift i Sverige är överlag positiva

• anläggningars platsspecifika egenskaper spelar stor roll för 
genomförbarheten

• om tekniken kan appliceras på kraftverk med en högre 
utbyggnadsvattenföring är ej tillräckligt kartlagt 



Studier av ålbestånd och ålmigration
med hjälp av fiskräknare
• Syfte: ta fram kunskapsunderlag för hur befintliga fiskräknare 

kan användas för att registrera ålens vandring

• Analys av data från 7 olika kontrollstationer med fiskräknare i 
sex vattendrag 

• Resultat:

• vuxen ål kan registreras på ett bra sätt med hjälp av 
fiskräknare med kamera

• genom att upprätta kontrollstationer för vuxen 
utvandrande fisk finns goda förutsättning att övervaka 
ålbeståndet



Alternativ ålyngeluppsamling

• Syfte: testa flytande ålyngel uppsamlare och möjligheten att 
pumpa infångade ålyngel med hjälp av ejektormunstycke

• Resultat: 

• vid samtliga försök samlade den flytande ålyngel 
uppsamlaren fler yngel än den konventionella 

• ålynglen uppvisade inga skador två dygn efter förflyttning 
med ejektormunstycke och pump

Foto: Elghagen fiskevård



Låglutande galler och betydelsen 
av spaltvidd för ålpassage

• Syfte: experimentellt undersöka hur spaltvidden för 
låglutande galler påverkar den avledande funktionen för 
ål

• Samtliga testade låglutande galler hade en avledande 
förmåga >80 % för nedströmsvandrande Europeisk ål till 
en intilliggande flyktöppning, en fångsteffektivitet 
mellan 30-90 % samt en kort passagetid där >50 % av 
ålarna passerade via flyktöppningarna inom en timme. 
Resultaten befäster låglutande gallers höga avledande 
funktion på nedströmsvandrande blankål, i synnerhet vid 
relativt lugna strömförhållanden. 



Studierna utfördes i Laxeleratorn
Vattenfall, Älvkarleby



Åtgärd – utsättning 
• Scandinavian Silver Eel i Helsingborg hämtar årligen ål från England, 

Severn. Karantän under minst 6 veckor innan utsättning. 

• Bottenhavet: 32 000, Södra Östersjön: 214 000, Västerhavet: 1,2 
miljoner yngel 

• Sötvatten: 2018 - totalt 1,84 miljoner yngel, 2019 - 1,43 miljoner yngel

• Totalt ca 125 000 yngel i Motala ström (Sommen, Stångån, 
Yxningen/Drögen & Storsjön)

• Totalt i Göta älv (Vänern 160 000 yngel) 
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Ofta medialt 
uppmärksammat i 
nyhetstorkan i 
juli/augusti



Åtgärd 
–Trap & transport
• Fångst och nedtransport av 

blankålar i Göta älv, Ätran, 
Motala ström och Lagan
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Trap & Transport - Motala ström 2019
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Vatten Glan Roxen Sommen
Antal 2334 822 299
Kg 3069 1176 330
Antal kg kvar 31,00 -276,00 170,00
Medelvikt (kg) 1,31 1,43 1,10
Beting att fiska kg 3100,00 900,00 500,00

Total antal kg 4575

Totalt antal ålar 3455
Totalt antal kg kvar -75
Beting Krafttag ål (antal) 3898
Kvarvarande antal 443



Uppfyller vi målen?

Vidtagna åtgärder ska motsvara 100 000 blankålar som årligen vandrar ut 
från svenska vatten, varav minst 15 000 härstammar från åtgärder vid 
kraftverksanläggningar

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Fångst och nedtransport 16 328    15 950    15 278    

Yngelutsättning 
(blankålsekvivalenter) 66 610    84 607    91 915

Summa 82 938    100 557    107 193



Det finns tecken på att det ger resultat!



Framtiden …

• Projekt: Överlevnad ålyngel till blankål. Få bästa möjliga 
kunskap om vilken effekt ålyngelutsättningar ger men även 
hur stor påverkan vattenkraften har på lekutvandringen av 
ål  genom att förbättra kunskapen om överlevnad från  
ålyngel till blankål i sötvatten 

• Krafttag Ål i fortsätter i samma omfattning med både 
utsättningar och trap & transport tills respektive 
prövningsområde kommer in i Nationella prövningsplanen

• Mycket av kunskapen från FOU kommer att kunna nyttjas i 
arbetet med att ta fram lösningar för ålvandring i synnerhet 
och moderna miljövillkor i allmänhet 



Tack – frågor!

Jakob Bergengren

jakob.bergengren@tekniskaverken.se

070-356 46 06


