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1

Inledning
Vattenregleringar och dammar kan ge upphov till hindrad vandring av akvatisk fauna
vilket bland annat kan leda till förändringar i sammansättning av arter i vattensystemen
jämfört med ursprungliga förhållanden. De flesta studier i reglerade älvar har fokuserat på
fiskars upp- och nedströms migration och hur fiskar kan påverkas av fördämningar (t.ex.
Rivinoja 2005), samt hur organismer kan bli påverkade av förändrade flödesförhållanden i
relation till habitattillgång (Harby m.fl. 2007) och skiftningar i vattentemperatur (Raddum
m.fl. 2008).
Generellt konstateras att anläggande av anpassade vandringsvägar kan understödja
faunapassager vid olika hinder. Oftast anses naturlika passager eller tekniska trappor
med naturlikt eller naturligt bottensubstrat ge bäst vandringsframgång för huvuddelen av
tänkta fiskarter (Calles m.fl. 2013), samtidigt som dessa lösningar medger en etablering
av bottenfauna och växtlighet (Gustafsson m.fl. 2013). Olika fiskar har olika beteende och
simförmåga, vilket innebär att ett flertal faktorer bör beaktas vid utformande av fiskväg i
syfte att erhålla en hög vandringsframgång för så många arter som möjligt. Faktorer
såsom lutning, vattenhastighet och bottenstruktur har stor relevans för fiskvägars
funktion, medan den närliggande miljön av varierande grad styr populationsutvecklingen
av olika arter.
I denna rapport sammanställs erfarenheter från olika fiskvägars effektivitet tillsammans
med generell kunskap kring förväntade ekologiska effekter vid anläggandet av fiskvägar.
Arbetet har utförts av SWECO har på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft där uppdraget har
finansierats genom ”Vattenfalls program för biologisk mångfald och vattenkraft”.
Rapporten belyser främst lösningar i Norden, med fokus på Sverige och Finland, men
även internationella uppgifter kring ämnet har inhämtats. Data har erhållits från såväl
vetenskapliga publikationer (sökta via databaser som t.ex. " ISI Web of Knowledge") som
från specifika beskrivningar kring fiskvägars effektivitet, samt från opublicerat material
från forskare på bl.a. SLU, Karlstad Universitet och Finlands Miljöcentral (SYKE, Suomen
ympäristö keskus). Utöver detta har direkta kontakter tagits med etablerade konsulter
inom ämnesområdet, t.ex. Fiskevårdsteknik AB, Terra-Limno Gruppen AB, samt Kala- ja
Vesitutkimus OY (Finland). Arbetet som redovisas i denna rapport sammanfattar
erfarenhetsvärden som kan ligga till grund för att bedöma potentiell effektivitet av
fiskvägar, samt belyser tänkbara installationskostnader för anläggandet av olika fiskvägar
i Sverige.
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Olika typer av fiskvägar
En anlagd fiskväg kan definieras som ”en vattenpassage, runt eller genom ett
vandringshinder, som formgivits för att anpassa energin i vattnet och på så sätt underlätta
fiskens passage” (Clay 1995). Anläggandet av fiskvägar har en lång historik och det finns
exempel från Europa på fiskvägar som byggdes för mer än 300 år sedan (Clay 1995). Allt
sedan de första fiskvägarna, som var av mera teknisk och artificiell karaktär, anlades har
designen utvecklats och i dag återfinns många typer av lösningar (Larinier 1998). Dessa
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kan vara avsedda för både upp- och nedströmsvandande fiskar och vara anpassade för
att möjliggöra rörelser för både vuxna och juvenila stadier av fisk, liksom anpassningar för
de mer svagsimmande arterna. Tidigare utformades fiskvägar för uppströmsvandring av
laxartad fisk vanligtvis som tekniska lösningar i trä eller betong (Figur 1) och här återfinns
allmänt trappor av bassängtyp (2/3-delar av de tekniska trapporna i Skandinavien),
motströmstyp, slitsrännor och fiskhissar (Sandell m.fl. 1994).

I enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (2015) som ställer krav på att
merparten av fiskarterna i ett system ska kunna passera artificiella hinder (Ruta 1), har
man under de senaste decennierna fokuserat på anläggande av naturlika fiskvägar som
inbegriper vattenfåror med naturligt bottensubstrat uppförda antingen runt (omlöp),
genom (inlöp) eller i vissa fall över (upptröskling) hinder (Calles m.fl. 2012), Figur 2 och
Figur 3. Dessa kan fungera för både upp- och nedströmsvandring och på senare tid har
man internationellt arbetat med att förbättra utformningen av sådana för att fungera för
nedströmspassage av fisk, vilket också uppmärksammats i Sverige (Calles m.fl. 2013). I
Sandell m.fl. (1994) listas åtta grundtyper av fiskvägar som finns världen över där dessa
utgörs av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Fiskvägar av bassängtyp (bassäng- och/eller kammartrappor).
Fiskvägar av motströmstyp (denilrännor).
Fiskvägar med vertikala slitsar (slitsrännor).
Slussar och hissar.
Kulvertar.
Kanaler, naturrännor (omlöp och inlöp).
Fiskvägar för uppströmsvandrande yngel (t.ex. ål).
Smoltrännor.

Figur 1: Tre varianter av tekniska fiskvägar med belysande text för bassäng/pooltrappa,
Denil motströmstyp och slitsränna (från Rivinoja 2004).

Figur 2: Ett inlöp i Mörrumsån (vänster) och ett omlöp (biokanal) i Västerdalälven (Foton av
Olle Calles och Fortum AB).
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Figur 3: Varianter av ramper som nyttjas i Italien (vänster), Frankrike (mitten), samt Finland
(höger).

Tekniska fiskpassager har vanligen designats för att stödja uppströmsvandrande laxfiskar
och medför ofta att förhållandena är alltför krävande för passage av arter som är svagare
simmare, t.ex. karpfiskar som mört, braxen och sutare (Degerman 2008). Naturlika
fiskvägar började byggas under 1980-talet i Europa och 1990-talet i Sverige (Calles
2006). Dessa fiskvägar avser att efterlikna ett naturligt vattendrag med avseende på
geomorfologi, bottensubstrat och hydraulik vilket möjliggör att merparten av naturligt
befintliga vattenanknutna organismer kan använda strukturen för både passage och som
habitat (Eberstaller m.fl. 1998). I sammanhanget noteras att tekniska fiskpassager är
3
vanligast förekommande i större älvar (flöden överstigande >100 m /s), medan naturlik
design som eftersträvar att fylla en habitat- och passagefunktion är vanligare i små
vattendrag. Detta beror delvis på att många av de senare anlagda fiskvägarna är omlöp
placerade i mindre vattendrag med blandad fiskfauna, medan mer traditionella fisktrappor
för lax och öring förekommer i större älvar (många av dessa lösningar är också äldre).

3

Generellt kring fiskvandring
För många fiskarter har vandring central betydelse och för s.k. diadroma arter, som
kräver både sötvatten och havsvatten, är vandringarna essentiella för att de ska kunna
fullfölja sin livscykel då fisken söker områden med optimala förutsättningar för tillväxt,
överlevnad och fortplantning (Northcote 1998, Lucas & Baras 2001). I allmänhet tillhör
dessa långväga vandrande fiskarter de som påverkas mest negativt av vattenkraft. I
Sverige berörs bl.a. atlantlax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), sik (Coregonus
lavaretus), flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), havsnejonöga (Petromyzon marinus) och
europeisk ål (Anguilla anguilla), men även andra arter drabbas negativt av
vattendragsfragmentering (Heggenes & Roed 2006).

4

Generella effekter av fiskvägar
Fiskvägars funktion har ofta visat sig vara svåra att anpassa till samtliga förekommande
målarter, men också de kringliggande naturliga förutsättningarna är avgörande för
vandringsframgång och etablering av populationer. Om ett kraftverk ligger på en sträcka
där det tidigare varit markerade forsar, bör konstruktionen av fiskväg generellt motsvara
de naturliga förhållandena. Naturlika fiskvägar kan också anpassas för att kunna tjäna
som lek- och uppväxtområde för vissa arter. Många fiskvägar har fungerat dåligt, eller
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inte alls och uppföljningar på hur fiskvägar fungerar är relativt sällan förekommande.
Många av de utförda uppföljande studierna håller också låg kvalitet. I Calles m.fl. (2013)
redovisas sammanställningar av funktion hos olika typer av fiskvägar. Numera anses
oftast att naturliknande omlöp, inlöp eller slitsrännor med naturlik botten utgöra ”bästa
möjliga teknik” (BMT) för att uppnå en god uppströmspassage för flertalet fiskarter.
Övriga åtgärder fungerar generellt sett sämre (t.ex. fiskhissar) men kan vara motiverade
om ingen annan lösning är möjlig. Slitsrännor kan anläggas för att fungera vid variationer
i vattennivåer på upp till 10 m och kan byggas både små och stora, där slitsarna vid t.ex.
Hells gate i Fraser River (Kanada) är 12 m höga (referenser i Calles m.fl. 2013).
Anordningar för nedströmsavledning i större älvar kan utgöras av fingaller eller olika
ytavledningssystem (Calles m.fl. 2013).
Trots att fiskvägar globalt sett har anlagts under lång tid har relativt få studier gjorts med
avseende att utvärdera vandringseffektivitet och det finns endast en handfull studier som
har tittat på den samlade effekten av återupprättad konnektivitet för olika arter på
populationsnivå inom ett helt vattendrag. Samtidigt poängterade Rivinoja m.fl. (2010) att
en helhetsbedömning inte bara bör omfatta själva fiskvägens effektivitet i sig, utan även
inkludera skattningar på tillgängligheten och arealer av lämpliga livsmiljöer för lek,
uppväxt och födosök för fiskens alla levnadsstadier. Effektiviteten hos fiskvägar är
relaterad till dess förmåga att attrahera fiskar och att passageeffektiviteten även är
relaterad till art- och livscykelspecifika krav och hur väl utformning och flöden anpassats
till dessa (Katopodis 1992). Vanligen är installerade strukturer unikt anpassade till
lokalspecifika förhållanden och de avsedda fiskarterna. Här noteras exempel på både
högeffektiva och misslyckade fiskpassager (Clay 1995).
Under senare tid har utvecklingen av fiskvägars utformning lett till både förbättrad uppoch nedströmspassage av laxfiskar och det är inte ovanligt med runt 95 % effektivitet,
vilket noteras framförallt i Nordamerika (Rivinoja m.fl. 2010). Eftersom fiskarter har olika
vandringsmönster och preferenser för t.ex. vattenhastigheter simhastighet, (Clay 1995)
och fiskvägstyp (Porcher & Larinier 2002), innebär det dock att artspecifik hänsyn måste
tas till varje avsedd fiskart. Artspecifik simkapacitet och beteendemässig respons sätter
kriterier för om en fiskväg kommer att bli framgångsrik eller inte.
Rekommendationer kring fiskvägars passageeffektivitet (delvis styrt av nationella
myndigheter) har hittills relaterats till tämligen få passager. I USA anses generellt en
fiskpassage vara effektiv om mer än 95% av de vuxna uppströmsvandrarna kan passera
på ett säkert och snabbt sätt (Fergusson m.fl. 2002). Samtidigt anses i Frankrike en
godtagbar verkningsgrad vara över 80% med en fördröjd vandring, tid mindre än två
veckor (Travade 2005). För att optimera möjligheten att livskraftiga fiskbestånd kan
främjas vid fiskvägsprojekt måste kumulativa effekter på fiskvandringen och hela
livscykeln för en art beaktas (Rivinoja m.fl. 2010). För t.ex. laxfiskar begränsas
populationerna av den sammantagna effektiviteten av samtliga passager som både uppoch nedströmsvandrande fiskar möter. Således kan det för att säkerställa livskraftiga
vandrande fiskbestånd, krävas en hög passageeffektivitet vid varje enskild passage i
vattendrag med många hinder, medan en lägre effektivitet kan vara tillräcklig vid få
passager.
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För att en fiskväg ska bli effektiv måste den fungera väl för både attraktion och passage
(referenser i Rivinoja m.fl. 2010 och Calles m.fl. 2012). Attraktionseffektiviteten beskriver
hur fisken hittar in i fiskvägen, medan passageeffektiviteten beskriver hur fisken klarar av
att simma igenom hela den. En väl fungerande fiskväg förutsätter att dess ingång är rätt
lokaliserad och utformad för att attrahera och göra det fysiskt möjligt för fisk och andra
organismer att vandra upp i den. För att utvärdera effektiviteten hos fiskvägar används
flera olika begrepp (Eberstaller m.fl. 1998) sammanfattade och listade enligt Calles m.fl.
(2012) nedan:
Kvalitativ effektivitet (Effectiveness), visar hur stor andel av det totala antalet arter i
området som använder sig av fiskvägen vid uppströmvandring. Här kan, när det anses
relevant, inbegripas både fisk och annan akvatisk fauna av olika livsstadier. Passagens
funktion kan även skattas hypotetisk för att bedöma förutsättningar för framtida
återetablering av olika arter. En bedömning av kvalitativ effektivitet kan således ge
information på hur många arter som kan förväntas passera olika fiskvägar.
Kvantitativ effektivitet (Efficiency eller Efficacy), mäter om tillräckligt många individer
passerar uppströms för att livskraftiga populationer ska kunna säkras. Efficiency ger
detaljer på hur många individer av dem som försökt passera som verkligen lyckas med
hela passagen. Efficacy är ett uttryck på hur stor andel av populationen som skattats
nedströms fiskvägen som passerat uppströms fiskvägen.
Nedströms åtkomst, en fiskväg för uppströmvandring som även fungerar för
nedströmspassage kan beskrivas i dess nyttjande av nedströmsvandrande arter.
Habitatfunktion (Habitat) speglar hur lyckad habitatfunktionen är beroende på
fiskvägens ändamål. Om syftet är att återskapa förlorade habitat eftersträvas vanligen en
återetablering av förlorade arter. Om avsikten istället är att skapa en strömsträcka för att
kompensera för uppdämda områden så förväntar man sig att fiskvägen ska fungera som
habitat för strömlevande arter, medan en fiskväg som konstruerats i syfte att fungera som
lekområde endast har en begränsad habitatfunktion om lek inte sker i denna.

5

Data kring fiskvägars effektivitet
De flesta fiskvägar i Europa förefaller sakna tillförlitliga bedömningar kring deras
effektivitet. Samtidigt är merparten av de genomförda studierna begränsade till de
senaste åren. Även i Nordamerika råder kunskapsluckor kring fiskvägars effektivitet, t.ex.
noteras i Kanada att endast 9% av 211 listade fiskvägar har studerats tillförlitligt (Hatry
m.fl. 2014). Vid en närmare granskning av Länsstyrelsen i Västra Götaland konstateras
t.ex. att funktionen hos många tekniska fiskvägar inom länets mindre vattendrag verkar
vara oklar eller dåligt belyst (Andersson & Bäckstrand 2005), vilket även torde gälla för
resterade del av Sverige. De senaste decennierna har insikten spridits om vikten av att
konstruera passager som är lämpliga för alla fiskarter och vattenlevande organismer i
olika livsstadier och här konstateras att en positiv utveckling skett internationellt vad gäller
fiskvägarnas passageeffektivitet för åtminstone lax och öring i större vattendrag (Rivinoja
m.fl. 2010).
Resultaten i denna sammanställning bygger delvis på relativt nyligen publicerade
rapporter (t.ex. Bunt m.fl. 2011, Noonan m.fl. 2012) tillsammans med tidigare
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opublicerade data som erhållits via personliga kontakter med forskarteam över världen
(bl.a. Armstrong 2010 och Rivinoja m.fl. 2010).
I Noonan m.fl. (2012) granskades data från 65 rapporter från 1960 till 2011 vilka fokuserat
på passageeffektivitet vid olika fiskvägar för ett antal arter och storlekar av fisk (Figur 4).
Här konstaterades att uppgifterna för icke laxartad fisk (ordningen Salmoniformes) varit
bristfälliga, vilket innebar att dessa data grupperades vid analysarbetet. I medeltal
påvisades en nedströms passageeffektivitet på 68,5% och en uppströmseffektivitet på
41,7% vid olika fiskpassager. Inga skillnader kunde noteras geografiskt över världen. För
laxfisk noteras en högre vandringsframgång genom fiskvägarna än för övriga arter både
vad avser uppströms- som nedströmsvandring, 61,7% vs 21,1%, samt 74,6 vs 39,6%.
Passageeffektiviteten varierade beroende på fiskvägstyp där naturlika fiskvägar
uppvisade högst effektivitet, medan deniltrappor och slussar/fiskhissar hade lägst
effektivitet. Uppvandringsframgången minskade signifikant med trappans lutning, men
ökade med fiskvägens längd och en ökad vattenhastighet. Författarna drar slutsatsen att
ett flertal av fiskvägarna som studerats uppvisar låg effektivitet och att förbättringar kan
behövas för att uppnå erforderliga krav på att öka fiskpopulationerna i de fragmenterade
miljöerna.
Bunt m.fl. (2011) granskade och jämförde anlockning och passageeffektivitet från 19
studier för att utvärdera olika fiskvägstyper där data erhölls avseende 26 fiskarter från sex
olika länder. Sammantaget noterade författarna att anlockningen varierade beroende på
fiskvägstyp där de olika typerna tillskrevs följande effektivitet i fallande ordning:
pooltrappor 29-100% (median 81%), slitsrännor 0-100% (median 80%), Denil-trappor 21100% (median 57%) och naturlika fiskvägar 0-100% (median 50%). Den genomsnittliga
passageeffektiviteten var omvänd där den högsta passagen erhölls för naturlika fiskvägar
0-100% (median 86%), följt av Deniltrappor 0-97% (median 38%), slitsrännor 0-100%
(median 43%) och pooltrappor 0-100% (median 34%). Anlockningseffektiviteten var
relaterad till fiskbiologiska egenskaper, medan variationen i passageeffektivitet var
relaterad till trappans typ, lutning och höjd. Sammantaget konstaterade författarna att
olika fiskarter och fiskvägstyper kan ge upphov till stor spridning i vandringseffektivitet,
där befintliga uppgifter i stort är för bristfälliga för att studien skulle kunna rekommendera
generella fiskvägslösningar. Författarna drar slutsatsen att fler studier behövs där
platsspecifika detaljer måste utredas för att kunna optimera fiskpassager vid enskilda
objekt.
I Calles m.fl. (2012) redovisas studier över fiskvandring i mindre vattendrag, listade i
Bilaga 1, Tabell 1, och här noteras att mer än hälften av de undersökta arterna i
systemen kunde passera naturlika omlöp vid uppströmsvandring (spridning från 53100%). Nedströmsmigration genom omlöpen, som uppgick till 80%, har dock enligt
Rivinoja m.fl. (2010) bara identifierats i två studier. Gällande passage av migrerande arter
så kan det vara svårt att skatta hur stor andel av populationen som måste passera en
fiskväg för att bibehålla ett livskraftigt fiskbestånd då detta kräver långa studier med långa
tidsserier på populationsutveckling inom vattendrag (Calles m.fl. 2012).
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Figur 4: Vandringsframgång av olika grupper av fisk vid olika fiskvägstyper redovisade i
Noonan m.fl. (2012).

5.1

Studier kring icke laxartade fiskar
Att fiskvägar kan leda till förbättrad vandring av flera fiskarter konstaterades i Emån där
15 olika arter nyttjade de naturlika omlöpen (Calles & Greenberg 2007). Liknande data
från Finland indikerar att anläggandet av fiskvägar haft en bredare positiv respons i
Mustijoki älvsystem (Brasaksen) där 18 arter noterats vandra efter anläggandet av omlöp
(Jormola 2014). Vidare nämns i Sandell m.fl. (1994) att fjorton danska omlöp med en
lutning upp till 3 % utnyttjades av i stort sett samtliga förekommande fiskarter. Vid
Slussen i Svartån, Örebro, har ett omlöp på 180 meters längd anlagts med en lutning på
1,1% vid ett hinder av 2 m i höjd. Här noterades vid kontroll i omlöpets över del tusentals
benlöjor efter ett dygn, samtidigt med en förekomst av mört och färna (Degerman 2006). I
3
en slitsränna (höjd 5 m, 22 bassänger, flöde 0,5–0,7 m /s) i Aurajoki i sydvästra Finland
har 16 arter påträffats vandrande (Kääria 1999). Bland dessa återfinns flodnejonöga, ål,
lax, havsöring, braxen, vimma, benlöja, björkna, karp, färna, mört, stensimpa, abborre
och gers. I Fyrisån registrerades en uppvandring av lekmogen asp (Aspius aspius L.)
efter anläggandet av en låglutande trappa med slitsränna, denilsektioner och naturlika
avsnitt (Pettersson 2015) och generellt sett noteras att slitsrännor fungerar bra för de
flesta arter och till och med unga stadier av fisk (Sandell m.fl. 1994, Degerman 2008).
Kombinationer av tröskling (rocky ramp) och omlöp som anlades år 2009 vid en lägre
damm i vattendraget River Monnow (ett större biflöden till River Wye i Wales) har visat
sig fungera för fiskpassage. Här tillgängliggjordes efter åtgärd ytterligare ca 200 km av
vattendraget och ett flertal arter, inklusive lax, återfanns vid provfisken efter detta
(referenser i Calles m.fl. 2013). Det faktum att vattendragens konnektivitet kan återställas
genom nya fiskpassager visades av Zitek m.fl. (2008), som rapporterade att byggandet
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av 11 fiskvägar resulterade i en omedelbar uppströmsvandring av olika fiskarter inom
olika delar av Donau, Österrike.

5.2

Studier kring lax och öring
Generellt pekar studier på att en förbättrad passageeffektivitet skett i fiskvägar som
anlagts under de senaste decennierna, både för upp- och nedströmsmigration av
atlantlax (Salmo salar), stillahavslaxar (Oncorhynchus spp.) och öring (Salmo trutta)
(Rivinoja m.fl. 2010). Ökad kunskap om fiskars beteende i kombination med nya studieoch analysmetoder för direkta studier av fiskrörelser i förhållande till omgivande miljöer
har gjort det möjligt att studera och utvärdera samt därigenom kunna förbättra funktionen
hos olika typer av fiskpassager (redovisat i Bilaga 1, Tabell 2 och Tabell 3, samt Figur 1–
Figur 9). Trots att betydande förbättringar av fiskpassager har gjorts under senare tid,
råder stora skillnader i fiskvägars effektivitet både inom och mellan länder. Små men
relativt sett betydande förbättringar på uppvandringsframgång av lax vid relativt låga
hinder (<5 m) har t.ex. åstadkommits vid Themsen i England (bl.a. Bilaga 1, Figur 1),
samt i Frankrike. I övrigt pekar data på att den huvudsakliga utvecklingen och de senaste
förbättringarna i fiskpassagetekniker har skett vid de nordamerikanska älvarna (flöden
3
>200 m /s) där relativt komplexa system konstruerats för att säkra fiskvandring (Bilaga 1).
3
Förutom detta noteras framsteg vid några mindre europeiska älvar (flöden <200 m /s) där
positiva resultat erhållits i både upp- och nedströmsvandring med nya eller modifierade
fisktrappor, ramper och grindstrukturer, samt med naturlika omlöp.
I Rivinoja m.fl. (2010) redovisades totalt 66 detaljerade passageberäkningar för
uppvandrande lax där data för konstruktioner eller modifieringar gjorda under 1995-2010
(n = 45) visade en genomsnittlig framgång på 0,94, med den 25:e och 75 percentilen från
0,86 till 1,0 för perioden. En del av dessa studier har rapporterat låg passageframgång
och som exempel fann Larinier (2008) en passageeffektivitet på 35% och 74% respektive
för två äldre installationer med Denil / Denil-pool trappa förbi passager (på Baigts och
3
Saptso) i älven Gave de Pau (flöden runt 100 m /s) i Frankrike. Å andra sidan resulterade
två senare installerade fiskvägar med en kombination av slitsrännor och naturlika delar
vid samma älv en effektivitet på 94% (Atrix) och 100% (Biron), vilket illustrerar en
förbättring i passagedesign. Att passager kan förbättras genom nya fiskvägar om
vandringsförseningar förkortas visades av Croze (2005), som fann att de 21 av de nyaste
fiskvägarna vid älven Aulne (Frankrike), var signifikant mer effektiva (96% ± 1,2%) för
passerande av lax än de sju gamla (74% ± 7,8). Data från Themsen (Greg Armstrong,
EPA Wales, opublicerat, Bilaga 1, Figur 1) visar att den totala passageeffektiviteten för
radiomärkt lax (n = 1025) mellan åren 1996-2004 vid 21 olika dammar (höjder av cirka
1,5–2,0 m) hade ett snitt på 85-100% effektivitet (platsspecifikt från 43% till 100%), med
ett totalt genomsnitt på 92% under åren). Dessutom tyder dessa resultat på att
passageframgång tenderar att ha ökat under åren. I Europa har tre olika studier
identifierat passageframgång på lax vid fiskhissar, vilka rapporterar en framgång på
mellan 40% (Smith m.fl. 1996) till 94% (Larinier 2005).
Endast tre rapporter har identifierats som beskriver detaljerade data på
uppströmspassage för öring, där Calles & Greenberg (2005) fann en framgång av 77%
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respektive 86%, vilket leder till en kumulativ uppvandring av 65% vid naturlika omlöp vid
Emån. Medianvärdet för installationer efter 1995 tyder på en framgång av 0,82 (25:e och
75 percentilen: 0,77 till 0,86). I övrigt noteras att det i Gullspångsälven sprängdes en
kammartrappa nedströms första kraftverket, varefter nya habitat med välbesatta bestånd
av juvenil öring och lax har noterats (Pettersson 2015), samt att det vid pågående studier
har påvisats uppströmsvandring av radiomärkt öring vid anlagd fiskväg vid kraftverk i
Kymijoki, Finland (Karppinen 2015).
Även om det finns ett antal studier som har visat hög (95-100%) passageeffektivitet av
uppströmsvandrande fisk vid dammar, finns också platser där betydligt lägre
uppvandringsframgång har noterats. Delvis kan detta förklaras med alltför låga flöden i
fiskvägarna i relation till vattendragets flöde (t.ex. Karppinen m.fl. 2002), men passage
kan också vara relaterat till vattentemperatur (Caudill m.fl. 2004, Leonardsson m.fl. 2005)
och otillräcklig utformning av själva fiskvägen (Croze 2005).
Studier på smolt den senaste tiden (n = 17) pekar ut en relativt hög genomsnittlig
passageeffektivitet av atlantlax på 0,96 (percentiler av 0,94-0,97). I vissa älvar, där
särskilda fiskpassager saknas används spill vid utskov för att avleda fisk från turbiner,
t.ex. Orkla i Norge och Mörrumsån i Sverige (Rivinoja m.fl. 2010). I europeiska älvar med
3
typiska flöden under 100 m /s har olika screeningsystem utvecklats för att avleda
nedströmsvandrande fisk (DWA 2005).
Dessa konstruktioner med vinklade fingaller över kraftverksintag har visat lovande
resultat med hög avledning i senare studier (Larinier 2008,. Calles m.fl. 2010b). Lutande
fingaller har dock inte prövats vid större flöden i nordiska klimat (Brydolf & Wiklund 2014).
Scruton m.fl. (2008), som sammanfattade flera studier på lax i Exploits River i Kanada
visade också på framsteg i passageeffektivitet som ökat från 23% till 73% för smolt
genom att modifiera ett ytavledningssystem (Louver). För öringsmolt finns endast
begränsade uppgifter som visar stor variation i passageeffektivitet sedan 1995, med 25:e
och 75 percentiler från 0,42 till 0,84 med ett medel på 0,76 (n = 3). För öring har ökat spill
använts för att underlätta nedströmspassage av både smolt och kelt (t.ex. Arnekleiv m.fl.
2007).
Data på passage av utlekt lax (kelt) sedan 1995 är begränsat till uppgifter från Kanada
(Scruton m.fl. 2008), vilket indikerar ett medelvärde av 0,95 för lax (n = 4 studier, 0,68–
0,95). Nyligen genomförda studier av lax vid en gammal kraftstation i Ätran visade en
framgång varierande från 33% till 94%. Endast en studie har visat data på
nedströmspassage av öring kelt, där Calles & Greenberg (2009), fann en
vandringseffektivitet på 0,75 (Calles & Greenberg 2009) vid ett naturlikt omlöp i Emån,
samtidigt som Arnekleiv m.fl. (2007) visat att en ökning i spill kan leda 100% av fisken
nedströms kraftverk.
Sammantaget noteras att studier visar lovande resultat kring laxfiskars passage av
fiskvägar. Analyser av Rivinoja m.fl. (2010) tyder på att både lax och öring numera i
allmänhet visar en passageeffektivitet runt eller över 90%. Dock har endast ett fåtal
studier belyst de kumulativa effekterna av flera fiskvägar i samma vattendrag, vilket kan
reducera den totala uppvandringsframgången. T.ex. fann Croze (2005), att endast 4,3%
10 (30)
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av lekande fisk passerat 28 fiskvägar på väg mot lekplatser i en fransk älv, medan
Gowans m.fl. (2003) rapporterade en kumulativ uppvandring av 7,4% i en skotsk älv med
fyra fiskvägar och ett kraftverksmagasin. I Linløkken (1993) konstateras att effektiviteten
av tekniska trappor i Glomma (Norge) verkade låg då endast 2 % av de skattade
populationerna av harr och öring bedömdes att vandra in i trapporna där 90 %
återfångster erhölls. Enligt författaren hade flödet i fiskvägarna i relation till vattendragets
totalflöde stor inverkan på fiskvägarnas effektivitet. Trots att en positiv utveckling noterats
för fiskvägar under senare tid, påpekade Ovidio & Philippart (2002) att även nya fiskvägar
vid vattenkraftverk kunde vara ineffektiva för många inhemska uppströmsvandrande
fiskarter i en fransk älv, vilket inte alla gånger garanterar en ökning av alla
fiskpopulationer. Leonardsson (2014) redovisade hur populationsutvecklingen av lax kan
vara relaterad till antalet fiskpassager som smolt måste överleva på sin
nedströmsvandring och att kritiska nivåer erhölls vid fler än sju passager (Bilaga 1, Figur
10). I Norrgård (2014) reflekteras över nedströmsöverlevnad av fisk genom turbiner, vilket
tolkas som att låga fallhöjder med Kaplan-turbiner generellt torde ge bättre överlevnad för
passerande fisk än höga fallhöjder med Francis-turbiner.

6

Tänkbara kostnader för anläggning av fiskpassager
Kostnader för fiskvägar varierar stort beroende på målarter, fallhöjd, val av konstruktion
och de tekniska utmaningar som lokala förhållanden ger i varje enskilt fall. Det är därför
vanskligt att använda erfarenhetsvärden som schabloner för kostnader i enskilda fall. I
Bilaga 1, Tabell 4 sammanställs kostnadsuppgifter över fiskvägar för uppströmsvandring i
södra och mellersta Sverige, vilket påvisar en stor spridning. Som exempel kan nämnas
att uppströmsfiskvägen som anlades 2013 vid Strömparken i centrala Norrköping har
kostat runt 10 Mkr för en fallhöjd av ca 3 m (TerraLimno AB 2014). Fiskvägen som är 340
m kombinerar slitsar med en medellutning av 5 % vid in- och utgång samtidigt som större
delen av sträckningen är ett omlöp med en lutning på 1 %. Som jämförelse noteras att
den relativt komplexa fiskvägen vid Fyrisån i centrala Uppsala, kostat ca 5 Mkr för en
fallhöjd på runt 2 m (TerraLimno AB 2014) och att den avancerade fisktrappan i
Ume/Vindelälven (Half-way Ice Harbor Fishway type), invigd 2012, har kostat kring 200
Mkr för en fallhöjd på 25 m (Vattenfall AB 2014), vilket motsvarar mer är 8 Mkr per
fallhöjdsmeter. Nyligen publicerade uppgifter (Allehanda 2015) tyder på att en
fiskvägsinstallation i Ångermanälven vid Sollefteå kraftverk skulle kunna kosta
någonstans mellan 50–70 Mkr för en fallhöjd på 9,2 m vilket ger upphov till kostnader på
upptill 7,6 Mkr per fallhöjdsmeter. Här förefaller det som att de flesta av de mindre
kostsamma trapporna är anlagda för 20 år sedan och att det är oklart vad som ingår i
kalkylerna där summan inte heller har justerats efter dagens penningvärde.
Normalt leder anläggandet av fiskvägar till både direkta och indirekta kostnader. Själva
kostnaderna för byggandet av fiskvägar varierar stort beroende på områdesspecifika
egenskaper och de siffror på 0,5 Mkr per fallhöjdsmeter för tekniska fiskvägar och 0,1 Mkr
för omlöp redovisade i VISS (2014) förefaller orimligt låga. Schablonerna anger samtidigt
ett kostnadsspann på 0,1–6,5 Mkr per fallhöjdsmeter och vid tillfällen där det krävs
sprängning, torrläggning, tillfälliga byggnadskonstruktioner och driftstopp i
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kraftproduktion, kan kostnaderna skjuta i höjden. För uppströmsfiskvägar konstateras att
fallhöjden för vattenkraftsproduktion inte alltid är en relevant faktor vid
kostnadsuppskattningar, utan att fiskvägens fallhöjd och omgivande miljö är mer
avgörande för slutgiltig kostnad. Även för åtgärder för nedströmsvandring råder stor
variation i installationskostnader. Oavsett om åtgärderna avser upp- eller
nedströmsvandring tillkommer normalt kostnader för justering av fiskpassagers funktion
och eventuella uppföljningar av deras passerbarhet för olika fiskarter. Vid anläggandet
kan det även krävas kostsamma utredningar kring t.ex. dammsäkerhet och geotekniska
förhållanden. Juridiska tillstånd och prövningar medför ytterligare kostnader.
Då merparten av fiskvägarna i Europa saknat pålitliga utvärderingar kring deras
effektivitet omöjliggörs samtidigt fullständiga samhällsekonomiska utvärderingar med
kostnadsnyttoanalyser, där Kriström m.fl. (2010) påpekar att mer precisa verktyg och ett
utökat samarbete mellan naturvetare och ekonomer behövs i framtida FoU program.
Likväl förefaller det som att det ekonomiska nettoutfallet av förbättrad fiskvandring kan
vara negativa och därmed inte samhällsekonomiskt lönsamma gällande betalningsvilja
från fiskare. Pågående studier torde dock ge kompletterande uppgifter inom snar framtid.

7

Allmänna reflektioner kring anläggandet av fiskvägar
I dag ställs ofta krav på fiskväg i många tillståndsprövningar, ofta med hänvisning till
historiska uppgifter om vandrande fiskpopulationer. Inför beslut om byggnation av fiskväg
(och även vid val av konstruktion) är det således av vikt att klarlägga historiskt eller
numera förekommande naturliga målarter i systemet. Det är också viktigt att undersöka i
vilken grad hinder historiskt sett har varit passerbara för olika fiskarter. Är det så att
hindret ifråga ursprungligen varit svårforcerat skall det (generellt) vid anläggande av en
fiskväg inte bli lättare att passera än vad det naturliga tillståndet var. Har t.ex. enbart
öring kunnat passera finns det inte rättsliga eller ekologiska skäl att bygga en fiskväg som
möjliggör passage för andra arter (t.ex. braxen eller mört). Vidare bör inte fiskvägar
anläggas där det tidigare har varit ett naturligt definitivt vandringshinder.
En fiskväg i sig själv garanterar heller inte återskapande av vandrande fiskbestånd eller
möjliggör ökad produktionen till historiska nivåer, speciellt inte i vattendrag som under
lång tid påverkats genom t.ex. rensning och försurning. Här krävs tillräcklig mängd med
lämpliga reproduktionsytor för tänkta målarter och att dessa uppnår tillfredsställande
tätheter av fisk för arternas populationsdynamik. Organismer som etablerat storskaliga
migrationer har anpassat och utvecklat sitt vandringsbeteende genom naturligt urval. För
dessa finns en vinst som överstiger eventuella kostnader med vandringen. Vinsten med
vandring kan vara ökad överlevnad eller tillväxthastighet, förhöjd reproduktionsframgång
och därmed ökad fitness. Om förutsättningarna plötsligt ändras och kostnaderna för
vandring ökar, genom t.ex. ökat predationstryck och sämre överlevnad, kan
vandringsbeteendet selekteras bort (t.ex. öring), alternativt riskerar vissa arter att helt
försvinna (t.ex. ål).
Ofta framförs förekomst av vandrande öringbestånd som ett incitament för att anlägga
fiskvägar. För att öring skall etablera migrerande populationer anses ofta att det krävs att
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tätheterna av fisk är tillräckligt höga för att leda till konkurrens som initierar
vandringsbeteende. Enstaka uppvandrande öringar bidrar knappast till att tätheten av
avkomman blir så pass hög att det automatiskt leder till migrerande bestånd, utan fisken
kan bli stationär. Om inga/mycket få öringar leker i ett vattendrag nedanför ett
vandringshinder är det därför ibland tveksamt om det är ekologiskt eller ekonomiskt
motiverat att i första steget bygga en fiskväg. Utsättning av tillräckligt stora kvantiteter av
rom/ung fisk under flera år kan behövas för att tätheterna ska nå upp till sådana nivåer att
ett vandrande bestånd kan återskapas.
Effekten av en fiskväg på olika arters populationsstatus i ett vattensystem beror
naturligtvis också i hög grad på vilka habitat som tillgängliggörs för fisken vid anläggande
av en fiskväg. Innebär fiskvägen att vattenområden som inte har något värde ur
reproduktionssynpunkt (t.ex. enbart regleringsmagasin) tillgängliggörs så kommer
åtgärden knappast leda till den eftersökta effekten på fiskfaunan/ekologiska statusen. På
samma sätt kommer, i vissa fall, inte effekterna av en enskild åtgärd vara meningsfull om
det förekommer andra vandringshinder upp- och nedströms. Av detta skäl är bl.a.
följande uppgifter viktiga som underlag för att kunna göra väl underbyggda avgöranden
om miljönyttan i relation till andra intressen:


Ursprungliga förhållanden – artförekomst, passerbarhet m.m.



Nuvarande förhållanden – artförekomst passerbarhet m.m. Graden och typen av
hydrologisk och morfologisk förändring, hur regleringen har förändrat vattendraget.



Artförekomst upp- och nedströms.



Olika arters hotstatus och behov av att kunna vandra för att fullborda sin livscykel.



Värdet och storleken av habitat som tillgängliggörs vid åtgärd.



Bedömd effekt av åtgärd, för t.ex. vandrande öringbestånd krävs att tillräckliga
tätheter av fisk uppstår för att vandrande bestånd ska återetableras.



Kostnaderna för åtgärd i förhållande till verksamhetens storlek m.m.



Annan samhällsnytta som påverkas – t.ex. fiskeintressen, förändrade risker m.m.

Följaktligen är det en betydande datamängd som krävs för att kunna göra sakliga
bedömningar som innebär en bra avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
samtidigt som rättssäkerheten beaktas. Här återfinns ofta brister i de underlag som ligger
till grund för myndigheternas klassificering av ekologisk och kemisk status, samt
bedömningar av de ekologiska vinsterna med olika åtgärder. Ofta grundar sig t.ex.
statusklassificeringar på ett fåtal data som representerar stora vattenområden och
slutvärderingen utmynnar i en s.k. expertbedömning.
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Allmänna slutsatser
Effekter av vattenkraft på fisk kan mildras genom att installera lämpliga fiskpassager
anpassade för olika målarter och alla livsstadier av fisk (upp- och nedströmsvandring),
samt genom att undvika extrema variationer i lägsta och högsta flöden. Vid
vattenkraftverk som bara delvis dämmer och nyttjar merparten av vattenföringen, torde
miljöförbättringar via fiskvägar och flödesanpassning vara enklare att uppnå än vid större
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reglerade älvar. Genom biotopåtgärder i form av fiskvägar, bottenrestaureringar och
flödesanpassningar kan många av de negativa effekterna på ursprunglig fiskfauna
minimeras. Inom snar framtid torde ny nationell kunskap finnas tillgänglig från åtgärder
och studier som utförts och/eller planeras utföras i olika vattendrag.

9
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