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ABSTRAKT 
 

Data över förekomst av två storleksklasser (0-150 mm och >150 mm) av Europeisk ål (Anguilla 

anguilla) i vattendrag på svenska västkusten hämtades från SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter vid SLU). 

Dessa analyserades genom logistisk regression för att avgöra vilka olika makrohabitat-, landskaps- och 

hindervariabler som bäst kunde användas för att förutspå förekomst av ål. Resultatet visade att det för 

makrohabitatvariablerna var vattendragets bredd, vattenhastighet och vegetationsmängd som bäst 

förutspådde förekomst av båda storleksklasserna. För landskapsvariablerna var det avstånd till 

mynningen, fosforkoncentration och vattentemperatur som bäst förutspådde förekomsten av båda 

storleksklasserna. Därtill var även sjöprocent en viktig variabel för att förklara förekomsten av den större 

klassen ål. För variabler som beskriver vandringshinder var det dammar, ålyngelledare och naturlika 

fiskvägar som bäst förutspådde ålförekomst av båda storleksklasserna. Därtill var även avstånd till 

uppströms hinder viktigt för att förklara förekomsten av större ål (>150 mm). Mängden lämpliga 

tillväxthabitat för ålen kan därför troligtvis ökas genom åtgärder riktade mot lokalens vattendragsbredd, 

vattenhastighet och vegetationsmängd. 

 

Data on the presence of two size classes (0-150 mm and >150 mm) of European eel (Anguilla anguilla) 

in streams located on the Swedish west coast were collected from SERS (the Swedish electrofishing 

database at SLU). Data were analyzed using logistic regression to identify which of several different 

macrohabitat, landscape and connectivity variables could best predict the presence of eel. The results 

showed that the macrohabitat variables stream width, water velocity, and amount of vegetation best 

predicted the presence of both size classes of eel. The landscape variables distance to the sea, 

phosphorous concentration, and water temperature best predicted the presence of both size classes of eel. 

The percentage of lakes also predicted the presence of large eels. For connectivity the number of dams, 

elver ladders, and nature-like fishways best predicted the presence of eels of both size classes. The 

distance to upstream obstacles could also be used to predict the presence of large eels (>150 mm). The 

amount of nursery areas for the eels could probably be increased by measures aimed at the streams 

width, water velocity and amount of vegetation. 

 

 . 

INLEDNING 
 

Människan har gjort anspråk på en stor del av jordens resurser. Över fyra femtedelar av jordens yta bär 

tydliga spår av mänsklig aktivitet (Groom 2006). Eftersom landytan förändras vid exempelvis 

urbanisering, dammbyggen eller utdikning innebär det att förutsättningarna för de arter som lever i sjöar, 

floder och längs kusterna förändras (Schinegger et al. 2012). Dessa förändringar medför att många arter 

riskerar att utrotas. Bevarande av dessa arter kan ske genom arbete med en mängd olika verktyg. Ett av 

dessa verktyg är modeller över resurs-selektions-funktioner (resource selection functions), där 

geografiska informationssystem (GIS) kan användas för att identifiera områden med särskilda behov av 

bevarande, eventuellt återställande av konnektivitet eller andra former av åtgärder för att bättre möta 

arters behov (Boyce och McDonald 1999).  

För att bygga dessa modeller krävs det kunskap om en arts nyttjande av olika resurser (Laffaille et 

al. 2003; Lamouroux et al. 1999), något som inte alltid finns tillgängligt. Av de rödlistade arterna längs 

Sveriges kuster anses vi ha kunskapsbrist för 53 % (Sandström et al. 2015). En av de arter där utökad 

kunskap är önskvärt, är den akut hotade Europeiska ålen (Anguilla anguilla).  

Den Europeiska ålens utbredningsområde sträcker sig från Marocko i söder till Nordnorge och 

Vita havet i norr, samt Medelhavet och Östersjön (Dekker 2003). Den har en katadrom livscykel, vilket 

innebär att den förökar sig i havet och kan tillväxa i sötvatten. Leken sker troligtvis i Sargassohavet och 

när äggen kläcks börjar de bladformade och genomskinliga ållarverna, kallade leptocephaluslarver, driva 

med ytströmmar mot Europa. Ållarverna utvecklas under färden succesivt till glasålar, som slutligen är 

ca 75 mm långa. De har samma kroppsform som de vuxna ålarna och de har fått sitt namn av att de 

saknar pigment. Därefter bildar glasålarna pigment och kallas nu ålyngel. Ålynglen kan etablera sig och 

tillväxa i kustområdena eller vandra upp i sötvatten, där de efter att ha passerat 150 mm kroppslängd 

kallas för gulålar fram till dess att de blir könsmogna och då istället kallas för blankålar (Boulenger et al. 

2016). Det verkar vara en stor andel honor bland de uppvandrande ålarna i norra Europa, därmed blir 



dessa sötvattensområden viktiga för ålbeståndet (Fiskeriverket 2008). De senaste årtiondena har 

ålbeståndet minskat drastiskt. Orsakerna till detta är omstridda och ännu inte helt kartlagda, men 

tänkbara orsaker anses vara bland annat hårt fisketryck, minskad tillgång på uppväxtområden samt 

närvaro av vandringshinder för både upp- och nedströms migration (Fiskeriverket 2008). 

 Ålen klassas som rödlistad både internationellt och nationellt. Sedan 2007 krävs att samtliga EU-

länder ska ha en nationell ålförvaltningsplan där målet är bland annat att lätta på fisketrycket samt att 

arbeta för att minst 40 % av de fullvuxna blankålarna ska kunna ta sig ut till havet för att leka 

(Fiskeriverket 2008). Åtgärder riktade mot fisketrycket och blankålsutvandringen leder till att två av de 

tre listade problemen är adresserade. För det tredje problemet, minskad tillgång till uppväxtområden, 

saknas konkreta åtgärder. För att det ska finnas könsmogna ålar som kan påbörja sin vandring mot 

Sargassohavet krävs det att även detta problem åtgärdas, så att ålynglens etablering och uppväxt 

säkerställs, samt att de ges en chans att tillväxa och fullborda sin livscykel.   

 Syftet med denna studie är att genom befintlig data från elfiske vid olika lokaler analysera 

förekomsten av europeisk ål i förhållande till olika biotiska och abiotiska faktorer. Detta för att 

identifiera variabler som har en koppling till ålynglens etablering. Dessutom syftar studien till att 

undersöka i vilken utsträckning ålen verkar kunna ta sig till de olika lokalerna. Resultatet skulle då 

kunna användas genom att de makrohabitatvariabler med störst effekt på sannolikheten för ålförekomst 

kan lägga grunden till eventuella åtgärder för förbättrade uppväxthabitat, medan landskapsvariabler och 

vandringshindervariabler användas för att identifiera de områden där åtgärderna skulle ge störst effekt. 

Allt detta för att förbättra villkoren för ålarna under deras tillväxtfas från yngel till könsmogen. 

 

 

METOD 

 

Sju svenska vattendrag (Tabell 1) valdes från SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter vid SLU), en nationell 

databas för kvalitetssäkrade elfisken. Valet av vattendrag baserades på deras olikheter i 

avrinningsområdens karaktär, såsom storlek, sjömängd och näringsstatus. Dessutom eftersträvades 

vattendrag med helt eller delvis avsaknad av tidigare stödutsättningar av ålyngel, men där en naturlig 

ålinvandring sker idag. Därför valdes enbart vattendrag på västkusten. 

 Göta älv är ett av Sveriges största avrinningsområden och är relativt sjörikt. I analysen har biflödet 

Säveån och alla lokaler uppströms Trollhättan uteslutits på grund av stödutsättningar (opublicerat SLU, 

utsättningsdatabasen). Nissan har även den ett stort avrinningsområde där ett flertal dammar är byggda. 

Enningsdalselva, Örekilsälven och Suseån är att betrakta som halvstora. De två förstnämnda är 

näringsfattiga medan Suseån lite näringsrikare, Enningsdalselva är även sjörik. Strömsån och Himleån är 

relativt små och näringsrika. 

 
Tabell 1: Vattendrag som ingick i analysen. 

Vattendrag SMHI område Area (km
2
) Län 

Nissan 101 2686 Halland 

Susån 102 450 Halland 

Himleån 104 208 Halland 

Göta älv 108 50103 Västra götaland 

Örekilsälven 110 1340 Västra götaland 

Strömsån 111 256 Västra götaland 

Enningdalsälven 112 781 Västra götaland 

 

 

I SERS fanns inom de utvalda vattendragen data från ca 3000 elfisketillfällen som insamlats åren 1995 

till 2015. Vid varje elfisketillfälle och lokal har det noterats data över det genomsnittliga djupet, 

vattendragets våta bredd, höjd över havet, vattentemperatur, hur stor andel av vattnet som var beskuggat, 

vanligast och näst vanligast förekommande substratstorlekar, vegetationsmängd och vattenhastigheten 

enligt den för tillfället gällande elfiskestandarden i Bergquist et al. 2014. Substratstorlek, 

vegetationsmängd och vattenhastighet bedöms (Tabell 2) enligt elfiskeprotokollets instruktioner. 



 

 

 
Tabell 2: Skalor för bedömning av substratstorlek, vegetationsmängd och vattenhastighet enligt de instruktioner för ifyllnad 

av elfiskeprotokollen som tillhandahålls av SERS. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 

Substratstorlek N/A <0,2 mm 0,2-2 mm 2-20 mm 20-200 mm 200-2000 mm >2000 mm 

Vegetationsmängd 0 0-5 % 5-50 % > 50 % N/A N/A N/A 

Vattenhastighet N/A <0,2 m/s 0,2 - 0,7 m/s >0,7 m/s N/A N/A N/A 

 

 

Efter att utdraget ur databasen gjorts kompletterades de befintliga uppgifterna med data över 

vandringshinder och fiskvägar från databasen Åtgärder i vatten (Åtgärder i vatten, 2017). Adderad data 

inkluderade antal dammar, naturliga hinder, naturlika fiskvägar, tekniska fiskvägar och ålyngelledare 

nedströms lokalen. Avståndet till närmaste hinder uppströms adderades också, där dammar med 

naturlika fiskvägar inte räknades som ett hinder. Avståndet gavs ett värde motsvarande antalet kilometer, 

förutom för avstånd över 10 km, som gavs maxvärdet 10. Avrinningsområdets storlek, andelen 

jordbruksmark, andelen sjöar samt årsmedelvärden på total fosforkoncentration, total 

kvävekoncentration, totalt stationskorrigerat flöde och vattentemperatur kompletterades från Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 2016). Därefter kompletterades även avstånd till sjöar, 

mynning och källa från Eniros karttjänst (Eniro, 2016).  

 Slutligen aggregerades de ca 3000 elfisketillfällena, så att endast ett medelvärde per lokal återstod, 

detta för att undvika pseudoreplikering, då antalet elfisketillfällen skilde sig mellan lokalerna. 

Elfisketillfällenas dag på året hade ett medianvärde på 239 med en standardavvikelse på 29. Majoriteten 

av elfisketillfällena skedde under perioden juli till oktober (Fig. 1). Ålen delades upp i kategorierna 

“småålar” 0-150 mm och “storålar” >150 mm. Denna uppdelning gjordes eftersom detta anses vara 

brytpunkten mellan ålyngel (< 1 år i sötvatten) och gulål (> 1 år i sötvatten) (Boulenger et al. 2016; 

personlig kommunikation E. Degerman, 20 februari, 2017). Förekomsten av ål konverterades till binär 

skala där avsaknad av ål vid samtliga fisketillfällen gavs värde 0, och förekomst vid minst ett tillfälle 

gavs värde 1. Anledningen till att beroendevariabeln gavs ett binärt värde är på grund av att ålens 

morfologi och fysiologi gör att den vid elfiske reagerar annorlunda än många andra fiskarter. Detta 

uttrycks i form av hög variation i fångsteffektivitet (Benejam 2012), vilket leder till att elfiske som 

inventeringsmetod inte ger några pålitliga uppgifter om ålens täthet per ytenhet. Övriga variabler gavs 

medelvärdet på de observerade värdena inom en lokal. Därefter sållades de lokaler bort som hade 12 

eller fler dammar nedströms. Detta till följd av att initiala analyser visat att sannolikheten för 

ålförekomst uppströms 12 dammar understigit 5 % enbart till följd av dammarna och att dessa lokaler 

inte längre kunde anses representativa i analysen av övriga variabler. Antal lokaler som återstod och 

därmed ingick i analysen var 71 i Nissan, 44 i Suseån, 43 i Himleån, 164 i Göta älv, 67 i Örekilsälven, 

23 i Strömsån och 35 i Enningsdalsälven, sammanlagt 447 lokaler (Fig. 2).  

 

 

 
Figur 1. Elfisketillfällenas temporala spridning 
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Figur 2. Elfiskelokalernas geografiska spridning 

 

 

De initiala analyserna visade att analysmetoden hade svårt att särskilja vissa variabler med stark 

korrelation till varandra. Därför upprättades en korstabell med partiell korrelation, där variabler 

analyserades mot varandra samtidigt som de kontrollerades mot övriga variabler (Bilaga 1).  Det som 

ingick i korstabellen var samtliga variabler, utom ålförekomst, vegetationsmängd, vattenhastighet samt 

variabler över vandringshinder och fiskvägar. Anledningen till att vegetationsmängd och vattenhastighet 

uteslöts ur korrelationstabellen var på grund av att de bestod av skalor med enbart fyra värden och därför 

riskerade att försämra resultatet av korrelationsanalysen. 

 Korrelationstabellen visade stark korrelation mellan ett flertal variabler. Höjd över havet hade en 

stark korrelation med bland annat avstånd till mynningen. I denna analys ansågs avstånd till mynning 

vara en mer ekologiskt relevant variabel, vilket gjorde att höjd över havet uteslöts ur analysen. Totalt 

stationskorrigerat flöde var starkt korrelerat med avrinningsområdets area. I denna analys ansågs 

avrinningsområdets storlek vara en mer intressant variabel, vilket gjorde att totalt stationskorrigerat 

flöde uteslöts ur analysen. Därefter delades resterande variabler upp i kategorierna ”landskapsvariabler”, 

”makrohabitatvariabler” och ”hindervariabler” (Tabell 3). Kategorin lanskapsvariabler bestod av de 

variabler som beskriver eller är effekter av avrinningsområdet. Makrohabitatvariabler bestod av 

variabler som beskriver lokalen och skulle kunna vara mål för naturvårdsåtgärder. Hindervariabler 

bestod av de variabler som beskriver konnektiviteten till lokalen.  

Dataunderlaget analyserades sedan i IBM SPSS statistics. Analysen var “logistisk regression” med 

”likelihood ratio backwards elimination” som uteslöt effektvariabler som inte förändrade modellens 

prediktionsförmåga med mer än 5 %. Analysen kördes tre gånger med ålförekomst av vardera 

storleksklassen som beroendevariabel, med antingen landskapsvariabler, makrohabitatvariabler eller 

hindervariabler (Tabell 3) som effektvariabler. 

  



Tabell 3: Effektvariabler som användes i analysen. 

Landskapsvariabler Median Min Max Förklaring 

Avrinningsområdets storlek 60,42 2,34 48 199,98 Avrinningsområdets storlek uppströms lokalen i km
2
 

Andel jordbruksmark 11,26 0,00 76,27 Andel jordbruksmark uppströms lokalen i procent 

Sjöprocent 3,42 0,00 18,93 Andel sjöar uppströms lokalen i procent 

Avstånd till uppströms sjö 4,20 0,10 10 Avstånd i km till närmsta sjö uppströms 

Avstånd till nedströms sjö 10,00 0,10 10 Avstånd i km till närmsta sjö nedströms 

Avstånd till mynning 36,00 0,30 89 Avstånd till mynningen i km 

Vattentemperatur 14,72 0,30 23,00 Vattentemperatur mätt vid elfisketillfället angivet i °C 

Fosforhalt 25,70 4,23 605,00 Lokalens totala fosforkoncentration angivet i µg/l 

Kvävehalt 808,00 338,00 4 670,00 Lokalens totala kvävekoncentration angivet i µg/l 

Årsmedeltemperatur 9,70 0,00 10,80 Lokalens vattentemperatur i årsmedelvärde angivet i °C 

Makrohabitatvariabler Median Min Max Förklaring 

Bredd 3,25 0,40 165,00 Vattendragets våta bredd på lokalen angivet i meter 

Medeldjup 0,22 0,05 1,00 Medeldjup på lokalen angivet i meter 

Substrat 1 4,00 1 6 Dominerande substratstorlek i skala 

Substrat 2 4,00 1 6 Näst dominerande substratstorlek i skala 

Beskuggning 66,67 0,00 100,00 
Andel yta av lokalen som är beskuggat vid middag i 

procent 

Vattenhastighet 2,00 1 3 Lokalens dominerande vattenhastighet i ytan i skala 

Vegetationsmängd 1,67 0 3 Andel av lokalens botten som täcks med vegetation i skala 

Hindervariabler Median Min Max Förklaring 

Tekniska fiskvägar 1 0 7 Antal tekniska fiskvägar nedströms lokalen 

Naturlika fiskvägar 0 0 4 Antal naturlika fiskvägar nedströms lokalen 

Ålyngelledare 0 0 2 Antal ålyngelledare nedströms lokalen 

Dammar 2 0 11 Antal dammar nedströms lokalen 

Naturligt hinder 0 0 1 Antal naturliga hinder nedströms lokalen 

Avstånd till uppströms hinder 10 0,00 10 Avstånd i km till närmaste hinder uppströms 

 

 

RESULTAT 

 

Analysen med småålsförekomst som beroendevariabel och landskapsvariablerna (Tabell 3) som 

effektvariabler gav, efter backwards elimination, en signifikant modell, X
2
= 160,6, df=3, P < 0,001. 

Modellen visade att låga värden för avstånd till mynningen och fosforkoncentration samt höga värden 

för vattentemperatur hade en ökad sannolikhet för förekomst av småål (Tabell 4). Småålsförekomst som 

beroendevariabel och makrohabitatvariablerna (Tabell 3) som effektvariabler gav, efter backwards 

elimination, en signifikant modell X
2
= 57,2, df=3, P < 0,001. Denna modell visade att höga värden för 

variablerna vattendragets bredd, vattenhastighet och vegetationsmängd hade högre sannolikhet för 

förekomst av småål (Tabell 4). Förekomst av småål som beroendevariabel och hindervariablerna (Tabell 

3) som effektvariabler, gav efter backwards elimination en signifikant modell X
2
= 75,5, df=3, P < 0,001. 

Modellen visade att höga värden för naturlika fiskvägar, samt låga värden för ålyngelledare och dammar 

hade högre sannolikhet för förekomst av småål (Tabell 4). 

 Analysen med storålsförekomst som beroendevariabel och landskapsvariablerna (Tabell 3) som 

effektvariabler gav, efter backwards elimination en signifikant modell, X
2
= 118,8, df=4, P < 0,001. 

Modellen visade att låga värden för avstånd till mynning, fosforkoncentration och avstånd till uppströms 

sjö, samt höga värden för vattentemperatur hade en högre sannolikhet för förekomst av storål (Tabell 4). 

Analysen med storålsförekomst som beroendevariabel och makrohabitatvariablerna (Tabell 3) som 



effektvariabler gav efter backwards elimination en signifikant modell, X
2
= 40,2, df = 4, P < 0,001. 

Modellen visade att höga värden för variablerna vattendragets bredd, vattenhastighet och 

vegetationsmängd hade högre sannolikhet för förekomst av storål (Tabell 4). Motsvarande analys med 

hindervariablerna (Tabell 3) som effektvariabler gav en signifikant modell X
2
= 58,1, df=4, P < 0,001. 

Modellen visade att höga värden för naturlika fiskvägar, samt låga värden för ålyngelledare, dammar och 

avstånd till uppströms hinder hade en högre sannolikhet för förekomst av storål (Tabell 4). 

 

Tabell 4: Modellerna som bäst förklarade ålförekomst. B och exp(B) beskriver lutning och riktning för den beräknade 

sambandskurvan. Exp(B)-värden mindre än ett beskriver negativa samband och värden större än ett positiva samband. N/A 

betyder att variabeln inte finns med i modellen för den storleksklassen av ål. 

 
 

Småål Storål 

 
 

B SE exp(B) B SE exp(B) 

L
an

d
sk

ap
 

Sjöprocent N/A N/A N/A ,048 ,022 1,049 

Avstånd till mynning -,091 ,011 ,913 -,049 ,007 ,953 

Vattentemperatur ,226 ,043 1,253 ,207 ,033 1,230 

Fosforkoncentration -,009 ,004 ,991 -,005 ,003 ,995 

Konstant -1,217 ,724 ,296 -1,722 ,590 ,179 

M
ak

ro
h

ab
it

at
 

Bredd ,088 ,026 1,092 ,050 ,022 1,052 

Vattenhastighet 1,110 ,343 3,034 ,986 ,286 2,680 

Vegetationsmängd ,762 ,215 2,142 ,531 ,172 1,700 

Konstant -5,303 ,937 ,005 -3,598 ,714 ,027 

H
in

d
er

 

Naturlika fiskvägar ,566 ,148 1,762 ,400 ,143 1,492 

Ålyngelledare -2,363 ,709 ,094 -,693 ,237 ,500 

Dammar -,363 ,084 ,696 -,250 ,055 ,779 

Avstånd till uppströms hinder N/A N/A N/A -,090 ,026 ,914 

Konstant -,561 ,165 ,571 ,595 ,241 1,813 

 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattningsvis tyder undersökningens resultat på att lokaler med höga värden hos 

makrohabitatvariablerna bredd, vattenhastighet och vegetationsmängd har en högre sannolikhet för 

förekomst av Europeisk ål. Bland landskapsvariablerna är det låga värden på avstånd till mynningen och 

fosforkoncentration samt höga värden på vattentemperatur som ger en ökad sannolikhet för ålförekomst. 

De stora ålarna finns även oftare på lokaler med höga värden på sjöprocent. Bland hindervariablerna ger 

dammar och ålyngelledare en lägre sannolikhet, medan naturlika fiskvägar ger en ökad sannolikhet för 

ålförekomst av båda storlekarna. Därtill ger låga värden på avstånd till uppströms hinder en ökad 

sannolikhet för förekomst av stora ålar. 

 

Resultatet från analysen av landskapsvariabler visar en genomgående trend där avstånd till mynning, 

vattentemperatur och fosforkoncentration finns närvarande i modellerna för båda storleksklasserna av ål. 

Lägre värde på avstånd till mynning och fosforkoncentrationen har en positiv inverkan på sannolikheten 

för ålförekomst, medan det för vattentemperatur är högre värden som ger ökad sannolikhet för 

ålförekomst. I modellen för storålsförekomst finns även sjöprocent med som en fjärde landskapsvariabel, 

där högre andel sjöar inom avrinningsområdet uppströms lokalen leder till ökad sannolikhet för 

ålförekomst.  

 Avstånd till mynning var positivt korrelerat med höjd över havet och följer därmed samma 

principer som detta till ökade migrationskostnader. Dessa principer bygger på att migration till lokaler 

på högre höjd, eller i detta fall längre avstånd från mynningen, kräver en större uppoffring i form av 

migrationskostnad. Förekomst på dessa lokaler kräver därför evolutionärt sett en vinst som är större än 

kostnaden för migrationen (Gross 1987). Sambandet mellan migrationskostnad och höjd över havet har 



även i nyare studier konstaterats när man försökt isolera effekten av detta genom att jämföra effekten på 

migrerande och stationära öringar (Salmo trutta) (Bohlin et al. 2001). Längre avstånd till mynningen 

innebär också större risk att någon form av vandringshinder ska existera längs migrationsvägen, vilket 

medför att sannolikheten för ålförekomst bör vara lägre längre bort från mynningen. Dessutom innebär 

ålens livshistoria att samtliga ålyngel migrerar in från havet och således måste passera mynningen för att 

nå lokaler längre uppströms. De har även en begränsad tid på sig att nå uppströms lokaler innan de 

passerar 150 mm i längd och därmed exkluderas ur småålsanalysen och istället räknas som storålar. Det 

kan också vara detta som är anledningen till att avstånd till mynningen har större negativ effekt i 

modellen för småålsförekomst än i modellen för storålsförekomst då storålarna helt enkelt har längre tid 

på sig att migrera uppströms. 

 Hög vattentemperatur har även i tidigare studier visat sig ha en positiv effekt på ålförekomst 

(Trigal och Degerman 2015). Detta kan bero på att Sverige hör till de nordligaste delarna av artens 

utbredningsområde och att temperaturen för optimal åltillväxt ligger runt 22-23°C (Sadler 1979). Denna 

temperatur är högre än de temperaturer som uppmätts vid lokalerna. Ålarna bör därför söka upp så 

varma lokaler de kan för att maximera sin tillväxt, under förutsättning att dessa lokaler inte lider brist på 

någon annan resurs. Hög vattentemperatur har även tidigare visats ha en positiv effekt på ålyngels 

migrationsvilja, där fler ålyngel migrerar uppströms vid högre vattentemperaturer (Vollestad och 

Jonsson 1988). Högre vattentemperaturer leder till att ålynglen aktivt simmar uppströms medan låga 

vattentemperaturer, åtminstone hos glasålar, leder till att de istället väljer att utnyttja tidvattencyklerna. 

Ålarna följer då med strömmen som bildas när vattennivån stiger mellan ebb och flod, för att sedan 

gräva ner sig i sedimenten eller hålla sig nära botten när vattennivån sjunker igen mellan flod och ebb 

(Gascuel 1986). Då dessa stora tidvattenskillnader saknas i Sverige skulle låga temperaturer möjligtvis 

kunna leda till att ålynglen i större utsträckning blir kvar i kustområdena. 

 Närvaron av någon näringsgradient i modellen var väntad eftersom höga näringshalter ofta är 

förknippat med hög alkalinitet (Brönmark och Hansson 1998), vilket tidigare visats vara positivt 

korrelerat med ålförekomst (Degerman et al. 1986). Att fosforkoncentration skulle visa en negativ 

inverkan på sannolikheten för ålförekomst var därför något överraskande. Vad denna negativa effekt 

beror på går inte utläsa av analysen, men totalfosforhalt har en känd koppling till 

övergödningsproblematik. Ökad fosforhalt kan i sjöar leda till ökad mängd fytoplankton och 

planktivorer samt förändrade sammansättningar i artsamhällena hos zooplankton (Jeppesen et al. 2000) 

och makroevertebrater (Wang et al. 2007). Det här är något som skulle kunna ha negativ effekt på ålarna 

då zooplankton och makroevertebrater utgör den huvudsakliga födan för framförallt de små ålarna. Att 

fosforhaltens inverkan på sannolikheten för ålförekomst är större hos småålarna än hos storålar skulle då 

även kunna förklaras genom storålarnas övergång till en mer utpräglad fiskdiet. 

 Att högre sjöprocent leder till ökad sannolikhet för storålsförekomst stämmer även det överens 

med tidigare forskning, där det anges att det sker ett ontogenetiskt nischskifte vid en längd på ca 400 

mm (Mann och Blackburn 1991). Ålarna övergår då från en diet av evertebrater till en allt mer utpräglad 

fiskdiet. Troligtvis är detta anledningen till att sjöprocent är med i modellen över sannolikheten för 

förekomst av storål. Sjöar innehåller större mängd lämpliga byten, vilket kan styrkas av att det tidigare 

visats att ålar fångade i sjöar har mer maginnehåll än ålar fångade i strömmande vatten (Tesch 1977 

refererad i Yalçın-Özdilek och Solak 2007). 

 

Även i resultatet från makrohabitatsanalyserna ser vi snarlika modeller hos båda storleksklasserna av ål. 

Höga värden hos bredd, vattenhastighet och vegetationsmängd ger högre sannolikhet för ålförekomst 

oavsett storlek. Betydelsen av vattendragets bredd har påvisats även i tidigare forskning (Trigal och 

Degerman 2015; Radinger et al. 2015). Dock visar dessa studier att det är en mängd arter som gynnas av 

högre bredd, framförallt de som föredrar lugnare vatten. Exempel på sådana arter är gädda (Esox lucius) 

och lake (Lota lota) (Trigal och Degerman 2015), som båda är piscivora och därför borde utgöra en risk 

för ålarna. Som förklaring till varför bredden har en positiv effekt på förekomsten av många arter ges att 

ett bredare vatten har högre heterogenitet, med större närvaro av vegetation (Trigal och Degerman 

2015). Troligtvis kompenseras därför den ökade närvaron av predatorer genom att bredare lokaler 

erbjuder bättre tillgång till skydd och föda.  

 Vattenhastighetens effekt kan vid en första anblick framstå som något motsägelsefull mot den 

positiva effekten från vattendragets bredd och delvis även tidigare forskning. Studier har konstaterat att 

bredare strömsträckor oftare har långsammare vattenhastighet, dessutom har tidigare forskning visat att 



ålarna oftare återfinns i djupare och långsammare strömsträckor (Lamouroux et al. 1999). Att en högre 

vattenhastighet skulle ha en positiv effekt på ålsförekomst är därför något överraskande. Detta kan bero 

på många saker, men bland annat har studier på amerikansk ål (Anguilla rostrata) påvisats en positiv 

effekt av ytturbulens, något som förekommer oftare i snabbt rinnande vatten (Johnson och Nack 2013). 

Möjligtvis är det så att denna ytturbulens blir ett extra viktigt skydd mot predation från exempelvis 

fåglar när ålen befinner sig på grundare lokaler, detta kan då bli överrepresenterat i dataunderlaget då 

elfiske med handelektrod som inventeringsmetod har ett maxdjup på ca en meter. Underlaget till 

analysen saknar därför data över ålförekomst på lokaler djupare än en meter. En annan förklaring är att 

den period då stora delar av dataunderlaget samlats in överlappar med både de små och stora ålarnas 

migration. Att detta då förekommer i modellerna är därmed inget konstigt, men bör i så fall tolkas som 

en variabel för att förutspå förekomst av just migrerande ål, snarare än ål i tillväxthabitat.  

 Vegetationsmängdens effekt var, till skillnad från fosforhalten i landskapsmodellerna, i linje med 

det resultat som förväntades. Utöver vegetationsmängdens kopplingar till näringshalt och alkalinitet 

leder den också till ett mer heterogent habitat (Trigal och Degerman 2015; Johnson och Nack 2013). 

Detta i sin tur erbjuder bättre förutsättningar för att söka föda eller skydd, något som är viktigt 

framförallt för småålarna (Johnson och Nack 2013). Detta uttrycks i modellerna genom att 

vegetationsmängdens effekt på sannolikheten för ålförekomst är större hos småål än hos storål. 

 

I modellerna som är resultatet av hindervariabelsanalysen ser vi att låga värden på avstånd till uppströms 

hinder ger en ökad sannolikhet för förekomst av storål, medan låga värden för dammar och ålyngelledare 

samt höga värden för antal naturlika fiskvägar har positiv effekt på sannolikheten för förekomst av båda 

storleksklasserna av ål. 

 Att stora ålar ofta återfinns i nära anslutning till uppströms dammar stämmer överens med tidigare 

forskning. Nedströms kraftverksdämmen finns ofta gott om mat i form av döda eller skadade fiskar 

(Calles et al. 2013), som kan utgöra föda åt storålarna. Att avstånd till uppströms hinder inte finns med i 

modellen för småålsförekomst kan förklaras med att dessa, på grund av deras storlek och förmåga att 

klättra på fuktiga lodräta dammväggar, har en betydligt större förmåga att passera eventuella hinder 

(Calles et al. 2013). Att dammar överlag har negativ effekt på ålförekomst är vid det här laget allmänt 

känt, men att dammarnas effekt skulle vara större hos småålarna än hos storålar är något överraskande, 

speciellt till följd av ovan nämnda förmåga. Det verkar som att dammar utgör hinder för småålarna utan 

att det ackumuleras småålar nedströms dammarna. Detta kan bero på flera saker, det kan vara en följd av 

att småålarna trots allt ackumuleras nedströms dammen, men att detta inte framkommer i 

elfiskeundersökningarna. Detta kan exempelvis ske om småålarna klättrar på eller i skrymslen under 

dammen, eller på andra sätt inte upptäcks under elfiskeundersökningarna. En annan orsak kan vara att 

antalet dammar ökar med avståndet från mynningen. Att passera dammarna tar tid, vilket leder till att 

ålarna inte hinner passera många dammar innan de passerar 150 mm i längd. 

 Att naturlika fiskvägar skulle ha en så stor positiv effekt är även det något förvånande, då 

fiskvägarna av naturliga skäl alltid är belägna vid en damm eller annat hinder. Samtidigt ökar avståndet 

från mynningen för varje naturlik fiskväg som finns nedströms lokalen, vilket går emot resultatet i 

analysen över landskapsvariablerna. Den positiva effekten kan förklaras av att naturlika fiskvägar anses 

vara bättre anpassad för svagsimmande arter (Calles et al. 2012), varför denna typ av fiskväg prioriteras 

på platser där man antar att mycket ål eller andra svagsimmande arter behöver passera (Calles et al. 

2013). Sannolikheten för förekomst av ål kan då vara högre ju fler naturlika fiskvägar som anlagts 

nedströms, även om det innebär att där även finns hinder. Oavsett indikerar resultatet om att de naturlika 

fiskvägarna fungerar eftersom att ålarna uppenbarligen passerar. Att ålyngelledare finns kvar i modellen 

och har en negativ inverkan på sannolikheten för uppströms ålförekomst vittnar däremot om en 

begränsad effektivitet hos dessa fiskvägar. Resultatet av hindervariablerna ska dock tolkas med viss 

försiktighet då pseudoreplikering fortfarande kan uppstå mellan vattendragsspecifika variabler.  

 Att analysen använder sig av just förekomst av ål går att jämföra med studier som undersöker den 

kvalitativa effektiviteten vid fiskpassage snarare än den kvantitativa effektiviteten. Resultaten bör därför 

betraktas som en indikation på vad man kan fokusera på i framtida studier. Om dessa syftar till att 

utvärdera ålarnas vandring i förhållande till eventuella vandringhinder, bör de vara baserade på 

kvantitativ effektivitet och bör därmed inte baseras på elfiske, utan en form av undersökning som är 

bättre lämpad för att undersöka tätheter av ål. 

 



Att modellerna för småål respektive storål var så lika kan tolkas som att sannolikheten för ålförekomst 

ökar i passande habitat oavsett storlek på ålarna. Mer troligt är dock att eventuella skillnader mellan små 

och stora ålar inte sker enbart vid övergången mellan ålyngel och gulål. Vid upprepning av studien kan 

man för att vidare undersöka dessa eventuella skillnader dela in ålarna i ytterligare storleksklasser, 

förslagsvis ålyngel, gulål, piscivor gulål samt eventuellt uteslutande av migrerande blankål.  

   
Resultatet av studien visar inte varför de identifierade sambanden mellan ålförekomst och olika 

makrohabitat-, landskap eller hindervariabler finns. För att validera detta resultat krävs därför vidare 

studier med möjlighet att utesluta påverkan från andra korrelerade variabler. Slutsatsen av studien är 

dock att åtgärder riktade mot vattendragets vegetationsmängd, bredd och vattenhastighet troligtvis kan 

öka mängden tillväxthabitat för den europeiska ålen. Vattendragets bredd och vattenhastighet skulle 

enkelt kunna ökas genom att öka vattentillgången i reglerade sträckor. En ökad vattentillgång skulle, 

enligt resultatet från analyserna av landskaps- och hindervariabler, ha störst effekt om det sker 

nedströms eventuella dammar, om dessa inte har naturlika fiskvägar anlagda. Samt i de nedersta delarna 

av avrinningsområden med mycket sjöar, hög vattentemperatur och låg fosforkoncentration.  
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Bilaga 1 

Partiell korrelation mellan ingående variabler, df = 439. 
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Höjd över havet 

Correlation 
  ,048 -,186 ,134 -,058 -,064 ,920 -,087 ,042 -,031 ,067 ,082 -,017 -,067 ,149 -,102 ,119 ,067 ,655 

Sig 
  ,314 < ,001 ,005 ,223 ,179 < ,001 ,069 ,382 ,515 ,163 ,085 ,718 ,159 ,002 ,032 ,012 ,161 < ,001 

Avrinnigsområdets 

storlek 

Correlation ,048   -,018 ,180 ,159 ,078 -,055 -,024 -,062 -,112 ,075 -,045 -,004 -,037 ,031 ,986 -,071 ,003 -,031 

Sig ,314   ,711 < ,001 < ,001 ,104 ,251 ,619 ,195 ,019 ,115 ,345 ,938 ,438 ,522 < ,001 ,139 ,943 ,513 

Andel 

jordbruksmark 

Correlation -,186 -,018   ,076 ,027 ,063 ,062 -,104 ,007 -,038 -,034 ,020 ,007 ,010 ,855 ,011 -,035 ,090 ,063 

Sig 
< ,001 ,711 

 

,111 ,578 ,186 ,196 ,029 ,887 ,426 ,476 ,671 ,890 ,842 < ,001 ,815 ,464 ,058 ,187 

Sjöprocent 

Correlation ,134 ,180 ,076   -,252 -,281 -,177 ,074 ,006 -,011 -,015 ,166 -,039 ,104 -,208 -,049 ,173 -,078 -,088 

Sig 
,005 < ,001 ,111   < ,001 < ,001 < ,001 ,121 ,902 ,818 ,754 < ,001 ,415 ,029 < ,001 ,300 < ,001 ,103 ,065 

Avstånd 

uppströms sjö 

Correlation -,058 ,159 ,027 -,252   ,051 ,069 ,087 -,023 ,027 ,068 -,293 -,176 -,079 ,095 -,137 ,090 -,037 -,076 

Sig ,223 < ,001 ,578 < ,001   ,285 ,150 ,067 ,623 ,576 ,157 < ,001 < ,001 ,100 ,047 ,004 ,059 ,437 ,113 

Avstånd 

nedströms sjö 

Correlation -,064 ,078 ,063 -,281 ,051   -,023 -,060 -0,012 -,109 ,012 ,098 ,032 ,142 -,157 -,047 ,000 ,066 -,121 

Sig ,179 ,104 ,186 < ,001 ,285 

 

,633 ,212 0,799 ,022 ,800 ,039 ,506 ,003 < ,001 ,320 ,992 ,167 ,011 

Avstånd mynning 

Correlation ,920 -,055 ,062 -,177 ,069 -,023   ,053 -,100 0,032 -,072 ,006 -,051 ,017 -,063 ,104 -,255 -,047 -,721 

Sig 
< ,001 ,251 ,196 < ,001 ,150 ,633 

 

,268 ,035 0,507 ,129 ,895 ,290 ,722 ,187 ,029 < ,001 ,323 < ,001 

Bredd 

Correlation -,087 -,024 -,104 ,074 ,087 -,060 ,053   ,004 ,010 ,003 ,053 -,022 ,027 ,041 ,006 ,031 ,940 ,025 

Sig ,069 ,619 ,029 ,121 ,067 ,212 ,268 

 

,932 ,828 ,957 ,264 ,638 ,576 ,396 ,897 ,511 < ,001 ,601 

Medeldjup 

Correlation ,042 -,062 ,007 ,006 -,023 -0,012 -,100 ,004   -,023 ,030 -,024 -,139 ,021 -,008 ,045 ,104 ,054 -,083 

Sig ,382 ,195 ,887 ,902 ,623 0,799 ,035 ,932 

 

,634 ,527 ,620 ,003 ,662 ,865 ,348 ,029 ,256 ,082 

Substrat 1 

Correlation -,031 -,112 -,038 -,011 ,027 -,109 0,032 ,010 -,023   ,463 ,075 ,083 -,018 ,000 
,100 

,051 ,023 ,005 

Sig ,515 ,019 ,426 ,818 ,576 ,022 0,507 ,828 ,634 

 
< ,001 ,118 ,083 ,714 ,999 ,036 ,284 ,632 ,915 

Substrat 2 

Correlation ,067 ,075 -,034 -,015 ,068 ,012 -,072 ,003 ,030 ,463   ,095 ,047 -,060 ,022 -,084 -,072 0,017 ,006 

Sig ,163 ,115 ,476 ,754 ,157 ,800 ,129 ,957 ,527 < ,001 

 

,045 ,325 ,211 ,639 ,080 ,133 0,72 ,895 

Vattentemperatur 

Correlation ,082 -,045 ,020 ,166 -,293 ,098 ,006 ,053 -,024 ,075 ,095   -,136 -,126 0,058 ,019 ,159 ,005 -,127 

Sig ,085 ,345 ,671 < ,001 < ,001 ,039 ,895 ,264 ,620 ,118 ,045 

 

,004 ,008 0,228 ,691 < ,001 ,912 ,007 

Beskuggning 

Correlation -,017 -,004 ,007 -,039 -,176 ,032 -,051 -,022 -,139 ,083 ,047 -,136   -,115 0,068 ,007 ,082 -0,048 -,104 

Sig ,718 ,938 ,890 ,415 < ,001 ,506 ,290 ,638 ,003 ,083 ,325 ,004 

 

,016 0,155 ,882 ,087 0,313 ,029 

Fosfor 

Correlation -,067 -,037 ,010 ,104 -,079 ,142 ,017 ,027 ,021 -,018 -,060 -,126 -,115   ,339 0,004 -,013 -,025 -,029 

Sig ,159 ,438 ,842 ,029 ,100 ,003 ,722 ,576 ,662 ,714 ,211 ,008 ,016 

 

< ,001 0,932 ,785 ,594 ,538 

Kväve 

Correlation ,149 ,031 ,855 -,208 ,095 -,157 -,063 ,041 -,008 ,000 ,022 0,058 0,068 ,339   -,008 ,057 -0,04 -,039 

Sig ,002 ,522 < ,001 < ,001 ,047 < ,001 ,187 ,396 ,865 ,999 ,639 0,228 0,155 < ,001 

 

,874 ,228 0,404 ,409 

Totalt 

stationskorrigerat 

flöde 

Correlation -,102 ,986 ,011 -,049 -,137 -,047 ,104 ,006 ,045 
,100 

-,084 ,019 ,007 0,004 -,008   ,051 0,019 ,040 

Sig 
,032 < ,001 ,815 ,300 ,004 ,320 ,029 ,897 ,348 ,036 ,080 ,691 ,882 0,932 ,874 

 

,290 0,685 ,399 

Vattentemp 

årsmedel 

Correlation 
,119 -,071 -,035 ,173 ,090 ,000 -,255 ,031 ,104 ,051 -,072 ,159 ,082 -,013 ,057 ,051   -0,037 -,218 

Sig ,012 ,139 ,464 < ,001 ,059 ,992 < ,001 ,511 ,029 ,284 ,133 < ,001 ,087 ,785 ,228 ,290 

 

0,437 < ,001 

Avstånd källa 

Correlation ,067 ,003 ,090 -,078 -,037 ,066 -,047 ,940 ,054 ,023 0,017 ,005 -0,048 -,025 -0,04 0,019 -0,037   -,019 

Sig ,161 ,943 ,058 ,103 ,437 ,167 ,323 < ,001 ,256 ,632 0,72 ,912 0,313 ,594 0,404 0,685 0,437 

 

,691 

Lutning 

Correlation ,655 -,031 ,063 -,088 -,076 -,121 -,721 ,025 -,083 ,005 ,006 -,127 -,104 
-,029 -,039 ,040 

-0,218 
-,019   

Sig 
< ,001 ,513 ,187 ,065 ,113 ,011 < ,001 ,601 ,082 ,915 ,895 ,007 ,029 ,538 ,409 ,399 < ,001 ,691   


