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Abstract 
Conservation of salmon is a complicated task that requires understanding both the biology of salmon 

and the anthropogenic impacts affecting it. Atlantic salmon is dependent on its migration to optimize 

growth, survival and reproduction. Hydropower plants affect salmon by causing highly irregular flows, 

reduced discharge and barriers along migration routes. The salmon stocks of the Baltic Sea declined 

considerably between the 1950s and 1980s as a result of dam development and overfishing. For the 

same reasons the local salmon stock in the River Ljusnan, Sweden began to decline already in the early 

1900s, and today there are no salmon left in the River Ljusnan. To restore the population, actions to 

mediate migration and access to reproduction habitats and rearing habitats are needed. The 6.6 km 

long river section, “Bollnäsströmmarna”, is estimated to have accounted for 25 % of the total salmon 

production in the River Ljusnan. The aim of this study was to simulate a reintroduction of Atlantic 

salmon in Bollnäsströmmarna, and using a population viability analysis (PVA), investigate if stocking of 

eggs can result in a viable salmon population. Simulations were made on the basis of today’s conditions, 

with the condition that best practice passage solutions are implemented. In addition, the effects of 

increased passage mortality, habitat restoration and increased supplementary stocking of eggs were 

simulated. A total of nine PVA simulation (n= 100) scenarios were performed in the Vortex simulation 

program. The results of the study show that stocking of eggs can produce a salmon population that has a 

minimum extinction risk over a one-hundred year period. However, after an initial population increase 

over ten years, population growth steadily declines for the remaining ninety years, which most likely 

would result in extinction if a period longer than 100 years was considered. The salmon population was 

very sensitive to an increase in passage mortality, with a high extinction risk after only a small increase 

in mortality. Both habitat restoration and increased supplementary stocking impacted the population 

size positively, but no scenario produced a stable and viable population, which indicates that more 

measures are required for a successful long-term reintroduction. 

Förvaltning av lax är en komplicerad uppgift som kräver stor förståelse för både laxen och de 

antropogena effekter som påverkar den. Vattenkraftverk har stor påverkan på laxen genom 

oregelbundna flöden, reducerad vattenföring och barriärer i vandringsvägar. Laxen är beroende av att 

vandra för att optimera tillväxt, överlevnad och reproduktion. Östersjöns laxbestånd minskade kraftigt 

mellan 1950- och 1980-talet till följd av dammutbyggnad och överfiske. Redan i början av 1900-talet 

började det lokala laxbeståndet i älven Ljusnan att sjunka av samma orsaker. Idag finns ingen lax kvar i 

Ljusnan. För att möjliggöra en återintroduktion av lax krävs möjlighet för vandring och tillgång på 

reproduktionshabitat. Bollnäsströmmarna bedöms med sina 6,6 km historiskt ha stått för 25 % av hela 

Ljusnans laxproduktion. Syftet med denna studie var att simulera en återintroduktion av lax i 

Bollnäsströmmarna och att genom sårbarhetsanalys undersöka om utplantering av romkorn kan 

resultera i en överlevande laxpopulation. Simuleringarna utfördes med dagens förutsättningar med 

undantag av att de passagefria kraftverken ersattes med passagelösningar av bästa möjliga teknik. 

Utöver detta undersöktes effekter av ökad passagedödlighet förbi kraftverken, habitatåterställande 

åtgärder och utökade supplementära utsättningar av romkorn. Sammanlagt nio sårbarhetsanalyser 

utfördes i simuleringsprogrammet Vortex. Resultatet av studien visar att utplantering av romkorn kan 

producera en laxpopulation som överlever under en hundraårsperiod. Efter en initial 

populationsökning under tio år sjunker dock tillväxten konstant resterande nittio år vilket med största 

sannolikhet hade resulterat i en utdöd population över en större tidsrymd. Den potentiella 

laxpopulationen var mycket känslig för ökad passagedödlighet med en hög utdöenderisk efter endast en 

liten ökning. Både habitatåterställande åtgärder och supplementära utsättningar av rom gav positiva 

effekter på populationsstorleken men inget scenario lyckades producera ett stabilt och livskraftigt 

bestånd vilket tyder på att fler åtgärder krävs för ett lyckat återintroduktionsprojekt.   

Nyckelord: Lax; Salmo salar; Sårbarhetsanalys, Vortex, Bollnäsströmmarna, Ljusnan, 
Reproduktionshabitat; Fiskvägar; Migration; Vattenkraft; Habitatåterställning 
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Inledning 
Förvaltning av migrerande laxfisk är en biologiskt, socialt och politiskt komplicerad uppgift som dels 

kräver stor förståelse för fisken på flera temporala och spatiala nivåer men även utförliga bedömningar 

av antropogen påverkan som fiske och vattenkraft (Piccolo, Norrgård, Greenberg, Schmitz & Bergman, 

2012). Vattenkraft har betydande påverkan på omgivande miljöer genom bl.a. oregelbundna flöden med 

stora variationer, reducerad vattenföring och dämning vilket kan ge onaturliga temperaturer och 

barriärer i vandringsvägar (Poff et al. 1997; Rivinoja, McKinnel & Lundqvist, 2001; Lundqvist, Rivinoja, 

Leonardsson & McKinnel, 2008). Dammar i vattendrag orsakar minskad longitudinell konnektivitet 

vilket hindrar vandring för många arter som är beroende av det. Detta kan leda till fragmenterade 

populationer eller i värsta fall utrotning (Jonsson, Waples & Friedland, 1999; Nyqvist, Calles, Bergman, 

Hagelin & Greenberg, 2015). Vattenkraftens påverkan på vandrande arter har varit känd sedan länge 

men under lång tid har åtgärdsarbetet fokuserats på fiskvägar för uppströmspassage. För ett modernt 

åtgärdsarbete med helhetssyn krävs utöver detta stor uppmärksamhet på lösningar för 

nedströmspassage och tillgång på habitat för lek och uppväxt (Calles et al. 2015a). Det krävs även stor 

hänsyn till alla vandrande arter och livsstadier vid utformning av passagelösningar. De historiskt 

vanliga laxtrapporna och andra tekniska lösningar fungerar ofta på sin höjd för starksimmande 

laxfiskar (Calles & Greenberg, 2005; Calles et al. 2015a). De senaste decennierna har konstruktioner av 

naturlika fiskvägar, ofta kallade faunapassager eller omlöp, ökat. Principen är att efterlikna ett naturligt 

vattendrag där alla naturligt vandringsbenägna organismer kan passera (Calles, Gustafsson & Österling, 

2012). Enligt 2 kap. 3 § i Miljöbalken (SFS 1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 

åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada på miljön. 

Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Bästa möjliga teknik för vattenkraft 

idag anses bl.a. vara faunapassager, moderna fiskavledare och ekologiskt anpassad reglering (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016).  

Ytterligare en antropogen påverkan som har satt stora spår i svenska vattendrag är timmerflottningen 

(Degerman, 2008). Innan det fanns möjlighet att transportera timmer längs vägarna använde 

skogsindustrin vattendrag för att transportera timmerstockar till industrier. För att effektivisera 

flottningen rensades vattendragen på block, sten och ved. Rensmassorna placerades ofta längs med 

älvstranden, vilket resulterade i minskad horisontell konnektivitet, kanaliserade vattendrag med 

homogena flödesregimer med färre översvämningar och en stor förlust av habitat för vattenlevande 

arter (Helfield, Capon, Nilsson, Jansson & Palm, 2007). Kanaliseringen efter timmerflottning har visat 

sig ha stor påverkan på laxfiskar. Stenblock och död ved, vilket har rensats bort, är viktiga delar av både 

juvenila och adulta laxfiskars habitat. De ger variationsrika flöden och skydd mot predatorer. Stora 

block samlar även upp sand och grus som i ett rensat vattendrag spolas nedströms och lämnar en 

armerad grovstenig botten utan de finare partiklarna som är väsentliga för laxfiskars lekgropar (Palm, 

Brännäs, Lepori, Nilsson & Stridsman, 2007). Vid biotoprestaurering av flottledsrensade vattendrag är 

huvuduppgiften att återföra sten (den älvegna om den finns kvar) för att återskapa habitat, höja 

vattenytan så att det skapas kontakt med älvstranden och att minska vattenhastigheten (Degerman, 

2008). 

Atlantlaxen (Salmo salar L.) är en diadrom art, vilket innebär att dess livscykel kräver möjlighet att 

vandra mellan sötvatten och hav (Myers, 1949; Lucas & Baras, 2008;Calles et al. 2012). Fördelen med 

att vandra mellan olika habitat är möjligheten att optimera tillväxt, överlevnad och reproduktion (Calles 

et al. 2012). Atlantlaxen i Östersjön är genetiskt isolerad från de populationer som lever i Atlanten och 

rör sig ytterst sällan från Östersjöområdet (Uusitalo, Kuikka & Romakkaniemi, 2005). Östersjöns 

laxbestånd minskade kraftigt mellan 1950- och 1980-talet, främst p.g.a. överfiske i havet och 

dammutbyggnad i laxälvar. Flera lokala bestånd har dött ut medan kvarvarande bestånd ofta ligger 

långt under potentiell produktionsnivå (Kallio-Nyberg, Romakkaniemi, Jokikokko, Saloniemi & Jutila, 

2015). Idag finns det naturliga självreproducerande lokala bestånd i mindre än 30 östersjöälvar 

(Romakkaniemi, 2008). Försök att återintroducera lax i älvar som har förlorat sina bestånd har utförts i 
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flera vatten världen över (Parrish et al. 1998), med positiva resultat från bl.a. Connecticut River i USA 

(Gephard & McMenemy, 2004).   

Laxen har en komplex livscykel med stor variation i livshistorieegenskaper. Reproduktionen är 

energikrävande och innebär en hög mortalitetsrisk (Fleming, 1996). Efter lek inkuberas romen i 

älvbotten över vintern (Fleming, Lamberg & Jonsson, 1997). Äggen kläcks på våren (Jonsson & 

Jonsson, 2009) och den juvenila laxen som benämns parr spenderar sedan från 1 till över 5 år i älven 

där en del av hanarna kan könsmogna redan som parr. Vid 12-25 cm längd genomgår de en 

smoltifiering och vandrar till havet (Jonsson & Jonsson, 2016). Smoltifiering innebär fysiologiska och 

morfologiska anpassningar till havsmiljö. Laxen lever i havet i 1-4 år för att sedan återvända till samma 

älv den föddes i för att leka under hösten (Fleming et al. 1997). Efter lek benämns laxen som kelt. En 

liten andel av kelten återvandrar till havet för att eventuellt leka ännu en säsong men de flesta dör efter 

leken (Hendry & Cragg-Hine, 2003). Laxens komplexa livscykel med migration och lokala anpassningar 

gör den särskilt sårbar för mänsklig påverkan (Piccolo et al. 2012). 

Ljusnan är ett av Sveriges huvudvattendrag (Thorfve, 2003). I början av 1900-talet påbörjades 

utbyggnad av dammar i Ljusnan och som följd började det lokala laxbeståndet att sjunka. Från 1953 

fångades lax i Ljusnans nedre del (Ljusne strömmar) och transporterades upp till Mellanljusnan för att 

leka. Detta pågick fram till 1992 då projektet avslutades p.g.a. risken för smittspridning av 

fisksjukdomar. Idag finns det ingen lax kvar i Ljusnan (Thorfve, 2003). Enligt fiskeriintendent C. Puke 

(1955) bör Ljusnan som outbyggd älv ha gett ca 45 ton lax i fångst årligen. Detta bedöms ha varit ca 

hälften av den uppvandrande laxstammen. Antal lekande laxar bedöms ha varit ca 4000 laxar årligen. 

Tjugofem procent av Ljusnans laxproduktion bedöms ha kommit från Bollnäsströmmarna 

(Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Jämtland, Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun, 

Härjedalens kommun & Bollnäs kommun, 2003). Enligt samma studie låg den historiska 

smoltproduktionen i Bollnäsströmmarna på minst 100 000 laxsmolt årligen. Idag uppskattas 90 % av 

de lämpliga laxhabitaten finnas i Mellanljusnan. Det beror på att området mellan Arbråsjöarna och 

Laforsen fortfarande är outbyggt. Även om det inrättas faunapassager förbi alla kraftverk kommer med 

stor sannolikhet bara en liten andel att ta sig hela vägen upp till Mellanljusnan. Det höga antalet 

passager och tiden det tar för fisken att finna sin väg genom dem kan ställa till problem även om de var 

och en för sig har en hög passageeffektivitet (Calles & Greenberg, 2007).  

I ett åtgärdsarbete med begränsade resurser kan ett verktyg underlätta prioriteringen av tid och 

ekonomiska resurser (Calles, Gustafsson, Olsson & Gullberg, 2015a). Ett sådant verktyg är 

sårbarhetsanalys. Sårbarhetsanalyser är kvantitativa metoder för att förutse framtida utveckling hos en 

population eller art (Morris & Doak, 2002). Vortex är en individbaserad simulationsmodell som 

används för sårbarhetsanalyser (Lacy, Borbat & Pollak, 2003). Programmet analyserar effekterna av 

både deterministiska krafter och stokastiska processer som påverkas av demografiska, genetiska och 

miljömässiga krafter på en population. Vortex hanterar populationsdynamik som diskreta och 

följdriktiga händelser som uppstår med olika sannolikheter. Dessa händelser bildar tillsammans en 

livscykel och innefattar bl.a. reproduktion och mortalitet för olika åldrar. Modellen simulerar flera 

iterationer för flera olika sannolika scenarier som sedan beräknas till ett medelvärde (Lacy et al. 2003). 

Sårbarhetsanalyser används främst för att undersöka risken för att en population ska utrotas och för att 

undersöka effekter av potentiella naturvårdsåtgärder. Att identifiera de mest effektiva åtgärderna och 

strategierna kan vara till stor hjälp i bevarande av hotade arter (Morris & Doak, 2002).  

Syftet med denna studie var att simulera en återintroduktion av lax i Bollnäsströmmarna och att genom 

sårbarhetsanalys undersöka om utplantering av romkorn kan resultera i en population som överlever 

simuleringstiden på hundra år. Simuleringarna gjordes med dagens förutsättningar med undantag av 

att de passagefria kraftverken ersattes med passagelösningar av bästa möjliga teknik. Utöver detta 

undersöktes effekter av tre olika åtgärder på den potentiella laxpopulationen. Undersökningar gjordes 

genom ett flertal sårbarhetsanalyser i programmet Vortex med frågeställningarna: (1) Är det möjligt att 

genom utplantering av romkorn i Bollnäsströmmarna producera laxpopulation som överlever i hundra 
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år när fria vandringsvägar återskapas? (2) Hur känslig är utdöenderisken för förändringar i 

passagedödlighet genom kraftverken? (3) Vilka effekter har habitatåterställande åtgärder på 

utdöenderisken? (4) Vilka effekter har supplementära utsättningar av rom på utdöenderisken?  

Material och metoder 

Undersökningsområde 

Ljusnan är ett av Sveriges huvudvattendrag (Nr 48) (Figur 1). Avrinningsområdet på 19 816 km² täcker 

majoriteten av Härjedalens, Ljusdals, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner (Thorfve, 2003). 

Bollnäsströmmarna är ett 6,6 km långt avsnitt av Ljusnan som rinner mellan sjöarna Växsjön (85,4 

m.ö.h.) och Varpen (51,2 m.ö.h.) genom Bollnäs stad. Medelvattenföringen i Bollnäsströmmarna är 179 

m³/s men idag släpps 10 m³/s sommartid och 3 m³/s vintertid genom Dönje kraftverk (Engberg, 

opublicerat material). Dönje kraftverk är placerat längst uppströms vid Växsjöns utlopp och är ett 

definitivt vandringshinder då det helt saknar passagelösningar. Mellan havet och Bollnäsströmmarna 

finns fem kraftverk (Ljusnefors, Ljusne strömmar, Höljebro, Bergvik, och Landafors) som alla saknar 

passagelösningar (Thorfve, 2003). Ljusnan är klassat som ett kraftigt modifierat vatten och inhyser idag 

nio vattenkraftverk fram till det naturliga vandringshindret Laforsen i Ljusdals kommun. Dönje är 

kraftverk nummer sex, vilket innebär att laxen måste passera fem kraftverk för att ta sig upp till 

Bollnäsströmmarna (Thorfve, 2003). Redan på slutet av 1700-talet började det flottas timmer på 

Ljusnan men verksamheten kom igång på allvar i mitten av 1800-talet och pågick fram till 1967. För att 

möjliggöra flottningen var man tvungen att rensa älven på hindrande stenar och block men det var först 

när Dönje kraftverk byggdes år 1953 som en kanalisering av Bollnäsströmmarna utfördes för att 

möjliggöra för simultan flottning och elproduktion (Backlund, 1995).  Bollnäs kommun har i sin 

översiktplan fastslagit att kommunen inte ska ha vattenkraft utan nationell betydelse, och de 

kraftverken med nationell energinytta ska vara miljöanpassade. Kommunen ska även verka för att fria 

vandringsvägar för fisk återskapas. I linje med detta har kommunen tagit fram ett omfattande 

åtgärdsförslag för Bollnäsströmmarna som bland annat innefattar nedmontering av nitton 

spegeldammar och flottledsåterställning (Bollnäs kommun, 2015; Engberg, opublicerat material). 

                                       
Figur 1. Karta över Bollnäsströmmarna (Engberg, opublicerat material). 
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Beräkning av reproduktionshabitat 

För beräkning av arealer för reproduktionshabitat gjordes mätningar i programmet ArcMap™( version 

10.3). Underlaget för habitatarealerna erhölls från arbetsmaterial ur Bollnäs kommuns kommande 

fiskevårdsplan som innefattar både biotopkarteringar och åtgärdsförslag (Engberg, opublicerat 

material). Dagens reproduktionshabitat uppgår till 18 hektar där merparten finns i den högt uppströms 

belägna Klumpströmmen (Figur 2a). De reproduktionshabitat som uppnås genom de 

återställningsåtgärder som är baserade på dagens vattenföring på 10 m³/s uppgår till 28 hektar (Figur 

2b). De planerade åtgärderna är flottledsåterställning i Lillströmmen och Guldströmmen samt 

utrivning av en överfallsdamm i Lillströmen. De reproduktionshabitat som uppnås genom de 

återställningsåtgärder som är baserade på en ökad vattenföring till 47 m³/s (medellågvattenföring i 

Bollnäsströmmarna, (Figur 2c). Dessa åtgärder innebär omfattande flottledsåterställning och utrivning 

av 18 spegeldammar som kommer ge vatten i två torrfåror och totalt 62,3 hektar reproduktionshabitat. 

Som baskarta för mätningarna användes Lantmäteriets GSD-Översiktskartan från Esri Sverige AB © 

Lantmäteriet. Arealerna ritades sedan ut i det it-baserade programmet Geosecma for ArcGIS (Figur 2). 

   
Figur 2. Reproduktionshabitat för lax i Bollnäsströmmarna under tre åtgärder: a) reproduktionshabitaten idag som uppgår till 18 ha, b) 

reproduktionshabitat efter habitatåtgärder med 10 m³/s vattenföring och c) reproduktionshabitat efter habitatåtgärder med 47 m³/s 

vattenföring. Åtgärdsförslagen i bild b och c kommer från Bollnäs kommuns kommande fiskevårdsplan. 

Sårbarhetsanalys  

Sårbarhetsanalyserna kördes i simuleringsprogrammet Vortex (version 10.2.6.0). Simuleringarna 

gjordes över en hundraårsperiod med 100 iterationer. Vortex presenterar resultatet i form av ett 

linjediagram med medelvärden för populationsstorlek (lax 0-7 år) av de 100 iterationerna samt i 

tabellform med medelvärden för varje år. Genom simuleringen presenteras även exponentiell 

tillväxthastighet (r), antal individer efter 100 år (N), utdöenderisk, populationens genetiska variation 

efter 100 år (GeneDiv) och tid till eventuell första utdöda population (TE). Då Ljusnan idag saknar lax 

har data så långt som möjligt hämtats från andra östersjöpopulationer (Tabell 1). 

Grundscenariot representerar hur Bollnäsströmmarna kommer att fungera när fria vandringsvägar 

tillskapats i de fem kraftverken nedströms (Tabell 1). Passagedödlighet för nedströms smoltvandring 

sattes till 6 % / kraftverk och för uppströms lekvandring till 4 % / kraftverk. Dessa siffror representerar 

bästa möjliga teknik och är hämtade från studier av Calles, Christiansson, Kläppe, Alenäs & 

Fiskevårdsteknik (2015b) och Heiss (2015) inom Hertingprojektet. Siffrorna faller inom ramarna för en 

sammanställning av 15 års utvärderande av passageeffektivitet för atlantlax. För nedströmsvandrande 

smolt kan passageeffektiviteten förväntas ligga mellan 94-97 % och för uppströmsvandrande lekfisk 

mellan 86-100 % (Kriström et al. 2010). Den ackumulerade passagedödligheten för de fem 

nedströmsliggande kraftverken beräknades enligt uträkning i Tabell 1. Den plötsligt stigande naturliga 

dödligheten på 30 % mellan 4-5 års ålder och 90 % mellan 5-7 års ålder beror på fisketryck i Östersjön 

och att risken att fiskas upp ökar med tiden för havsvistelse (Lundqvist et al. 2008).  

a b c 
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Maximal livslängd sattes till 7 år för att begränsa antal leksäsonger till maximalt två då ytterst få laxar 

leker fler än två gånger och de flesta dör efter första leken. Max- och medelantal avkommor räknades ut 

genom viktdata från en studie av Garant, Dodson & Bernatchez (2001) och data för antal romkorn per 

kg från Bergman et al. (2015). Detta multiplicerades sedan med 0,075, vilket är överlevnaden från rom-

0+. Initial populationsstorlek representerar utplantering av 432 000 romkorn (24 000/ ha) (Skaala et 

al. 2012) i de idag befintliga reproduktionshabitaten på 18 hektar. Eftersom Ljusnan saknar lax idag 

kommer utplantering av fisk förmodligen krävas initialt. Utplantering av just romkorn har valts 

eftersom odlad fisk kan vara anpassad till miljön i odlingen med dåligt anpassad variation i 

livshistorieegenskaper och beteende som följd (Kallio-Nyberg et al. 2015). Skillnaden mellan odlad och 

vild fisk ökar i regel med tiden den spenderar i odlingsmiljö (Fleming, Jonsson & Gross, 1994; 

Jokikokko, Kallio-Nyberg, Saloniemi & Jutila, 2006; Kallio-Nyberg, Jutila, Saloniemi & Jokikokko, 

2013; Kallio-Nyberg et al. 2015). I Vortex är den lägsta åldern för initial populationsstorlek 1 år så 

antalet romkorn omräknades till 1+ lax (Tabell 1). Den initiala populationen var jämnt könsfördelad. 

Supplementära utplanteringar av lika många romkorn skedde även år 2 och 3. Bärförmågan räknades 

ut genom att multiplicera dagens reproduktionshabitat på 18 ha med 260 vilket är medelvärde för 

laxsmoltproduktion/ ha för 10 älvar som mynnar i Östersjön (Tabell 1). 

Tabell 1. Parametrar till grundscenario för sårbarhetsanalyser av lax i Bollnäsströmmarna, Ljusnan i simuleringsprogrammet 

Vortex.  

Parameter Värde Referens Kommentar 
Tid 100 år   
Iterationer 100   
EV Korrelation 
reproduktion/överlevnad 

50 %  Vortex grundinställning på 50 % används 

Reproduktionssystem Polygyni Weir et al., 2004  
Ålder första avkomma hona 5 år Fleming et al., 1997 1-5 år i älv, 1-4 år i havet 
Ålder första avkomma hane 4 år Fleming, 1996 Lägre än honor då hanar kan mogna som parr i älven 
Max ålder 7 år  Lax kan bli äldre men i studien används 7 år för att 

 begränsa antal lekar till 2 
Max avkomma/kull 729 Bergman et al. 2015; Garant et 

al. 2001 
Maxvikt honor: 7,2 kg, 1350 romkorn per kg,  
7,2 x 1350 = 9720 romkorn, Överlevnad rom - 0+: 0,075, 
 9720 x 0,075 = 729 

Reproduktionsframgång hona 70 % Taggart et al. 2001  
Medelantal avkomma/hona 526 Bergman et al. 2015; Garant et 

al. 2001 
Medelvikthonor: 5,2, 1350 x 5,2 = 7020, 0,075 x 7020 = 
526,5 ≈ 526 

Mortalitet 0+-1 92,5 % Lundqvist et al. 2008  
1-2 år 50 % Lundqvist et al. 2008  
2-4 år 57 % Lundqvist et al. 2008; 

Kriström et al. 2010; Heiss, 
2015 

Passagedödlighet genom 5 kraftverk = 26,7 % uppdelat på 
två år = 14,5 % + naturlig dödlighet 50 % 
 = Ackumulerad dödlighet 57 % 

4-5 år 30 % Lundqvist et al. 2008  
5-7 år 91 % Lundqvist et al. 2008; 

Kriström et al. 2010; Calles et 
al. 2015b 

Passagedödlighet genom 5 kraftverk = 18,4 % uppdelat på 
två år = 10 % + naturlig dödlighet 90 % 
 = Ackumulerad dödlighet 91 % 

7 år- 100 %  Räknat på maximalt 2 leksäsonger då det är ytterst 
ovanligt  
med fler lekar 

Hanlig monopolisering 53 % Taggart et al. 2001 Hanar med lyckad reproduktion 
Initial populationsstorlek rom 
(1+ parr) 

2430 Skaala et al. 2012 Romkorn omräknat till 1+ då det är den lägsta 
ålderskategorin  
för initial populationsstorlek i Vortex. 432 000 romkorn  
x 0,075 (dödlighet rom-yngel) = 32 400. 32 400 x 0,075  
(Dödlighet 0+-1) = 2430  

Bärförmåga (maximal 
smoltproduktion) 

4680 ICES, 2013; Stridsman, 2015; 
Engberg 

Medelvärde för potentiell smoltproduktion i 10 älvar som 
mynnar i Bottenviken är 260 smolt/ hektar. 18 x 260 = 
4680 

Könsfördelning 50/50   
Supplementutsättning rom (1+ 
parr)  

2430/ år i 
2 år 

Skaala et al. 2012 Samma uträkning som för initial populationsstorlek 

Åtgärdsscenarier för passagedödlighet 

I scenario 1-3 manipulerades parametern mortalitet genom att från grundscenariot öka 

passagedödligheten genom kraftverken. Passagedödligheten är i scenarioordning 10 %, 15 % och 25,4 % 

(nedströms) och 38,3 % (uppströms) (Tabell 2). Mortaliteten i scenario 3 beräknades efter medelvärden 

på passageeffektivitet för laxfixar genom olika slags fiskvägar från flera studier (31 uppströms och 14 

nedströms) och flera länder (Noonan, Grant & Jackson, 2012). 
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Tabell 2. Åtgärdscenarier med manipulerade värden för passagedödlighet genom kraftverk för sårbarhetsanalyser av lax i 

Bollnäsströmmarna, Ljusnan i simuleringsprogrammet Vortex. 

Scenario Manipulerad 
parameter 

Värde Referens Passagedödlighet/ 
kraftverk 

Ackumulerad 
passagedödlighet 

Naturlig 
dödlighet 

1 Mortalitet 2-4 år 
 
Mortalitet 5-7 år 

61,5 % 
 
 
92,3 % 

 10 % 41 % (uppdelat på 2 år 
= 23 %/ år) 

50 % 
 
 
90 % 

2 Mortalitet 2-4 år 
 
Mortalitet 5-7 år 

62,75 % 
 
92,55 % 

 15 % 55,6 % (uppdelat på 2 
år = 25,5 %/år) 

50 % 
  
 
90 % 

3 Mortalitet 2-4 år 
 
Mortalitet 5-7 år 

76 % 
 
 
97 % 
 

Noonan et al. 
2012 
 
 
Noonan et al. 
2012 

25,4 % 
nedströmspassage 
 
 
38,3 % 
uppströmspassage 

77 % (uppdelat på 2 år 
= 52 %/ år) 
 
91 % (uppdelat på 2 år 
= 70 %/ år) 

50 % 
 
 
90 % 
 

Åtgärdsscenarier för habitatåtgärder och supplementär utsättning av rom 

I scenario 4 och 5 manipulerades parametrar för att representera habitatåtgärder i Bollnäsströmmarna 

från Bollnäs kommuns kommande fiskevårdsplan. I scenario 4 har de åtgärder som går att utföra med 

dagens vattenföring utförts och i scenario 5 har de åtgärder som kräver en högre vattenföring utförts 

(Engberg, opublicerat material). I scenario 4 ökade reproduktionshabitaten till 28 hektar, vilket gav en 

bärförmåga på 7280. Eftersom antalet romkorn för utplantering beräknades per hektar ökade även 

dessa parametrar till 3780/ år. I scenario 5 ökade reproduktionshabitaten till 62,3 hektar, bärförmågan 

till 16 198 och antalet romkorn för utplantering till 8410/ år (Tabell 3).  

I scenario 6-8 utökades antalet supplementära utsättningar av rom från 2 år till 10 år (Tabell 3). I 

scenario 6 användes grundscenariot som bas, i scenario 7 användes scenario 4 (28 hektar) och i 

scenario 8 användes scenario 5 (62,3 hektar) som bas.  

Tabell 3. Åtgärdsscenarier för habitatåterställning med manipulerade värden av bärförmåga, initial populationsstorlek och 

supplementutsättning av romkorn för sårbarhetsanalyser i Vortex.  

Scenario Manipulerad 
parameter 

Värde Referens Hektar Vattenföring Smolt/ hektar 

4 Bärförmåga 
(maximal 
smoltproduktion) 
 
Initial 
populationsstorlek  
 
Supplementutsättning 

7280 
 
 
 
3780 
 
 
3780/år i 
2 år 

ICES, 2013; 
Stridsman, 2015; 
Engberg 
 
Skaala et al. 2012 
 
 
Skaala et al. 2012 

28 10 m³/s 260 

5 Bärförmåga 
(maximal 
smoltproduktion) 
 
Initial 
populationsstorlek  
 
Supplementutsättning 

16198 
 
 
 
8410 
 
 
8410/ år i 
2 år 

ICES, 2013; 
Stridsman, 2015; 
Engberg 
 
Skaala et al. 2012 
 
 
Skaala et al. 2012 
 

62,3 47 m³/s 260 

6 Supplementutsättning 2430/ år i 
10 år 

    

7 Bärförmåga 
(maximal 
smoltproduktion) 
 
Initial 
populationsstorlek  
 
Supplementutsättning 

7280 
 
 
 
3780 
 
 
3780/år i 
10 år 

ICES, 2013; 
Stridsman, 2015; 
Engberg 
 
Skaala et al. 2012 
 
 
Skaala et al. 2012 

28 10 m³/s 260 

8 Bärförmåga 
(maximal 
smoltproduktion) 
 
Initial 
populationsstorlek  

16198 
 
 
 
8410 
 

ICES, 2013; 
Stridsman, 2015; 
Habitatinventering 
 
Skaala et al. 2012 
 

62,3 47 m³/s 260 
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Supplementutsättning 

 
8410/ år i 
10 år 

 
Skaala et al. 2012 
 

 

Statistisk analys 
Mann-Whitney U-test användes för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader efter åtgärder 

mellan grundscenariot och scenario 1, 2 och 3 samt mellan scenerierna efter supplementära 

utsättningar av rom och deras respektive basscenario.  

Resultat 
I grundscenariot överlevde samtliga populationer över hundraårsperioden (Tabell 4). 

Populationsstorleken ökade fram till år 10 för att sedan konstant sjunka fram till år 100 (Figur 3).  

Populationerna i grundscenariot begränsades inte av bärförmåga. 

 
Figur 3. Medelvärden för populationsstorlek av 100 laxpopulationer (lax 0-7 år) över en hundraårsperiod i Bollnäsströmmarna.  
Modellering har utförts i simuleringsprogrammet Vortex enligt förutsättningarna i Tabell 1.  

 

Tabell 4. Resultat från sårbarhetsanalyser av lax i Bollnäsströmmarna i simuleringsprogrammet Vortex för grundscenariot samt åtta 

åtgärdsscenarier. Samtliga värden är medelvärden av 100 populationer över 100 år. r = Exponentiell tillväxt, SDr = Standardavvikelse för r, 

PrExt = Utdöenderisk, n = Antal individer efter 100 år, GeneDiv = Kvarvarande genetisk variation år 100, TE = Tid till första utdöda 

population, SDTE = Standardavvikelse för TE. 

Scenario r SDr Utdöenderisk N GeneDiv TE SDTE 
Grundscenario -0,005 0,393 0 % 1692 92 % - - 
1 – Passagedödlighet 10 % -0,073 0,787 86 % 46 33 % 77,78 år 11,85 
2 – Passagedödlighet 15 % -0,087 0,766 96 % 71 13 % 68,45 år 12,92 
3 – Passagedödlighet 25,4 %, 38,3 % -0,241 0,785 100 % 0 0 % 24,62 år 4,99 
4 – Habitatåtgärd 28 ha -0,004 0,377 0 % 2629 95 % - - 
5 – Habitatåtgärd 62,3 ha -0,004 0,344 0 % 5958 98 % - - 
6 – Grundscenario med supplement 0,013 0,312 0 % 1826 95 % - - 
7 – 28 ha med supplement 0,014 0,288 0 % 3058 97 % - - 
8 – 62,3 med supplement 0,014 0,266 0 % 7040 99 % - - 

 

Alla scenarier med ökad passagedödlighet gav en hög utdöenderisk och stor förlust i genetisk variation 

(Tabell 4). I samtliga scenarier gav de passageförsämrande åtgärderna en negativ tillväxt (Figur 4). För 

scenario 1 fanns en signifikant negativ skillnad (Mann-Whitney, U = 4, n₁ = n₂ = 10, P < 0.01) och 

samma gällde både scenario 2 och 3 (Mann-Whitney, U = 0, n₁ = n₂ = 10, P < 0.01).  
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Figur 4. Medelvärden för populationsstorlek av 100 laxpopulationer (lax 0-7 år) över en hundraårsperiod i Bollnäsströmmarna. 
Modellering har utförts i simuleringsprogrammet Vortex enligt grundförutsättningarna i Tabell 1 med manipuleringar av parametern 
mortalitet som representerar ökad passagedödlighet genom kraftverk. Passagedödlighet per kraftverk (i studien fanns fem kraftverk) var i 
scenario 1 = 10 %, i scenario 2 = 15 % och i scenario 3 = 25,4 % för nedströmspassage och 38,3 % för uppströmspassage. 

 
 

I de två scenarierna efter habitatåtgärder överlevde samtliga populationer över hundraårsperioden 
(Tabell 4). I både scenario 4 och 5 ökade populationsstorleken fram till år 10 för att sedan stadigt 
sjunka till år 100 (Figur 5). Ingen av scenarierna begränsades av bärförmåga. 
 

 
 
 
Figur 5. Medelvärden för populationsstorlek av 100 laxpopulationer (lax 0-7 år) över en hundraårsperiod i Bollnäsströmmarna. 
Modellering har utförts i simuleringsprogrammet Vortex enligt grundförutsättningarna i Tabell 1 med manipulering av parametern 
bärförmåga i scenario 4 = 7280 och i scenario 5 = 16 198 samt för initial populationsstorlek och supplementutsättning av rom i scenario 4 = 
3780 och i scenario 5 = 8410.  
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I de tre scenarierna efter utökade supplementutsättningar av rom (och habitatåtgärder i scenario 7 
och 8) överlevde samtliga populationer över hundraårsperioden (Tabell 4). I alla scenarier ökade 
populationsstorleken fram till år 10 för att sedan stadigt sjunka till år 100 (Fig. 6). De extra 
utsättningarna gav ingen signifikant skillnad mellan grundscenariot och scenario 6 (Mann-Whitney, 
U = 25, n₁ = n₂ = 10, P > 0.05) men mellan scenario 4 och scenario 7 (Mann-Whitney, U = 21, n₁ = n₂ 
= 10, P < 0.05) och mellan scenario 5 och scenario 8 (Mann-Whitney, U = 18, n₁ = n₂ = 10, P < 0.05).  
Ingen av scenarierna begränsades av bärförmåga.   
 

 
  
Figur 6. Medelvärden för populationsstorlek av 100 laxpopulationer (lax 0-7 år) över en hundraårsperiod i Bollnäsströmmarna. Modellering 

har utförts i simuleringsprogrammet Vortex enligt grundförutsättningarna i Tabell 1 med manipulering av parametern supplementutsättning 

rom till 10 år i samtliga scenarier och bärförmåga i scenario 7 = 7280 och i scenario 8 = 16 198. 

Diskussion 
Enligt resultatet från grundscenariot kan Bollnäsströmmarna idag producera en laxpopulation som 

överlever en hundraårsperiod om fria vandringsvägar återskapas. Med tanke på den svagt negativa 

tillväxten är det dock stor risk att populationen utan åtgärder skulle dö ut över en större tidsrymd. I 

denna studie isolerades Bollnäsströmmarna för att undersöka produktionspotentialen i just detta 

område. I verkligheten finns det potentiella habitat båda uppströms och nedströms i Ljusnan och även i 

biflöden som Galvån som har sitt utlopp i Bollnäsströmmarna. I verkligheten skulle det alltså finnas fler 

källor för laxproduktion. Enligt Schindler et al. (2010) kan flera lokalt anpassade populationer i ett 

avrinningsområde skapa en s.k. ”portfolio effect” där den totala produktionen kan stabiliseras även om 

det finns variationer i lokala bestånd. 

Simulationerna med ökad passagedödlighet genom kraftverken resulterade i fallande tillväxthastighet i 

takt med ökningen av passagedödlighet. Samtliga åtgärdsscenarier hade en negativ tillväxt, en hög 

utdöenderisk och stora förluster i genetisk variation. Från grundscenariots svagt negativa 

tillväxthastighet sågs en signifikant skillnad redan vid 10 % passagedödlighet. Med en ökning av 

passagedödligheten med 4 % (nedströms) respektive 6 % (uppströms) gick utdöenderisken från 0 % till 

86 % och i scenario 3 var utdöenderisken 100 %. Att ha i beaktning är att passageeffektiviteten som 

användes i detta scenario är medelvärden från verksamma fiskvägar runt om i världen (Noonan et al. 

2012). Lyckligtvis har det skett mycket inom utvecklingen av effektiva och naturlika passagelösningar 

de senaste åren (Calles et al. 2012). Modellen i studien har inte ingående värderat indirekt 

passagedödlighet som kan orsakas av t.ex. försenad dödlighet p.g.a. predation under tiden fisken är 

uppehållen i kraftverksmagasin, desorientering under passage och förseningar som stör den naturliga 

timingen för migrationen. I vattendrag med flera kraftverk kan de sammanlagda effekterna bli extra 
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tydliga (Norrgård, Greenberg, Piccolo, Schmitz & Bergman, 2013). Något som också är viktigt att tänka 

på är att dessa siffror gäller den starksimmande laxen. Laxfiskar är bättre utrustade för att hoppa 

uppför höjder och att simma i starka strömmar än de flesta andra arter (Degerman, 2008; Calles et al. 

2012). Om alla vattenkraftverk ska vara kvar i Ljusnan krävs effektiva passagelösningar med bästa 

möjliga teknik för en lyckad återintroduktion av lax i Bollnäsströmmarna.  

Båda simuleringarna med ökade reproduktionshabitat efter åtgärder resulterade i större 

populationsstorlek efter hundra år. Med tanke på att båda scenarierna hade en större initial 

populationsstorlek var det ett väntat resultat. Tillväxthastigheten och den genetiska variationen var 

något bättre än i grundscenariot. Det finns en stor möjlighet att produktionskapaciteten av smolt per 

hektar underskattades i studien. Man har under längre tid försökt att uppskatta SPC (Smolt Production 

Capacity) i Östersjöns älvar men de uppskattade nivåerna har i de flesta fall visat sig vara grovt 

underskattade. Det har funnits ett mål att till 2010 nå en naturlig laxproduktion av 50 % av SPC (IBSFC 

The International Baltic Sea Fishery Commission). Dessa mål fick efter utredningar höjas rejält, i Torne 

älv med hela 274 %. Tidigare uppskattningar av SPC låg mellan 100-350 smolt/ hektar 

uppväxtområden. En ökning med 274 % skulle istället ge 374-1309 smolt/ hektar (Uusitalo et al. 2005). 

Historiska uppskattningar menar att Bollnäsströmmarna kan ha producerat 100 000 smolt årligen 

(Thorfve, 2003). Denna uppskattning är gjord på Ljusnan innan vattenkraftens intåg och skulle därför 

kunna vara för optimistisk i dagens läge. Å andra sidan gick då hela vattenföringen på 179 m³/s i 

älvfåran vilket ur ren produktionssynpunkt kan ha gett sämre villkor då vattendjupet på många ställen 

torde varit för djupt för lek- och uppväxtområden. Detta resultat bör alltså tolkas mer som potentiell 

funktion än absoluta möjliga produktionsnivåer. 

Alla tre scenarierna med supplementära utsättningar i 10 år gav positiv tillväxt över hundraårsperioden. 

Alla visade på en ökad populationsstorlek i jämförelse med scenarierna med 2 års utsättning men 

endast scenario 7 och 8 var av statistisk signifikans. Scenario 8 gav bäst resultat både när det kommer 

till populationsstorlek och genetisk variation. Den positiva tillväxten i dessa scenarier kan härledas till 

den snabbt stigande populationsstorleken under de första 10 åren. Trenden svänger när utsättningarna 

upphör och populationerna sjunker konstant fram till år 100. Rom har en mycket hög dödlighet och 

väldigt få når vuxen ålder (Gibson, 1993; Lundqvist et al. 2008; Bergman et al. 2015). Vid 

återintroduktionen av lax i Connecticut River utplanterades både rom, yngel och smolt. Utplanterade 

rom och yngel hade en mycket låg överlevnad från rom till smolt men odlad smolt hade mycket lägre 

överlevnad från smolt till adult med 10 gånger lägre marin överlevnad än utplanterade yngel. Vid 

utsättning av smolt förlorades även den kemiska präglingen på uppväxtvattnet som ger laxen sitt 

homingbeteende (Hasler & Scholz, 1983; Gephard & McMenemy, 2004). Vid återintroduktion av lax i 

Themsen i England som först såg mycket bra ut sjönk efter en tid det antal utplanterade laxar som 

återvandrade för lex i älven för att till slut vara nere på noll. Det man istället såg var en naturlig 

återkolonisation av felvandrande lax från geografiskt och genetiskt närstående laxpopulationer 

(Griffiths et al. 2011). Med rätt förutsättningar kan naturen själv återskapa mycket av det människan 

förstört.  

De flesta scenarier lyckades producera överlevande laxpopulationer men inget resulterade i ett växande 

eller stabilt bestånd.  Enligt modellen krävs alltså fler åtgärder för att uppnå en stabil livskraftig 

population. Något som kan tänkas göra stor skillnad är en minskad dödlighet från rom till smolt. Detta 

skulle kunna uppnås genom återställande åtgärder som ökar kvaliteten på reproduktionshabitaten. 

Återskapning av funktionella kantzoner med konnektivitet med vattendraget och vegetation med 

lövinslag bidrar med beskuggning som är viktigt särskilt för de grunda reproduktionshabitatens 

temperatur, ljusklimat och reducering av igenväxt. Vegetation i kantzonen bidrar även med organiskt 

material som nedfallande näring och död ved till vattendraget (Degerman, 2008). Död ved i sin tur 

skapar en varierad miljö med skyddade ståndplatser och goda förutsättningar för insektproduktion 

(Degerman, 2008; Enefalk & Bergman, 2016). Både funktionella kantzoner och död ved har ett positivt 

samband med ökad täthet av öring i vattendrag (Markusson, 1998; Degerman, Sers, Törnblom & 
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Angelstam, 2004; Degerman, 2008). Med stor sannorlikhet skulle det också positivt påverka 

förutsättningarna för uppväxande lax. 

En reducering av dödligheten från smolt till adult skulle givetvis också ha inverkan på resultatet. Det är 

svårt att minska passagedödligheten vid smolt- och lekvandring då siffrorna som använts representerar 

bästa möjliga teknik idag. Ett annat alternativ är utrivning av ett eller flera av kraftverken. I Elforsk 

rapport från 2010 föreslogs utrivning av de två kraftverken närmast havet, Ljusnefors och Ljusne 

strömmar. För att kompensera för förlorad elproduktion skulle istället kraftverket vid det naturliga 

vandringshindret i Laforsen moderniseras med nya turbiner. Passager skulle sedan byggas vid 

resterande kraftverk. Detta förväntades resultera i ca 5000 återvändande leklaxar årligen med en 

medelvikt på 7-8 kg (Kriström et al. 2010). Om 25 % av dem lekte i Bollnäsströmmarna skulle vi se ca 

1250 lekfiskar där årligen. Modellen har räknat med ett högt fisketryck i Östersjön så en reducering av 

fisket skulle givetvis leda till ökad överlevnad i havet.  

Med tanke på att resultaten kommer från en simuleringsmodell med viss osäkerhet i uppskattning av 

parametrar bör inte resultatet tolkas som absoluta populationsstorlekar eller absolut utödenderisk. 

Sårbarhetsanalyser som dessa i Vortex används bäst genom att undersöka och värdera effekterna av 

potentiella naturvårdsåtgärder (Morris & Doak, 2002). Genom denna tolkning kan sårbarhetsanalyser 

spela en viktig roll i arbetet med val och prioritering av åtgärder och hantering av hotade arter (Ellner & 

Fieberg, 2002). När det är dags att återintroducera laxen i Ljusnan och Bollnäsströmmarna kommer 

några parametrar vara av extra stor vikt. Det kommer att krävas naturlika passager med bästa möjliga 

teknik om alla kraftverk ska vara kvar. För bästa möjliga förutsättningar krävs återställande åtgärder av 

habitat samt en ökad vattenföring till 47 m³/s. Vid initial utplantering av odlad fisk ges bäst resultat av 

rom och yngel. Avelsfiskarna till odling bör vara lekfisk som återvänder efter havsvistelse eller 

överlevande kelt då dessa fiskar överlevt i både älv- och havsmiljö och förmodligen är bättre genetiskt 

anpassade än t.ex. individer födda i odlingsmiljö (Gephard & McMenemy, 2004). I första hand bör rom 

från ljusnanlax användas men är inte den genetiska variationen god nog kan närbesläktade 

populationer användas (Calaprice & Hogsett, 1975; Gephard & McMenemy, 2004). I Ljusne fiskodling 

tar man idag varje år 92 par vid avelsfiske (Personlig kommunikation, Ulf Larsson, Ljusne fiskodling). 

Det överstiger det minimum på 50 avelspar som är minimigränsen för en effektiv populationsstorlek i 

odling för att på kort sikt undvika förlust i genetisk variation, men understiger 500 avelspar som bör 

uppnås för att på lång sikt bibehålla den evolutionära potentialen (Fiskeriverket, 2007).  

För utveckling av denna studie kan man undersöka källan till varför inte populationen stabiliserades i 

något scenario. Detta kan förslagsvis göras genom fler sårbarhetsanalyser där man separerar 

populationsutveckling i ägg-smolt och smolt-adult för att se vilka effekter mortaliteten i vattendraget 

respektive havet har på populationen och vilka åtgärder som bör prioriteras. Analyser med simuleringar 

av fler kraftverkslösningar kan också vara av intresse. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns reproduktionshabitat för en lyckad laxproduktion 

i Bollnäsströmmarna men att habitatåterställning och en ökad vattenföring krävs för bäst möjliga 

resultat. För att uppnå en stabil och hållbar population krävs dock ytterligare åtgärder vilka bör utredas 

inför en återintroduktion. Utformning av passagelösningar kommer att spela en kritisk roll i ett sådant 

projekt och miljöbalkens krav på bästa möjliga teknik måste efterföljas. Lyckade återintroduktioner av 

lax har utförts i flera vatten i världen. I Connecticut River simmar nu laxen efter över 150 års frånvaro 

(Gephard & McMenemy, 2004). Bara lite vilja och hårt arbete står mellan ljusnanlaxen och 

Bollnäsströmmarna. 

Tack till: John Piccolo för god handledning och Malin Björn för korrekturläsning. Jonas Engberg och 

Tommy Vestersund på Bollnäs kommun, ni är ovärderliga. 
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