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Sammanfattning 

 

Sedan 1970-talet har ålbeståndet minskat rejält och under de senaste decennierna 

har man försökt hitta en lösning på detta problem. En ökad naturlig rekrytering kan 

hjälpa ålarnas återhämtning. Varje år fastnar en stor mängd juvenila ålar vid 

vattenkraftverk. För att hjälpa ålarna ta sig förbi dessa kan man installera ramper, 

vilka hjälper ålarna att klättra förbi vattenkraftverken. Syftet med studien var att ta 

reda på vilken typ av substrat i ramper vid dessa vattenkraftverk som ålynglen 

föredrar. Studien utfördes utomhus i två odlingsbassänger där sex stycken ramper 

hade installerats. Den huvudsakliga studien bestod av ett selektionstest där ålynglen 

fick välja mellan tre olika substrat. Man antecknade också om det var några yngel 

som valde att stanna kvar, detta för att kunna testa om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan importerade och vilda ålyngel när det gäller de yngel som inte valt 

någon av ramperna. Sammanlagt 500 yngel (vilda N=235, importerade N=265) var 

med i studien. Ålynglen placerades i nätkassar nedanför ramperna. Där hade de 

möjligheten att antingen välja ett av substraten och vandra uppför rampen, eller 

stanna kvar i bassängen. De tre substraten som testades var plastkätting, FishPass™ 

rigid brush mixed green (FishPass™) och Diadrain 25H (D-25). Resultatet blev att 

både de vilda och de importerade ålynglen föredrog FishPass™ och D-25 framför 

plastkätting. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan FishPass™ och D-25. Man 

kom också fram till att signifikant fler vildfångade ålar än importerade valde att 

stanna kvar istället för att klättra upp för en ramp. Resultatet från den här studien 

säger att vi kan öka antalet juvenila ålar som tar sig förbi vattenkraftverk. Placerar 

man ut ramper klädda med antingen FishPass™ eller D-25 vid de vattenkraftverk där 

juvenila ålar har svårt att passera så kan man på så sätt hjälpa ålarnas naturliga 

rekrytering. 

 

Abstract 

 

Since the 1970s, eel stocks have declined, and in the recent decades people have been 

trying to find a solution to this problem. An increased natural recruitment could help 

the eels to recover. Each year a large quantity of juvenile eels get stuck at 

hydroelectric plants. To help the eels pass by these plants, ramps can be installed, 

which help the eels to pass the dams. The purpose of the study was to find out what 
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type of substrate in ramps at these hydropower plants that juvenile eels prefer. The 

study was conducted in two outdoor hatchery ponds where six ramps had been 

installed. The main study consisted of a selection test where juvenile eels had to 

choose between three different substrates. It was also recorded if there were some 

juveniles who chose to remain, in order to test if there was a significant difference 

between imported and wild eels when it comes to individuals that have not selected 

any of the ramps. A total of 500 juveniles (Wild N = 235, Imported N = 265) were 

included in the study. The juvenile eels were placed in net enclosures beneath the 

ramps, and had to choose one of the substrates and climb the ramp, or else remain in 

the net enclosure. The three substrates tested were plastic chain, Fish Pass ™ rigid 

brush mixed green (Fish Pass™) and Diadrain 25H (D-25). I found that both the wild 

and imported eels preferred Fish Pass™ and D-25 instead of the plastic chain. There 

was no significant difference between Fish Pass™ and D-25. It was also found that 

significantly more wild-caught than imported eels chose to stay in the enclosure 

instead of climbing up a ramp. The results from this study indicate that we can 

increase the number of juvenile eels that successfully pass by hydroelectric plants. If 

we place ramps covered with either Fish Pass™ or D-25 at the hydropower plants, we 

can help the eel’s natural recruitment. 

 

Inledning 

 

Sedan 1970-talet har ålbeståndet minskat rejält. Man räknar med att bara cirka 1% 

återkommer till europeiska vatten jämfört med på 1970-talet (Crook 2010). Det är 

flera faktorer som spelar in, men två exempel är att vi fiskar upp alldeles för mycket 

ål, samt att de har problem med att förflytta sig mellan Sargassohavet och Europa. 

Den Europeiska ålen har en komplex livscykel (Figur 1) och den tillbringar sin tid 

både i söt- och saltvatten. Ålen återvänder i slutskedet av sitt liv till sin födelseplats i 

Sargassohavet för att leka och sedan dö. Man har aldrig hittat lekande ålar, men man 

har fiskat upp små, millimeterlånga ållvarver i Sargassohavet och därför antagit att 

lekplatsen bör finnas någonstans i närheten (Lönnqvist 2011). Efter att ålen kläcks 

kallas den för leptocephaluslarv och är endast några millimeter lång. De börjar genast 

att flyta med Golfströmmen genom den Atlantiska Oceanen. Man vet inte exakt hur 

lång tid det tar för ålen att simma från Sargassohavet till Europa, men man tror att 

det ligger på runt 300 dagar. När de närmar sig den Europeiska kusten så börjar de 
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transformeras till så kallade glasålar. Detta är ålens form mellan leptocephalus-larven 

och den juvenila fasen (Ospar Commission 2010).  

 

När de juvenila ålarna har passerat oceanen simmar många av dem in i floder och 

åar. En del av dem stannar dock vid kusten. Könet på ålarna är inte bestämt när de 

når kusten (Huertas, Cerdà 2006), men man vet att de som fortsätter simma inåt 

land och som så småningom når sötvatten oftast blir honor, vilket gör dessa individer 

ännu viktigare för ålens överlevnad.  

 

Nästa steg är att de genomgår metamorfos ännu en gång, nu till så kallade elvers. Nu 

simmar de allt längre inåt land och kommer att stöta på många hinder, såsom 

fördämningar, dammar och naturliga vattenfall. Ålarna kan sedan spendera 5-20 år i 

sötvatten innan de genomgår en till förvandling. I slutskedet av deras liv genomgår de 

metamorfos en sista gång, och blir nu silverålar. De får större ögon, silvrig sida och 

vit mage. (Breukelaar et al. 2009) Ålen börjar också lagra större mängder fett. På sin 

väg tillbaka till Sargassohavet kommer ålen inte äta något alls, utan bara leva på sina 

fettresever.  

 

Figur 1. Livscykeln hos den Europeiska ålen. (Ospar Commission. 2010) 

 

Silverålarnas resa tillbaka till Sargassohavet inkluderar många hinder. Många 

silverålar dör när de kommer i kontakt med vattenkraftverkens turbiner (Stein, F. et 

al. 2014). Det är alltså inte bara resan från Sargassohavet som är fylld med faror, det 

är även resan tillbaka. Att ett mindre antal blankålar når Sargassohavet varje år leder 

till att ett mindre antal ålyngel når Europa och Sverige varje år. Det har nu gått så 

pass långt att IUCN, Internationella naturvårdsunionen, tvingats ändra deras status 
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till Akut Hotad. Det innebär att arten riskerar att dö ut i det vilda inom en snar 

framtid. Under 2000-talet började man inse allvaret med situationen och man visste 

att man var tvungen att göra nånting för att inte ålen skulle försvinna helt. En EU-

förordning om att bevara ålen (Council Regulation, 2007) fastslogs 2007. Detta 

innebar att varje land var tvungen att ta fram nationella ålförvaltningsplaner. I 

Sverige fick vi en ålförvaltningsplan från Fiskeriverket år 2008. Målet med dessa 

planer är att öka antalet blankålar som överlever resan tillbaka till Sargassohavet, och 

därmed bidra till lekbiomassan. Man tror att ålarna kommer få svårt att hitta 

varandra, och därmed reproducera sig, om de inte är tillräckligt många.   

 

För att ålbeståndet ska kunna stiga behöver vi även öka antalet ålyngel som överlever 

resan till de platser som de kommer spendera större delen av sitt liv på. Förutom de 

blankålar som får problem med vattenkraftverken varje år så fastnar det också ett 

stort antal ålyngel vid kraftverken när de är på väg att simma uppströms. De kan helt 

enkelt inte ta sig förbi. För att ta fram en möjlighet för uppströms vandring förbi 

dessa vattenkraftverk utvärderades tre olika substrattyper för vandrinsramper för 

juvenil ål. Tanken är att dessa ramper ska underlätta de juvenila ålarnas klättring. 

Den här studien har genomförts för att ta reda på vilken typ av substrat i dessa 

ramper som bäst hjälper de juvenila ålarna att ta sig förbi vattenkraftverk. Det 

långsiktiga målet här är att vi inte ska behöva importera ål för 

kompensationsutsättning.  

 

Nollhypotesen i substrattestet var att det inte finns någon skillnad mellan substraten, 

ålarna föredrar ingen viss typ av substrat. Stämmer nollhypotesen bör det alltså bli en 

slumpmässig fördelning över datan. Jag trodde inte heller att det skulle finnas någon 

skillnad mellan vild och import när det gäller val av substrat. Jag testade även om det 

fanns någon skillnad mellan vild och import på de ålar som inte valde någon ramp 

alls. Nollhypotesen här är att det inte finns någon skillnad mellan vild och import på 

de som valt att stanna kvar.  

 

Material och metoder 

 

För att kunna testa faktorn vilda yngel mot importerade yngel gjordes studien med 

hjälp av två stycken utomhusbassänger (Figur 2). Bassängerna ligger vid 
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vattenkraftverket i Lagan inne i Laholm och lånades ut av Statkraft. Den ena 

bassängen hade endast importerade yngel och den andra endast vilda. Anledningen 

till att man skiljt dessa åt i denna studie är för att man ville ta reda på om det fanns 

goda förutsättningar för att naturligt vandrande ål (vild) skulle kunna använda dessa 

ramper. 

 

I anslutning till utomhusbassängerna byggde man sex stycken ramper, med tre 

delramper i varje. Delramperna var 320mm breda och 2000 mm långa. Delramperna 

på varje ramp var separerade från varandra med 100 mm höga väggar. Alla ramper 

hade en lutning på 30°. I slutet av varje delramp placerades en hink i vilken ålynglen 

som klättrat upp via rampen kunde samlas upp och räknas. Varje delramps botten 

var täckt av en viss typ av substrat. De tre typer av substrat som användes i ramperna 

var 1) Plastkätting, 2) Rigid brush mixed green (FishPass™) och 3) Diadrain 25H 

(D25) (Figur 3). Substratet plastkätting utgjordes av 12 st kättingar, 8mm 

godstjocklek, bredvid varandra på varje delramp. Man klädde även botten på rampen 

med ett insektsnät för att ge ökad friktion. FishPass är ett substrat som är speciellt 

framtaget för att hjälpa ålar och andra arter att ta sig förbi olika hinder. Diadrain 

25Hs ursprungliga syfte är att hålla kvar jord, växtlighet och vatten på lutande 

underlag. Diadrain är tillverkat av återvunnen polystyren och knopparna på 

substratet är 25 mm höga. De vilda ålyngel som man använde sig av var infångade vid 

Laholms kraftstation (N=235; 60-120 mm), och de importerade ynglen (N=265; 70-

120 mm) var från Scandinavian silver eel, Helsingborg.  

 

Testerna utfördes mellan 1 augusti och 10 augusti 2015. Under den tiden gjordes 7 

tester. Ålarna släpptes i grupp på kvällen och räknades följande morgon. Under dag 5 

i studien  hittade man döda yngel i yngeluppsamlaren och på grund av detta så tog 

man beslutet att helt ta bort denna dag från analysen.  

 

De vilda och importerade ålarnas val av de tre olika substraten utvärderades med en 

tvåvägs ANOVA (faktorerna ’substrat’ och ’vild/import’) med efterföljande Tukey’s 

post-hoc test. Analysen utfördes på proportionen av det antalet ålar som klättrat upp 

för vardera substrat och hamnat i hinken uppströms. Den proportionen ål som valde 

att stanna kvar i nätburen nedanför, och alltså inte valt någon av ramperna, uteslöts 

från denna analys för att undvika autokorrelation. Residualerna från tvåvägs 



7 
 

ANOVAn testades för normalfördelning med ett Kolmogorov-Smirnov test. Vild och 

importerad ål jämfördes i ett separat t-test för hur stor proportion som valde att inte 

klättra och stanna kvar i nätburen. 

 

 

 

Figur 2. Foto över den experimentella uppläggningen med sex ramper och 18 delramper/banor. 

Obervera att det var två skilda bassänger. 
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Figur 3. A) Räkning av ålyngel,  B) Uppsamlingshinkar, en per bana, 

C) Plastkättingar,  D) FishPass™,  E) D25 

 

 

Resultat 

 

Sammanlagt så klättrade 92,4 % av ålarna upp för någon av ramperna, medan 7,6 % 

stannade kvar och klättrade inte alls. Resultatet av Komogorov-Smirnov-testet visade 

att residualerna inte skilde sig från normalfördelning (p=0,200). Resultatet på 

tvåvägsANOVAn visade att varken faktorn Vild/Import (F1,102=0,900, p=0,345) eller 

interaktionstermen substrat*vild/import (F2,102=1,669, p=0,194) var signifikanta. 

Faktorn substrattyp visade sig dock vara signifikant (F2,102=21,681, p<0,001, Fig. 4). 

Post hoc Tukey-testet visade att det endast var kätting som skiljde sig från de andra 

substraten (p<0,001 för båda). Substrattyperna D25 och FishPass skiljde sig inte åt 

(p=0,697). Detta innebar att man fick förkasta nollhypotesen, eftersom det finns en 

skillnad i vilken typ av substrat som ålarna föredrar.  

 

En större proportion av de vildfångade ålarna valde att stanna kvar i nätburen och 

inte klättra upp för ramperna (t22,197=3,879, p=0,001, Fig. 5, heterogena varianser: 

Levene’s test F=17,614, p<0,001). Det innebar att man även fick förkasta den andra 
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nollhypotesen om att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vild och import 

på proportionen ”kvar”.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Proportion av vilda och importerade ålar som valde att klättra upp för något av de tre olika 

substrattyperna.  
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Figur 5. Proportioner på de vilda och importerade ålar som valde att stanna kvar istället för att klättra 

uppför någon av ramperna. 

 

 

Diskussion 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att avgöra vilken typ av substrat som 

ålar föredrar i ramper. Eftersom att det varje år fastnar ett stort antal juvenila ålar vid 

vattenkraftverk i Sverige behövdes en lösning till detta problem. Nollhypotesen i 

substrattestet var att det inte fanns någon skillnad mellan varken substrattyperna 

eller vild/import, så man fick förkasta den hypotesen när man fick resultatet från 

tvåvägsANOVAn. Det visade sig att de juvenila ålarna föredrog både FishPass™ och 

D-25 framför plastkättingar. När man jämförde vild och import på proportionen 

”kvar” var nollhypotesen att det inte skulle finnas någon skillnad, så även här fick jag 

förkasta nollhypotesen. Informationen som man fick från analyserna kan användas i 

praktiken genom att placera ut ramper vid de vattenkraftverk där man vet att juvenila 

ålar fastnar varje år. Substratet plastkätting producerade färre stigna ålar och därför 

får man dra slutsatsen att den troligtvis är sämre som material. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan FishPass™ och D-25. För att kunna placera ut ramper på 
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så många vattenkraftverk som möjligt skulle man kunna ta reda på priserna på båda 

substraten, och efter det ta ett beslut om vilket substrat som är bäst anpassat till att 

användas i praktiken. 

 

I tvåvägsANOVAn testades flera olika faktorer eftersom att man ville veta vilken 

faktor det var som påverkade resultatet. Vild/Import gav ingen effekt i 

tvåvägsANOVAn, vilket betyder att vi kan dra slutsatsen att alla ålyngel, varesig de är 

vilda eller importerade, valde substrattyp i samma utsträckning. Anledningen till att 

man valde att testa Vild mot Import var att man ville ta reda på om det fanns bra 

förutsättningar för naturligt vandrande ål (vild) att använda sig av ramperna. 

Meningen är att vi inte ska behöva placera ut importerade ålar och därför är det 

viktigt att naturligt vandrande ål kan använda ramperna. Eftersom att man fick ett 

icke-signifikant resultat så kan man dra slutsatsen att båda typerna av ålyngel 

kommer kunna använda ramperna. En anledning till att detta var så viktigt var att 

tidigare studier har funnit vissa problem med att placera ut importerad ål som blivit 

uppfiskad på annan plats (Westin 2003).  

 

Man vet ännu inte exakt hur ålarna orienterar sig och hittar tillbaka till Sargassohavet 

och man genomför fortfarande studier där man försöker ta reda på mer om ålens 

migration (Westerberg 2014). Vissa studier menar att ålarna minns signaler från 

omgivningen som de simmat förbi påvägen till sötvattnet. De använder sedan detta 

för att hitta tillbaka till Sargassohavet. Ålarna i studien fångades i en kanal som ledde 

till Östersjön, och släpptes ut antingen i sjön eller i tillbaka i kanalen ovanför en 

finmaskig fälla. Efter 3-120 månader fångades de in igen och majoriteten av dem 

hade förlorat både vikt och längd. Man tror att de importerade ålarna på grund av 

flytten inte kunde kännas vid att kanalen som fanns i anslutning till Östersjön var 

starten på resan mot Sargassohavet. Studiens slutgiltiga resultat blev att ålar som 

tagits upp på en viss plats och placerats ut på en annan troligtvis inte kommer att 

kunna hitta tillbaka till Sargassohavet igen, och därmed inte kunna bidra till 

lekmassan. På grund av detta så är vild viktigare än import och därför är det mer 

nödvändigt att naturligt vandrande ål kan använda ramperna än att importerade ålar 

kan göra det. 
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Efter substrattestet jämförde man vild och import på proportionen ”kvar”. Detta 

gjorde man för att man ville veta om det fanns någon signifikant skillnad mellan vild 

och import när det gäller de yngel som inte valt någon av ramperna. Hypotesen här 

var att det inte skulle finnas någon skillnad mellan vild och import. Resultatet visade 

att ett signifikant större antal vilda ålar valde att stannar kvar istället för att välja en 

ramp. Jag fick därför även här förkasta min nollhypotes eftersom det fanns en 

signifikant skillnad mellan vild och import. Man vet sedan tidigare att vild ål är 

skyggare än importerad ål (Knights, 1986) och det är förmodligen anledningen till att 

fler vilda ålar valde att stanna kvar än importerade. I Knights (1986) studie verkar 

ålar lära sig om omgivningen från upprepade agonistiska möten och det verkar finnas 

en skillnad i beteende beroende på om ålen tidigare har kunnat vara isolerad från 

andra ålar eller inte. De importerade ålarna i denna studie kom från en ålfarm, där 

det inte finns många tillfällen till isolation. Vilda ålar har fler tillfällen till isolation än 

ålar från ålfarmer. Ålar som inte varit isolerade växte sig större och visade ett mer 

aktivt och aggressivt beteende. Ålar som befann sig i isolation uppvisade efter några 

timmar ett passivt beteende och visade ingen skillnad i beteende när de fick mat. 

Detta kan förklara varför fler importerade än vilda ålar valde att klättra upp för en 

ramp.  

 

Trots att många forskare, privatpersoner och företag under de senaste åren gjort 

mycket för att hjälpa ålensbeståndets tillväxt så är det svårt att veta vad som faktiskt 

hjälper. Man vet ju inte om ålarna når Sargassohavet eller inte. En studie från 2015 

visade att vi bör vara försiktiga när vi placerar ut importerad ål (Sjöberg 2015), 

eftersom att man inte vet säkert om ålar som blivit förflyttade kan hitta tillbaka till 

Sargassohavet. Enligt Sjöbergs (2015) studie så bör vi hålla utplaceringen 

koncentrerad till västkusten, och tillåta ålen att sprida ut sig själv därifrån. Då 

minskar man risken för att ålen inte hittar tillbaka till Sargassohavet. Detta knyter an 

till delen om nedströmspassage som jag skrev om innan. Ålar som förflyttats kan få 

svårt att hitta till sin slutgiltiga destination. För vild ål bör vi se till att åtgärda de 

vattenkraftverk som utgör ett hinder för ålens vandring. Genom att installera ramper 

klädda med antingen FishPass eller D-25 vid dessa vattenkraftverk kan vi hjälpa 

ålarna att ta sig förbi dessa  och därmed öka den naturliga rekryteringen av ålar. 

Vid begränsade resurser så kan det vara bra att välja det billigaste alternativet, 

eftersom man inte hittade någon signifikant skillnad mellan FishPass och D-25.  
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