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Sammanfattning 
Vattenkraftstationer, med dammar och turbiner, utgör hinder för nedströmsvandrande smolt. 
Syftet med denna studie var att undersöka turbindödligheten för öringsmolt (Salmo trutta) vid 
två kraftstationer, de befintliga ytlänsarnas avledningseffekt och om effekten kunde förstärkas 
genom mörkläggning i form av övertäckning av kraftkanalen med en presenning vid 
turbinintaget. Utöver detta var avsikten även att undersöka om det fanns något samband 
mellan smoltgrad och smoltens förmåga att förflytta sig mot havet. I Emån i Småland 
fångades 46 öringsmolt som radiomärktes och sattes ut vid två kraftstationer och pejlades 
dagligen i sex veckor. Det var en större dödlighet vid den övre stationen än vid den nedre. 
Ytlänsen vid den nedre stationen hade en klart avledande effekt, men inte ytlänsen vid den 
övre stationen. Samtliga smolt som valde passage via isutskovet, gjorde det när kraftkanalen 
vid turbinintaget var övertäckt med presenning (d.v.s. ljusintensiteten minskades kraftigt). Det 
gick inte att påvisa någon skillnad mellan låg och hög smoltgrad eller tidig och sen utsättning 
för fördröjning vid den ena kraftstationen, inte heller för förflyttning efter de två 
kraftstationerna. 

Abstract 
Hydropower plants, with dams and turbines, form obstacles to smolts migrating downstream. 
The purpose of this study was to investigate turbine-induced mortality of brown trout  
(Salmo trutta) smolts at two power plants, guidance efficiency of existing diverters and 
whether the effect was enhanced by reducing light levels at the turbine intake by covering the 
power plant channel with an opaque tarpaulin. Furthermore, the aim was to investigate 
whether there was a relationship between smolt status and the smolts’ ability to move towards 
the sea. In the River Emån in Småland 46 trout smolts were caught, radio-tagged, released at 
two power plants and tracked daily for six weeks. There was a higher mortality at the upper 
power plant than at the lower one. The diverter at the lower power plant had a statistically 
significant guiding effect, but the diverter at the upper power plant did not. All of the smolts 
that chose passage through the trash gate did so when the power channel was covered with 
tarpaulin (i.e. light levels were greatly reduced). There was no evidence that smolt status or 
release date would affect passage times at the upper station, nor did smolt status affect 
swimming speeds downstream of the two power stations. 
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Introduktion 
Öringar (Salmo trutta) visar på en mångfald när det gäller levnadssätt. De är iteropara, d.v.s. 
de flesta individer leker flera gånger innan de dör. Motsatsen är semelparitet, då individen dör 
efter att ha lekt en gång. Den första sommaren av sina liv befinner sig öringyngel oftast i det 
vattendrag där de kläcktes. De följande åren kan öringen migrera till ett större vattendrag, en 
intilliggande sjö eller till havet (Klemetsen et al. 2003). Det finns dock undantag, då ynglen 
simmar ut i havet direkt, såsom i fallet Gotland (Landergren 2004). Öringar kan även leva 
isolerat i ett vattendrag och därmed inte migrera, s.k. stationär öring. Livscykeln varierar 
beroende på populationstillhörighet, uppväxtförhållanden och individuell variation 
(Klemetsen et al. 2003). Havsöringar (Salmo trutta trutta) är anadroma, d.v.s. deras juvenila 
tillväxt och reproduktion sker i sötvatten, medan deras adulta tillväxt sker i saltvatten (Olsson 
& Greenberg 2004). Unga öringar (parr) kan, när de har uppnått en viss längd och ålder, 
genomgå s.k. smoltifiering och vandra till havet (Klemetsen et al. 2003). 
 
Vid smoltifiering sker gradvis en rad morfologiska, fysiologiska och beteendemässiga 
förändringar (McCormick et al. 1998), vilka är anpassningar till de nya förhållanden som 
havsmiljön innebär (Hesthagen & Larsen 2003). Några av de morfologiska förändringar som 
sker är att öringen blir silverfärgad och strömlinjeformad. Fysiologiskt sker det en ökning av 
saltvattentolerans, känslighet i luktorganen, metabolism och flytkraft (McCormick et al. 
1998). Na+, K+-ATP:as-aktiviteten i smoltifierade laxfiskars gälar är hög, eftersom havet har 
en mycket högre salthalt än sötvatten (Jepsen et al. 1998). De fysiologiska förändringarna i 
samband med smoltifiering styrs främst av fotoperiodism, men till viss del även temperatur. 
Öringens beteende förändras genom att den slutar hävda revir och börjar simma i stim 
(McCormick et al. 1998). Dessa förändringar sker för migrerande öringar när de är ca 2-4 år 
gamla (Calles 2006; Hesthagen & Larsen 2003). 
 
Smoltmigrationen sker någon gång under våren eller den tidiga sommaren (Rivinoja 2005), 
generellt mellan mars och juni (Klemetsen et al. 2003). Tidpunkten för initieringen av 
migrationen beror på en kombination av vattenflöde och temperatur (Hembre et al. 2001; 
McCormick et al. 1998). Forskare har länge ansett att smolt vandrar passivt, d.v.s. flyter med 
strömmen, men på senare år har en aktiv simning i områden med lugnvatten kunnat påvisas, 
genom jämförelser mellan smoltens och vattnets hastigheter. Så var t.ex. fallet i en studie av 
Rivinoja (2005) vid Umeälven och Piteälven. Under vandringen hotas smolten av en mängd 
faror, där predation alltid är en närvarande risk (Larsson 1985). Överlevnaden beror dessutom 
på faktorer kring smoltifieringsprocessen. Dels har smolt en begränsad period av beredskap 
för migrationen och inträdet i havet, ett fysiologiskt s.k. smoltfönster. Det innebär att en 
försening av smoltifieringen minskar möjligheterna för smolten att klara av utvandringen ur 
en fysiologisk synvinkel. Dels påverkas smolt av val av tidpunkt för inträde i havsvattnet, ett 
ekologiskt smoltfönster, eftersom smoltens överlevnad delvis beror på de rådande 
förutsättningarna när det gäller temperatur, föda och predatorer (McCormick et al. 1998). 
 
Vattenkraftstationer, med dammar och turbiner, utgör hinder för migrerande fiskar. 
Nedströmsvandrande fiskar kan bli desorienterade när de kommer till en damm i anslutning 
till en kraftstation, där vattenhastigheten är låg (Coutant & Whitney 2000). En smolt som har 
blivit desorienterad kan då närma sig stranden, vilket ökar risken för predation (Jepsen et al. 
1998). Predation är dock inte den enda fara som smolt kan utsättas för vid kraftstationer. De 
kan även skadas eller dödas vid stationpassage. Det finns i regel tre sätt för en fisk att passera 
vattenkraftstationer: via turbiner, isutskov eller någon form av fiskväg (Clay 1995). Passage 
sker vanligen via turbinerna, eftersom nedströmsvandrande fiskar normalt väljer den väg som 
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har högst vattenhastighet (Coutant & Whitney 2000). Det är främst två varianter av turbiner 
som används i kraftverk, Francis- och Kaplanturbiner. Francisturbiner har många 
propellerblad med litet utrymme mellan varje blad. Kaplanturbiner har istället få propellerblad 
med större utrymme mellan bladen. Risken att bli träffad är därmed större vid passage via 
Francisturbiner (Clay 1995). Denna risk ökar med ökad kroppsstorlek hos fisken (Clay 1995; 
Rivinoja 2005). Rensningsanordningar, galler och isutskov kan också ge upphov till högre 
dödlighet hos fiskar. Fiskar kan föras med av rensningsanordningar eller pressas mot galler 
och fastna. Passage via isutskov kan orsaka direkt skada mot underlaget vid nedslaget och 
indirekt skada i och med tryckförändringar (Clay 1995). Isutskov är dock oftast det mer 
skonsamma alternativet (Coutant & Whitney 2000). 
 
Det finns olika metoder för att avleda fiskar från turbinintag. Clay (1995) delar in dem i fyra 
kategorier. Den första är ’beteendebarriär’, vilket innebär att man utnyttjar något fenomen 
som skapar en beteenderespons hos fisken, vilken då undviker den väg som är förknippad 
med skaderisk. Exempel på sådana beteendebarriärer är ljud, elektriska skärmar, kedjor och 
olika former av ljus. Den andra kategorin utgörs av ’fysiska barriärer’ i form av fasta 
anordningar såsom galler eller nät där fisken tvingas gå en annan väg. Den tredje kategorin är 
avledningsanordningar som är vinklade för att leda fisken åt ett visst håll, t.ex. skärmar. Den 
fjärde kategorin är system som samlar in och transporterar fisk förbi kraftverket. Som ett mått 
på effektiviteten för en viss typ av avledning av fisk från turbinintag kan Fish Guidance 
Efficiency (FGE = avledningseffekt) beräknas (Scruton et al. 2003). Eftersom befintliga 
avledningsanordningar inte alltid är tillräckligt effektiva, så kan en del kraftstationer behöva 
en kompletterande anordning, såsom övertäckning av kraftkanalen. Enligt en studie föredrar 
smolt av kungslax (Oncorhynchus tshawytscha) en passage som inte är övertäckt framför en 
som är övertäckt (Kemp et al. 2005). Det är dock oklart om vägvalet beror på ljusintensitet 
eller om fisken undviker övertäckning i sig. Om ljusmanipulation i form av övertäckning 
skulle visa sig ha effekt, så kan det användas som en kompletterande metod för att avleda 
fiskar från turbinintag. 
 
Många studier har gjorts när det gäller laxfiskars uppströmsvandring, men svårigheterna i 
samband med nedströmsvandring har kommit i skymundan. I den här uppsatsen studeras 
problematiken kring havsöringsmolts nedströmsvandring i det reglerade vattendraget Emån. 
Det fältarbete som ligger till grund för uppsatsen genomförde jag vid två av de kraftstationer 
som finns i anslutning till Emån, övre och nedre Finsjö. En studie i samma område mellan 
åren 2003 och 2005 visade på en större dödlighet orsakad av turbiner vid övre Finsjö (40 %) 
än vid nedre Finsjö (12 %) (Calles 2006). Syftet med denna studie är att undersöka hur stor 
turbindödligheten är vid de två stationerna, om de befintliga ytlänsarna har någon 
avledningseffekt och om effekten förstärks vid övertäckning av kraftkanalen. Vidare 
undersöks hur smoltgrad påverkar smoltens förmåga att förflytta sig mot havet. Jag har utifrån 
detta syfte kommit fram till följande hypoteser: 
 

1) Dödligheten vid turbinpassage är lägre vid en kraftstation med en Kaplanturbin än vid 
en station med fyra små Francisturbiner. 

2) En ytläns som leder till ett närliggande isutskov framför turbinintaget har en avledande 
effekt på smolt. 

3) Smolt undviker övertäckta områden och den avledande effekten blir därmed större vid 
en kraftkanal med övertäckning framför turbinintaget än vid en kraftkanal utan 
övertäckning. 

4) Smolt med hög smoltgrad tar sig snabbare förbi kraftstationer och längre nedströms än 
smolt med låg smoltgrad, eftersom de torde ha en starkare drift att ta sig till havet. 
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Material och metod 

Områdesbeskrivning 

Emån (57º 07’ 59” N; 16º 30’ 00’’ E) är en småländsk å som är 22 mil lång, där endast 10 % 
av sträckan utgörs av strömmande och forsande vatten. Vattendragen i det 4472 km2 stora 
avrinningsområdet (Calles 2006) har medellutningen 0,28 % och närmiljön domineras av 
barrskog (Halldén et al. 2005). Nästan 20 % av Emåns vattendrag har mycket högt naturvärde 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004) och 79 % av Emåns sjöar har högt eller mycket högt 
naturvärde (Carlsson et al. 2003). Drygt hälften av sträckan är påverkad av mänskliga fysiska 
ingrepp såsom rensningar och omgrävningar (Halldén et al. 2005). Ån hyser över 30 fiskarter, 
t.ex. mal, vimma, nissöga, asp och färna (Persson 2006). 
 
Finsjö ligger i sydöstra Småland, ungefär 3 mil från mynningen vid Em (Figur 1 a,b) (Calles 
& Greenberg 2005). Kraftstationen vid övre Finsjö är utrustad med två dubbla Francisturbiner 
och stationen vid nedre Finsjö har en Kaplanturbin. Det finns rensningsanordningar med 
galler vid båda stationernas turbinintag. Gallerbredden är 20 mm vid övre Finsjö och 30 mm 
vid nedre Finsjö. Stationernas kraftkanaler är utrustade med varsin ytläns som är placerad 
med en vinkel över kraftverkskanalen för att leda flytande skräp från turbinintaget mot det 
närliggande isutskovet (Figur 2). Nedan båda isutskoven faller vattnet flera meter innan det 
når en betong- (nedre Finsjö) respektive stenyta (övre Finsjö) (Calles 2006). Förbi vardera 
kraftstationen går en naturliknande fiskväg i form av ett omlöp, för uppströms vandring. 
 
a) b) 

  
 
Figur 1. a) Emåns placering i Sverige. b) Den övre delen av figuren är en karta över hela studieområdet, från 
fångst- och utsättningsplatserna i Finsjö till mynningen vid Em. Den nedre delen är en förstoring av området 
kring de två kraftstationerna i Finsjö, där fångsterna och utsättningarna ägde rum. 

Em 

Välling-
strömmen 
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Metodik 

Den totala tiden för fältarbetet var 10 april t.o.m. 1 juni 2007. Vid vardera kraftstationen 
byggdes träfällor, s.k. ”wolf traps” (Wolf, 1951), i anslutning till isutskoven för fångst av 
smolt (C, Figur 2). Fällan vid övre Finsjö sattes i bruk den 15 april och stängdes den 30 maj. 
Nedre Finsjös fälla startades den 14 april och stängdes den 1 juni. Fällorna vittjades en gång 
om dagen. På grund av brist på smolt i fällorna, hämtades även smolt från en annan typ av 
fälla med två s.k. smolthjul, nära mynningen vid Em. De fångade fiskarna vägdes, mättes och 
blev individuellt numrerade med hjälp av streamermärken (Floy Tag, Seattle, USA). För 
smolt bedömdes smoltgrad (0-3 med kompletterande plus- och minusgradering), utifrån 
morfologiska observationer (0 = ingen smoltifiering, 3 = fullt smoltifierad, d.v.s. smal och 
silvrig, utan röda fläckar och stirrfläckar (mörka tvärränder) samt med transparent analfena). 
Eftersom radiosändaren inte fick vara för stor i förhållande till fisken, så märktes endast smolt 
som var 150 mm långa eller mer med radiosändare. Dessa opererades in i buken och snittet 
syddes igen med två stygn, med silkestråd. 
 
Vid all märkning användes bedövningsmedlet MS-222. Efter märkning placerades fiskarna i 
en back med vatten, för återhämtning, och flyttades sedan till en sump för förvaring fram till 
utsättning. Sumpen utgjordes av en plasttunna med borrhål för genomströmning och med en 
tyngd i botten. Tunnan sänktes ned och förankrades vid kanten av dammen vid övre Finsjö, 
några meter uppströms kraftverkskanalen. Smolten sattes ut på kvällen i de olika stationernas 
kraftverkskanaler och pejlades. Radiomärkt smolt som hade kommit i fällan vid den station 
där de sattes ut första gången, sattes ut vid den andra stationen. Smolt som hade satts ut vid 
övre Finsjö och hamnat i fällan vid nedre Finsjö, sattes ut nedanför nedre Finsjö kraftstation. 
 
Radiosändarna var av modellen F-1545 (ATS, Isanti, USA), vägde 0,9 g och hade en 
beräknad livslängd på 55 dagar. Telemetriutrustningen var av märket ATS (Advanced 
Telemetry Systems, Ohio, U.S.A.) och bestod av loggrar (DCC, Data Collection Computer), 
radiomottagare (R2100) och antenner (4-element Yagi). Sex loggrar med antenner monterades 
upp utmed vattendraget. Dessa var till för att registrera och lagra data för de radiomärkta 
fiskarnas rörelser. För större precision kring kraftstationen, placerades två loggrar med 
antenner vid vardera kraftverkskanalen. En logger placerades vid Vällingströmmen ca 6 km 
nedströms nedre Finsjö kraftstation och en placerades ca 200 m uppströms mynningen vid 
Em. Utsättningen av radiomärkt smolt skedde mellan 23 april och 21 maj. Pejling utfördes till 
fots varje dag fr.o.m. första utsättningsdagen t.o.m. 1 juni, med hjälp av radiomottagare och 
antenn varvid positionerna noterades. Vid några tillfällen utfördes även pejling med 
gummibåt. 
 
Den 26 april täcktes delen mellan gallret och ytlänsen i övre Finsjös kraftverkskanal med 
presenning, ca 0,2-0,4 m ovanför vattenytan (D, Figur 2). På så sätt manipulerades 
ljusintensiteten, som ett försök att förstärka avledningseffekten. Presenningen spändes upp 
och fästes med rep och träklampar. Med några dagars mellanrum togs den sedan av och 
spändes åter upp. Denna omväxling valdes som metod för att eventuell påverkan av resultaten 
beroende på säsong skulle undvikas i största möjliga utsträckning. Så skulle kunna ha varit 
fallet om presenningen t.ex. hade varit på den första halvan och av den andra halvan av tiden. 
47 % av tiden för försöket var presenningen uppspänd och 53 % av tiden var den av. Med 
’tiden för försöket’ avses tiden från den första utsättningen t.o.m. det att den sista fisken hade 
passerat stationen. Den 23 maj avslutades försöket med presenningen. 
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Figur 2. Schematisk skiss över främre delen av en kraftkanal med träfälla. Kanalen har en ytläns (A) i vinkel för 
avledning av skräp från turbinintaget (F) till isutskovet (B). I anslutning till isutskovet har en träfälla byggts, s.k. 
”wolf trap”, med ränna och sump (C) för fångst av smolt. Framför turbinintaget är en rensningsanordning med 
galler installerad (E). Den presenning (D) som användes för övertäckning av kanalen vid övre Finsjö station 
placerades mellan ytlänsen och gallret. Pilarna anger strömriktningen. 
 
För förvaring, sortering och analys av grunddata användes Excel. Eftersom det var frågan om 
två små stickprov, förväntade värden och andelar, så blev det aktuellt med χ2-tester för test av 
dödlighet, avledning och övertäckning. För detta användes Excel och SPSS. När det gäller test 
av dödlighet vid turbinpassage behandlades smolt med beteckningen ’Trol död’ på samma sätt 
som de med beteckningen ’Död’. I fråga om avledning och övertäckning användes ’Turbin’ 
och ’Fälla’ som beteckningar för de två möjliga vägvalen efter utsättning. Vid test av 
ytlänsarnas avledande effekt jämfördes andelen fisk som passerade via isutskovet med 
andelen vatten som passerade via detsamma, vid vardera stationen. Det antogs att ytlänsen 
hade en avledande effekt om andelen smolt som passerade via isutskovet var större än andelen 
vatten. Således antogs det att ytlänsen inte hade någon avledande effekt om andelen smolt 
som passerade via isutskovet var lika stor eller mindre än andelen vatten. 
 
Inför tester gällande smoltgrad delades individerna in i två grupper för låg (1 t.o.m. 2) 
respektive hög (2+ t.o.m. 3) smoltgrad. Ingen testgrupp i fråga om smoltgrad och 
migrationsförmåga var normalfördelad (p > 0,05) och icke-parametriska tester blev aktuella. 
För samtliga testgrupper användes Mann-Whitney U-tester. Två tester utfördes för snabbhet 
förbi stationen (fördröjning), ett där låg smoltgrad testades mot hög smoltgrad och ett där tidig 
(april) utsättning testades mot sen (maj) utsättning. För test av fördröjning användes endast 
förstautsättningarna vid övre Finsjö. Datan för återutsättningar valdes bort för att undvika att 
upprepad hantering skulle kunna påverka resultaten för fördröjningen. Begränsningen till den 
ena stationen gjorde datan mer hanterbar vid analys och statistiska tester. När det gäller 
tillryggalagd sträcka (förflyttning) utfördes ett test där låg och hög smoltgrad testades mot 
vartannat. För förflyttningen gjordes ingen urskiljning i fråga om utsättningsplats, d.v.s. 
individer utsatta både vid övre och nedre stationen räknades med. De individer som varje 
gång hamnade i fällan där de sattes ut, de som inte återfanns och de som inte överlevde (’Trol 
död’ och ’Död’) räknades bort. Vid analys togs det hänsyn till den sammanlagda, individuella 
tillryggalagda sträckan, inte vilken specifik nedströms plats smolten tog sig till. 
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Resultat 
Totalt blev 46 individer föremål för studien, vilka samtliga användes i statistiska tester. De 
radiomärkta smolten var mellan 153 och 270 mm långa och vägde mellan 31,9 och 180,4 g 
(N = 44). Ingen individ i studien bedömdes ha smoltgrad 0. Det saknas loggerdata för två 
smolt, vilket gör det omöjligt att bedöma när passagerna ägde rum. Dessa uteslöts ur analys 
och test för övertäckning och fördröjning. 
 
Det var en stor skillnad mellan stationerna när det gäller hur utgången var (oberoende av 
vägval) för smolt i samband med stationpassage (Figur 3). En betydligt större andel lyckade 
passager ägde rum vid nedre Finsjö än vid övre Finsjö. Mer än hälften av passagerna vid övre 
Finsjö resulterade i smoltförlust eller trolig smoltförlust (’Död’ och ’Trol död’). 
 

Övre Finsjö

33%

50%

10%

7%

Nedre Finsjö

75%

13%

6%
6%

OK

Trol död

Död

Skada

 
 
Figur 3. Utgången i samband med passage för de radiomärkta smolten vid övre och nedre Finsjö kraftstationer 
vid Emån under studieperioden 23 april t.o.m. 22 maj 2007. Diagrammen baseras på det totala antalet passager 
per station, oberoende av smoltens vägval. ’OK’ innebär att fisken efter passage har rört sig förbi 
kraftverksområdet, så att det är tydligt att den har överlevt passagen. ’Trol död’ betyder att fisken pejlades till 
samma ställe varje dag från det att den passerade kraftstationen till det att studien avslutades. Fiskar som med 
säkerhet kunde konstateras döda har beteckningen ’Död’. ’Skada’ innebär att fisken hamnade i fällan och 
överlevde passagen, men var i dålig kondition och att radiosändaren plockades ut. 
 
Det skilde sig mellan stationerna när det gäller dödlighet i samband med turbinpassage 
(Tabell I). Fler turbinpasserande smolt dog vid stationen i övre Finsjö än vid nedre Finsjö 
station (χ2 = 5,30, df = 1, p < 0,05). 
 
Tabell I. Smoltdödlighet i samband med turbinpassage för övre och nedre Finsjö kraftstationer vid Emån. Den 
totala mängden smolt som passerade turbinerna och mängden som dog vid respektive station redovisas i antal 
och andelar. 
 Övre Finsjö Nedre Finsjö 
Antal via turbin 25 16 
Antal döda 17 5 
Andel döda (%) 68 31 

 
Stationernas avledningseffekt skilde sig åt (Tabell II). Vid övre Finsjö hade ytlänsen ingen 
avledande effekt, eftersom andelen smolt som gick ner i fällan inte skilde sig från andelen 
vatten som passerade via isutskovet (χ2 = 1,37, df = 1, p = 0,24). Vid nedre Finsjö, däremot, 
hade ytlänsen en klart avledande effekt, eftersom andelen smolt som gick ner i fällan var 
betydligt större än andelen vatten som passerade via isutskovet (χ2 = 27,29, df = 1, p < 0,001). 

N = 30 N = 32 
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Tabell II. Avledning med hjälp av ytläns vid övre och nedre Finsjö kraftstationer vid Emån. Det finns två 
möjliga passager för vatten och fisk vid stationerna: isutskovet (Fälla) och turbinintaget (Turbin). Volymen 
vatten som passerar stationen via kraftkanalen per tidsenhet utgör vattenföringen. Vattnet fördelas på isutskovet 
och turbinintaget, vilket i tabellen även visas i andelar. Den genomsnittliga vattenföringen är framräknad för 
perioden 15/4 – 31/5 2007. Vidare redovisas antalet och andelen smolt som passerade via antingen isutskovet 
eller turbinerna vid respektive station. 

Övre Finsjö Vattenföring (m3/s) Andel vatten (%) Antal smolt Andel smolt (%) 
Fälla 1,4 10 5 17 
Turbin 12,3 90 25 83 
Nedre Finsjö         

Fälla 3,0 17 17 52 
Turbin 14,4 83 16 48 
 
Det var en signifikant skillnad i fråga om passage vid övertäckning av kraftkanalen 
(Tabell III). Samtliga individer som gick i fällan gjorde det när presenningen låg på, d.v.s. den 
ena observationen var ett nollvärde. När presenningen var av vandrade samtliga individer 
genom turbinerna, medan ungefär en tredjedel av individerna gick i fällan när presenningen 
låg på (χ2 = 4,56, df = 1, p < 0,05). 
 
Tabell III. Smolts vägval i samband med ljusmanipulation vid övre Finsjö kraftstation vid Emån. Vägvalen 
(Fälla = isutskovet eller Turbin = turbinintaget) delas in efter huruvida presenningen låg på eller var av och visas 
i antal och andelar. 

Presenning Vägval Antal Andel (%) 
På Fälla 5 31 

 Turbin 11 69 
Av Fälla 0 0 

 Turbin 12 100 
 
Smoltens fördröjning vid övre Finsjö station skilde sig inte åt, varken mellan olika smoltgrad 
eller mellan olika utsättningsdatum (Mann-Whitney, U > 22, p = 0,05 respektive U > 23, 
p = 0,05). Det var heller ingen skillnad mellan smolt med låg och hög smoltgrad när det gäller 
förflyttning nedströms (Mann-Whitney, U > 1, p = 0,05). För förflyttningen var medelvärdet 
för hög smoltgrad större än för låg smoltgrad, men antalet observationer var få (Tabell IV). 
 
Tabell IV. Fördröjning och förflyttning för radiomärkta smolt utsatta vid Emåns två kraftstationer i Finsjö. 
”Fördröjning” gäller smolt utsatta vid övre Finsjö station och presenteras som tiden från utsättning till smoltens 
passage vid stationen. ”Förflyttning” avser smolt utsatta vid båda stationerna och beskriver hur lång sammanlagd 
sträcka individerna förflyttade sig nedströms efter utsättning i Emån. För smolten visas medelvärde och 
standardavvikelse (SD) för låg och hög smoltgrad och när det gäller fördröjning även för tidigt (= april) och sent 
(= maj) utsättningsdatum. 
Fördröjning Antal Medel (dygn) SD 
Låg s.g. 12 3,3 4,5 
Hög s.g. 8 4,2 3,5 
Tidigt 9 3,9 4,9 
Sent 11 3,4 3,4 
   

Förflyttning Medel (m)  
Låg s.g. 13 8600 9600 
Hög s.g. 2 11200 14100 
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Diskussion 
Det visade sig vara stor skillnad mellan stationerna både i fråga om utgången vid passage 
oberoende av vägval och i fråga om dödlighet vid turbinpassage. Fler smolt dog vid övre 
Finsjö station än vid nedre Finsjö, likt resultaten i tidigare studier (Calles 2006; Olson 2005). 
Det är troligt att de fyra Francisturbinerna vid övre Finsjö, jämfört med den enda 
Kaplanturbinen vid nedre Finsjö är förklaringen till detta (Calles 2006), eftersom 
Francisturbiner oftast ger mer omfattande skador på fisk än Kaplanturbiner (Clay 1995). Vid 
övre Finsjö har många smolt placerats i kategorin ’Trol död’, vilket indikerar att dessa 
förmodligen antingen har skadats av turbinerna och blivit byten för predatorer eller dödats 
direkt vid passage och burits med vattenströmmen en bit nedströms. 
 
Ytlänsarnas avledningseffekt skilde sig åt mellan stationerna. En mindre andel smolt valde 
vägen genom isutskovet vid övre Finsjö (17 %) än vid nedre Finsjö (52 %). Detta går emot 
resultaten för tidigare studieår, då förhållandet var det motsatta. I den studie som utfördes 
2004 var avledningseffekten vid övre Finsjö station ungefär lika stor (20 %) som i denna 
studie, men endast 4 % vid den nedre stationen. 2005 var avledningseffekten 50 % vid övre 
Finsjö och 14 % vid nedre Finsjö station (Calles & Greenberg 2009). 
 
Avledningseffekten påverkas delvis av hur hög vattenföringen till isutskovet är, eftersom 
nedströmsvandrande fiskar, som tidigare nämnts, i regel följer kraftiga flöden. I denna studie 
var vattenföringen till isutskovet högre (1,4 m3/s och 3,0 m3/s i övre respektive nedre Finsjö) 
för båda stationerna jämfört med tidigare studier, vilket talar för resultatet vid den nedre 
stationen, men emot resultatet vid den övre stationen. I övre Finsjö var vattenföringen till 
isutskovet 0,3 m3/s och 0,5 m3/s för 2004 respektive 2005. Motsvarande värden för den nedre 
stationen var 0,5 m3/s och 1,3 m3/s (Calles & Greenberg 2009). Förhållandet mellan 
vattenföringen till isutskovet och till turbinintaget kan också påverka avledningseffekten. Den 
procentuella vattenföringen till isutskovet vid övre Finsjö var i denna studie något lägre än vid 
nedre Finsjö (10 % jämfört med 17 %), vilket skulle kunna ha föranlett den mindre tillförseln 
av smolt. Det stämmer överens med Rivinojas (2005) studie vid Umeälven och Piteälven och 
stöds även av Coutant & Whitney (2000). Denna studies procentuella vattenföring till 
isutskovet var dock högre för båda stationerna jämfört med tidigare år. I övre Finsjö var den 
2-3 % både 2004 och 2005 och i nedre Finsjö var den 2,5 % respektive 5,0 % (Calles & 
Greenberg 2009). Således kan inte vattenföringen under studieperioden förklara 
avledningseffekten vid den övre stationen. 
 
Gallerbredden vid stationernas turbinintag har också betydelse för avledningen. Resultaten för 
denna studie motsäger dock detta, då övre Finsjö har en mindre gallerbredd än nedre Finsjö 
station. Gallret i övre Finsjö borde därmed ha en större repellerande effekt än gallret i nedre 
Finsjö. Troligen hade andra faktorer en större betydelse för smoltens vägval vid den övre 
stationen. Eftersom testet för ytlänsen vid övre Finsjö har utförts utan hänsyn till 
presenningen, så skulle det kunna tänkas ha påverkat resultatet. Om testet endast hade 
baserats på individer som passerade när presenningen var av, så borde dock rimligen färre 
smolt ha valt vägen via isutskovet och det avgörande resultatet skulle ha blivit detsamma. 
Sammanfattningsvis har jag inte kunnat hitta någon tänkbar förklaring till den låga 
avledningseffekten vid stationen i övre Finsjö. 
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Övertäckningen i övre Finsjö stations kraftkanal hade en tydlig effekt, eftersom samtliga 
smolt som valde vägen via isutskovet gjorde det när presenningen låg på, d.v.s. ingen smolt 
gick i fällan när presenningen var av. Frågan är om det är den förändrade ljusintensiteten eller 
själva övertäckningen som är anledningen till resultatet. Vid några tillfällen hade det regnat 
över natten och presenningen hade tyngts ner på vattenytan, ibland även under. Större delen 
av tiden höll sig dock presenningen ovanför ytan. Om utrymmet mellan vattenytan och 
presenningen hade varit större, med bibehållen ljusintensitet i samband med övertäckningen, 
skulle resultatet ha blivit detsamma? Kemp et al. (2005), menar att smolt möjligen associerar 
övertäckning med t.ex. överhängande vegetation vid strandkanter eller med strukturer såsom 
broar. På sådana platser kan smolt vila och möjligtvis undkomma t.ex. fågelpredatorer, men 
de löper istället risk att bli byte för strandnära predatorer, både terrestra och akvatiska. De 
avsides områdena med övertäckning ger även en minskad integritet då det innebär att en fisk 
som söker sig dit lösgör sig från stimmet. Ytterligare en förklaring kan vara att fisken i sådana 
områden får en minskad möjlighet att använda sig av mittströmmen, vilket därmed minskar 
migrationshastigheten och ökar fiskens exponeringstid för predatorer. Likväl kan smolt 
utsättas för predation även i vattnets djupare delar, där t.ex. lake och ål ofta vistas dagtid 
(Jepsen et al. 1998). Generellt har dock smolts migration störst aktivitet när det är natt (Kemp 
et al. 2005; McCormick et al. 1998). 
 
På natten kan isutskovet utgöra en ljuskälla, vilket skulle kunna tänkas fungera som 
vägledning för smolten. Puckett och Anderson (1987) har utfört ljusexperiment på 
2-månaders yngel av kungslax. När dessa utsattes för en minskning av omgivande 
ljusintensitet, så utvecklade de attraktion till ett installerat stimulansljus. Ett senare 
experiment av Puckett och Anderson (1988) med nedsänkta kvicksilverlampor gav dock inte 
samma resultat när det gäller smolt. En del av experimentet utfördes på natten, när fiskarna 
var anpassade till mörker. Regnbågsyngel (Salmo gairdneri) var starkt attraherade av 
lamporna, men varken smolt av silverlax (Oncorhynchus kisutch), kungslax, eller atlantlax 
visade någon tydlig attraktion. Däremot ökade ljuset aktiviteten hos smolten, kanske på grund 
av migrationsvilja. Med tanke på resultaten från den tidigare studien av kungslaxyngel, så 
antogs det att det sker en förändring i ljuskänslighet hos fiskarna med åldern. Sammantaget 
verkar det mest sannolikt att smoltens undvikande av presenningen beror på övertäckningen i 
sig snarare än den minskade ljusintensiteten. 
 
Graden av fördröjning skiljer sig inte åt mellan låg och hög smoltgrad, inte heller mellan tidig 
och sen utsättning. Snabbheten förbi kraftstationen tycks därför varken ha med smoltgrad eller 
utsättningsdatum att göra. När det gäller förflyttningen omfattas gruppen ’hög smoltgrad’ av 
endast två individer med stor skillnad i hur lång sträcka de har förflyttat sig. Det går därför 
inte att utifrån detta se några tendenser för förflyttning i förhållande till smoltgrad. En 
förutsättning för individerna att komma i fråga för test av förflyttning var att de hade klarat 
sig oskadda förbi de stationer som de passerade. Testets låga antal individer med hög 
smoltgrad kan därmed vara ett resultat i sig, då det kan betyda att de med hög smoltgrad hade 
större benägenhet att dö under vandringen. Möjligtvis beror det på att individer med hög 
smoltgrad är mer silvriga (McCormick et al. 1998) och löper större risk att bli byte för 
predatorer i en å än i havsvatten. Utfallet för testerna påverkas troligtvis av att utsättningar har 
ägt rum vid olika tillfällen och av återfångster, d.v.s. en smolt som har hamnat i fällan och 
satts ut på nytt hade eventuellt kunnat komma längre om den hade passerat fritt, utan fälla. 
Den förlorar tid i fällan och sumpen i väntan på utsättning. Det är även möjligt att hanteringen 
och tiden i fällan och sumpen kan göra smolten stressad och/eller desorienterad och på så sätt 
påverka fördröjningen vid stationen efter utsättning. 
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De märkliga positionerna för många sändare berodde sannolikt på predation. Larsson (1985) 
har analyserat tidigare utförda studier vid Mörrumsån, Emån och Luleälven för att se hur stor 
andel smolt av atlantlax (Salmo salar) som utsattes för predation under vandringen. 
Uppskattningarna blev 35 %, 50 % respektive 50-70 %. Smolten i Mörrumsån hade 8 km att 
vandra, i Emån 22 km och i Luleälven ca 35 km, d.v.s. risken att bli utsatt för predation ökade 
med längden på vandringssträckan. I en studie vid den danska ån Gudenå dog 90 % av de 
studerade lax- och öringsmolten, där den största orsaken till detta var att de blev byten för 
fisk- och fågelpredatorer (Jepsen et al. 1998). 
 
Övre Finsjö station är i särskilt behov av en fungerande avledningsanordning, eftersom 
Francisturbinerna där orsakar stor dödlighet. Den övertäckningsmetod som användes i studien 
förefaller kunna användas för att förebygga smoltförlust i samband med passage via 
vattenkraftstationer. Det krävs dock ytterligare forskning för att lära oss förstå öringsmolts 
respons på ljus och avsaknad av ljus. Med tanke på studiens höga dödlighet vid övre Finsjö, 
så är frågan hur stor andel smolt som lyckades nå havet i detta kraftigt reglerade vattendrag. 
Kanske kan övertäckning av kraftkanalerna som kompletterande metod göra att vi kommer 
närmare en lösning på problemet. 
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