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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida fiskvägar förbi vattenkraftverket vid 
Finsjö i Emån fungerar eller inte. För att finna svar på den frågan har två olika metoder 
använts, dels telemetrisändare för att se om fiskar hittar fram till fiskvägarna 
(attraktionseffektivitet) och dels PIT-tags för att mäta om fiskarna lyckas passera genom 
fiskvägarna (passageeffektivitet). Undersökningen fann att det var en högre 
passageeffektivitet, 89 % vid nedre Finsjö och 100 % vid övre Finsjö, i Emån jämfört med 
andra liknande studier. Attraktionseffektiviteten var 75 % vid nedre Finsjö och 59 % vid övre 
Finsjö, vilket tyder på att det finns något som stör fisken innan de når fram till fiskvägen, 
särskilt vid övre Finsjö. 
 
 

Abstract 
The purpose of this paper is to determine the extent to which trout used fishways to swim past 
two power plants at Finsjö in River Emån. Two different methods of  collecting data were 
used, radiotelemetry to determine if fish find the fishways (attraction efficiency) and PIT-tags 
to measure the number of fish that passed through the fishways (passage efficiency). The 
study showed that passageefficiency, being 89 % at lower Finsjö and 100 % at upper Finsjö, 
was high compared to other similar studies. Attraction efficiency was 75 % at lower Finsjö 
and 59 % at upper Finsjö, which indicates that the fish have difficulty finding the fishway 
entrances, particularly at upper Finsjö. 
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Introduktion 
Större delen av de älvar som finns i Sverige är idag utbyggda med vattenkraftverk, detta 
innebär att det existerar hinder för framkomlighet för fiskar (och andra djur) i dessa 
vattendrag. När det gäller fiskar som spenderar hela sina liv på en och samma plats innebär 
detta inget problem eftersom hela livscykeln är bunden till födelseplatsen eller i alla fall ett 
begränsat område däromkring. För fiskar som under sin livstid gör omfattande förflyttningar 
blir dock vattenkraftverken ett hinder, bland de fiskar som påverkas av detta finns bland andra 
laxfiskar och ål. Denna typ av fisk kallas för diadroma, i sin levnadscykel företar dessa fiskar 
en eller flera vandringar. I laxens och öringens fall handlar vandringen om att ta sig från 
födelseplatsen i ett vattendrag ner till havet och sedan efter de växt till sig och blivit 
könsmogna tillbaka upp för fortplantning. (http://www.fishbase. org/Summary/ Species 
Summary.php?id=236)  För att trots utbyggnaden av vattenkraft fortfarande ge fiskar 
möjlighet att migrera upp och ner i vattendraget byggs fiskvägar. Dessa uppförs av olika 
orsaker, dels finns det ett ekonomiskt intresse i bevarandet av till exempel laxstammen i 
Sverige (http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=236) dessutom finns 
det lagstiftning som fastslår att den som vill bedriva vattenverksamhet är skyldig att bygga 
och upprätthålla vandringsvägar.( www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#KAP8).  
 
 
Vad är då en fiskväg? Det finns en del olika konstruktioner som till exempel denilrännor, 
slitsrännor och omlöp. En denilränna är en öppen ränna utan mellanväggar eller slitsar, istället 
finns det lameller längs rännans väggar. Vid dessa lameller bildas turbulens vilket ger fisken 
möjlighet att simma längs botten eftersom strömmen blir lägre där. Slitsrännor är en 
anläggning som fungerar genom att vattnet strömmar nedåt genom en eller två slitsar i väggen 
på trappan. Själva trappan består av ett antal bassänger där rännornas konstruktion skapar ett 
relativt lugnt vatten i bassängerna vilket medger vila för fisken mellan varje bassäng. 
Beroende på hur stort flöde vattendraget har väljs en konstruktion med en eller två slitsar. 
(Clay, 1995). 
 
Ett omlöp eller fiskvandringsväg är en form av fiskväg som försöker efterlikna ett så naturligt 
vattendrag som möjligt. Vid denna typ av fiskväg är det viktigt att lutningen inte blir för stor, 
som mest får det vara en lutning på 5 %, vanligast är dock att en gräns sätts på 2 %. Detta 
innebär att omlöpet måste slingra sig fram genom landskapet annars skulle det vara omöjligt 
att nå den höjdskillnad som forsen motsvarar utan att överskrida lutnings-begränsningen. För 
att undvika att erosion sliter på fiskvägen bör botten och sidor bekläs med större stenar för att 
ge en ökad stabilitet. (Calles & Greenberg, 2005). 
 
Syftet med denna uppsats är att studera huruvida två befintliga fiskvägar vid Finsjö fungerar i 
praktiken. Enligt teori, skall denna typ av fiskväg, i högre utsträckning vara bra för att tillåta 
alla typer av fiskarter möjlighet att förflytta sig uppströms och nedströms i vattendraget. 
Konstruktionen på en fiskväg av denna typ gör att de höga vertikala förflyttningar som krävs 
för andra typer av laxtrappor elimineras. I korthet är dock det som skall undersökas hur stor 
del av de fiskar som infångades och märktes som lyckades ta sig igenom hela systemet av 
fiskvägar som finns vid Finsjö.  
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Material och metoder 
 

Områdesbeskrivning 
Finsjö ligger vid Emån i Småland. I Finsjö finns det två vattenkraftanläggningar, Nedre 
respektive Övre Finsjö, som hindrar fisken i Emån att passera uppströms. Vid Nedre Finsjö 
mynnar fiskvägen ut i huvudfåran precis nedanför utflödet från kraftstationen (Figur 1). 
Vattnet från kraftstationen rinner i en grävd fåra och den ursprungliga älvfåran. Det två 
fårorna går samma c:a 350 m nedströms kraftverket. Flödet genom kraftstationen är flera 
gånger större än det flöde som kommer från fiskvägen. Skillnaden vid Övre Finsjö, gentemot 
Nedre Finsjö, är att fiskvägen ligger placerad inuti den ursprungliga huvudfåran. Fisken måste 
alltså simma upp i och genom den gamla fåran för att komma till fiskvägen (Calles och 
Greenberg, 2005). 
 

 
 
Figur 1: Karta med vattenkraftdammar utmarkerade, samt även positioner för de utplacerade 
antenner som användes. 
 

Provtagning 
 
För att kunna undersöka i vilken grad som fiskvägen som byggts kring kraftstationen i Finsjö 
fungerar märktes fisk både med PIT-tags och med radiosändare. Under tiden som fisken 
befann sig i fångenskap förseddes de med sändare. Sändarna användes för att ta reda på om 
fisken lyckades hitta till fiskvägen, d. v. s. attraktionseffektivitet, samt om fisken i andra 
skedet lyckades ta sig förbi fiskvägarna till uppströmssidan av kraftstationen, d. v. s. 
passageeffektivitet.  
 
De fiskar som fångades var huvudsakligen öring (Salmo trutta) men det förekom även en del 
lax (Salmo salar) samt någon enstaka Färna. Både hannar och honor fångades in och märktes, 
storleken varierade från cirka 500 mm upp till 1000 mm och vikterna varierade mellan 1,5 kg 
till runt 9 kg. Infångandet skedde från maj till september och fisken befann sig i fällan allt 
från 15 timmar till 120 timmar. Sammanlagt märktes 123 fiskar av olika arter och storlekar. 
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För att mäta fiskvägens attraktionseffektivitet användes data från telemetriradiosändare. Det 
innebär att mätning sker av antalet fiskar som registrerats av de olika antenner som placerats 
vid nedre och övre Finsjö. Attraktionseffektiviteten innebär således hur många fiskar som 
hittat från utsläppningsplatsen upp till fiskvägen vid nedre Finsjö samt hur många fiskar som 
hittar från området just uppströms fiskvägen vid nedre Finsjö till ingång vid övre Finsjö .  
 
PIT-tags används för att mäta passageeffektivitet, d.v.s. hur många av de som simmar in i 
fiskvägen som simmar genom hela. Även data från telemetriradiosändare används för att 
uppskatta passageeffektivitet genom att de fiskar som når antennerna vid Övre Finsjö räknas 
till passageeffektivitet för fiskvägen vid Nedre Finsjö. 
 
   
 

Radion Frequency Identification (RFId) 
 
Inom RFId-tekniken används s.k. Passive Integrated Transponders (PIT-tags), som är en typ 
av sändare som kan användas för att registrera hur till exempel djur rör sig i närheten av en 
utsatt RFId-antenn. I detta exempel placerades PIT-sändaren under huden på lekfisk, varje 
sändare är försedd med en unik kod så att individen kan särskiljas från andra märkta fiskar. 
PIT-tags som användes var 32 mm PIT-tag modell RI-TRP-WR2B, 0.8 g, Texas Instruments, 
USA. Antenner kopplade till mottagare placerades sedan i anslutning till fiskvägen i övre och 
nedre änden av respektive fiskväg (Figur 1). När en fisk med en sändare simmar genom 
antennen registreras fisken.  
 
 

Telemetri 
 
Radiosändare sänder aktivt ut en radiosignal och ger därmed är mer detaljerad information om 
fiskens rörelser. Radiosändaren som användes var model F1820, 8 g, Advanced Telemetry 
Systems, USA med en garanterad batterilivslängd av 116 dagar. Sändarna fördes under 
bedövning ner i fiskarnas magsäck via munhålan. När fisken sedan släpptes tillbaka i älven 
registrerades dess rörelser av fasta antenner placerade på land (Figur 1). Antennerna 
placerades ut för att täcka upp så stor del av älvens lopp runtomkring fiskvägen och de bägge 
forsarna som möjligt  
 
 

 

Resultat 

Nedre Finsjö 
Fiskarna som fångades vid Karlshammar och märktes med radiosändare flyttades uppströms 
till en lokal strax nedanför den första forsen vid nedre Finsjö. De släpptes där så att de skulle 
ha så stor chans som möjligt att finna fiskvägen utan att riskera att stanna och leka på vägen 
uppströms. Trots detta förekom det ett visst svinn på vägen och av de 39 fiskar som fångades 
och radiomärktes var det enbart 29 som i slutändan fann vägen upp till Nedre Finsjö 
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fiskvägen. Detta ger att det var ungefär 75 % av de fiskar som märktes som hittade upp till 
fiskvägen. Detta värde motsvarar attraktionseffektiviteten för den nedre fiskvägen, alltså en 
75 % -ig attraktionseffektivitet. 
 
Det framgår att det var 55 fiskar (Figur 2) sammanlagt som lyckades ta sig förbi första 
antennerna vid nedre Finsjö. 29 stycken var radiomärkta och 26 stycken med PIT-tags. Av 
dessa 55 var det i sin tur 49 stycken som lyckades navigera genom hela den nedre fiskvägen 
upp till den andra mätstationen. Detta ger en passageeffektivitet på 89 % för fiskvägen vid 
Nedre Finsjö. 
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Figur 2: totala antalet fiskar som registrerades vid de olika antennerna värdet  
gäller för fiskar märkta både med Pit-tag och med radiosändare  
 

Övre Finsjö 
Till den andra antennen vid NF var det 28 av de radiomärkta fiskarna som fann vägen, det 
innebär att det var en fisk av dem som gick in i den nedre fiskvägen som inte fann vägen 
igenom hela. Till den nedre antennen vid ÖF i sin tur var det ytterligare ett antal fiskar som 
försvunnit. Till den antennen var det 23 fiskar med radiomärkning som fann vägen. Detta ger 
en attraktionseffektivitet för ÖF på 82 % av de fiskar som fann vägen förbi fiskvägen vid NF. 
Om jämförelse istället sker emot det ursprungliga antalet fiskar (39) blir 
attraktionseffektiviteten här 59 %. 
 
Vad gäller passageeffektiviteten för fiskvägen vid ÖF blir resultatet att av de fiskar som 
registrerats med pit-tag d.v.s. 18 stycken lyckades samtliga ta sig igenom hela fiskvägen. 
Samma resultat gäller för de radiomärkta fiskarna, av de 23 fiskar som lyckades finna vägen 
in i den övre fiskvägen lyckades samtliga navigera igenom hela och ut på ovansidan. Detta 
ger en passageeffektivitet för ÖF på 100 %.  
 
Under 2004 märktes det 123 fiskar med PIT- tags. Av dessa 123 fiskar var det endast 16 som 
lyckades ta sig från Karlshammar upp till fiskvägen vid nedre Finsjö. Det innebär att det var 
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106 fiskar som inte tog sig upp till fiskvägen över huvudtaget d.v.s. det var 87 % av fiskarna 
utsatta 2004 som inte fann vägen upp till nedre Finsjö. Anledningen till att det trots det 
vandrade upp 26 fiskar vid nedre Finsjö var att det var fiskar märkta andra år som kom upp i 
fiskvägen. 

 

Diskussion 
 
 
Syftet med byggandet av dessa nya naturliga fiskvägar var att skapa bättre möjlighet för fiskar 
att ta sig till och från lekplatser i Emån. Dessutom skulle omlöpen tillgodose möjlighet för 
andra fiskar och djur att finna vägar förbi kraftstationerna. Vad säger då det resultat som 
redovisats för oss, d. v. s. passageffektivitet av 89% vid nedre Finsjö och 100% vid övre 
Finsjö. Vid jämförelse med andra liknande typer av studier kan nämnas en studie gjord av 
Karppinen et al. vid Tulomaälven denna studie visade att 19 av de 50 fiskar som studerades 
lyckades ta sig förbi fiskvägen (Karppinen et al., 2002) detta motsvarar en passageeffektivitet 
på 38 % vilket är mindre än passageeffektiviteten för bägge omlöpen som studerats i denna 
uppsats. Denna jämförelse leder då till att passageeffektiviteten för omlöpen vid Finsjö skulle 
vara mycket bra och att åtgärden fungerar i alla fall vad gäller passageaspekten. 
 
Ett större problem då som kan diskuteras är det faktum att väldigt liten del av de fiskar som 
märktes med radiosändare över huvudtaget lyckades ta sig in i omlöpet. Tyvärr kan denna 
studie inte säga speciellt mycket om anledningen bakom misslyckandet att finna vägen 
eftersom avgränsningar på forskningen bara ger möjlighet att använda data från 
telemetriradiosändare till att se hur många fiskar som når upp till fiskvägen från 
utsläppsplatsen. Möjligt är dock att det förekommer problem för fisken att finna rätt eftersom 
det nedanför fiskvägen går ut en strid ström från kraftverket vid Nedre Finsjö, stöd för att 
detta kan vara en förvirrande situation finns även det i studien som Karppinen et al gjorde vid 
Tulomaälven. (Karppinen et al., 2002) I den studien hade forskarlaget sett prov på att fisken 
som nådde upp till kraftverket ofta kunde bli stillastående där i flera veckor medan fisken 
letade efter fiskvägen. Även en studie gjord i Danmark stöder detta att strömmen genom 
fiskvägen påverkar mycket, i den studien drogs slutsatsen att 44 % av alla fiskar som gick upp 
genom fiskvägen gjorde det under tiden då det var högt flöde (Aarestrup et.al., 2003). Det 
finns dock fler möjliga orsaker till varför fisken kan ha problem att finna vägen, Gowans et al. 
(1998) fann i en studie vid Pitlochrydammen i Skottland data som pekar mot att fisk inte 
vandrar uppåt vid låga vattentemperaturer. Detta problem ger dock upphov till vad som kan 
behövas göras framåt, att kartlägga fiskarnas beteende nedanför fiskvägen är definitivt ett 
intressant område för framtida undersökningar och koppla samman detta med mer ingående 
studier av vilka problem som fiskarna ställs inför när de väl funnit vägen in i fiskvägen. 
 
Generellt sett så bör en fiskväg av denna typ ha en effektivitet på mellan 90 och 100 % för att 
betecknas som riktigt effektiv (Aarestrup et.al. 2003). I detta fall skulle då 
passageeffektiviteten vara inom rimliga gränser men problemet ligger vid 
attraktionseffektiviteten som uppvisar resultat på under 90 % (75 % respektive 59 %) vilket 
leder till slutsatsen att i alla fall vad gäller attraktionseffektiviteten så är inte fiskvägen 
tillräckligt funktionell. Däremot så är passageeffektiviteten inom gränsen, främst då vid den 
övre fiskvägen där passageeffektiviteten är 100 %. I slutändan blir det dock så att fiskvägen 
får underkänt på grund av attraktionseffektiviteten. 
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