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Sammanfattning 
Ålen är en utrotningshotad art som under sin livscykel vandrar mellan hav och sötvatten eller 

bräckvatten. Ålen som vandrar till sjöar och vattendrag utsätts för vandringshinder, bland 

annat i form av vattenkraftverk, som hindrar ålen från att ta sig både till och från havet. Att 

skapa förbipassager vid kraftverken är ett möjligt sätt att hjälpa blankålen vid dess vandring 

till havet. Syftet med denna studie var att undersöka om ålen föredrar en flyktväg vid 

vattenytan eller vid botten vid nedströms passage av ett vattenkraftverk. Studien utfördes vid 

Alsters vattenkraftverk i Alsterälven, strax öster om Karlstad. Dessutom undersöktes om ålen 

är flexibel i sitt sökande efter en flyktväg och kan använda den väg som erbjuds för tillfället 

eller om de är fixerade vid en flyktväg. Flyktvägarna med tillhörande sumpar vittjades 

dagligen under 4 september till 15 oktober 2012 och gav totalt 126 fiskar varav 112 ålar. För 

att undersöka flexibiliteten hölls rören öppna ett åt gången eller båda två samtidigt enligt ett 

på förhand slumpat schema. Resultaten visar att ålen föredrog flyktvägen placerad vid 

vattenytan; 63 % av ålen valde denna flyktväg. Ålen visade inte någon flexibilitet vid sitt 

sökande av en flyktväg, eftersom ålen föredrog ytröret oavsett om den hade tillgång till båda 

rören eller endast ytröret.  

 

Abstract 
The European eel is an endangered species that migrates between the ocean and fresh water or 

brackish water during its life cycle. The eels that migrate to lakes and streams encounter 

obstacles, such as hydroelectric plants (HEP), which prevent the eels from moving freely 

between the ocean and streams. The construction of passages at the HEPs is one way to help 

the eel when migrating back to the ocean. The purpose of this study was to examine whether 

eels prefer to pass the HEP at the water surface or at the bottom during its downstream 

migration. The study was performed at the HEP in Alster, at the River Alsterälven, east of 

Karlstad. The flexibility of the eels when searching for a passage was also examined to 

determine if they will use the passage that is available at the moment, or if they wait until 

their first choice of route is available. The pipes, which led to trapss that were emptied every 

day during September and October 2012, yielded 126 fishes out of which 112 were eels. In 

order to examine whether the eels are flexible or not the pipes were open either one at a time 

or both at the same time according to a random block design. The results showed that 63% of 

the eels preferred the pipe located at the water surface, and that the eels were not flexible in 

terms of depth preference when searching for a passage. The eel preferred the pipe at the 

water surface regardless of whether it had access surface pipes or pipes at both depths at the 

same time.  
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Inledning 
Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut utrotningshotad (Freyhof & Kottelat, 2010) 

och rekryteringen av ålyngel befinner sig idag på <5 % jämfört med rekryteringen av ålyngel 

under 1980-talet (Åström & Dekker, 2007). Studier visar att antropogen påverkan på 

ålpopulationen troligtvis är en av de största anledningarna till att beståndet minskat drastiskt 

de senaste decennierna, då främst genom byggnation av vattenkraftverk samt genom fiske 

(Calles et al., 2012; Åström & Dekker, 2007). Förutom detta anges även ackumulation av 

miljögifter, sjukdomar, parasiter och klimatförändringar som troliga anledningar till varför 

populationen minskar (Calles & Christiansson, 2012). I Sverige har Fiskeriverket på uppdrag 

av regeringen tagit fram en ålförvaltningsplan vilken ska bidra till att ålen förvaltas på ett 

hållbart sätt. Kravet på en ålförvaltningsplan kommer från EU-kommissionen som sedan 2007 

kräver att minst 40 % av biomassan av blankål kan ta sig ut till havet, i förhållande till hur 

stor utvandringen hade varit helt utan mänsklig påverkan. Kommissionen är tydlig med att 

detta ska ske genom att minska den antropogena mortaliteten (Svedäng & Gipperth, 2011).  

 

Ålen är en katadrom fiskart, vilket innebär att den reproducerar sig i havet och växer upp i 

sötvatten. I ålens fall innebär detta en vandring mellan Sargassohavet och Europas söt- och 

bräckvatten. Från Sargassohavet följer de små ållarverna, kallade leptocephali, med 

havsströmmarna till Europa. Under resan, som kan ta ett eller flera år (Arai et al., 2000), 

utvecklas de till opigmenterade glasålar knappt en decimeter i längd och nästan helt 

genomskinliga. En stor del av glasålarna förs med havsströmmar till Biscayabukten mellan 

Frankrike och Spanien, men många hittar även till Sveriges kust (Dekker et al., 2011; 

Svedäng & Gipperth, 2011). Väl i Europa söker en stor del efter vattendrag där de kan vandra 

upp, och har vid det här laget pigmenterats och kallas ålyngel. Vissa stannar dock kvar vid 

kusterna eller vandrar mellan sötvatten och saltvatten under sin uppväxt (Calles et al., 2010a).  

 

När ålens tillväxt tar vid kallas de istället gulål på grund av sin gulaktiga färg. Detta stadium 

kan vara 5 till 25 år, innan ålen utvecklas till silverfärgad blankål och är redo för vandringen 

tillbaka till Sargassohavet (Svedäng & Gipperth, 2011). Vandringen till havet påbörjas under 

hösten och styrs av olika faktorer så som minskad vattentemperatur, fotoperiod, nederbörd, 

vind och vattenhastighet (Breukelaar et al., 2009). Övergången från gulål till blankål 

(engelska silvering) innebär stora morfologiska förändringar hos ålen. Några av dessa 

förändringar är att ögats storlek ökar markant, ålen blir mörk på den dorsala sidan och 

silverfärgad på den ventrala sidan samt att matspjälkningsapparaten inte längre tar upp någon 

föda. Detta innebär att den under sin vandring tillbaka till Sargassohavet inte äter någonting 

utan lever helt på sina fettreserver som den byggt upp under tiden som gulål. Mycket lite är 

känt om ålens reproducering då lekande europeiska ålar aldrig observerats i det fria, men de 

tros ha sitt lekområde på havets botten (Svedäng & Gipperth, 2011).  

 

Vattenkraften i Sverige är väl utbyggd och utgör ett vandringshinder för ål, både för 

uppströms vandrande ålyngel och för utvandrande blankål. På grund av sin långsträckta 

kroppsform och längd är sannolikheten stor att ål tar sig förbi kraftverkens intagsgaller och 

sedan löper stor risk att träffas av turbinernas rörliga delar (Larinier, 2002). Många kraftverk 

använder idag intagsgaller med begränsad spaltvidd vid inloppet till turbinerna, avsett för att 

hindra fisken att ta sig in i turbinerna. Studier visar dock att gallrets lutning samt 

vattenhastigheten avgör om detta är en god lösning, samt att man i direkt anslutning till gallret 

måste ha någon slags flyktväg (Calles & Bergdahl, 2009). I värsta fall riskerar ålen att fastna 

på gallret och inte kunna ta sig därifrån, vilket innebär att ålen i stor utsträckning dör på 

gallret (Calles & Christiansson, 2012). 
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De svenska vattendrag som beräknas vara av störst betydelse för ålpopulationen är de så 

kallade priovattendragen: Göta älv, Motala ström, Rönne å, Lagan, Norrström, Mörrumsån, 

Nyköpingsån, Kävlingeån, Örekilsälven, Dalälven och Skräbeån. I dessa vattendrag finns 

totalt 113 vattenkraftverk, varav 58 har analyserats gällande hur stor möjlighet ålen har att 

passera dessa kraftverk (Calles & Christiansson, 2012). Tidigare har dödligheten vid 

nedströms passage av ett vattenkraftverk bedömts till 70 % (Dekker, 2012). Analysen av de 

prioriterade vattendragen visar att varje kraftverk istället bör behandlas individuellt, då 

parametrar som turbintyp, fallhöjd och rotationshastighet bestämmer hur hög dödligheten är 

för ål. Den totala överlevnaden vid vattenkraftverkspassage i priovattendragen varierar mellan 

<1 % till 55 %, beroende på kraftverkstyp och hur många kraftverk ålen tvingas passera innan 

de når havet (Calles & Christiansson, 2012). 

 

För uppströms vandrande ål kan man bland annat installera en ålyngelfälla där ålynglen kan 

vandra upp för en ramp som leder till en behållare. Ynglen samlas i behållaren och 

transporteras sedan förbi kraftverken till den plats där de kan tillväxa. En sådan lösning finns 

vid vissa kraftverk, medan man i andra vattendrag låter ålarna passera via en ålyngelledare 

och sedan simma vidare uppströms. Ytterligare en kompensationsåtgärd är att man sätter ut 

ålyngel fångade till havs. Dessa ålyngel sätts då ut i vattendrag, främst uppströms definitiva 

vandringshinder. I Sverige sker sådan utsättning främst med ålyngel från västra Europa 

(Svedäng & Gipperth, 2011). I brist på nedströms-passage leder dock detta till en hög 

produktion av blankål som har låg sannolikhet att nå havet om de tvingas passera flera 

vandringshinder (Calles et al., 2012). Det finns således flera åtgärder för att öka ålyngels 

möjlighet att kunna vandra uppströms (Larinier, 2002; Clay, 1995), medan lösningar för ålens 

vandring tillbaka till havet inte har undersökts i lika stor utsträckning. 

 

Vid konstruktion av nedströms-passage för ål bör varje kraftverk behandlas individuellt, då en 

och samma lösning sällan fungerar på alla platser. Kraftverkets placering och utformning 

påverkar vilka möjligheter som finns för att skapa en säker passage för ål (Calles & 

Christiansson, 2012). Eftersom merparten av vattnet vanligen leds mot kraftverkets 

turbinintag är det precis framför kraftverket som ålen ansamlas, och det är även här en lösning 

bör skapas. En typ av lösning är att anlägga hål genom kraftverksdammens vägg och sedan 

låta ålen transporteras med hjälp av rörledningar till vattendraget nedströms kraftverket. 

Denna konstruktion testas vid Alsters kraftverk i Alsterälven strax öster om Karlstad på 

initiativ av kraftverksägaren Ulf Levein (Svensk vattenkraftförening, 2009). Placeringen och 

utformningen av flyktöppningar av detta slag är avgörande för att uppnå hög effektivitet, och 

är därmed föremål för forskning (Calles et al., 2010b, Gosset et al., 2005). 

 

Studier visar att ålen föredrar att vandra via botten när det finns möjlighet att ta sig ut både 

vid ytan och vid botten, men att de också i liten mängd utnyttjar flyktvägen vid ytan (Gosset 

et al., 2005). Tidigare studier vid Alsters kraftverk visar att 74 % av ålarna valde bottenröret 

som flyktväg när de hade tillgång till flyktvägar vid vattenytan, halva djupet samt botten av 

kraftverksdammen (Calles et al., 2010b). Det är inte alltid möjligt att bygga om ett kraftverk 

för att skapa en flyktväg anpassad för ål vid botten på kraftverksdammen. Vissa kraftverk har 

dock vandringsvägar vid ytan konstruerade för att underlätta laxsmoltens (Salmo salar) 

vandring ut till havet (Larinier, 2002). Det finns lite forskning kring om dessa laxvägar är ett 

alternativ som även den bottenlevande ålen kan använda. Det finns därför behov av att 

undersöka ålens beteende för att kunna skapa framtida lösningar som möjliggör att en större 

andel ål kan ta sig förbi vattenkraftverk oskadda, och därmed kunna bidra till återhämtning av 

ålpopulationen.  
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Syftet med studien var att undersöka om ål kan vara flexibel i sitt sökande efter en flyktväg 

eller om de är bundna till flyktvägar vid botten till följd av sitt beteende, genom att alternera 

öppethållandet av flyktvägarna vid vattenytan samt vid botten vid Alsters kraftverk. Min 

hypotes var: 

 

(i) Ålen föredrar en bottenorienterad passage framför en ytorienterad passage.  

(ii) Ålen är inte flexibel i sitt sökande av passage och föredrar en bottenorienterad 

passage oavsett om andra flyktvägar är tillgängliga eller ej. 

 

Material och metod 

 
Områdesbeskrivning 

Alsterälven har sitt ursprung ibland annat Acksjön och Mången i Värmland. Älven rinner 

genom Borsjön, Molkomsjön, Gapern samt Alstern innan den mynnar ut i Vänern cirka 5 km 

öster om Karlstad (Nordisk familjebok, 1922). Vänern avvattnas via Göta älv, ett av de för ål 

prioriterade vattendragen i Sverige. Alsterälvens avrinningsområde bedöms ha god potential 

för ålproduktion (Calles et al., 2010b).  

 

Studien utfördes vid Alsters kraftverk (Lat N 59° 23′ 57″Lon E 13° 36′ 21″), beläget vid 

Alsters Herrgård. I kraftverket sitter en Kaplan- samt en Francisturbin med effekten 248 kW 

respektive 195 kW. Under 2012 var endast Kaplanturbinen i bruk. Fallhöjden är 6,8 meter. 

Alsters kraftverk räknas som ett småskaligt vattenkraftverk (Svensk vattenkraftförening, 

2009). Små turbiner innebär mindre löphjul som snurrar med ett högre antal varv per minut, 

än stora löphjul. Studier visar att småskaliga vattenverk oftast innebär större dödlighet för 

ålen vid passage genom turbinerna (Larinier, 2002). 

Kraftverket genomgick renovering 2009 och man göt då in tre plaströr med 150 mm diameter 

i kraftverksdammens vägg intill ett befintligt intagsgaller med spaltvidden 20 mm (Fig. 1), 

belägna vid ytan, halva djupet och botten. Varje rör leder till en egen sump som tillåter 

vattengenomströmning utan att fisk kan ta sig ut. Röret i mitten är sedan tidigare stängt då 

ingen fiskart föredrog det djupet för passage (Calles et al., 2010b).  
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Fig 1. Dammen vid Alsters kraftverk med sumpar på utsidan av väggen (vänster, foto: Sandra 

Nordquist). De tre sumparna med ytröret längst upp i bilden och bottenröret närmast fotografen 

(höger, foto: Calles et al., 2010). 

 

Metod 

Fisk fångades i sumparna vilka vittjades dagligen under perioden 4 september till 31 oktober 

2012. Yt- och bottenröret hölls öppna enligt ett slumpvis utvalt blockschema där de tre 

behandlingarna var: att endast ytan var öppen (Y), att endast botten var öppen (B), samt att 

båda var öppna samtidigt (Y+B). Varje behandling pågick i två dagar och varje omgång 

pågick i sex dagar, för att sedan börja om med en ny omgång, där ordningen för de tre 

behandlingarna på nytt slumpades fram. Totalt tio omgångar genomfördes men endast de 

första sju omgångarna under perioden 4 september till 15 oktober analyserades, då 

vattennivån periodvis var så låg att inget vatten strömmade till sumparna och 

passageförhållandena var därför oklara.  

 

Metoden syftar till att undersöka ålens preferens samt flexibilitet. Med preferens avses det rör 

som ålen föredrar när ett rör är öppet, samt när båda rören är öppna. Med flexibilitet avses om 

ålen kan byta från det rör den föredrar till att utnyttja det rör som är öppet för tillfället, med 

fångst från när båda rören är öppna som referensvärde.  

 

All fisk artbestämdes, mättes samt att deras allmäntillstånd noterades. För att kunna hantera 

fisken bedövades de med benzocain (5 ml benzocain + 100 ml etanol + 100 liter vatten). Efter 

artbestämning och mätning sattes fisken i väl syresatt vatten från vattendraget för 

återhämtning och släpptes sedan ut nedströms kraftverket. Utöver fiskfångst noterades även 

abiotiska faktorer vid kraftverket. Dessa inkluderade pegeldjup (vattennivå), antal öppna 

spettluckor samt om det förkom något ytspill.  

 

För att utreda om individerna alltid väljer samma flyktväg eller om de kan vara flexibla 

märktes en grupp ålar (N=24) med streamer tags (Model PST transparent polyethylene 

streamer tag 13s, Hallprint, Australia) och släpptes ut ca 500 meter uppströms kraftverket. 

Märkningen pågick mellan 20 september till 10 oktober. Dessa ålar fångades på slumpvis 

utvalda dagar med varierande blockschema.  

 

 

Resultat 
Totalt fångades 126 fiskar i sumparna, varav 112 ålar. Resterande arter fångades i liten mängd 

och utgjordes av abborre (Perca fluviatilis), björkna (Abramis bjoerkna), gös (Sander 

lucioperca), mört (Rutilus rutilus), nors (Osmerus eperlanus) samt en signalkräfta 

(Pacifastacus leniusculus) (Fig. 2). 
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Figur 2. Antal individer av olika arter som fångats i förbipassagen vid Alsters kraftverk i Alsterälven 

hösten 2012. 

 

Flest ålar fångades 27 samt 28 september med 12 respektive 13 ålar per dag, vilket 

sammanlagt uppgick till 22 % av total fångst. 13 av de 42 studiedagarna gav ingen ålfångst 

alls (Fig. 3). Ålarnas längd var 675 – 1070 mm (N=112) och vikten var 300 – 2020 gram 

(N=46). Förutom de infångade ålarna observerades ål i kraftverksdammen framför 

intagsgallret. Av de 112 ålarna återfanns en ål död i ytans sump utan synlig orsak, och det var 

oklart om ålen dog i sumpen eller om den var död redan sedan tidigare. Nio ålar (8 %) hade 

någon form av skada i form av sår på stjärtfenan, skadade mundelar eller var i uppenbart dålig 

kondition. Inga ålar observerades på intagsgallret, varken döda eller levande.  

 

 
 
Figur 3. Fångstdatum samt antal individer av ål som fångats i förbipassagen vid Alsters kraftverk i 

Alsterälven hösten 2012, samt pegeldjup uttryck i meter.  

 

Av de 112 ålarna simmade 70 individer ut genom ytröret (63 %) och 42 individer (37 %) 

genom bottenröret. Ytröret användes mest frekvent oavsett om endast det röret var öppet eller 

om båda rören var öppna. Bottenröret utnyttjades som minst när båda rören var öppna och 
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något mer när endast bottenröret var öppet (Fig. 4). Ålarna visade en preferens för ytröret (χ
2
-

test, p=0,00018), där testet förutsatte att ålarna inte har någon preferens utan att det totala 

flödet avgjorde fångsten och varje behandling (Y, B samt Y+B) förväntades svara för en 

tredjedel av total fångst. 

 

 

Figur 4. Val av flyktväg vid de olika behandlingarna hos samtliga fångade ålar vid Alsters kraftverk i 

Alsterälven hösten 2012, samt förväntade värden.  Förväntade värden baseras på att ålen har noll 

preferens samt att de tre behandlingarna ger lika stora ålfångster.Y+B representerar att båda 

flyktvägarna är öppna.  

 

Merparten (55 %) av ålarna fångades de dagar endast en sump var öppen, vilket motsvarade 

67 % av studietiden. Båda sumparna var öppna under 33 % av tiden, men motsvarade 50 % av 

det totala flödet genom flyktöppningarna och 45 % av den totala fångsten.  Ytröret utnyttjades 

i störst utsträckning oavsett behandling. Av ålarna som fångades när båda sumparna var 

öppna (behandling Y+B) valde 31 individer att simma ut genom ytröret och 19 individer 

valde bottenröret, totalt 50 ålar. Bland ålarna som endast hade ett rör att välja (behandling Y 

eller B) utnyttjades ytans rör av 39 individer och bottenröret av 23 individer, totalt 62 ålar. 
 

Ålen visade ingen flexibilitet vid val av passage (χ
2
-test, p=0,88351) där den förväntade 

fördelningen var samma som observerats för behandling Y+B, då ålen antogs välja det rör den 

helst föredrog vid tillgång till båda rören. Fångstdata från behandling med endast ett 

tillgängligt rör (Y eller B) testades sedan mot referensvärdet (Fig. 5). 
 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Y B Y (Y+B) B (Y+B) 

Faktiskt 

Förväntat 



8 
 

 

Fig 5. Antal ålar fångade vid Alsters kraftverk hösten 2012 vid behandling Y och behandling B, samt 

förväntad fångst vid respektive behandling där förväntad fångst baseras på fångstresultaten från 

behandling Y+B. 

 

Flest ålar (39 %) fångades när nivån i dammen uppströms kraftverket var 4,0 meter (avläst 

pegeldjup). Pegeldjupet 4,0 meter uppträdde mest frekvent (33 % av tiden) jämfört med 

övriga uppmätta pegeldjup. I övrigt varierade antalet fångade ålar kraftigt vid både högt och 

lågt pegeldjup. Av ålarna som vandrade vid pegeldjup 4,0 meter valde 68 % ytröret medan 32 

% valde bottenröret som flyktväg (Fig. 6). 
 

 
 

Figur 6. Pegeldjup samt registrerad ålfångst vid Alsters kraftverk i Alsterälven hösten 2012 fördelat på 

flyktväg. 

 

Av de 24 ålar som märktes med tags hade 75 % ursprungligen fångats i ytröret och 25 % 

ursprungligen i bottenröret (Tabell 1). Sex av de märkta ålarna (25 %) återfångades vid 

kraftverket. Hälften av återfångsterna valde bottenröret och hälften valde ytröret. Tre av dem, 

50 % av återfångsten, valde att byta flyktväg. En ål valde att byta till ytröret, medan två valde 

att byta till bottenröret. Det tog i snitt 4,8 dagar mellan fångst och återfångst. Den ål som bytte 
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från bottenröret till ytröret tog två dagar mellan fångst och återfångst. Av de två som bytte 

från ytröret till bottenröret tog en av dessa åtta dagar mellan fångst och återfångst, den andra 

ålen tog endast en dag på sig och fångades under samma behandling (Y+B) båda gångerna.  
 

Tabell 1. Märkta avser de ålar som märktes med tags under perioden 20 september till 10 oktober 

2012. Återfångst avser de märkta ålar som återfångades i sumparna vid kraftverket. B (botten) och Y 

(ytan) avser den flyktväg ålarna valt vid passage. 

Grupp B Y Totalt 

Märkta 6 18 24 

Återfångster 3 3 6 

 

 

Diskussion 
Rapporten undersöker vilken flyktväg ålen helst väljer vid passage av vattenkraftverk, samt 

om ålen kan vara flexibel i sitt sökande efter en flyktväg. Frågeställningen utgick från (i) att 

ålen föredrar en bottenorienterad passage framför en ytorienterad passage, samt (ii) att ålen 

inte är flexibel i sitt sökande av en passage utan väntar tills en passage på det föredragna 

djupet är tillgängligt. Undersökningen visar att ålen föredrog passage via ytröret oavsett om 

endast ytröret var öppet eller om båda rören var öppna. Val av flyktväg var identisk för de 

olika scenarierna och ålen var således inte flexibel i sitt sökande efter flyktväg.  

 

Vid tidigare försök både vid Alsters kraftverk och vid andra kraftverk har ålen föredragit en 

bottenorienterad passage (Calles et al., 2010b, Gosset et al., 2005). Anledningen till att 

resultaten från 2012 motsäger tidigare studier är oklar, men skulle kunna bero på ändrad drift 

av kraftverket, turbulens i kraftverksdammen eller starkt fluktuerande vattennivå i 

kraftverksdammen. Vattnet i kraftverksdammen var mycket turbulent vid ytan under 2012 och 

bedömdes som en möjlig orsak till att flest ålar simmade ut genom ytröret, då det ständigt 

kom upp vattenströmmar från botten strax framför intagsgallret. Ål observerades ofta i dessa 

strömmar och tycktes driva omkring utan kontroll. Tidigare hydrauliska kartläggningar vid 

Alsters kraftverk visar dock att vattnet även då var mycket turbulent men att ålen då föredrog 

bottenpassagen (Calles et al., 2010b). Vattenströmmarna kan påverkas av driften av 

kraftverket, men ingenting i driften tyder på att vattnet skulle vara mer turbulent under 2012 

än 2010. Under perioden 4 september till 15 oktober 2010 gick kraftverket för fullt, förutom 

ett tillfälligt avbrott mellan 7 och 15 september, och gick på 95 % av full kapacitet. Under 

2012 låg produktionen på 60 - 69 % mellan 4 till 28 september, och därefter kring 84 %. Då 

effekt och flöde genom maskinen är i stort sett proportionellt, betyder detta att vattenflödet till 

turbinintaget var större under 2010 (Ulf Levein, muntligen). Baserat på endast driften av 

kraftverket borde ålen ha haft större möjlighet att välja det rör den föredrar under 2012. I brist 

på hydrauliska undersökningar går det dock inte att säga helt säkert om körningen av 

kraftverket har påverkat vattenströmmarna eller om det främst är vattenhastigheten som 

påverkats, och om ålen på grund av detta inte kunnat söka efter en flyktväg vid botten i lika 

hög utsträckning som vid ytan. Eftersom vattentillförseln från båda rören var god under 

studieperioden, samt att både ålar och andra fiskar hittade ut genom bottenröret, borde det 

avvikande resultatet inte bero på att ålen helt har hindrats från att ta sig in i bottenröret. 

 

För att ålen ska vandra tillbaka havet måste den ha gått över från gulålsstadiet och ha 

utvecklats till en blankål. Övergången från gulål till blankål styrs troligtvis av ökad 

konduktivitet i vattnet, minskad temperatur och kortare fotoperiod (Durif et al., 2008). Den 



10 
 

tidpunkt då ålen sedan påbörjar sin vandring mot havet styrs av bland annat 

vattentemperaturen, fotoperioden, nederbörd, vind och vattenhastighet (Breukelaar et al., 

2009). Vid studier av ålens beteende vid ett kraftverk kan det vara av stor betydelse just vilka 

dagar vandringen till havet pågår, och vilka faktorer som styr denna vandring (Breukelaar et 

al., 2009). Om en stor andel av de vandrande ålarna anländer under några få dygn, och denna 

tidpunkt kan förutspås, kan man koncentrera insatser för förbättrad passage till kortare 

perioder. En sådan insats kan vara att stänga ner driften av kraftverket under dessa dagar, 

vilket skulle kunna bidra till att stora mängder ål kan ta sig förbi kraftverket oskadda. I 

Alsterälven har flest ålar tidigare fångats under maj-juni samt september (Calles et al., 2010). 

Under hösten 2012 fångades flest ålar under 27 och 28 september. Dessa två dagar svarade för 

22 % av den totala ålfångsten, en inte helt obetydlig mängd, och inföll då endast ytröret var 

öppet. Information om rådande väderförhållande vid tillfället saknas, men spelar antagligen en 

stor roll i dessa fångsttoppar. Tidigare studier vid Alsters kraftverk visar att fångsttoppar 

under 1-2 dagar förekommit under september, oktober samt november (Calles et al., 2010).  

 

Ökad nederbörd, vind och vattenhastighet gör vattnet turbulent vilket ålen utnyttjar som skydd 

från predatorer (Durif et al., 2008). Studier visar att ålen är som mest aktiv på natten och vid 

turbulent vatten, samt att den undviker artificiellt ljus. Vidare fångas störst mängder ål vid 

halvmånens sista kvarter innan nymånen (Tesch, 2003). Det finns därför anledning att tro att 

ålens vandringsbeteende styrs av månens cykler, och att dess aktivitet är som störst när månen 

är mörk och ljusinstrålningen därmed är som lägst. Enligt Tesch (2003) kan det dock vara 

flera faktorer i samband med månens fas som påverkar ålens beteende, däribland jordens 

magnetfält. Boubée (2001) och Haro (2003) menar att turbulensen i vattnet är mer viktig och 

kan inte finna något samband med månens cykler. Det har också visat sig att ålen ofta 

påbörjar sin vandring på hösten i och med höga flöden och hög vattenhastighet (Behrmann-

Godel & Eckmann, 2003). Under hösten 2012 följde ålen inte månens cykler då 

fångsttopparna under 27 och 28 september inträffade under tilltagande fullmåne och 

fullmånen inföll strax där efter, den 30 september. En möjlig förklaring till att det uppmättes 

en fångsttopp strax före fullmåne är att vattnet kan ha varit tillräckligt turbulent och grumligt, 

vilket minskar ljusinstrålningen, att vattenhastigheten i älven var hög, eller en kombination av 

dessa faktorer.  

 

Under 2012 mättes även pegeldjupet (vattendjupet) vid kraftverksdammen dagligen. 

Pegeldjupet kan fluktuera av olika anledningar, så som driften av Alsters kraftverk samt 

kraftverk uppströms Alster, och nederbörd. Även vattnets densitet samt lufttrycket kan 

påverka vattenståndet, men det är oklart om dessa faktorer ger utslag vid visuella mätningar. 

Det pegeldjup som förekom mest frekvent var 4,0 meter, vilket uppmättes under en tredjedel 

av studieperioden och då främst under början av september.  Under de perioder som 

vattendjupet uppgick till 4,0 meter fångades stora mängder ål (39 %), vilket också förväntas 

när det pegeldjupet är så frekvent förekommande. Detta var inte maxdjup utan både högre och 

lägre värden noterades. Högre vattennivå, upp till fem meter, noterades i slutet på 

studieperioden vilket sammanföll med kraftigare nederbörd. Nivån i dammen varierade då 

kraftig på grund av att spettluckorna vid kraftverket öppnades för att undvika översvämning. 

Störst variation uppmättes mellan 8 oktober och 9 oktober där vattennivån skiljer sig med hela 

2,8 meter. Redan under 27 och 28 september, som bidrog med säsongens fångsttoppar, 

varierade nivån i dammen mellan 3,8 meter respektive 4,8 meter. Det innebär variation av en 

hel meters amplitud under endast två dagar. Under den senare perioden med mycket 

varierande vattendjup fångades få ålar jämfört med i början av studieperioden, vilket kan bero 

på att de simmade ut genom de öppna luckorna, av ett stört flöde genom rören på grund av 

varierande vattendjup eller att de flesta vandringsbenägna ålarna redan passerat kraftverket 
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vid denna tidpunkt. Tidigare forskning motsäger dock att ålen simmat ut genom 

spettluckorna. Ål fångad vid Gapern under 2010 radiomärktes och släpptes ut uppströms 

Alsters kraftverk. Ingen av de radiomärkta ålarna simmade då ut genom de öppna 

spettluckorna (Calles et al., 2010b). Vid undersökningen 2010 fångades dessutom stora 

mängder ål även under november, vilket antyder att det hade kunnat finnas vandringsbenägen 

ål i Alsterälven även i slutet av studieperioden i oktober 2012. Min undersökning visar att det 

inte finns något uppenbart samband mellan högt vattenstånd i kraftverksdammen och stora 

mängder ål. Vid framtida studier hade det varit intressant att mäta även vattenflödet i älven 

för att se om det finns något samband mellan vattenflödet, vattenståndet och mängden fångad 

ål.   

 

Bland de fångade ålarna hade endast nio individer (8 %) någon form av skada eller upplevdes 

vara i dålig kondition. De vanligaste skadorna var skadade mundelar eller sår på stjärtfenan. 

Det är oklart hur dessa skador och sår har uppkommit. Ålarna som var i dålig kondition var 

väldigt smala i förhållande till sin längd och upplevdes som svaga. Då sumparna vittjades 

varje dag är det mindre sannolikt att tiden i sumpen har bidragit till att ålarnas kondition 

försämrades. Inga ålar observerades på intagsgallret, varken döda eller levande, och en ål 

återfanns död i ytlådan utan synbar dödsorsak. De radiomärkta ålarna från 2010 visar att inga 

ålar tog sig in i turbinerna genom intagsgallret, utan samtliga passerade kraftverket genom 

flyktvägarna eller blev kvar uppströms kraftverket (Calles et al., 2010b). Låg andel skadade 

eller döda ålar visar att lösningen och att transporten i rören i sig inte orsakar skador, samt att 

intagsgallret tillsammans med flyktvägarna skapar goda möjligheter för ålen att överleva vid 

vattenkraftverket. Däremot tycks ålen överlag stanna kvar länge uppströms kraftverket innan 

de simmar ut genom något av rören, vilket kan vara problematiskt eftersom det försenar ålen 

och leder till ökad risk för predation och sjukdomar.  

 

Ålarna som märktes (N=24) släpptes ut cirka 500 meter uppströms för att studera om de valde 

samma väg vid återfångst. Försöket gav 25 % återfångst. Då ålarna endast märktes med 

streamer tags, vilket inte är radiosändare, går det inte med säkerhet att säga vad som hänt med 

resterande individer. Det är även värt att notera att antalet märkta ålar är mycket lågt, vilket 

påverkar slutresultatet negativt. En svaghet i studien är att försöket pågick under en kort 

period och att arbetet med att märka ålarna inte påbörjades förrän 20 september.  

 

När ålar hanteras på detta sätt i och med märkningen och sätts ut uppströms fångstplatsen 

händer det ibland att ålen väljer att avbryta eller fördröja sin vandring (Calles et al., 2010b, 

Gosset et al., 2005). Ålen kan också välja att simma tillbaka uppströms, för att eventuellt 

senare fortsätta sin vandring nedströms (Behrmann-Godel & Eckmann, 2003). Vid försöket i 

Alsterälven 2012 sattes de märkta ålarna ut mellan 20 september och 10 oktober. Om ålarna 

valt att tillfälligt avbryta sin vandring för att fortsätta vid ett senare tillfälle kan dessa ha 

missats då studietiden som analyseras endast sträckte sig till 15 oktober. Vid denna tidpunkt 

var det fortfarande plusgrader utomhus och baserat på tidigare studier (Calles et al., 2010b) 

kan ålen kan mycket väl ha fortsatt vandra till havet även efter 15 oktober. Den sista 

återfångsten gjordes 5 oktober, därefter uppträdde inga fler märkta ålar. Det går inte att dra 

några slutsatser om ålens flexibilitet eftersom endast ett fåtal av de märkta ålarna 

återfångades, men av de sex individer som återfångades gick tre individer ut i motsatt flyktväg 

i jämförelse med första passagetillfället. På grund av det låga antalet återfångster går det inte 

att se något mönster i ålarnas beteende samt utröna om detta var ett aktivt val eller slumpen.  

 

Vid denna undersökning gjordes inga försök att fånga all nedströms vandrande ål, utan syftet 

låg endast i att studera de ålar som valde att passera kraftverket via flyktvägarna. Det är därför 
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oklart hur stor del av den totala mängden vandrande ål som faktiskt fångades vid kraftverket. 

Med hänsyn till tidigare studier då ål i Alsterälven radiomärktes och att ingen av de ålarna tog 

sig förbi kraftverket genom spettluckor eller ytspillet kan man anta att en stor del av de 

vandrande ålarna fångades i sumparna. Problematiken i studien består dock då det inte går att 

göra ett antagande kring vilken flyktväg ålen föredrar som gäller för hela populationen i 

Alsterälvens vattensystem, utan endast för de ålar som fångades under studien.  

 

Resultatet från försöket 2012 skiljer sig från tidigare studier vid Alsters kraftverk. Tidigare år 

har ålen visat en tydlig preferens för bottenröret, men nu föredrog ålen en ytorienterad 

passage. Resultaten visar också att ålen inte var flexibel i sitt sökande efter passage. Ålen är 

en bottenorienterad fisk och förväntas därför välja den flyktväg som är lokaliserad nära 

botten. Få studier har utförts där ålens flyktbeteende undersöks, men de undersökningar som 

finns visar att ålen föredrar en bottenorienterad passage (Calles et al., 2010b, Gosset et al., 

2005). Det faktum att ålen under 2012 valt att vandra via ytröret visar att ett sådant antagande 

inte alltid är korrekt. Resultaten tyder också på att ålen väntar på att kunna passera via den 

flyktväg som den föredrar, istället för att leta efter en annan flyktväg. Baserat på resultaten 

kan man anta att även fiskvägar vid vattenytan, anpassade för laxsmolt, kan utnyttjas av ål 

men några definitiva slutsatser går inte att dra från en så kort period. Det går endast att 

spekulera kring anledningen till varför resultatet motsäger tidigare forskning, men det står helt 

klart att flyktvägarna vid Alsters kraftverk utnyttjas till stor del och att de upplevs som en bra 

lösning för ålen. Studien visar att det finns goda skäl att anlägga flyktvägar både vid ytan och 

vid botten vid de kraftverk där det är praktiskt möjligt. 
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