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Sammanfattning
Många vattendrag i Europa är påverkade av mänskliga aktiviteter som jordbruk,
skogsbruk, vattenkraft och annan industriell verksamhet. Vattenkraftens effekter på
vandrande fiskarter har varit kända sedan länge och man har arbetat med fiskvägar
för uppströmspassage i flera hundra år. Ett problem som då inte beaktats är att fisken
både måste ha tillgång till habitat för reproduktion och uppväxt, samt att de även
måste kunna passera samma vandringshinder vid nedströmsvandringen. Modern
rehabilitering av reglerade vattendrag beaktar dock både fiskens behov av fria
vandringsvägar och tillgång på lämpligt habitat.
Budgeten för åtgärdsarbetet är oftast begränsad och man behöver därför prioritera.
Dessutom kan åtgärdsarbetet ta lång tid och det är därför angeläget att börja med de
objekt som är speciellt angelägna. Det är inte alltid självklart hur en sådan prioritering
skall ske och för att ordningen för åtgärdsarbetet ska vara tydlig och arbetet kunna
utföras kostnadseffektivt kan det vara till stor hjälp att använda någon form av
verktyg. Det är dock viktigt att välja rätt verktyg och vid valkriterierna bör man
beakta hur verktyget värderar och prioriterar åtgärdsnyttan. Slutligen kommer ett
sådant verktyg alltid vara en förenkling av verkligheten och man bör således låta det
utgöra en del av ett beslutsunderlag som kompletteras med annan information.
Gavleån ligger i Gästrikland och dess huvudfåra utgörs av en 30 km lång sträcka med
62 meters fallhöjd mellan Storsjön och mynningen i Bottenhavet. Det finns åtta
kraftverk längs denna sträcka, men inga fiskpassager. Därför är i dag bara de nedersta
2 km av ån tillgängliga för fiskarter som vandrar upp från havet för reproduktion,
tillväxt och övervintring. Större delen av strömsträckorna i Gavleåns huvudfåra är
indämda av kraftverken och ån har länge ansetts ha låga naturvärden. I takt med att
den allmänna miljömedvetenheten har ökat och ny lagstiftning som Ramdirektivet för
vatten (2000/60/EG) och Ålförordningen (1100⁄2007⁄EC) har ställt högre krav på
rehabilitering av påverkade vattendrag har dock även Gavleåns potential diskuterats.
Till följd av detta har ägaren av de flesta kraftverken i Gavleån, Gävle Kraftvärme
AB, tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg, Gävle kommun och
Naturskyddsföreningen beslutat att utreda åtgärdspotentialen för Gavleån inom
ramen för projektet ”Återställande av fiskvandring i Gästrikland”. Utredningen består
i en fiskeribiologisk och teknisk analys av problemen för migrationsberoende
fiskarter och deras situation i dag, samt vilka mål som kan uppnås om de rätta
åtgärderna tas. Grundläggande frågor som projektet försökt besvara är ”Vilka
åtgärder behövs för att rehabilitera Gavleån för vandrande fiskarter, var gör åtgärder
god naturvårdsnytta och kan kostnads- och energismarta lösningar implementeras
som inte äventyrar vattenkraftsproduktionen?”
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Gavleån och dess biflödens morfologiska status och fisksamhällenas sammansättning
har inventerats och redovisas i delrapporten ”Återställande av fiskvandring i
Gästrikland - Fisksamhällen, habitattillgång och rehabiliteringspotential i Gavleån”.
Innevarande rapport utgör den andra delrapporten och sätter resultaten från
provfisken och biotopkarteringen i ett åtgärdssammanhang och värderar
åtgärdsnyttan med hjälp av olika prioriteringsverktyg. Slutligen används detta
underlag för att rekommendera åtgärdsprogram som syftar till att långsiktigt och
hållbart förvalta Gavleåns värden från såväl biologiska, samhällsekonomiska, sociala
och kulturella perspektiv utan att allvarligt försämra förutsättningen för
vattenkraftproduktion vid åns kraftverk.
I ett första steg har vi bedömt vilka möjligheter som finns till att återskapa
uppströms- och nedströmspassage för fisk vid kraftverken. Dessutom har dagens
habitattillgång utretts och potentialen för habitatrestaurering värderats. I nästa steg
har resultaten från biotopkartering och provfisken använts för att med hjälp av
modeller och prioriteringsverktyg analysera vilken effekt åtgärderna förväntas ha på
fiskbestånden. Detta har först studerats för hela fisksamhället utifrån tillgång och
lokalisering
av
strömmande
habitat
samt
förekommande
fiskarters
vandringsbenägenhet, skyddsvärde och kraftverkens fallhöjd som ett grovt mått på
åtgärdens komplexitet och därtill hörande åtgärdskostnad. Därefter har en liknande
analys på åtgärdsnyttan genomförts för Gavleåns havsöringspopulation, där resultatet
presenteras i form av förväntat antal återvändande havsöringhonor till de olika
delsträckorna förutsatt att både uppströms- och nedströmspassage åtgärdas. Slutligen
testades två scenarier grundat på dagens habitattillgång respektive motsvarande
tillgång efter en omfattande habitatrestaurering.
Prioriteringsverktygen och resultaten från provfisken och bitopkartering visar främst
att åtgärdsnyttan för vandrande strömlevande fiskarter är störst vid kraftverken i
Gavleåns nedre och övre delar, eftersom det är här det i dag finns skyddsvärda
fiskarter samt kvarvarande strömmande habitat, som dock är i stort behov av
biotopåterställning. Troligen har det historiskt sett aldrig funnits möjlighet till
fiskvandring längre än till de första strida strömsträckorna med fallhöjd i nedre
Gavleån för svagsimmande arter, och endast lax, havsöring, nejonöga och ål har nått
längre i ån. Det finns inte belagt att lax eller havsöring nått högre upp i Gavleån än
strax uppströms Mackmyra-området.
I mitten av ån saknas i dag såväl strömmande habitat som skyddsvärda fiskarter. De
historiska strömsträckorna är idag stort sett överdämda av dammar i denna del av
Gavleån. Dessutom har kraftverken där störst fallhöjd och produktion, vilket i
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kombination med svårigheter att anlägga åtgärder gör att dessa får en låg prioritet. Vi
har utifrån dessa resultat identifierat två prioriterade åtgärdspaket.
Högst åtgärdsprioritet får Gavleåns nedre delar på sträckan från havet till Tolvfors
kraftverk, dvs. återskapad uppströms- och nedströmspassage vid Strömsborgs och
Strömdalens kraftverk. Åluppsamlingen av från havet uppvandrande ålyngel måste
ske med bästa i dag tillgängliga teknik (BAT), vilket efter att fiskvägar anlagts vid
Strömsborg och Strömdalen lämpligen sker vid Tolvfors kraftverk.
Dessutom behövs habitatrestaurering längs hela sträckan inklusive torrfåran vid
Tolvfors kraftverk. För att åtgärderna vid Strömsborgs och Strömdalens kraftverk
ska få maximal effekt behöver ett omfattande återställningsarbete ske också av
biflödet Kungsbäcken. Fokus för åtgärdsarbetet i detta område ligger på diadroma
arter som vandrar upp i Gavleån från havet för reproduktion, födosök samt
övervintring, t.ex. ål, lax, flodnejonöga, öring och sik.
Näst högst åtgärdsprioritet får Gavleåns övre delar på sträckan från Åbyfors
kraftverk till Storsjön, vilket innebär passagefrämjande åtgärder och
habitatrestaurering vid dammen i norra fåran vid Hälleströmmens kraftverk och vid
Forsbacka kraftverk. För att åtgärderna vid Hälleströmsdammen och Forsbacka
kraftverk ska få maximal effekt behöver ett omfattande återställningsarbete ske av
norra fåran vid Mackmyra (av vissa kallad Hälleströmmen) samt i Spikåsbäcken som
mynnar nedströms Mackmyra kraftverk. Sannolikt behövs även en åtgärd för
nedströmspassage från Hälleströmmens kraftverk till Hälleströmmen. Fokus för
åtgärdsarbetet i detta område ligger på potamodroma arter som vandrar mellan
Gavleån, Hälleströmmen och Spikåsbäcken, samt arter som vandrar till och från
Storsjön, t.ex. ål, öring, lake, harr och gös. Speciellt högt prioriterad är den blankål
som vandrar ut från Storsjön och som bör samlas in vid Forsbacka kraftverk för
transport nedströms förbi de övriga sju kraftverken. Inga passagefrämjande åtgärder
bedöms således i dag vara motiverade vid Tolvfors, Prästforsen, Åbyfors och
Mackmyra kraftverk, medan endast en nedströmspassage behövs vid Hälleströmmens
kraftverk.
Arbetet att ta fram ett beslutsunderlag för åtgärdsarbete kan vara omfattande, men
väger man denna kostnad mot kostnaderna för att genomföra åtgärder utan att veta
om något åtgärdsbehov finns, hur åtgärderna bör utformas och var de ger störst
nytta, är det välinvesterade pengar. I åtgärdsarbetet som helhet utgör kostnader för
förstudie och uppföljning en liten andel, i synnerhet om man tar i beaktande
kostnader för felaktigt utformade och placerade i åtgärder i avsaknad av
beslutsunderlag. I framtiden kommer väl genomförda åtgärdsprojekt öka acceptansen
både för naturvård och vattenkraft.
5

6

Innehållsförteckning
Bakgrund ......................................................................................................................................... 9
Introduktion .................................................................................................................................... 9
Material och metoder ................................................................................................................... 13
Gavleån...................................................................................................................................... 13
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential ......................................................................... 13
Verktyg för åtgärdsprioritering ................................................................................................. 15
Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder .................................................................. 16
Verktyg 2 – Populationsmodell för anadrom laxfisk ............................................................. 20
Resultat ......................................................................................................................................... 23
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential ......................................................................... 23
Strömsborg (Krv 1) ................................................................................................................ 23
Strömdalen (Krv 2) ................................................................................................................ 27
Tolvfors (Krv 3) ...................................................................................................................... 31
Prästforsen (Krv 4)................................................................................................................. 34
Åbyfors (Krv 5) ....................................................................................................................... 36
Mackmyra (Krv 6) .................................................................................................................. 39
Hälleströmmen (Krv 7) .......................................................................................................... 42
Forsbacka (Krv 8) ................................................................................................................... 46
Verktyg för åtgärdsprioritering ................................................................................................. 51
Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder .................................................................. 51
Verktyg 2 – Populationsmodell för diadrom laxfisk .............................................................. 56
Diskussion...................................................................................................................................... 59
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential ......................................................................... 59
Verktyg för åtgärdsprioritering ................................................................................................. 59
Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder .................................................................. 60
Verktyg 2 – Populationsmodell för anadrom laxfisk ............................................................. 62
Slutsatser och rekommenderade åtgärdspaket ............................................................................ 63
Åtgärdspaket 1 - Gavleåns nedre delar ..................................................................................... 64
Åtgärdspaket 2 - Gavleåns övre delar ....................................................................................... 65
Om värdet av beslutsunderlag och uppföljning ........................................................................ 66
Finansiering ................................................................................................................................... 66
Referenser ..................................................................................................................................... 67

7

8

Bakgrund
Kalle Gullberg vid Länsstyrelsen Gävleborg har varit huvudansvarig för projektet
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provfiske och biotopkartering. Olle Calles och Stina Gustafsson vid Karlstads
universitet har ansvarat för analys, rapportskrivande, och framtagande av
prioriteringsverktyg. Samtliga författare har bidragit till arbetets planering och
genomförande.
Från Gävle Kraftvärme AB och Gävle Energi har Inger Lindbäck, Torbjörn
Bengtsson och Marita Alsholt på ett avgörande sätt bidragit till projektets
genomförande. Ronny Wallström har bistått med information om kraftverken.
Gävle kommun AME och Pär Granström, Gävle kommun, Kultur och Fritid har
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Introduktion
Många vattendrag i Europa är påverkade av mänskliga aktiviteter som jordbruk,
skogsbruk, vattenkraft och annan industriell verksamhet. Dessa aktiviteter har
inneburit en omfattande miljöpåverkan vars effekter inte alltid varit lätta att
identifiera och härleda och åtgärdsarbetet har i vissa fall varit begränsat.
Vattenkraftens effekter på vandrande fiskarter har varit känt sedan länge och man har
arbetat med fiskvägar för uppströmspassage i mer än hundra år (Calles et al., 2013c;
Clay, 1995). Ett problem har varit att dessa åtgärder sällan utvärderats och i många
fall har därför funktionen varit okänd och ofta undermålig (Montén, 1988).
Ytterligare problem som inte beaktats är att fisken både måste ha tillgång till habitat
för reproduktion och uppväxt (Nilsson et al., 2005), samt att de även måste kunna
passera samma vandringshinder vid nedströmsvandringen (Calles et al., 2013c).
Historiskt har man främst byggt tekniska fiskvägar vid vandringshinder, dvs sådana
som i dagligt tal kallas för laxtrappor och är byggda av betong och/eller trä. Som
namnet illustrerar var de främst till för att möjliggöra passage för vuxen laxfisk, vilket
inneburit att svagsimmande fiskarter och små individer i de flesta fall inte klarat av att
simma genom dem (Calles & Greenberg, 2005). Man har dock insett att
passagefrämjande åtgärder behöver fungera för alla fiskarter och livsstadier som
kunnat passera aktuell plats innan mänsklig påverkan och man har därför alltmer
övergått till att bygga naturlika fiskvägar (Calles et al., 2012). I dag är naturlika
fiskvägar därför den vanligast förekommande fiskvägstypen i Sverige (muntligen,
Johan Kling, Havs- och Vattenmyndigheten). Om naturlika fiskvägar anläggs med
rätt utformning och på rätt plats har man sett att det inte bara kan passera många
9

fiskarter och individstorlekar, utan att dessa fiskvägar även utgör habitat för fisk och
bottenfauna (Calles & Greenberg, 2007; Gustafsson et al., 2013).
Eftersom man i de flesta fall har en begränsad budget för åtgärdsarbete behöver en
prioritering ske. Dessutom kan åtgärdsarbetet ta lång tid och det är därför viktigt att
börja med de objekt som är speciellt angelägna. Det är inte alltid självklart hur en
sådan prioritering skall ske och för att åtgärdsarbetet ska vara tydligt och kunna
utföras kostnadseffektivt kan det vara till stor hjälp att använda någon form av
verktyg. Det är dock viktigt att inse att man måste välja rätt verktyg och vid
valkriterierna bör man beakta hur verktyget värderar och prioriterar åtgärdsnyttan.
Slutligen kommer ett sådant verktyg alltid vara en förenkling av verkligheten och man
bör således låta det utgöra en del av ett beslutsunderlag som kompletteras med annan
information.
Det finns ett begränsat urval av verktyg för prioritering av åtgärdsarbete i vattendrag
med mänsklig påverkan. Exempel på sådana verktyg finns från USA (Washington
Department of Fish and Wildlife, 2000), Österrike (Mader & Maier, 2008) och Italien
(Pini Prato, 2007; Pini Prato et al., 2011). Den österrikiska modellen värderar
vattendragens ekologiska status, kostnads-nyttoaspekten av föreslagen åtgärd och
avståndet mellan vandringshinder (Mader & Maier, 2008). Den italienska modellen
har ett liknande angreppssätt och väger också in avståndet mellan vandringshinder
och åtgärdskostnaden, men tar även hänsyn till de förekommande arternas
hotklassning och vandringsbenägenhet (Pini Prato, 2007; Pini Prato et al., 2011). Det
nordamerikanska ”fiskpassageprioriteringsindexet” tar i stort sett hänsyn till samma
faktorer, men värderar endast nyttan för salmonider (Washington Department of
Fish and Wildlife, 2000). Ytterligare en metod för att värdera åtgärdsnyttan för
salmonider har tagits fram av Kjell Leonardsson vid SLU och har använts inom flera
projekt där man ställt upp hypotetiska åtgärdsscenarier och modellerat hur
populationerna av lax och havsöring utvecklas till följd av dessa (Kriström et al., 2010;
Leonardsson et al., 2010; Lundqvist et al., 2008).
Gavleåns avrinningsområde utgörs av ett övervägande skogsbeklätt område i östra
Dalarna och västra Gästrikland som sedan övergår i odlade marker kring Storsjön
och längs den sista nedre delen av avrinningsområdet. Själva Gavleån utgörs av en 30
km lång sträcka med 62 meters fallhöjd mellan Storsjön och mynningen i
Bottenhavet. Historiskt sett har ål kunnat vandra högt upp i avrinningsområdet, lax
och möjligen havsöring till Mackmyraområdet, medan svagsimmande arter med
största sannolikhet stoppats av naturliga strömsträckor med fall relativt nära
mynningen till havet (Andersson et al., In prep). Historiskt sett har det i Gavleån
funnits ett flertal forsar och branta partier, varav några idag är överdämda.
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Det finns i dag åtta kraftverk längs den 30 km långa sträcka där ån benämns Gavleån,
men inga åtgärder för att möjliggöra fiskpassage. Därför är i dag bara de nedersta 2
km av ån tillgängliga för fisk som vandrar upp från havet och denna del av ån går
dessutom genom Gävle tätort och nedersta delen är starkt kanaliserad. I dag är större
delen av strömsträckorna i Gavleåns huvudfåra indämda av kraftverken och ån har
länge ansetts ha låga naturvärden. I takt med att den allmänna miljömedvetenheten
har ökat och ny lagstiftning som Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och
Ålförordningen (1100⁄2007⁄EC) har ställt högre krav på rehabilitering av påverkade
vattendrag har dock även Gavleåns potential diskuterats. Till följd av detta har ägaren
av de flesta kraftverken i Gavleån, Gävle Kraftvärme AB, tillsammans med
Länsstyrelsen i Gävleborg och Naturskyddsföreningen beslutat att utreda
åtgärdspotentialen för Gavleån inom ramen för projektet ”Återställande av
fiskvandring i Gästrikland”. Utredningen består i en fiskeribiologisk och teknisk
analys av problemen för migrationsberoende fiskarter och deras situation i dag samt
vilka mål som kan uppnås om de rätta åtgärderna tas. De mer specifika frågorna som
projektet sökt svaren till är:
 Vilka förutsättningar finns för åtgärder vid kraftverken längs Gavleån?
 Vilka vandrande fiskarter finns i, och i anslutning till, Gavleån? Finns det fler
arter än lax, havsöring och ål vid första vandringshindret från havet (vid
första/nedersta kraftverket) i behov av fria vandringsvägar?
 Finns det några potentiella reproduktionsområden för arter som kan migrera
uppströms
i
vattendraget?
Skulle
habitattillgången
öka
efter
rehabilitering/restaurering?
 Vilka arter i Storsjön är i behov av fria vandringsvägar för att nå nedströms
belägna strömsträckor och havet?
 Vilka åtgärder behövs för att rehabilitera Gavleån, vilka gör störst nytta var
och kan kostnads- och energismarta lösningar implementeras för att inte
äventyra vattenkraftsproduktionen?
Gavleån och dess biflödens morfologiska status och fisksamhällenas sammansättning
har inventerats och redovisas i rapporten ”Återställande av fiskvandring i Gästrikland
- Fisksamhällen, habitattillgång och rehabiliteringspotential i Gavleån (Gullberg et al.,
2015). Innevarande rapport sätter in dessa resultat i ett åtgärdssammanhang och
värderar åtgärdsnyttan med hjälp av olika prioriteringsverktyg. Slutligen används detta
underlag för att rekommendera åtgärdsprogram som syftar till att långsiktigt och
hållbart förvalta Gavleåns värden från såväl biologiska, samhällsekonomiska, sociala
och kulturella perspektiv utan att allvarligt försämra förutsättningen för
vattenkraftproduktion vid åns kraftverk.
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Material och metoder
Gavleån
Gavleåns avrinningsområde utgörs av ett knappt 2500 km2 stort huvudsakligen
skogsbeklätt område i östra Dalarna och västra Gästrikland. Gavleån utgörs av en 30
km lång sträcka med 62 meters fallhöjd mellan Storsjön och mynningen i
hamnområdet i Inre Fjärden i centrala Gävle. Ett kort stycke ut i Inre fjärden mynnar
även Testeboån och de två vattendragen har således ett gemensamt utlopp i Yttre
fjärden i Gävlebukten, Bottenhavet.
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential
I Gavleån finns åtta kraftverk som i ordning med början från havet är: Strömsborg
(Krv 1), Strömdalen (Krv 2), Tolvfors (Krv 3), Hagaström (Krv 4), Åbyfors (Krv 5),
Mackmyra (Krv 6), Hälleströmmen (Krv 7) och Forsbacka (Krv 8)(Figur 1). Längs
denna sträcka mynnar de fyra biflödena Kungsbäcken och Tickselbäcken (mellan 2
och 3), Stabäcken (mellan 3 och 4) och Spikåsbäcken (mellan 5 och 6). Ån är
mestadels lugnflytande men på vissa ställen finns strömmande sträckor. Dammarna
vid kraftverken har överdämt flera tidigare strömmande områden och
fallhöjdsprofilen ger idag ett ”trappstegsliknande” utseende längs en stor del av
sträckan. Av kraftverken i Gavleån, ägs de översta sju av Gävle Kraftvärme AB och
det nedersta ägs av Gävle kommun och arrenderas av Nilsson Kraft. Information om
kraftverken har samlats in på följande sätt:
 Platsbesök med kartering vid flera tillfällen
 Visuell besiktning
 Information från ”Info om svensk vattenkraft” (http://vattenkraft.info/)
 Granskning av flygfoton och topografiska kartor
 Uppföljande och klargörande diskussion med företrädare för ägaren Gävle
Kraftvärme AB
 Genomgång av markägarförhållanden, översiktsplan, stadsplanering,
kulturmiljövärden etc med företrädare för flera förvaltningar och enheter på
Gävle kommun och Länsstyrelsen.
Vid platsbesöken har kraftverken och dess omgivningar granskats för att bedöma
åtgärdsbehov och vilka möjligheter och begränsningar som finns för olika åtgärders
uppförande. Åtgärdsbehov har främst bedömts för uppströmspassage,
nedströmspassage och flödesregim. För samtliga kraftverk har passageåtgärder
föreslagits och i samtliga fall har man i första hand föreslagit åtgärder med så säker
och bred funktion som möjligt.
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Figur 1. Gavleån mellan Storsjön och havet och de åtta kraftverken längs sträckan.

För uppströmspassage har i första hand uppförandet av naturlika fiskvägar beaktats,
för att åstadkomma dels passagemöjligheter för så många fiskarter som möjligt och
dels för att åtgärden även ska återskapa strömmande habitat som kompensation för
det habitat som förstörts vid utbyggnad (Calles et al., 2012; Gustafsson et al., 2013). I
andra hand har vertikala slitsrännor föreslagits om naturlika fiskvägar av någon
anledning inte bedömts som möjliga att uppföra. För nedströmspassage har enbart
fysiska avledare med förbipassage förslagits och avledartypen har då bestämts av
respektive kraftverks egenskaper. Slutligen har, i de fall när sträckor med olämplig
vattenföring påträffats, nyttan och möjligheterna med en förändrad vattenföring
bedömts på plats.
Verktyg för åtgärdsprioritering
För att utreda olika sätt att prioritera åtgärder i Gavleån med biflöden har insamlad
kraftverksdata kombinerats med information om fisksamhällets sammansättning och
strömmande habitats lokalisering och karaktär (Gullberg et al., 2015). För att utreda
vilka åtgärder som är högst prioriterade har denna information kombinerats och
analyserats med hjälp av två verktyg:

1. ”Åtgärdsprioriteringindex för vattenkraftverk och fisk” (Pini Prato, 2007; Pini
Prato et al., 2011)
2. Populationsmodell för lax i reglerade vattendrag (Leonardsson et al., 2010)
För att bedöma nyttan av olika typer av åtgärder krävs ett gediget bakgrundsmaterial,
vilket projektet ”Fiskvandring i Gästrikland” haft som mål att samla in. Provfisken
och biotopkartering har dokumenterat vilka arter som finns i ån i dag, ungefärliga
numerär och när deras vandringsperioder infaller (Gullberg et al., 2015).
Genomgången av kraftverken illustrerar vilka åtgärder som är möjliga och mest
lämpliga för att åstadkomma fria vandringsvägar för förekommande arter och
livsstadier. Den huvudsakliga frågan som användandet av ovan nämnda verktyg
bidragit till att besvara är: Vilka åtgärder är motiverade och högst prioriterade från ett
biologiskt perspektiv? Följdfrågan är hur komplicerade de mest fördelaktiga
åtgärdsscenarierna förväntas vara? För att utreda detta har vi valt att använda två
olika verktyg med olika fokus. Det ena fokuserar på fiskarternas skyddsvärde och
vandringsbenägenhet å ena sidan och åtgärdens komplexitet mätt som fallhöjd å
andra sidan. Det andra verktyget predikterar storleken på en laxfiskpopulation utifrån
parametrar som antal kraftverk, deras passerbarhet och habitatets lokalisering och
storlek.
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Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder
Det finns många olika index som används för att beräkna nyttan med en viss åtgärd
på en viss plats i ett vattendrag (Mader & Maier, 2008; Pini Prato et al., 2011;
Washington Department of Fish and Wildlife, 2000). I artikeln av Pini Prato et al.
(2011) beskrivs två index (IPt och IPS) som används för prioritering av
rehabiliterande åtgärder i reglerade vattendrag. Tanken med dessa index är man ska
kunna använda dem med i de flesta fall redan existerande data och/eller data som lätt
kan samlas in, vilket även är applicerbart på svenska vattendrag.
Den information som behövs för att kunna använda prioriteringsverktygen är:
a) Förekomsten av skyddade och migrerande fiskarter i vattendragen
b) Antal vandringshinder i vattendragen, med andra ord hur stort antal åtgärder
som måste vidtas för att skapa fria vandringsvägar
c) Förhållandet mellan längden på området nedströms hindret och området
uppströms hindret, om området uppströms är längre än området nedströms
kommer en åtgärd att göra ett större område tillgängligt för de arter som
migrerar uppströms
d) Hindrets höjd används som en grov uppskattning av åtgärdskostnaden
eftersom kostnaden oftast ökar med ökad fallhöjd
Prioritetsindex för ett helt vattendrag
Det första indexet, IPt (Priority index for a total reach), kan användas för att avgöra i
vilket vattendrag som det är mest motiverat att återskapa fria vandringsvägar, men
även för att prioritera mellan olika sträckor i ett och samma vattendrag.
Formeln för sambandet lyder:
IPt = CI / ∑Hn* F = (Lt*∑Ki)/(N*∑Hn) [1]
Där:
 Hn är höjden av alla icke passerbara vandringshinder.
 F är en fiskfaktor, vilken diskuteras vidare nedan.
 CI är en indikator på hur fragmenterat ett vattendrag är och kan räknas ut
genom ett så kallat kontinuitetsindex (CI) (Pini Prato, 2007). Vid uträkningen
använder man sig av förhållandet mellan vattendragets totala längd (Lt) och
antalet vandringshinder som inte kan passeras av uppströms migrerande fisk
(N). Lt kan mätas på kartor med hjälp av t.ex. GIS, medan antalet
vandringshinder som inte kan passeras måste skattas med hjälp av en
professionell bedömning på plats (”expert judgement”). Vandringshindren kan
klassificeras som passerbara, till viss del passerbara (t.ex. om fisk bara kan
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passera vid ett visst flöde) och icke passerbara. Vandringshinder som
klassificerats som till viss del passerbara bör även tas med i beräkningen av CI,
eftersom viss modifikation av dessa skulle kunna leda till signifikant
förbättrade passagemöjligheter.
CI= Lt/N [2]
I vissa fall kan det dock vara mer motiverat att använda sig av vattendragets yta
istället för vattendragets längd vid uträkning av dess kontinuitetsindex. I många
utbyggda vattendrag är det andelen strömmande vatten som minskar i och med
uppdämning och fragmentering. Vi har därför även vidareutvecklat verktyget genom
att använda den totala arean av strömmande vatten i vattendraget enligt:
CIA= At/N [3]
Där:
 At är den totala arean av strömmande vatten i vattendraget.
 N är antalet vandringshinder som inte kan passeras av uppströms migrerande
fisk.
Detta leder till en uträkning av IPtA enlig följande:
IPtA = CIA / ∑Hn* F = (At*∑Ki)/(N*∑Hn) [4]
Där:
 Hn är höjden av alla icke passerbara vandringshinder.
 F är fiskfaktorn.
 CIA är kontinuitetsindexet som räknas ut för den totala arean av strömmande
vatten.
Prioritetsindex för ett vandringshinder
Det andra indexet, IPS (Priority index for single obstacle) kan användas för att avgöra
vid vilket vandringshinder i ett vattendrag som åtgärder för att återskapa longitudinell
konnektivitet skulle vara mest motiverade, vilket är det verktyg som använts för
prioritering av åtgärder i Gavleån.
IPs beräknas enligt:
IPS = (Ld+Lu)* Lu/(Ld*H)*F [5]
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Där:
 Ld är längden på den sammanhängande älvsträckan nedströms
vandringshindret
 Lu är längden på den sammanhängande älvsträckan uppströms
vandringshindret
 H är höjden på vandringshindret
 F är nedan nämnda fiskfaktor
Även för index IPS föreslår vi att man kan använda sig av den totala arean av
strömmande vatten istället för vattendragets längd. Om en kartering av vattendraget
utförts kan den totala arean av strömmande vatten användas vid uträkningen av detta
index enligt:
IPSA = (Ad+Au)* Au/(Ad*H)*F [6]
Där:





Ad är den totala arean av strömmande vatten nedströms vandringshindret
Au är den totala arean av strömmande vatten uppströms vandringshindret
H är höjden på vandringshindret
F är nedan nämnda fiskfaktor

Fiskfaktor (F)
För att värdera fisksamhället från ett åtgärdsperspektiv föreslår Pini Prato et al.
(2011) att man använder sig av en fiskfaktor (F), vilken beräknas enligt:
F = ∑Ki = ∑ (mob+Vc)² [7]
Där:
 Ki beskriver hur relevant rehabilitering av fria vandringsvägar för en viss
fiskart är genom att ta hänsyn till artens vandringsbenägenhet och
skyddsvärde:
o Mob (mobilitet) är ett värde på hur vandringsbenägen arten är och hur
viktig vandringen är för artens livscykel
o VC (skyddsvärde) är ett värde på hur skyddsvärd en art är grundad på
dess förekomst i olika former av officiella listor över hotade och
skyddade arter
För att kunna beräkna F krävs alltså kunskap om fiskfaunans totala sammansättning
uppströms och nedströms vandringshindret i fråga, vilket för denna studie grundar
sig på projektets provfisken (Gullberg et al., 2015).
18

Mobilitet
Den första parametern som krävs för att uppskatta fiskfaktorn (F) är ett värde på
fiskarnas mobilitet. Arterna tilldelas ett mobilitetsvärde mellan 1 och 5 beroende på
hur vandringsbenägen arten är (Tabell 1). Dessa värden har modifierats för att passa
svenska förhållanden och arter och grundar sig främst på beskrivningar och
klassificeringar i Näslund et al. (2013). Olika värden kan även ges för olika
populationer inom samma art där man misstänker att det finns en skillnad i
vandringsbenägenhet mellan populationerna, t.ex. för vanligtvis stationära arter där
östersjölevande fiskpopulationer migrerar till sötvatten för lek. Det har dock inte
gjorts för beräkningarna för Gavleån eftersom sådana skillnader kan vara svåra att
hävda för olika delsträckor inom ett och samma kustmynnande vattendrag.
Tabell 1. Kriterier för mobilitetsvärden (mob) för svenska fiskarter baserat på
livshistorier och klassificeringar beskrivna i Näslund et al. (2013).
Vandringsbenägenhet

Mob

Diadroma arter, dvs anadroma och katadroma

3

Potamodroma långvandrande arter

1,5

Potamodroma kortvandrande arter

0,5

Arter som vandrar mellan sötvatten och Östersjön

1

Kontinuitetsbehov

1

Minsta möjliga summa är 0, den maximala är 5

Summa 0-5

Skyddsvärde
Den andra parametern som krävs för att beräkna fiskfaktorn (F) är ett värde på
respektive arts skyddsvärde. I den svenska versionen av indexet föreslås en arts
skyddsvärde (Vc) variera mellan 0 och 5 och poängen sätts efter förekomst på den
svenska rödlistan, den internationella rödlistan och i art- och habitatdirektivet (Tabell
2). Varje arts fiskfaktor beräknas därefter utifrån mobilitets- (Mob) och skyddsvärden
(VC), enligt:
Ki = (mob+Vc)² [8]
Endast för Sverige inhemska arter poängsätts, eftersom invasiva arter inte är föremål
för bevarandeåtgärder. Även ryggradslösa djur av speciellt intresse kan räknas med i
indexet ifall de återfinns i vattendraget, men de behandlas inte vidare här.
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Tabell 2. Poängsättning för grad av skyddsvärde (Vc) för svenska fiskarter grundat på
klassificeringar enligt svenska och internationella rödlistan och EU:s art- och
habitatdirektiv bilagor II, IV och V.
Kriterier

Vc

Svenska rödlistan
Starkt eller akut hotad

2

Nära hotad eller sårbar

1

Internationella rödlistan
Starkt eller akut hotad

2

Nära hotad eller sårbar

1

EU:s art- och habitatdirektiv*, art i behov av:
Strikt skydd (Bilaga IV)

0,5

Skyddad livsmiljö (Bilaga II)

0,25

Särskilda förvaltningsåtgärder (Bilaga V)

0,25

Maxpoäng

5,00

* En art kan finnas med i mer än en bilaga i art- och habitatdirektivet

Verktyg 2 – Populationsmodell för anadrom laxfisk
I många fall är anadroma laxfiskpopulationer föremål för rehabiliteringsåtgärder i
reglerade vattendrag och specifika verktyg har tagits fram för att prediktera antal
återvändande lekfiskar till följd av olika åtgärdsscenarier (Kriström et al., 2010;
Leonardsson et al., 2010; Lundqvist et al., 2008). Modellerna har stora skillnader vad
gäller mängd indata som krävs, men även enklare modeller kan generera ett
användbart beslutsunderlag. En sådan förenklad modell beskrivs i Kriström et al.
(2010) och består av en applikation som för varje delsträcka i ett reglerat vattendrag
predikterar produktionen av årsyngel och smolt. Därefter genomgår varje sådan
grupp en serie av sannolikheter för överlevnad vid nedströmsvandring, havsvistelsen
och vid uppvandring. Slutresultatet blir att ett visst antal lekmogna honor når varje
delsträcka och således kan man även skatta det totala antalet lekmogna honor som
varje år återvänder till vattendraget. Modellen är en förenkling på flera sätt, vilket t.ex.
innebär att man inte tar hänsyn till att laxfisk kan leka vid upprepade tillfällen
(iteroparitet) och att de även kan kolonisera nya områden (straying). Dessutom utgår
modellen från antalet honor när populationen når sin jämvikt, vilket kan ta tid att
uppnå i verkligheten (Kriström et al., 2010).
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Formel som beskriver sambanden för antal årsyngel lyder:
N0+ = (U * K) / (K + U)

[9]

(Beverton-Holt)

Formel som beskriver sambanden för antal lekmogna honor lyder:
NF = K(V * Q -2) / (2 * p0 * Fec) [10]

(Beverton-Holt)

Där:
U = p0 * NF * Fec [11]
Q = (pS * pR)FP [12]
V = p1 * p0 * Fec [13]
De olika parametrarnas definition presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Förklaring av parametrar ingående i ”stock-recruit” funktioner för beräkning av
antal årsyngel (0+) och lekmogna honor enligt Beverton-Holt (Kriström et al., 2010).
Parameter

Förklaring

p0

Täthetsoberoende överlevnad vid låga tätheter

K

Carrying capacity för årsyngel (0+), vilket motsvarar den
maximala tätheten för den aktuella ytan

Fec

Medelfekunditet för alla honor

p1

Överlevnad från 0+ till första lek

pS

Överlevnad för nedströmsvandrande smolt

pR

Överlevnad för uppströmsvandrande lekfisk

FP

Antal passager/kraftverk mellan delsträckan och havet

Parameteriseringen har skett enligt tidigare modelleringar för lax och havsöring
(Bergsten et al., 2013; Kriström et al., 2010; Leonardsson et al., 2010) samt information
om nuvarande och potentiella habitats förekomst och kvalitet enligt Gullberg et al.
(2015). Eftersom denna förenklade version av modellen behandlar delsträckor som
skiljs åt av kraftverk som separata populationer har modellen körts för samtliga
delsträckor för sex olika scenarier (Tabell 4).
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Tabell 4. Scenarier för körning av populationsmodell för lax och öring i Gavleån utifrån
olika habitattillgång, produktion och passageeffektivitet vid uppströms- respektive
nedströmsvandring.
Nr

Habitat

Produktion (/100 m2)

Passage (%)

Öring

Lax

Upp

Ned

22

126

100

100

2

22

126

90

90

3

50

0

90

90

22

126

100

100

5

22

126

90

90

6

50

0

90

90

1

4

Nuvarande

Potential*

* Avser utökade habitatarealer och förbättrad kvalitet på befintigt habitat enligt Gullberg
et al. (2015).
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Resultat
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential
I ån finns åtta kraftverk som i ordning med början från havet är 1) Strömsborg, 2)
Strömdalen, 3) Tolvfors, 4) Prästforsen (Hagaström), 5) Åbyfors, 6) Mackmyra, 7)
Hälleströmmen och 8) Forsbacka (Figur 1, Tabell 5). Längs denna sträcka mynnar de
fyra biflödena Kungsbäcken och Tickselbäcken (mellan 2 och 3), Stabäcken (mellan 3
och 4) och Spikåsbäcken (mellan 5 och 6). Ån är mestadels lugnflytande men på vissa
ställen finns mer strömmande sträckor. Besöken på plats vid kraftverken och
diskussioner med kraftverksägarna har resulterat i följande beskrivningar av
kraftverken och åtgärders möjligheter och begränsningar. Kraftverken numreras efter
dess ordningsföljd från havet (Figur 1) och delsträckorna följer samma format som
för provfiske och biotopkartering (Figur 2)(Gullberg et al., 2015).

Strömsborg (Krv 1)
Strömsborgs kraftverk ligger i anslutning till skiborden (grunddammarna) vid
konserthuset (Figur 3). Skiborden fanns innan kraftverket, men har sannolikt tjänat
som nivåreglerare för att förse verksamhet på åns sidor med vatten. Fallhöjden över
skiborden varierar, men i huvudfårans mitt är den som lägst och är då cirka 30 cm
beroende på vattenståndet. Kraftverket ligger under mark och tar endast del av flödet
i ån. Vattnet leds i en lång intagskanal som slutar i tre luckor och bakom dem ett
brant 20 mm galler (Figur 4). Det finns inget som hindrar fisk från att simma in i
intagskanalen.
Uppströmspassage
Så länge mer vatten alltid tappas över skiborden norr om kraftverksintaget än genom
kraftverket bör de flesta uppströmsvandrande fiskarterna kunna hitta rätt väg. För att
tillåta passage av alla fiskarter som vandrar upp i Gavleån måste skiborden åtgärdas.
Lämpligen förses skiborden med en ramp, eller förhöjning av den nedströms belägna
åbotten, som jämnar ut fallhöjden. Det bästa vore att anlägga en ramp längs hela de
södra skibordens bredd. Möjligen kan en eller flera trappsteg nedströms
grunddammen fylla samma funktion. Ytterligare en möjlighet är att ta bort betongen
mellan de block som ligger vid skibordens slut på konserthussidan, för att
åstadkomma en passage där.
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2001

1947

1. Strömsborg

2. Strömdalen

1985

1990

1960

5. Åbyfors

6. VK6 Mackmyra

7. Hälleströmmen
0,3

2,2

3,6

2,9

2,9

1,9

1,9

0,07

Effekt
(MW)

Francis x 4

Kaplan

Kaplan

Kaplan

Kaplan

3) Propeller

2) Kaplan

1) Kaplan

2) Propeller

1) Kaplan

u.s.

Löphjul

3,6

9,0

11,0

9,5

9,5

6,4

6,4

u.s.

** Genomsnittlig totalproduktion för kraftverk 2-8 är 56 GWh.

24

Fallhöjd

* Avser specifikationer för Forsbacka gamla kraftverk, nu ej i drift.

*

1985

4. Prästforsen

8. Forsbacka

1927

3. Tolvfors

(1964)

Byggår

Nr. Kraftverk

13

32

35

35

35

40

40

u.s.

Q

1,3

8,6

12,6

10,2

10,5

6,1

6,4

0,5

Prod.**
(GWh)

68,00

28,50

57,96

54,00

54,00

47,25

21,41

u.s.

Yta

0,5147

1,2281

0,6039

0,6481

0,6481

0,8466

0,7085

u.s.

VA (m/s)

Intagsgaller

28

76

80

65

65

70

65

20

Spaltvidd (mm)

Tabell 5. Information om kraftverken i Gavleåns huvudfåra. Kraftverk 1 ägs av Gävle kommun och arrenderas av Nilsson kraft AB.
Kraftverk 2-8 ägs av Gävle Kraftvärme AB. Uppgift saknas = u.s.
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Figur 2. Gavleån med de 14 delsträckorna på vilka provfiske och biotopkartering utförts 2012-2013 (Gullberg et al., 2015).

Figur 3. Översiktskarta av Strömsborgs kraftverk samt närliggande skibord. Flygfoto
modifierat från Google Maps.

Nedströmspassage
Inget hindrar i dag fisk från att simma in i kraftverksinloppet. Längs in i
intagskanalen sitter i dag ett fingaller (20 mm), som hindrar stor fisk från att gå in i
turbinerna. Fisk av smoltstorlek, och därunder, passerar sannolikt in i turbinerna och
riskerar därmed att skadas eller dödas. Frågan är hur stor del av totalflödet i ån som
passerar genom kraftverket under de huvudsakliga vandringsperioderna under vår
och höst? För att säkerställa att inte omfattande bortfall sker i kraftverket bör man
hindra fisk från att vandra in i intagskanalen. Detta görs lämpligen genom att
montera ett intagsgaller med begränsad spaltvidd (max 15-18 mm) vid intagskanalens
början, för att hindra fisk från att simma förbi och istället leda dem mot skiborden.
Ett alternativ kan vara att placera ett låglutande galler ett stycke in i kanalen, för att
via ett ytligt beläget utskov leda vatten, fisk och drivgods genom en ränna ner till
huvudfåran.
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Särskilt angeläget att utreda för Strömsborgs kraftverk är, utan prioritetsordning:
1. Hur väl kan olika uppströmsvandrande fiskarter
grunddammarna vid intagskanalen (konserthuset)?

passera

de

två

2. Hur fördelas flödet när kraftverkets slukförmåga understigs? Dvs kan den
sträcka som används för passage torrläggas helt?
3. Går fisk in i intagskanalen? Hur stor dödlighet orsakas där?

Figur 4. Slutet av intagskanalen till Strömsborgs kraftverk med luckor för torrläggning.

Strömdalen (Krv 2)
Strömdalens kraftverk (Figur 5) ligger direkt uppströms de enda kvarvarande
strömsträckor som är tillgängliga för fiskar som vandrar upp från havet (delsträckor
1A och 2A), förutsatt att de kan ta sig förbi skiborden vid Strömsborgs kraftverk. I
den gamla fåran nedströms kraftverket, finns ett område med många småfåror och
tillgång till en del naturligt bottensubstrat, men i dag är flödet i den gamla fåran lågt
(300 L/s) och habitatet är därför inte optimalt (Figur 6). På sträckan upp till nästa
kraftverk, tillika vandringshinder, i Tolvfors mynnar de två biflödena Kungsbäcken
och Bäckebrobäcken/Tickselbäcken. Den huvudsakliga direkta vinsten med att göra
Strömdalens kraftverk passerbart skulle alltså vara att möjliggöra vandringar mellan
dessa biflöden, samt Gavleåns nedre delar och havet. Vinsterna med att göra
Strömdalens kraftverk passerbart för fisk har tidigare påtalats inom Gävle kommuns
fiskevårdsplan (Broman & Andersson, 2002).
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Figur 5. Strömdalens kraftverk från södra stranden.

Uppströmspassage
Kraftverkets utloppskanal skiljs från den gamla fåran av en långsmal udde vilket
vanligen är fallet när kraftverket inte är beläget i den ursprungliga fåran. Vid en
normal driftsituation kommer således uppströmsvandrande fisk att söka sig till
kraftverket och inte upp i den gamla fåran. Om man vill återskapa fri
uppströmspassage vid Strömdalens kraftverk behöver en fiskväg anläggas så att den
fisk som ansamlas i kraftverksutloppet kan lokalisera fiskvägsingången. På
kraftverkets södra sida är det dock brant och trångt och därför svårt att få plats med
en fiskväg. Dessutom finns ett stort intresse att bevara miljöerna norr om kraftverket
och sammantaget bör man prioritera att en fiskväg byggs på norra sidan. För att
skapa en så god funktion möjligt bör man öppna en passage mellan
kraftverksutloppet och den gamla fåran. Fallhöjden mellan gamla fåran vid dammen
och kraftverkets utloppskanal är 1,4 m (Spånberg, 2013), vilket innebär att en naturlik
fiskväg på 100 m skulle motsvara en 1,4% lutning (Figur 6, ”naturlik fiskväg ön”).
Syftet med den korta passagen blir alltså att i första hand skapa en genväg för fisken
från kraftverksutloppet till gamla fåran, men det kommer även att tillföra värdefullt
habitat för strömlevande fiskar. Vattnet från nedan beskrivna nedströmspassage
kommer att bidra med vatten i fiskvägen mellan gamla fåran och turbinutloppet, men
fisken måste även kunna vandra vidare till fiskvägen på norra sidan och inte bli fast
nedan utskoven i gamla fåran.

28

Figur 6. Översiktskarta av Strömdalens kraftverk med förklarande text och översiktliga
dragningar av fiskvägar. Flygfoto modifierat från Google Maps.

För att möjliggöra uppströmspassage av Strömdalens kraftverk bör en naturlik
fiskväg anläggas i parkmiljön i Boulognerskogen på åns norra strand och mynna så
nära dammen som möjligt på nedströmssidan, för vilket möjligheterna och
begränsningarna beskrivs utförligt i Spånberg (2013) och Buck (2013). Vattnet leds
vidare från fiskvägen ner i gamla fåran för att återskapa så mycket av habitatet som är
möjligt i kvillområdet. För att möjliggöra passage för alla förekommande fiskarter
och livsstadier bör fiskvägen ha en låg lutning kring 1,0-1,5%. Fallhöjden mellan
dammen och gamla fåran är cirka 4,7 m (Spånberg, 2013), vilket innebär att fiskvägen
skulle vara 313-470 m lång. På kartan motsvarar fiskvägens dragning en längd på
cirka 450 m (Figur 6, ”Naturlik fiskväg Boulogner”).
Nedströmspassage
Kraftverkets två intag är cirka fem m djupa och där sitter intagsgaller med 65 mm
spaltvidd och en total area om 56,46 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
40 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 0,71 m/s
mot gallren. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 650 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att viss fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <650 mm och all ål
passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
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Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
För att återställa fria vandringsvägar krävs att även nedströmspassage möjliggörs. En
robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler som leder fisken vidare via en
förbipassage/ränna som mynnar i gamla fåran, där en del av vattnet från
nedströmspassagen kan komma den korta naturlika fiskvägen ner till turbinutloppet
till gagn. Grundat på turbinintagens utformning är det sannolikt lämpligast med αgaller, med en lutning på 30-35° i förhållande till botten (Calles et al., 2013b; Calles et
al., 2013c). Sannolikt behöver man förlänga de tre betongfundamenten som omger de
två intagen, för att kunna fästa stödbalkar i dem och för att möjliggöra arbete i
torrhet vid underhåll av gallren och intagen. I de två gallrens överkant anlägger man
en flyktöppning i varje kant, dvs. fyra stycken totalt. Varje flyktöppning bör minst
vara 0,5 x 0,5 m med en hydraulisk lucka placerad ett kort stycke nedströms
respektive öppning för att kunna reglera flödet i varje öppning separat. De fyra
passagerna mynnar därefter i en större ränna som leder förbi kraftverket och mynnar
i gamla fåran. Det är viktigt att utloppet mynnar på en plats med tillräckligt
vattendjup för ett skadefritt nedslag och som samtidigt inte utgör en ståndplats för
predatorer som gädda.
Förutsättningar för åtgärder
Söder om kraftverket finns begränsat med utrymme för anläggande av fiskvägar.
Däremot finns gott om plats på åns norra sida, i Stadsparken Boulognerskogen.
Området har ett stort värde som rekreationsområde och förslag på åtgärder måste
integreras i parkmiljön och harmonisera med övriga intressen. Rätt anlagd borde en
naturlik fiskväg kunna förhöja områdets värden och utgöra en plats där man kan
informera allmänhet och skolungdom om miljöarbete. En åtgärd för
nedströmspassage kan endast placeras i kraftverkets turbinintag. Bedömningen är att
en sådan får plats och att man sedan, enligt ovan, leder nedströmsvandrande fisk
antingen till gamla fåran eller ner till turbinutloppet.
Särskilt angeläget att utreda för Strömdalens kraftverk är, utan prioritetsordning:
1. Utreda en lämplig minsta vattenföring för att maximera habitattillgången för
strömlevande fiskarter i gamla fåran. Detta arbete bör föregås av
återställningsarbete och etablering av ståndplatser och lekplatser.
2. Utreda vilka möjligheter som finns att även göra sidofårorna på åns norra sida
vattenförande och till lämpliga habitat för fisk.
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3. Rehablitera området mellan gamla fåran och skiborden vid konserthuset för
att få en optimal fördelning av vatten i kombination med tillförsel av substrat
som block, sten och grus.
4. Om Strömsborgs kraftverk görs passerbart, men inte Strömdalen, bör flera
ålyngelfällor anläggas för att ge en så effektiv fångst av ålyngel för
upptransport till Storsjön som möjligt. Detta gäller även för perioden fram till
att en fiskväg byggs vid Strömdalens kraftverk.

Tolvfors (Krv 3)
Tolvfors kraftverk (Figur 7) ligger 2,3 km uppströms Strömdalens kraftverk. I den
gamla fåran vid sidan av kraftverket, finns ett område med några små öar och tillgång
till en del naturligt bottensubstrat, men i dag är den gamla fåran periodvis helt
torrlagd (Figur 8). På sträckan upp till nästa kraftverk, tillika vandringshinder, i
Prästforsen mynnar biflödet Stabäcken/Stenbäcken. Den huvudsakliga vinsten med
att göra Tolvfors passerbart, utöver att återetablera fria vandringsvägar i Gavleåns
huvudfåra, vore att möjliggöra vandring till och från Stabäcken/Stenbäcken. Vid
biotopkartering inom ramen för projektets andra delprojekt ansågs merparten av
Stabäcken, utom ett mycket kort parti, i stort sett ut att sakna strömmande habitat i
dag (Gullberg et al., 2015).
Uppströmspassage
Kraftverkets utloppskanal skiljs från den gamla fåran av en långsmal udde, vilket är
vanligt vid kraftverk med inloppskanalen skild från den ursprungliga fåran. Vid en
normal driftsituation kommer således uppströmsvandrande fisk att söka sig till
kraftverket och inte upp i den gamla fåran. Om man vill återskapa fri
uppströmspassage vid Tolvfors kraftverk bör man anlägga en fiskväg så att den fisk
som ansamlas i kraftverksutloppet kan lokalisera fiskvägsingången. Antingen kan en
naturlik fiskväg anläggas på den södra sidan där det finns gott om plats, men frågan
är om man får göra förändringar i Valls hage (arboretum) och om man på ett bra sätt
kan komma förbi den branta strandbrink som ligger där. Fiskvägen som presenteras
på kartan är 430 m lång, vilket motsvarar en lutning om cirka 1,5% (Figur 8,
”Naturlik fiskväg Valls hage”).
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Figur 7. Turbinutloppet vid Tolvfors kraftverk.

Alternativet är att delvis öppna upp gamla fåran, vilket innebär att man kan använda
det bottensubstrat som finns kvar och återskapa strömmande habitat. Om man väljer
det senare alternativet bör man öppna en passage mellan kraftverksutloppet och den
gamla fåran. Beroende på den exakta fallhöjden får en sådan passage utgöras av en
naturlik fiskväg, eller om fallhöjden är för stor, en vertikal slitsränna. Syftet med den
korta passagen blir alltså att skapa en genväg för fisken från kraftverksutloppet till
gamla fåran. För vidare passage förbi kraftverksdammen anläggs en naturlik fiskväg i
form av en ramp, eller möjligen en slitsränna, i anslutning till något av de befintliga
spillutskoven. Det bedöms inte vara möjligt att bygga en fiskväg runt dammen på den
norra stranden. En del av vattnet leds via fiskvägen ner till kraftverksutloppet, men
huvudparten av flödet ska ledas vidare ner i gamla fåran för att återskapa så mycket
av habitatet som är möjligt. Om man inte anser att passage av Tolvfors kraftverk är
befogat bör en minvattenföring i gamla fåran etableras för att maximalt utnyttja det
kvarvarande habitatet där och i en sådan situation får man värdera nyttan av en
fiskväg över ön mot att enbart förse den gamla fåran med vatten för att optimera det
habitat som skapas där.
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Figur 8. Flygfoto över Tolvfors kraftverk med förklarande text och översiktliga
dragningar av olika fiskvägsalternativ. Flygfoto modifierat från Google Maps.

Nedströmspassage
Kraftverkets tre intag är cirka 3,5 m djupa och där sitter intagsgaller med 70 mm
spaltvidd och en total area om 47,25 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
40 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 0,85 m/s
mot gallren. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 700 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att viss fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <700 mm och all ål
passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
För att återställa fria vandringsvägar krävs att även nedströmspassage möjliggörs. En
robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler av α- eller β-typ som leder fisken
vidare via en förbipassage/ränna som mynnar i gamla fåran. Det finns skibord längs
hela intagskanalens längd och dessutom en stor lucka intill befintligt galler, som skulle
kunna användas till detta.
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Förutsättningar för åtgärder
Förutsättningarna är goda för att åstadkomma både uppströms- och
nedströmspassage av Tolvfors kraftverk, om man bortser från att angränsande
områden har mycket stora kultumiljövärden (Ekman, In prep). Huruvida förbättrade
passagemöjligheter och/eller återskapande av strömmande habitat i gamla fåran är
befogat utreds vidare längre fram i rapporten, men sträckan uppströms saknar
strömmande habitat.
Särskilt angeläget att utreda för Tolvfors kraftverk är, utan prioritetsordning:
1. Utreda en lämplig minsta vattenföring för att maximera habitattillgången för
strömlevande fiskarter i gamla fåran. Detta arbete bör föregås av
återställningsarbete och etablering av ståndplatser och lekplatser.
2. Om Strömdalens kraftverk görs passerbart, men inte Tolvfors, bör flera
ålyngelfällor anläggs för att ge en så effektiv fångst av ålyngel för upptransport
till Storsjön som möjligt.

Prästforsen (Krv 4)
Prästforsens kraftverk (Figur 9) ligger 2,5 km uppströms Tolvfors kraftverk. Det
saknas en torrfåra i anslutning till kraftverket. På sträckan upp till nästa kraftverk,
tillika vandringshinder, i Åbyfors finns varken strömmande sträckor eller biflöden.
Den huvudsakliga vinsten med att göra Prästforsen passerbart är att återetablera fria
vandringsvägar i Gavleåns huvudfåra.
Uppströmspassage
Kraftverket har karaktären av ett strömkraftverk utan en separat intagskanal och
stora likheter finns mellan stationerna i Prästforsen och uppströmsliggande Åbyfors.
Det finns begränsat med utrymme på kraftverkets sidor och det är dessutom relativt
hög fallhöjd och branta strandbrinkar. Möjligen kan man anlägga en fiskväg på någon
av sidorna, men det krävs en mer utförlig utredning av utrymmen, rasrisk etc. för att
göra en bedömning av genomförbarheten. Vid platsbesök har den södra stranden
bedömts som mest lämplig för ändamålet. Eftersom platsbrist råder är bedömningen
att en fiskväg bör utgöras av en slitsränna (Figur 10). En slitsränna som tillåter
passage även av svagsimmande arter bör ha en maximalt nivåskillnad om 25 cm
mellan bassängerna och 25 cm breda slitsar (Larinier, 2002). Bassängerna bör vara 2,5
m långa och 2,0 m breda, vilket ger 38 passänger och en total fiskvägslängd om 95
meter. En möjlig fiskvägsdragning om 95 m illustreras på flygfoto över Prästforsen
kraftverk (Figur 10, ”Bassängtrappa med vertikala slitsar”).

34

Figur 9. Prästforsens kraftverk sett från nedströmssidan.

Nedströmspassage
Kraftverkets två intag är cirka 6,0 m djupa och där sitter intagsgaller med 65 mm
spaltvidd och en total area om 54,00 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
35 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 0,65 m/s
mot gallren. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 650 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att viss fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <650 mm och all ål
passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
För att återställa fria vandringsvägar krävs att även nedströmspassage möjliggörs. En
robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler som leder fisken vidare via en
förbipassage/ränna som mynnar nedströms kraftverket, helst i anslutning till
fiskvägens ingång. Bedömningen vid besök på plats är att låglutande galler av α-typ är
lämpligast, för större djup än så är risken att gallren blir för långa för att effektiv
rensning med en automatisk grindrensmaskin ska kunna ske.
Förutsättningar för åtgärder
Det är ont om plats vid Prästforsens kraftverk och dessutom är strandkanterna
branta med eventuell risk för ras. Om man finner det motiverat att bygga en fiskväg
här, är det viktigt att utreda om dammsäkerheten äventyras av en slitsränna på den
södra stranden och om en eventuell fiskväg kan passera under bron över ån och
under vägen som leder fram till kraftverket.
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Figur 10. Översiktskarta av Prästforsens kraftverk. Flygfoto modifierat från Google
Maps.

Åbyfors (Krv 5)
Åbyfors kraftverk (Figur 11) ligger 3,2 km uppströms Prästforsens kraftverk. Det
saknas en torrfåra i anslutning till kraftverket. På sträckan upp till nästa
vandringshinder i de två fårorna i Mackmyraområdet finns de största kvarvarande
områdena med strömmande habitat i Gavleån i sidofåran Hälleströmmen (delsträcka
7B) och dessutom mynnar biflödet Spikåsbäcken (delsträcka 6B) på den del av
Gavleån som kallas Lillån (delsträcka 6A uppströms sammanflödet med
Hälleströmmen). Om fisken skulle komma så långt uppströms som till Åbyfors, bör
man rimligen även låta dem passera här.
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Figur 11. Åbyfors kraftverk sett från nedströmssidan.

Uppströmspassage
Kraftverket har karaktären av ett strömkraftverk utan en separat intagskanal och
stora likheter finns med stationen i Prästforsen (Figur 12). Det finns inte så mycket
utrymme på kraftverkets sidor och det är dessutom relativt hög fallhöjd och branta
strandbrinkar. På åns norra sida finns en grunddamm som leder vidare ner i ett stort
dike med en del block i. Redan i dag skulle starksimmande fiskar kunna passera detta
dike vid ett högt vattenstånd uppströms kraftverket. Diket mynnar dock bakom en
betongvägg som löper längs spillkanalens norra sida, så i realiteten kommer ingen fisk
upp där i dag. Det skulle dock inte vara speciellt komplicerat att ordna så att denna
fungerar som en fiskväg. För att åstadkomma en naturlik fiskväg med god
passerbarhet för samtliga förekommande fiskarter och livsstadier krävs en längre
fiskväg med lägre lutning. Om fiskvägen dras enligt ”Naturlik fiskväg västra” (Figur
12) blir den cirka 450 m lång och får lutningen 2,1 %, vilket förväntas ge god
passerbarhet och tillför dessutom omfattande arealer strömmande habitat.
På södra sidan finns det gott om utrymme för en naturlik fiskväg, men frågan är om
man på ett bra sätt kan dra den genom det branta området intill kraftverket. En
möjlig lokalisering av fiskvägen är att den anläggs i en sträckning som till en början
går nedströms mot bron nedan kraftverket, för att sedan vika tillbaka uppströms och
gå på skrå längs branten nedströms kraftverket och slutligen passera vägen och den
öppna gräsytan ovan vägen. Fiskvägssträckningen enligt ”Naturlik fiskväg östra”
(Figur 12), motsvarar en längd på cirka 450 m och får då samma lutning som nyss
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nämnda sträckning (2,1%). Enligt samma resonemang förväntas det ge god
passerbarhet och tillför dessutom omfattande arealer strömmande habitat.

Figur 12. Flygfoto med förklarande text och alternativa dragningar av naturlika fiskvägar
vid Åbyfors kraftverk. Flygfoto modifierat från Google Maps.

Nedströmspassage
Kraftverkets två intag är cirka 6,0 m djupa och där sitter intagsgaller med 65 mm
spaltvidd och en total area om 54,00 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
35 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 0,65 m/s
mot gallren. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 650 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att viss fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <650 mm och all ål
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passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
För att återställa fria vandringsvägar krävs att även nedströmspassage möjliggörs. En
robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler som leder fisken vidare via en
förbipassage/ränna som mynnar nedströms kraftverket, helst i anslutning till
fiskvägens ingång. Bedömningen vid besök på plats är att låglutande galler av α-typ är
lämpligast, för större djup än så är risken att gallren blir för långa för att effektiv
rensning med en automatisk grindrensmaskin ska kunna ske.
Förutsättningar för åtgärder
Det är gott om plats vid Åbyfors kraftverk, men på flera platser är strandkanterna
branta med eventuell risk för ras. Om man finner det motiverat att bygga en fiskväg
här, är det viktigt att utreda om dammsäkerheten äventyras av de två alternativa
fiskvägsdragningarna och om topografin medger att fiskvägarna dras på föreslaget
sätt. Fördelen med alternativet på västra stranden är att befintlig vägpassage kan
användas, men fiskvägens attraktionskraft kan minskas av att den ligger en bit ifrån
turbinutloppet och på motsatt strand. Fördelen med alternativet på östra stranden är
att fiskvägens attraktionskraft förväntas bli hög eftersom den i direkt anslutning till
turbinutloppet, men istället behöver man passera den branta strandbrinken och man
måste anlägga en ny vägpassage.

Mackmyra (Krv 6)
Mackmyra kraftverk (Figur 13) ligger 4,7 km uppströms Åbyfors kraftverk. På
sträckan upp till nästa kraftverk, tillika vandringshinder, Hälleströmmens kraftverk
finns inga strömmande habitat. Den huvudsakliga vinsten med att göra Mackmyra
kraftverk passerbart vore att återetablera fria vandringsvägar i denna delfåra som
kallas ”Lillån” och flödesmässigt nu utgör Gavleåns huvudfåra. I anslutning till
Mackmyra kraftverk finns den ursprungliga fåran torrlagd längs en sträcka om drygt
200 m, där det finns potential att återskapa strömmande habitat (Figur 14).
Nedströms Mackmyra kraftverk ansluter den sidofåra som kallas Hälleströmmen och
passerar norr om fåran som kallas Lillån med Mackmyra och Hälleströmmens
kraftverk. Eftersom flödet längs Hälleströmmen regleras av en damm i anslutning till
Hälleströmmens kraftverk, analyseras möjligheterna till åtgärder där under rubriken
”Hälleströmmen (nr. 7)” nedan.
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Figur 13. Mackmyra kraftverk med vy mot turbinutloppet och överfallsdammen i slutet av
torrfåran.

Uppströmspassage
Vid Mackmyra kraftverk finns gott om plats och den huvudsakliga frågan är om en
fiskväg lämpligast anläggs vid kraftverket eller i den gamla fåran. Eftersom de största
arealerna strömmande habitat finns i norra sidofåran och eftersom värdefullt habitat
kan återskapas i torrfåran vid Mackmyra kraftverk, förordas en passagelösning via
gamla fåran. Det kommer sannolikt innebära en försämrad passageeffektivitet, men
bedömningen är att nyttan med återskapat habitat är större. En 250 m lång naturlik
fiskväg i skogspartiet mellan gamla fåran och åkermarken söder om ån skulle förse
torrfåran med en minvattenföring, tillföra strömmande habitat i fiskvägen och ge
passagemöjligheter till de uppströms belägna sträckorna (Figur 14). Detta motsvarar
en lutning om cirka 2%, om antagandet om en fallhöjd på 5 m stämmer för dammen
längst upp i torrfåran. I torrfårans nedre del finns i dag en grunddamm som utgör ett
definitivt vandringshinder. Det är oklart om dammen fyller någon funktion, men den
behöver rivas ut eller göras passerbar om övriga åtgärder ska fylla någon funktion för
strömlevande fisk.
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Figur 14. Flygfoto med förklarande text och föreslagen dragning av naturlik fiskväg samt
nedströmspassage (β-avledare) vid Mackmyra kraftverk. Flygfoto modifierat från Google
Maps.

Nedströmspassage
Kraftverkets två intag är drygt 6,0 m djupa och där sitter intagsgaller med 80 mm
spaltvidd och en total area om 57,96 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
35 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 0,60 m/s
mot gallren. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 800 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att viss fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <650 mm och all ål
passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
För att återställa fria vandringsvägar krävs att även nedströmspassage möjliggörs. En
robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler som leder fisken vidare via en
förbipassage/ränna som mynnar i den ursprungliga fåran, vilket skulle bidra
ytterligare till att återskapa strömmande habitat där. Bedömningen vid besök på plats
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är att låglutande galler av β-typ är lämpligast för att vid intagskanalens början leda av
fisken ner i gamla fåran (Figur 14).
Förutsättningar för åtgärder
Det bedöms finnas tillräckligt med utrymme för en 250 m lång naturlik fiskväg på
den södra stranden, men det är nödvändigt att utreda om topografin tillåter
föreslagen fiskvägssträckning. Det behöver även utredas om grunddammen i
torrfårans nedre del fyller någon funktion och om utrivning är möjlig eller ej. Är den
inte möjlig att riva ut måste dragningen av fiskvägen göras om.

Hälleströmmen (Krv 7)
Hälleströmmens kraftverk (Figur 15) ligger en dryg km uppströms Mackmyra
kraftverk i Lillån och längs denna sträcka saknas strömmande habitat. Den
huvudsakliga vinsten med att göra Mackmyra kraftverk passerbart vore att
återetablera fria vandringsvägar i Gavleåns huvudfåra. Norr om kraftverket ligger två
dammar som reglerar flödet i Gavleåns sidofåra, Hälleströmmen, som går norr om
Lillån med Hälleströmmens och Mackmyra kraftverk (Figur 16). Dessa dammar utgör
vandringshinder för all uppströmsvandrande fisk. Kraftverket och nyss nämnda
dammar betraktas här som ett hinder.
Det mest tilltalande alternativet om fisken kommer förbi Åbyfors, vore att låta dem
ha tillgång till den norra sidofåran vid Mackmyra (delsträcka 7b). Fisk som vandrar
upp där kommer förbi både kraftverken 6 och 7 utan omfattande åtgärder vid dessa
stationer. För att tillvarata denna fåras värden krävs dock att man biotopvårdar hela
sträckan samtidigt som man utreder vilken minsta vattenföring som krävs för att
sträckans potential ska maximeras som habitat för fisk.
Uppströmspassage
En fiskväg för uppströmspassage vid Hälleströmmen kan antingen anläggas vid
kraftverket eller vid en av dammarna i norra fåran, eller båda dessa platser (Figur 17).
En passage vid kraftverket är endast aktuell om nedströms belägna Mackmyra
kraftverk görs passerbart. Samtliga fiskvägsalternativ utgörs av naturlika fiskvägar
som således kommer innebära att strömmande habitat skapas.
Föreslagen sträckning för ”naturlik fiskväg norr” förbinder turbinutloppet med en av
de torrlagda fårorna som mynnar i sidofåran (delsträcka 7b, Figur 2 & 17). I dess
nuvarande sträckning är fiskvägen 525 m lång, vilket motsvarar en lutning om 1,7%.
Eftersom fiskvägen delvis följer en av de naturliga fårorna återskapas strömmande

42

habitat där och dessutom möjliggör det att på enkelt sätt skapa en förbindelse mellan
fiskvägen och den norra sidofåran genom att anlägga en alternativ ingång längs via
den ursprungliga fåran (Figur 17, ”ingång norr”). Lämpligen tappas en mindre mängd
vatten genom denna alternativa ingång antingen permanent eller periodvis.
Föreslagen sträckning för ”naturlik fiskväg söder” innebär även det en 525 m lång
fiskväg, vilket motsvarar en lutning om 1,7%. Eftersom detta alternativ inte möjliggör
en förbindelse med norra sidofåran, betraktas den som ett alternativ endast om en
naturlik fiskväg norr om kraftverket inte är möjlig.

Figur 15. Hälleströmmens kraftverk.

Enligt uppgift är mintappningen i den norra sidofåran (delsträcka 7b) 1 m³/s under
sommaren (15 maj-15 oktober) och 0,4 m³/s under vintern (övrig tid). Totalflödet
styrs av tappningen och övrigt flöde tappas genom Hälleströmmens kraftverk. Vid
flera av besökstillfällena tycktes flödesförändringarna vara snabba, vilket är negativt
för de organismer som förekommer i den norra fåran. Dammen har låg fallhöjd och
den omges av skog, vilket innebär att det vore enkelt och inte speciellt dyrt att
anlägga en naturlik fiskväg på dammens norra sida. En sådan fiskväg skulle kunna
nyttja den mintappning som finns och på samma gång möjliggöra passage.
Föreslagen dragning för en naturlik fiskväg i norra fåran är cirka 200 m lång, vilket
motsvarar en lutning kring 1% (Figur 18, ”Naturlik fiskväg norra fåran”). En så låg
lutning innebär goda möjligheter att anlägga fiskvägen både för att möjliggöra passage
och för att skapa strömmande habitat.
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Figur 16. Flygfoto med förklarande text över Hälleströmmens kraftverk med
omgivningar. Flygfoto modifierat från Google Maps.

Nedströmspassage
Kraftverkets intag är knappt 4 m djupt och där sitter ett intagsgaller med 76 mm
spaltvidd och en total area om 28,50 m2 (Tabell 5). I kombination med slukförmågan
35 m3/s innebär detta att man som mest har en vattenhastighet om cirka 1,23 m/s
mot gallret. Sammantaget innebär detta att laxfisk ≥ 760 mm hindras från att passera
(DWA, 2005) och att stor fastklämningsrisk föreligger. Laxfisk <760 mm och all ål
passerar sannolikt gallret och turbinerna och riskerar därmed att skadas eller dödas.
Eftersom ingen flyktöppning och passage finns vid gallren bedöms skaderisken för
nedströmsvandrande fisk som stor.
En robust åtgärd skulle vara att sätta in låglutande galler som leder fisken vidare via
en förbipassage/ränna som enligt ovan mynnar i Hälleströmmen, dvs. den norra
sidofåran. Bedömningen vid besök på plats är att låglutande galler av α-typ är
lämpligast eftersom intagets utformning stämmer väl överens med de platser där
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denna teknik testats med goda resultat (Calles et al., 2013b; Kriström et al., 2010). Det
vore lämpligt att möjliggöra nedströmspassage vid Hälleströmmens kraftverk, i
synnerhet om uppströmspassage möjliggörs där och om nedströmspassage
möjliggörs vid uppströmsliggande Forsbacka kraftverk. Om man prioriterar norra
fåran för fisk, kommer man att behöva leda fisken från kraftverkets intag till den
norra fårans sydligaste arm.

Figur 17. Flygfoto med förklarande text och föreslagna dragningar av naturlika fiskvägar
vid Hälleströmmens kraftverk. Flygfoto modifierat från Google Maps.

Förutsättningar för åtgärder
Det finns gott om plats kring Hälleströmmens kraftverk och dammar.
Förutsättningarna att hitta möjliga fiskvägsdragningar bedöms som goda, men
detaljerade undersökningar behöver göras av de topografiska förutsättningarna och
vilka begränsningar som finns med avseende på markförhållanden, rasrisk etc.
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Figur 18. Flygfoto med förklarande text och föreslagna dragningar av naturlika fiskvägar
vid dammen vid sidofåran norr om Hälleströmmens kraftverk. Flygfoto modifierat från
Google Maps.

Forsbacka (Krv 8)
I dag finns ingen drift vid Forsbacka kraftverk (Figur 19), men planer finns sedan
tidigare för att bygga en ny station i en annan av fårorna och inom ramen för
projektet har passagefrågorna vid Forsbacka kraftverk avhandlats som en del av
Miljödomstolens förhandlingar i frågan. Åtgärdsförslagen som beskrivs nedan i text
och bild har tidigare rapporterats i ett PM som lämnades in till Miljödomstolen inför
förhandlingarna i mars 2013 (Calles & Karlsson, 2013) och sedermera fastställts i
dom (deldom 2013-05-08, mål nr M 2028-11).
Uppströmspassage
För att möjliggöra även fri uppströmspassage vid Forsbacka nya kraftverk bör en
naturlik fiskväg med 1-2% lutning anläggas. Den bör utformas på ett sätt så att den
erbjuder habitat för så många strömlevande organismer som möjligt. För bästa
funktion bör fiskvägens utlopp placeras i direkt anslutning till det nya kraftverkets
utlopp (Figur 20). Fiskvägens bästa placering bedöms vara på udden öster om det nya
kraftverket, men om det inte är möjligt kan den även placeras i den gamla
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kraftverksfåran (västra fåran). Fiskvägen föreslås ha ett lägsta flöde på 500 L/s, vilket
är aktuellt under de perioder när behovet av uppströmspassage är som lägst (juliaugusti, november-mars). Under övriga tider ska flödet uppgå till ≥800 L/s.
Lämpligen dimensioneras fiskvägen för ett högre flöde, så att ytterligare vatten kan
släppas genom fiskvägen när spillvatten finns att tillgå. En vanlig dimensionering av
naturlika fiskvägar är 500 L/s som lägsta flöde och 1500 L/s som högsta flöde. För
att öka naturvärdet kan vissa partier av fiskvägen göras bredare och, vid sidan av den
djupare stigrännan för passage, förses med sidofåror, djuppartier (höljor), grunda
grusbottnar, död ved etc. (Figur 21). Vid fortsatta diskussioner som skett mellan
kraftbolagets representanter och miljö- och kulturintressen har man förordat den
röda dragningen (Figur 20), med förändringen att den det sista stycket upp mot
dammen dras intill det nya kraftverket och dess intagskanal.

Figur 19. Intaget till Forsbacka gamla kraftverk.

Nedströmspassage
För att maximera sannolikheten för en skadefri nedströmspassage vid Forsbacka nya
kraftverk föreslås att ett låglutande s.k. α-galler anläggs i turbinintaget (Figur 22).
Gallret ska ha en spaltvidd om maximalt 18 mm, eftersom det är dokumenterat att
denna spaltvidd i kombination med en låg gallerlutning (≤ 35°) har en god avledande
funktion för blankål av den storlek som observerats i Storsjöns utlopp (560-950 mm
långa, median 760 mm)(Calles et al., 2013b). Ett sådant galler har även en avledande
effekt på andra arter och storlekar, men den exakta effektiviteten är inte känd för små
individer (Kriström et al., 2010).
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Figur 20. Förslag på möjliga placeringar av naturlik fiskväg vid Forsbacka nya kraftverk.
Observera att alternativens genomförbarnhet är beroende av faktorer som t.ex.
förekomst av förorenad mark och kulturhistoriska värden. Om utrymme finns, bör
fiskvägen ha en lutning om 1-2% för att fungera för så många fiskarter och livsstadier
som möjligt. Flygfoto modifierat från Google Maps.

I den mån det är möjligt att kombinera med rensning av gallret och övrig
kraftverksdrift, bör intagsgallret ha en lutning på 30-35° i förhållande till
horisontalplanet. I gallrets överkant anläggs en flyktöppning på varje ytterkant (Figur
22). Varje öppning bör vara 0,5 x 0, 5 m, vilket vid drift bör ha ett flöde om cirka 100
L/s per öppning. Flödet ska vara reglerbart för varje öppning var för sig för att
möjliggöra ett varierat flöde under året och en inställning av flödet för bästa funktion.
Det mest optimala flödet bör fastställas efter att avledaren byggts och testats, men
det riktvärde som fastställts för en prövotid i redan nämnda deldom är 50-200 L/s
med högsta flöden april-juni och september-november. Från varje flyktöppning leds
vattnet i en separat ränna till en sammanflödespunkt, varefter separering sker av fisk
som ska uppsamlas respektive ledas vidare. Den exakta dragningen av dessa rännor
påverkar inte förbipassagens funktion och fastställs lämpligen först när de tekniska
detaljerna kring kraftverkets uppförande färdigställts. Rännan från respektive
flyktöppning bör följa vattnets flödesriktning i intagskanalen och en ändrad riktning
bör ske gradvis. Flyktöppningarna kan placeras i gallrets överkant eller i
dammväggen, så länge de är belägna i gallrets översta hörns omedelbara närhet.
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Figur 21. Exempel på en naturlik fiskvägs utformning för (A) passage samt för (B)
passage och som habitat. För maximalt utbyte av fiskvägen, bör fiskvägen vara så
varierad som möjligt och innehålla båda typer av utformning. Den djupaste delen av
fiskvägen bör finnas längs med hela fiskvägens längd för att erbjuda goda
passagemöjligheter vid låg- och högflöde. Figur av Fiskevårdsteknik AB.

Nedströms sammanflödespunkten anläggs tre kammare i en följd (Figur 22,
”Uppsamlingsstation”). Den första kammaren leder vidare till en ränna/kulvert eller
liknande struktur som leder vattnet för utsläpp i kraftverkets utloppskanal. Vattnet
ska om möjligt släppas ut på ett sätt som attraherar fisk till den naturlika fiskvägens
utlopp och på samma gång minimerar risken för skador på nedströmsvandrande fisk.
De övriga två kamrarna ska förvara fisk vid fångst, vilket sker genom att ett
horisontellt galler placeras i kammare 1. Det horisontella gallret släpper igenom
merparten av vattnet, medan resterande vatten och fisken leds vidare till kammare 2.
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I kammare 2 kan ett grovgaller placeras för att låta små fiskar gå ner i kammare 2,
medan de stora fiskarna förs vidare till kammare 3. De två gallrens exakta spaltvidd
bör tas fram utifrån storleksfördelningen på den fisk om använder avledaren och bör
tas fram som en del av den initiala testkörningen av anläggningen (prövoperiod).
Förutsättningar för åtgärder
Åtgärdernas utformning och placering har utretts noga inom förstudien för en
byggnation av Forsbacka nya kraftverk (Calles & Karlsson, 2013) samt har fastslagits
i ovan nämnda deldom och behandlas inte vidare här.

Figur 22. Förslag till utformning av α-galler med flyktöppningar och kombinerad
förbipassage och uppsamlingsstation. Intagskanal med galler samt kombinerad
uppsamlingsstation och förbipassage (Calles & Karlsson, 2013).
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Verktyg för åtgärdsprioritering

Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder
Vid beräkning av skyddsvärdet för de svenska fiskarterna, med en teoretisk
maxpoäng om 5 poäng, blir medelpoängen 0,3 och medianpoängen 0 (Tabell 6).
Totalt får 14 av 42 svenska sötvattenslevande fiskarter poäng och de fem högsta
poängen får ål (4,0 p), mal och storröding (2,0 p), asp (1,5 p) och sik (1,25 p).
Poängsättningen av de olika arternas mobilitet ger samtliga arter poäng, med
medelpoängen 2,9 och medianpoängen 3,0 (Tabell 6). De fem arter som får högst
mobilitetspoäng, där samtliga får maxpoäng 5, är flodnejonöga, havsnejonöga, ål, lax
och havsöring. När dessa poäng vägs samman i fiskindex, blir spridningen mellan 3
och 81 poäng, där sju arter får minimipoängen och endast ålen får den högsta
poängen.
Appliceras de olika arternas fiskindex på delsträckorna i Gavleån och fiskarternas
förekomst tas i beaktande, får varje delsträcka ett summerat fiskindex vilket är högst
för delsträckorna längst ned i ån (1A och 2A), följt av de två längst upp belägna
delsträckorna (9A och 8A; Tabell 7).
Fiskfaktorn för respektive kraftverk, beräknat utifrån de olika fiskarternas utbredning
i Gavleån och dess biflöden samt dessa arters mobilitet (mob) och skyddsvärde (V C)
ger värden från 36 för Prästforsen (krv 4) till 342 för Strömsborg (Tabell 8). När
prioritetsverktyget används i dess ursprungliga form (där delsträckornas längd
beaktas) får vi en prioritetsordning med Strömdalen (krv 2), Norra dammen
Hälleströmmen (krv 2) och Åbyfors (krv 5) som de tre högst prioriterade kraftverken
att åtgärda.
Om man istället låter arealen befintligt habitat vikta prioritetsordningen, får man
prioritetsordningen Strömsborg (krv 1), Strömdalen (krv 2) och Norra dammen
Hälleströmmen (del av Krv 7; Tabell 9), samtidigt som övriga kraftverk får noll
poäng eftersom habitat saknas på åtminstone ena sidan vandringshindret.
Om man slutligen ersätter dagens habitatarealer med det som skulle kunna
åstadkommas vid rehabilitering av habitaten i kombination med att samtliga
vandringshinder i biflödena görs passerbara med naturlika fiskvägar, får man
ytterligare en prioritetsordning: Åbyfors (krv 5), Strömsborg (krv 1) och Strömdalen
(Tabell 10).
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Tabell 6. Skydds- (Vc) mobilitets- (Mob), samt från dessa värden uträknat
fiskfaktorvärde (Ki) enligt; Ki = (Vc + Mob)2 (Pini Prato et al., 2011) för svenska fiskarter
som förekommer i sötvatten under hela eller delar av sina livscykler.
Familj

Art

Vc

Mob

Ki

Nejonögon

Flodnejonöga

Lampetra fluviatilis

0,3

5,0

27,6

Bäcknejonöga

Lampetra planeri

0,0

1,8

3,1

Havsnejonöga

Petromyzon marinus

1,0

5,0

36,0

Ålfiskar

Europeisk ål

Anguilla anguilla

4,0

5,0

81,0

Karpfiskar

Braxen

Abramis brama

0,0

3,0

9,0

Benlöja

Alburnus alburnus

0,0

3,0

9,0

Asp

Aspius aspius

1,5

2,5

16,0

Faren

Ballerus ballerus

0,0

2,0

4,0

Björkna

Blicca bjoerkna

0,0

1,8

3,1

Ruda

Carassius carassius

0,0

1,8

3,1

Sandkrypare

Gobio gobio

0,0

2,0

4,0

Groplöja

Leucaspius delineatus

0,0

1,8

3,1

Id

Leuciscus idus

0,0

3,5

12,3

Stäm

Leuciscus leuciscus

0,0

3,5

12,3

Elritsa

Phoxinus phoxinus

0,0

3,0

9,0

Mört

Rutilus rutilus

0,0

3,0

9,0

Sarv

Scardinius erythrophthalmus

0,0

1,8

3,1

Färna

Squalius cephalus

0,0

2,5

6,3

Sutare

Tinca tinca

0,0

2,0

4,0

Vimma

Vimba vimba

1,0

3,5

20,3

Nissögesfiskar

Nissöga

Cobitis taenia

0,3

1,8

4,0

Grönlingfiskar

Grönling

Barbatula barbatula

0,0

2,0

4,0

Egentliga malar

Mal

Silurus glanis

2,0

3,5

30,3

Norsfiskar

Nors

Osmerus eperlanus

0,0

3,0

9,0

Sikfiskar

Siklöja

Coregonus albula

0,3

1,8

4,0

Sik

Coregonus maraena

1,3

3,5

22,6

Lax

Salmo salar

0,5

5,0

30,3

Havsöring

Salmo trutta

0,0

5,0

25,0

Röding

Salvelinus alpinus

0,0

2,0

4,0

Storröding

Salvelinus umbla

2,0

-

-

Laxfiskar

Harr

Thymallus thymallus

0,3

3,5

14,1

Gäddfiskar

Gädda

Esox lucius

0,0

3,0

9,0

Lakefiskar

Lake

Lota lota

1,0

3,0

16,0

Spiggfiskar

Storspigg

Gasterosteus aculeatus

0,0

2,8

7,6

Småspigg

Pungitius pungitius

0,0

2,8

7,6

Stensimpa

Cottus gobio

0,3

1,8

4,0

Rysk Simpa

Cottus koshewnikowi

0,0

-

-

Bergsimpa

Cottus poecilopus

0,0

1,8

3,1

Gärs

Gymnocephalus cernuus

0,0

1,8

3,1

Abborre

Perca fluviatilis

0,0

3,0

9,0

Gös

Sander lucioperca

0,0

3,5

12,3

Simpor

Abborrfiskar
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Tabell 7. Fiskfaktorvärde (Ki) för fiskarter som fångats på minst en delsträcka i Gavleån
2012-2013 (Gullberg et al., 2015), samt summerat fiskfaktorvärde F för respektive
delsträcka.
ART

Ki

9A

8A

7B

7A

6B

6A

5A

4B

4A

3C

3B

3A

2A

1A

Abborre

9

9

9

9

9

9

9

9

0

9

0

9

9

9

9

Benlöja

9

9

9

9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

9

9

Björkna

3

3

3

0

3

0

3

3

0

3

0

0

3

3

3

Braxen

9

9

9

0

9

0

9

9

0

9

0

0

9

9

9

Bäcknejonöga

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Flodnejonöga

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

28

Gädda

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

Gärs

3

3

3

3

3

0

3

3

0

3

0

3

3

3

3

Gös

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

Harr

14

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Id

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

Lake

16

16

16

0

0

0

16

0

0

0

0

16

0

16

16

Lax

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

Mört

9

9

9

9

9

9

9

9

0

9

0

9

9

9

9

Nors

9

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Ruda

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Sarv

3

3

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

3

Sik

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Småspigg

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Stensimpa

4

0

4

4

0

4

0

0

0

0

0

4

0

4

4

Storspigg

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Stäm

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Sutare

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vimma

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Ål

81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

81

Öring

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

25

0

25

25

F = ∑Ki

366 167

87

68

42

36

58

36

0

33

9

81

57

259 311
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Tabell 8. Gavleåns kraftverk och den fiskfaktor som beräknats för respektive kraftverk
utifrån fiskartsförekomsten uppströms och nedströms belägna sträckor, avstånd till
närmast belägna vandringshinder samt de resulterande prioritetsindexen och
prioritetsordningen.

Kraftverk

Fiskfaktor Sträcka Sträcka
nedan
ovan
(F)
(Ld)
(Lu)

Prioindex
(IPs)

Prio

1. Strömsborg

342

3

1

228

4

2. Strömdalen

269

4

10

1726

1

3. Tolvfors

109

10

5

183

5

4. Prästforsen

36

5

3

20

6

5. Åbyfors

113

3

11

576

3

6. VK6 Mackmyra

110

11

1

14

8

7. Hälleströmmen

87

1

6

14

7

Norra dammen Hä.

126

11

6

633

2

8. Forsbacka

180

6

1

40

5

Tabell 9. Gavleåns kraftverk och den fiskfaktor som beräknats för respektive kraftverk
utifrån fiskartsförekomsten uppströms och nedströms belägna sträckor, skattad
förekomst av areal strömmande habitat på närmast belägna delsträckor samt de
resulterande prioritetsindexen och prioritetsordningen.
Fiskfaktor
(F)

Areal nedan
(Ad)

Areal ovan
(Au)

Prioindex
(IPSA)

Prio

1. Strömsborg

342

1,01

0,92

601

1

2. Strömdalen

269

0,92

1,83

229

2

3. Tolvfors

109

1,83

0,00

0

4

4. Prästforsen

36

0,00

0,00

0

4

5. Åbyfors

113

0,00

2,48

0

4

6. VK6 Mackmyra

110

2,48

0,00

0

4

7. Hälleströmmen

87

0,00

0,07

0

4

Norra dammen Hä.

126

2,48

0,07

4

3

8. Forsbacka

180

0,07

0,00

0

4

Kraftverk
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Tabell 10. Gavleåns kraftverk och den fiskfaktor som beräknats för respektive kraftverk
utifrån fiskartsförekomsten uppströms och nedströms belägna sträckor, skattad
förekomst av areal strömmande habitat på närmast belägna delsträckor efter
omfattande biotopvård samt de resulterande prioritetsindexen och prioritetsordningen.
Fiskfaktor
(F)

Areal nedan
(Ad)

Areal ovan
(Au)

Prioindex
(IPSA)

Prio

1. Strömsborg

342

0,98

1,11

809

2

2. Strömdalen

269

1,11

3,31

552

3

3. Tolvfors

109

3,31

0

0

7

4. Prästforsen

36

0

0,19

0

7

5. Åbyfors

113

0,19

4,97

1641

1

6. VK6 Mackmyra

110

4,97

0,18

3

6

7. Hälleströmmen

87

0,18

1,04

70

5

Norra dammen Hä.

126

4,97

1,04

80

4

8. Forsbacka

180

1,04

0

0

7

Kraftverk
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Verktyg 2 – Populationsmodell för diadrom laxfisk
För scenario 1 där antaganden gjordes om att all uppströmsvandrande lekfisk och alla
nedströmsvandrande smolt passerar samtliga kraftverk utan förlust, förväntas antalet
uppvandrande laxhonor uppgå till 174 och antalet öringhonor till 68 (Figur 23a). Den
förväntade produktionen är enbart kopplad till tillgången på habitat eftersom ingen
passageförlust förekommer. Betydelsen av habitatets lokalisering i förhållande till
kraftverken blir tydlig i scenario 2 där passageeffektiviteten satts till 90% för både
uppströms- och nedströmspassage och därför förväntas ingen produktion ske från
Mackmyraområdet (delsträckor 6A, 6B och 7B) (Figur 23b). När produktionen av
öring höjs i frånvaro av lax och sätts till 50 öringungar/100 m2 ökar antalet
uppvandrande öringhonor något men är fortfarande under 20 individer per årskull
(Figur 23c).
När antagandet görs att man både bygger fiskpassager för uppströms- och
nedströmspassage och rehabiliterar befintliga strömsatta sträckor tredubblas den
totala ytan av strömsatt habitat av hög kvalitet, vilket förändrar den förväntade
produktionen avsevärt. Om ingen passageförlust sker vid någon vandring i ån, blir
det totala antalet uppvandrande laxhonor 567 st och antalet öringhonor 99 (Figur
24a). Den högsta produktionen sker på sträckorna längst ner i ån (1 A, 2A och 3A-C och
i Mackmyraområdet 6A-B och 7B), men när en passageförlust om 10% antas per
kraftverk bidrar inte längre Mackmyraområdet med någon produktion och antalet
honor sjunker avsevärt (Figur 24b). Om endast öringproduktion antas ske på de
strömsatta områdena i ån förväntas området närmast havet producera i
storleksordningen 65 öringhonor per år (Figur 24c).
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Figur 23. Utfall av populationsmodellen för laxfisk i form av antal årligen uppvandrande
lekmogna laxfiskhonor vid uppförande av vandringsvägar för upp- och
nedströmspassage i Gavleåns huvudfåra och biflöden och nuvarande habitattillgång
enligt Gullberg et al. (2015). De tre scenarierna avser a) Scenario 1 med 100%
passageeffektivitet, b) Scenario 2 med 90% passageeffektivitet, c) Scenario 3 med 90%
passageeffektivitet och enbart förekomst av öring.
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Figur 24. Utfall av populationsmodellen för laxfisk i form av antal årligen uppvandrande
lekmogna laxfiskhonor vid uppförande av vandringsvägar för upp- och
nedströmspassage i Gavleåns huvudfåra och biflöden och habitattillgång efter
återställning enligt Gullberg et al. (2015). De tre scenarierna avser a) Scenario 4 med
100% passageeffektivitet, b) Scenario 5 med 90% passageeffektivitet, c) Scenario 6
med 90% passageeffektivitet och enbart förekomst av öring.
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Diskussion
Undersökningarna av åtgärdsmöjligheter och behov i Gavleån har resulterat i ett
gediget beslutsunderlag för framtida åtgärdsarbete. Även om svaren på frågorna ”Ska
vi åtgärda här?”, ”Hur ska vi åtgärda?” och ”Vad blir resultatet om vi åtgärdar?” inte
är helt självklara, är dock osäkerheten mindre med ett gott beslutsunderlag. Från en
strikt biologisk ståndpunkt är det självklart bäst att fria vandringsvägar återetableras
där fisken tidigare kunnat vandra och att habitatet återställs till sitt tidigare skick före
mänsklig påverkan. Från en samhällsekonomisk synpunkt är det dock långt ifrån
självklart att rehabiliterande åtgärder är motiverade, i synnerhet om det förväntade
nyttan inte är självklart hög. Ett välgrundat beslut måste således hitta en balans
mellan dessa intressen, vilket inte är enkelt.
Vattenkraftverken och deras åtgärdspotential
Gavleån är med svenska mått mätt ett medelstort vattendrag med extremt hög grad
av utbyggnad (Calles et al., 2013c). Kunskapen är dock god om hur kraftverk av
denna storlek och typ görs passerbara både för uppströms- och nedströmsvandrande
fisk (Calles et al., 2013a). För de flesta kraftverken i Gavleåns huvudfåra har vi därför
ansett det tekniskt möjligt att återskapa fria vandringsvägar genom att anlägga
naturlika fiskvägar för uppströmspassage och habitatkompensation och låglutande
galler för nedströmspassage.
Undantaget är Prästforsens kraftverk, där det är många faktorer som sammantaget
gör det svårt att anlägga en lång fiskväg vid kraftverket, varför en bassängtrappa med
vertikala slitsar föreslagits. För alla andra kraftverk har naturlika fiskvägar med
lutningen 1-2% föreslagits, eftersom de dels bedöms möjliggöra passage för alla
förekommande vandrande fiskarter och livsstadier, men kanske ännu viktigare i
Gavleåns fall är att de även utgör strömmande habitat som är extremt ovanligt i
Gavleån i dag.
Verktyg för åtgärdsprioritering
Verktyg och modeller kan utgöra mycket värdefulla verktyg och underlag för
åtgärdsarbete, men man måste vara på det klara med att verktygen är förenklingar av
verkligheten och att de således inte ger några helt säkra svar. Vi valde därför att
använda två olika verktyg, som ger svar på samma fråga grundat på olika sätt att
värdera vattendraget och dess organismsamhällen. Dessutom testades flera olika sätt
att beräkna fiskindex, dels baserat på sträckorna mellan kraftverken och dels baserat
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på areans habitat. I vårt fall gav de två verktygen i stort sett samstämmiga svar på
frågan om åtgärdsbehov och prioriteringsordning, vilket dock kanske inte alltid är
fallet. Båda verktygen har dock en viss inbyggd flexibilitet och man kan anpassa dem
efter situationen och på så sätt ställa sina frågor på ett adekvat sätt.

Verktyg 1 – Prioritetsindex för passageåtgärder
Fiskindexet ger relativt svar på frågan ”Lönar det sig att återetablera fria
vandringsvägar vid ett hinder?”, genom att ta hänsyn till vilka arter som förekommer
uppströms eller nedströms hindret samt vilken habitatförekomst som finns på dessa
sträckor. Om habitatförekomsten uppströms hindret är större än nedströms blir
resultatet en hög ”åtgärdspoäng”, medan om det motsatta gäller ger det en lägre
poäng. Med andra ord är indexet utformat på ett sätt så att det appliceras bäst på
vattendrag där man främst har en resurs i form av vandrande fiskarter längst ned i ett
vattendrag, vilket är fallet i de flesta kustmynnande vattendrag. I de fall man saknar
uppgifter om habitatens storlek och lokalisering kan man använda sträckornas längd
som ett mått på habitattillgång, vilket i de flesta fall blir mindre exakt men sannolikt
ändå tillräckligt för att ge ett relevant beslutsunderlag. I de fall när inget samband
finns mellan sträckans längd och habitattillgången kommer prioritetsordningen bli
direkt missvisande och vi rekommenderar därför att man i möjligaste mån alltid
använder habitatarealen som ett mått på åtgärdsnyttan.
När fiskfaktorn beräknas för de olika kraftverken i Gavleån får kraftverken längst ner
i ån, Strömsborg (nr. 1) och Strömdalen (nr.2 ), högst poäng. Detta beror på att man
där fångat det största antalet arter (Gullberg et al., 2015) och dessutom flest arter med
hög vandringsbenägenhet och högt skyddsvärde. Arter med höga poäng som
påträffats där är bl.a. ål (Ki = 81), lax (Ki = 30), flodnejonöga (Ki = 28), öring (Ki =
25) och sik (Ki = 23). Därefter kommer de två längst uppströms belägna kraftverken,
eller snarare vandringshindren, där bl.a. ål, öring, lake (Ki = 16), harr (Ki = 14) och
gös (Ki = 12) ger höga poäng. Det finns således en koppling mellan höga värden och
dessa vandringshinders närhet till havet, Storsjön och kvarvarande strömsträckor i
Hälleströmmen och Spikåsbäcken.
När dessa fiskfaktorvärden kombineras med de olika delsträckornas längd, får man
en snarlik prioritetsordning för vandringshindren med undantaget för att Åbyfors (nr.
5) ersätter Forsbacka (nr. 8) på ”topp-fyra”. Används istället befintlig habitatareal i
kombination med en habitatareal som tillförs vid byggnation av naturlika fiskvägar
vid alla kraftverk utom Prästforsen (bassängtrappa), blir prioritetsordningen för
kraftverken densamma som för fiskindexet med undantag för att Forsbacka faller
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bort eftersom strömmande habitat saknas uppströms. När man slutligen använder
habitatarealerna som förväntas bli resultatet efter omfattande biotopvård av hela ån
och dess biflöden, blir prioritetsordningen Åbyfors (Krv 5), Strömsborg (Krv 1),
Strömdalen (Krv 2) och norra dammen Hälleströmmen (Krv 7B). Sammantaget kan
man säga att prioritetsindexet skiljer ut de längst nedströms och de längst uppströms
belägna vandringshindren som mest angelägna att åtgärda, men att Åbyfors kraftverk
får en missvisande hög prioritet främst till följd av att habitatarealerna uppströms
kraftverket är mycket högre än de nedströms. En hög prioritet av Åbyfors kraftverk
är alltså direkt missvisande och visar på en svaghet i modellen, eftersom ingen hänsyn
tas till vilka arter som förekommer nedströms respektive uppströms hindret. Arterna
med höga poäng finns nämligen på sträckorna uppströms Åbyfors (t.ex. öring, harr
och lake), medan endast arter med låga poäng påträffats nedströms Åbyfors (abborre,
björkna, braxen, gärs, mört och sarv). Om man bortser från Åbyfors, tycks dock
resten av prioritetsordningen stämma väl överens med de observerade värdena, enligt
prioritetsordningen Strömsborg (Krv 1), Strömdalen (Krv 2), Norra dammen
Hälleströmmen (Krv 7B), Hälleströmmen (Krv 7) och Mackmyra (Krv 6). Eftersom
prioritetsindexet anpassats till att värdera tillgången till strömmande habitat, får
Forsbacka kraftverk låg prioritet trots att en åtgärd för att samla ihop
nedströmsvandrande fisk för transport skulle innebära en enorm skillnad med
avseende på t.ex. hur många blankålar som överlever nedströmsvandringen till havet.
Fiskindexet är baserat på data som i många fall finns tillgängligt genom det löpande
arbetet med miljöövervakning och kalkuppföljning. Dessutom kan man vid behov
anpassa de olika fiskarternas mobilitets- och skyddsvärden utifrån vilka vattendrag
man undersöker. Arbetar man t.ex. med ett Östersjömynnande vattendrag som
Gavleån, kommer man sannolikt att vilja sätta höga mobilitetspoäng på fiskarter som
är diadroma för Östersjön. Om studieobjektet är beläget i inlandet eller utgörs av ett
västkustmynnande vattendrag kan mobilitetspoängen se annorlunda ut. Om inte
kunskapen om fiskartsförekomst finns att tillgå, krävs nya undersökningar vilka kan
vara tidskrävande och kostsamma. Även expertbedömningar gällande
vandringshindrens passerbarhet kan ta lång tid och kräver särskild kompetens.
Indexet i dess ursprungliga form (Pini Prato, 2007; Pini Prato et al., 2011) bygger på
uppskattningar av vattendragens längd, vilket lätt kan mätas på kartor med hjälp av
till exempel GIS. Om man istället vill använda sig av den totala ytan av strömmande
vatten så krävs ett mer omfattande förarbete i form av kartering av vattendraget, men
vi bedömer att det är mödan värt för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag.
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Verktyg 2 – Populationsmodell för anadrom laxfisk
Populationsmodellen för laxfisk visar att en potentiell produktion endast kan
förväntas där det i dag finns strömmande habitat att tillgå, dvs. på de tre längst
nedströms belägna områdena (1A, 2A och 3A-C) samt i Mackmyraområdet (6A-B och
7B)(Figur 23 & 24). Detta av det enkla skälet att lax och öring är beroende av
strömmande habitat för att reproduktion och tillväxt ska kunna ske (Klemetsen et al.,
2003). Om man sedan tar hänsyn till en viss förlust vid kraftverkspassage blir det
tydligt att produktionen blir för låg i förhållande till antalet passager för att ett
bestånd av havsvandrande laxfisk ska kunna etbaleras i Mackmyraområdet (Figur
23b). Öringsproduktionen förväntas bli något högre om endast ett havsöringbestånd
etableras i frånvaro av lax, men trots detta är det endast de tre nedersta sträckorna
som förväntas kunna bidra till produktionen (Figur 23c). Om ett för fisken optimalt
scenario beaktas i form av fria vandringsvägar förbi alla vandringshinder och
omfattande biotopvård av alla strömsträckor, blir produktionen betydligt högre
(Figur 24). Utfallet när passageeffektiviteten sätts till 90% för varje passage, både för
uppströms- och nedströmspassage, blir dock detsamma som tidigare eftersom endast
de tre nedersta sträckorna faller ut som producenter av havsvandrande laxfisk. Detta
trots att passageeffektiviteten satts mycket högt för samtliga passager i jämförelse
med vad som rapporterats i litteraturen (Bunt et al., 2012; Calles et al., 2013a; Noonan
et al., 2012). Med tanke på att Gavleån är förhållandevis liten och denna analys gäller
starksimmande salmonider, kan man dock med fog hävda att kraftverken bör vara
möjliga att åtgärda med en passageeffektivitet som är högre än de värden som angetts
i sammanställningen av genomsnittliga passageeffektiviteter i Noonan et al. (2012).
Dessutom tar modellen inte hänsyn till det faktum att öring och lax är iteropara och
således kan leka flera gånger under sin livstid (Klemetsen et al., 2003), öring i vissa
reglerade vattendrag så frekvent som 3-4 gånger under en fyraårsperiod (Calles &
Greenberg, 2009). Om detta skulle bli fallet i Gavleån, kan man räkna med att ≥100
honor årligen vandrar upp för att leka i Gavleån nedströms Tolvfors kraftverk och i
biflödet Kungsbäcken. Utgår man från att lika många hanar som honor vandrar upp
för lek, kan den årliga siffran således bli ≥200 havsöringar per år. Prediktionen är att
man samtidigt skulle kunna få en årlig uppgång av flera hundra laxar per år till de
nedre delarna av ån (Figur 24b).
Värt att notera är att utrivning av ett eller flera kraftverk skulle ändra denna bild,
vilket dock inte beaktats vidare här. Sett ur ett helhetsperspektiv kan det vara relevant
att beakta ett sådant alternativ om man anser att miljöintresset överväger i de nedre
delarna medan vattenkraftsintresset överväger längre upp i systemet. Man kan således
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tänka sig ett framtida scenario där fisken prioriteras i de nedre delarna, medan
vattenkraften
prioriteras
i
åns
mellersta
delar.
Slutligen
har
Bäckebrobäcken/Tickselbäcken och Stabäcken/Stenbäcken inte tagits med som
potentiellt framtida lekområde för öringen, vilket skulle kunna ändras om problemet
med låg vattenföring befinns vara mänskligt orsakad och kan lösas.

Slutsatser och rekommenderade åtgärdspaket
Gavleån är i dag kraftigt påverkad av vattenkraftsutbyggnaden och andra mänskliga
aktiviteter, vilket innebär att ingen fiskvandring sker i merparten av ån och att så gott
som alla strömsatta sträckor är överdämda, förstörda eller torrlagda. En effekt av
detta är att åtgärdspotentialen på många platser blir låg, men vi har gjort
bedömningen att syftet med studien i första hand är att utreda var åtgärder gör
största nytta för Gavleåns fiskbestånd och att även väga in åtgärdernas kostnadnyttoaspekt. Vi har även tagit ett helhetsgrepp på systemet, vilket sammantaget
motiverar omfattande åtgärder på vissa sträckor samtidigt som andra sträckor inte
åtgärdas utan istället främst nyttjas för elproduktion.
Prioriteringsverktygen och resultaten från provfisken och bitopkartering (Gullberg et
al., 2015) visar främst på att åtgärdsnyttan för vandrande strömlevande fiskarter är
störst vid kraftverken i Gavleåns nedre och övre delar, eftersom det är här det i dag
finns kvarvarande strömmande habitat som dock är i stort behov av
biotopåterställning. Exakt vilka delsträckor och åtgärder som omfattas av ett
åtgärdsprogram är trots allt delvis en subjektiv bedömning och detaljerna kan vara
föremål för vidare diskussioner. Vi har identifierat två åtgärdspaket, där även
nedströmsliggande delsträcka ingår i respektive åtgärdspaket:
1. Gavleåns nedre delar: förbättrade passagemöjligheter, biotopåterställning samt
mintappning
2. Gavleåns övre delar: förbättrade passagemöjligheter, biotopåterställning samt
mintappning
Åtgärdsbehovet summeras nedan, men för mer detalj hänvisar vi till beskrivningarna
av respektive kraftverk ovan samt resultaten från biotopkarteringen i Gullberg et al.
(2015). Efter de två åtgärdspaketen diskuteras den långsiktiga förvaltningen av
Gavleån och dess biflöden.
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Åtgärdspaket 1 - Gavleåns nedre delar
För att åstadkomma en förbättring av förhållandena för vandrande fiskarter i
Gavleån, i synnerhet diadroma, krävs att man utökar tillgängliga arealer i Gavelåns
nedre delar. Detta åstadkommes genom enkla åtgärder vid Strömsborgs kraftverk
(Krv 1), samt mer omfattande åtgärdsarbete vid Strömdalens kraftverk (Krv 2). Att
enbart åtgärda Strömsborgs kraftverk skulle sannolikt inte medföra en tillräckligt stor
förändring för att vandrande fiskarter ska uppnå tillräckligt stora populationer för att
bestånden ska bestå på längre sikt. Föreslaget åtgärdspaket innefattar delsträckorna
1A, 2A, 3A samt biflödet Kungsbäcken (3B)(Figur 2).
Den högst prioriterade åtgärden bedöms vara förbättrade passagemöjligheter av
Strömsborgs kraftverk, eftersom det är på delsträckorna 1A och 2A som de diadroma
fiskarterna förekommer i dag (Figur 1-3). För att säkerställa passage av skiborden bör
en naturlik ramp anläggas där skiborden är som lägst. Det vore önskvärt att sänka ur
en del av skiborden, genom vilket huvuddelen av vattnet leds ner i rampen vid låg
vattenföring. Fisk bör även hindras från att vandra in i kraftverkets intagskanal,
genom att ett fingaller anläggs vid intagskanalens början och att fisk leds ner mot
skiborden. Ett sådant galler måste ha en tillräckligt stor yta för att fisk inte ska riskera
att klämmas fast eller dras med genom gallret. Om en lösning för förbättrad
nedströmspassage anordnas utan en förbipassage i direkt anslutning till grinden, bör
vattenhastigheten vinkelrätt mot gallret vara cirka 0,2-0,3 m/s (DWA, 2005). Om en
flyktöppning anläggs vid det låglutande gallrets slut, kan dock hastigheterna vara 0,50,6 m/s. Det finns även mycket att vinna på att rehabilitera strömsträckorna från
skiborden och ner till havet, genom att anlägga lekbottnar och placera ut grova block.
Vid Strömdalens kraftverk behöver uppströmspassage möjliggöras genom att anlägga
två naturlika fiskvägar, en mellan turbinutloppet och gamla fåran och en mellan
gamla fåran och området uppströms kraftverket (Figur 6). Dessutom bör
bitopåterställning genomföras på hela sträckan ner till Strömsborgs kraftverk, med
särskild hänsyn tagen till att fördela vattnet mellan de olika sträckorna så att största
möjliga habitatarealer skapas. Sammantaget bedöms detta ge både ett betydande
tillskott med avseende på den totala arealen strömmande habitat såväl i åns
huvudfåra, som i den ursprungliga fåran och de nya fiskvägarna. Dessutom kan
havsvandrande fisk nå biflödet Kungsbäcken, som efter restaurering bedöms kunna
tillföra stora områden strömmande habitat för reproduktion och uppväxt. För att
nedströmsvandrande fisk ska kunna passera Strömdalens kraftverk utan risk för
skada behöver ett låglutande α-galler med en förbipassage anläggas i kraftverkets
turbinintag. Nedströmspassagen mynnar lämpligen i den ursprungliga fåran i
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närheten av fiskvägen som leder ner till turbinintaget. För att åtgärderna vid
Strömsborgs och Strömdalens kraftverk ska få maximal effekt, behöver ett
omfattande återställningsarbete ske av Kungsbäcken (Gullberg et al., 2015). Ett
resultat av arbetet är att fisk har fria vandringsvägar till Tolvfors kraftverk, vilket
motiverar att en mintappning etableras i den ursprungliga fåran vid kraftverket. Det
krävs provtappningar för att utreda vilken tappningsregim som ger störst
habitatnytta. Vi bedömer att det inte är motiverat att anlägga en passage av Tolvfors
kraftverk, eftersom inga strömmande habitat finns att tillgå uppströms kraftverket.
Det är av mycket stor vikt att en effektiv uppsamling av ålyngel etableras för
upptransport till Storsjön. Lämpligen sker detta genom att flera stycken ålyngelfällor
anläggs vid kraftverkets turbinutlopp och i den gamla fåran, för att på längre sikt ha
de fällor i drift som ger de största fångsterna.
Åtgärdspaket 2 - Gavleåns övre delar
Den huvudsakliga nyttan med åtgärdsarbete i Gavleåns övre delar, är att säkerställa
en skadefri passage för blankål från Storsjön till havet, samt att återskapa fria
vandringsvägar mellan Storsjön, Mackmyraområdet och Spikåsbäcken för stationära
potamodroma bestånd. Föreslaget åtgärdspaket innefattar delsträckorna 6A, 8A, 9A
samt sidofåran Hälleströmmen (7B) och biflödet Spikåsbäcken (6B)(Figur 2).
Vid byggnationen av Forsbacka nya kraftverk, finns fastslaget att en
nedströmspassage skall byggas vid kraftverket (Figur 22)(deldom 2013-05-08, mål nr
M 2028-11). Denna anläggning ska göra det möjligt att fånga blankål och transportera
dem förbi samtliga kraftverk i Gavleåns huvudfåra. Övriga fiskarter tillåts passera till
sträckan mellan Forsbacka och Hälleströmmens kraftverk (8A). Uppströmspassage
återskapas i form av en naturlik fiskväg (Figur 20-21) och en mintappning om 200
L/s sker i den ursprungliga fåran för att återskapa strömmande habitat. Utöver dessa
åtgärder bedömer vi att det är befogat att återskapa fria vandringsvägar förbi
Hälleströmmens kraftverk. Eftersom inget strömmande habitat finns att tillgå mellan
Hälleströmmens och Mackmyra kraftverk, föreslår vi att en naturlik fiskväg byggs vid
Hälleströmmens norra dam. På så sätt används mintappningen optimalt och genom
att säkerställa de strömmande habitaten i Hälleströmmen samtidigt som passage
möjliggörs, utan onödigt stor negativ påverkan på kraftverksdriften. För att även
tillåta nedströmspassage anläggs ett låglutande galler vid Hälleströmmens kraftverk,
där fisk leds förbi och släpps ut i närmast tillgängliga del av Hälleströmmen. Av
yttersta vikt för åtgärdspaketets genomförande är att en lämplig tappningsregim
etableras för att åstadkomma maximala habitatvärden i Hälleströmmen och att
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fiskvägen mitt på delsträckan förbättras. Samtliga berörda delsträckor är i behov av
biotopåterställning, vilket beskrivs närmare i Gullberg et al. (2015). Om en åtgärd för
nedströmsvandrande fisk behöver anläggas vid Åbyfors kraftverk, bedömer vi
behöver utredas på nytt när åtgärdsarbetet vid kraftverken uppströms är genomfört.
De två åtgärdspaketen har presenterat förslag utifrån dagens kunskap om åtgärder
och den potential som bedömts för Gavleån och dess biflöden nedströms Storsjön.
När åtgärdspaketen genomförts och utfallet utvärderats finns möjlighet att utreda om
ytterligare potential finns för åtgärder, eller om åtgärder skulle göra större nytta och
vara mer motiverade på annan plats. Att ta ställning till vid en framtida utredning, är
t.ex. om problemen med låg vattenföring i biflödena Bäckebrobäcken/Tickselbäcken
och Stabäcken/Stenbäcken är orsakade av mänsklig påverkan och om detta i sådana
fall kan åtgärdas.
Om värdet av beslutsunderlag och uppföljning
Arbetet att ta fram ett beslutsunderlag för åtgärdsarbete kan vara omfattande, men
väger man denna kostnad mot kostnaderna för att genomföra åtgärder utan att veta
om något åtgärdsbehov finns, hur åtgärderna bör utformas och var de ger störst
nytta, är det välinvesterade pengar. I åtgärdsarbetet som helhet utgör kostnader för
förstudie och uppföljning en liten andel, i synnerhet om man tar i beaktande
kostnader för felaktigt utformade och placerade i åtgärder i avsaknad av
beslutsunderlag. I framtiden kommer väl genomförda åtgärdsprojekt öka acceptansen
både för naturvård och vattenkraft.

Finansiering
Projektet har samfinansierats av Gävle Energis dotterbolag, Gävle Kraftvärme AB
och medel från försäljning av el märkt Bra Miljöval, vars utdelning godkänns av
Svenska Naturskyddsföreningen.
Kunder till som tar aktiv ställning för miljön och väljer Bra Miljöval-märkt el från
vattenkraft, bidrar dels till att förnybar och miljöanpassad elproduktion utvecklas och
ökar, men också till att minska miljöbelastningen från befintliga anläggningar.

66

Referenser
Andersson S, Björk P, Löf A, Gullberg K. In prep. Historisk Fiskvandring i Gavleån.
Länsstyrelsen Gävleborg.
Bergsten P, Nicolin S, Frisk A, Rydgren B. 2013. Miljöförbättrande åtgärder i
anslutning till Granö kraftstation. ÅF-Industry AB på uppdrag av E.ON Vattenkraft
Sverige AB, 72 sidor.
Broman A, Andersson J. 2002. Fiskevårdsplan Gävle kommun. 251 sidor.
Buck S. 2013. Determining the best location for a nature-like fishway in Gavleån,
Sweden. Masteruppsats, Högskolan i Gävle. 47 sidor.
Bunt CM, Castro-Santos T, Haro A. 2012. Performance of Fish Passage Structures at
Upstream Barriers to Migration. River Research and Applications. 28: 457-478.
Calles O, Greenberg L. 2005. Evaluation of nature‐like fishways for re‐establishing
connectivity in fragmented salmonid populations in the River Emån. River Research
and Applications. 21: 951-960.
Calles O, Greenberg L. 2007. The use of two nature‐like fishways by some fish
species in the Swedish River Emån. Ecology of Freshwater Fish. 16: 183-190.
Calles O, Degerman E, Wickström H, Christiansson J, Gustafsson S, Näslund I.
2013a. Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för
vattenkraft. Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2013:14: 114 sidor.
Calles O, Greenberg L. 2009. Connectivity is a two-way street - the need for a holistic
approach to fish passage problems in regulated rivers. River Research and Applications.
25: 1268-1286.
Calles O, Gustafsson S, Österling M. 2012. Naturlika fiskvägar i dag och i morgon.
Karlstad University Studies, 2012:20: 45 sidor.
Calles O, Karlsson S. 2013. Passageåtgärder vid Forsbacka nya kraftverk i Gavleån.
PM. 5 sidor.
Calles O, Karlsson S, Vezza P, Comoglio C, Tielman J. 2013b. Success of a lowsloping rack for improving downstream passage of silver eels at a hydroelectric plant.
Freshwater Biology. 58: 2168-2179.
Calles O, Rivinoja P, Greenberg L. 2013c. A historical perspective on downstream
passage at hydroelectric plants in Swedish rivers. In Ecohydraulics: An Integrated

67

Approach, A. H. Ian Maddock, Paul Kemp and Paul Wood (eds). John Wiley & Sons
Ltd: West Sussex, UK; 309–322.
Clay CH. 1995. Design of fishways and other fish facilities. Lewis Publishers, Boca Raton.
248 sidor.
DWA. 2005. Fish Protection Technologies and Downstream Fishways.
Dimensioning, Design, Effectiveness Inspection. German Association for Water,
Wastewater and Waste. 226 sidor.
Ekman H. In prep. Första steg i utredning om nya fiskvägar i Gavleån. Länsstyrelsen i
Gävleborgs län.
Gullberg K, Olsson P, Bergh K-J, Holmqvist Persson E, Gustafsson S, Calles O.
2015. Återställande av fiskvandring i Gästrikland - Kartläggning av fiskpopulationer
och biotoper i Gavleån. Länsstyrelsen Gävleborg, 41 sidor.
Gustafsson S, Österling M, Skurdal J, Schneider LD, Calles O. 2013.
Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effects of adding habitat
heterogeneity. Ecological Engineering. 61, Part A: 345-353.
Klemetsen A, Amundsen PA, Dempson JB, Jonsson B, Jonsson N, O'Connell MF,
Mortensen E. 2003. Atlantic salmon Salmo salar L., brown trout Salmo trutta L. and
Arctic charr Salvelinus alpinus (L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of
Freshwater Fish. 12: 1-59.
Kriström B, Calles O, Greenberg LA, Leonardsson K, Paulrud A, Ranneby B. 2010.
Samhällsekonomisk analys av alternativa åtgärder i flödespåverkade vattendrag: Emån
och Ljusnan. Vetenskaplig slutrapport. (Cost-Benefit Analysis of River Regulation:
The case of Emån and Ljusnan. Scientific summary report). Elforskrapport, 89 sidor.
Larinier M. 2002. Pool fishways, pre-barrages and natural bypass channels. Bulletin
Français de la Pêche et de la Pisciculture. 364: 54-82.
Leonardsson K, Calles O, Greenberg LA. 2010. Populationsmodell för Emåöringen.
PM. 16 sidor.
Lundqvist H, Rivinoja P, Leonardsson K, McKinnell S. 2008. Upstream passage
problems for wild Atlantic salmon (Salmo salar) in a flow controlled river and its
effect on the population. Hydrobiologia. 602: 111–127.
Mader H, Maier C. 2008. A method for prioritizing the reestablishment of river
continuity in Austrian rivers. Hydrobiologia. 609: 277-288.

68

Montén E. 1988. Fiskodling och vattenkraft : en bok om kraftutbyggnadernas inverkan på fisket
och hur man sökt kompensera skadorna genom främst fiskodling. Vattenfall, Vällingby. 245
sidor.
Nilsson C, Lepori F, Malmqvist B, Tornlund E, Hjerdt N, Helfield JM, Palm D,
Ostergren J, Jansson R, Brannas E, Lundqvist H. 2005. Forecasting environmental
responses to restoration of rivers used as log floatways: An interdisciplinary
challenge. Ecosystems. 8: 779-800.
Noonan MJ, Grant JWA, Jackson CD. 2012. A quantitative assessment of fish
passage efficiency. Fish and Fisheries. 13: 450-464.
Näslund I, Degerman E, Calles O, Wickström H. 2013. Fiskvandring – arter,
drivkrafter och omfattning i tid och rum, en litteratursammanställning Havs- och
vattenmyndighetens rapport, 2013:11: 44 sidor.
Pini Prato E. 2007. Descrittori per interventi di ripristino della continuità fluviale:
Indici di Priorità di Intervento. Biologia Ambientale. 21: 9-16.
Pini Prato E, Comoglio C, Calles O. 2011. A simple management tool for planning
the restoration of river longitudinal connectivity at watershed level: priority indices
for fish passes. Journal of Applied Ichthyology. Suppl. 3, vol 27: 73-79.
Spånberg S. 2013. Framställning av digital höjdmodell för analys och visualisering av
naturlik fiskväg - En tillämpning vid Strömdalens kraftverk, Gävle. Kandidatuppsats,
Högskolan i Gävle. 69 sidor.
Washington Department of Fish and Wildlife ( WDFW) 2000. Fish passage barrier
and surface water diversion – screening assessment and prioritisation manual.
WDFW, Washington, USA. 81 sidor.

69

Återställande av fiskvandring i Gästrikland
Moderna miljöförbättrande åtgärder i vattendrag med vattenkraftverk beaktar
både fiskens behov av fria vandringsvägar och tillgång på habitat. Eftersom
resurserna för åtgärdsarbete är begränsade, måste en prioritering ske för att
maximera åtgärdsnyttan. Prioriteringsmodeller kan utgöra viktiga verktyg vid
framtagandet av åtgärdsprogram, men har sällan använts i Sverige.
Gavleån i Gästrikland har åtta kraftverk mellan Storsjön och havet och större
delen av strömsträckorna i Gavleåns huvudfåra är indämda av kraftverken. Ån
har länge ansetts ha låga naturvärden, men en ökad allmän miljömedvetenhet
och ny lagstiftning har aktualiserat Gavleåns potential.
Projektet ”Återställande av fiskvandring i Gästrikland” har under två år kartlagt
åns fisksamhällen, habitatförekomst samt förutsättningarna för återskapande
av fria vandringsvägar. Man har värderat åtgärdsnyttan med hjälp av olika
prioriteringsverktyg, vilket resulterat i ett åtgärdsprogram som syftar till att
långsiktigt och hållbart förvalta Gavleån utan att allvarligt försämra förutsättningen
för vattenkraftproduktion vid åns kraftverk.
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