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Sammanfattning 
Vattenkraftverk med dammar och turbiner hindrar diadroma arter som lax, ål, havsnejonöga 

från att röra sig mellan salt- och sötvatten och är en av anledningarna till krympande 

populationer. Denna uppsats behandlar problematiken kring laxens uppströms- och 

nedströmsvandring förbi Hertings vattenkraftverk i Ätran, och hur vinteröverlevnaden är 

relaterad till detta. Totalt fångades 47 lekvandrande laxar vid Hertings vattenkraftverk och 

märktes med radiosändare augusti-september 2009. En grupp sattes ut nedanför Herting 

(N=32) och en grupp ovanför (N=15) och pejlades sedan till vårutvandringen. Fyra individer 

fångades och dödades av sportfiskare, tre nedströms och en uppströms, och ströks därefter 

från vidare analys. Av de återstående individerna tog sig 76% av den grupp som sattes ut 

nedanför Herting förbi detsamma och lekte uppströms kraftverket. Av de 24 % som lekte 

nedanför kraftverket var vinteröverlevnaden lägre än för de individer som lekte ovanför 

kraftverket. Totalt 68 % av alla märkta individer, som inte fiskats upp, tog sig tillbaka ut till 

havet varav 61 % av de som sattes ut nedanför kraftverket. 

  

Abstract 
Hydropower plants, with dams and turbines, constitute obstacles to diadromous species such 

as Atlantic salmon, eel and sea lamprey as they are unable to move between marine- and 

freshwater, which is one of the major reasons for declining populations. The purpose of this 

study was to investigate the Atlantic salmon upstream- and downstream migration past the 

hydropower plant Herting in the River Ätran, and winter survival and how this was related to 

the chosen spawning areas. In late August-September 2009, 47 spawning migrating Atlantic 

salmon spawners were caught at Herting power plant and tagged with radio-transmitters. One 

group was released downstream of the power plant (N=32) and the other group was released 

upstream of the power plant (N=15), and both groups were tracked until late spring. Four of 

the tagged fishes, three downstream and one upstream, were caught by anglers soon after 

release and were excluded from further analysis. Of the group released downstream, 76% 

passed the power plant and spawned in the upstream reaches. The 24 % who eventually 

spawned downstream of the power plant had a lower winter survival than those that spawned 

upstream of the power plant. As of 1 May 2010, 44 % of all tagged fish had successfully 

returned to the sea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 
Lax (Salmo salar) är en diadrom art, vilket innebär att den tillbringar sitt liv både i salt- och 

sötvatten. Laxen har sin juvenila fas i sötvatten innan den vandrar ut till havet där den lever 

större delen av sitt vuxna liv (Seear et al.2009). Efter ett par år i havet återvänder den 

könsmogna laxen från havet till sötvatten för att leka. Laxen eftersträvar att återvända till 

samma vattendrag som den föddes, s.k. homing beteende (Degerman et al. 2001). Leken sker 

under september-november på grusbottnar i strömmande vatten. Den befruktade rommen 

kläcks på våren och laxungarna stannar kvar i ån 1-3 år, varefter de genomgår en metamorfos 

kallad smoltifiering, från sötvattenslevande stirr till havsanpassad smolt (McCormic et al. 

1998). Smoltmigrationen mot havet sker på våren och tidpunkten för migrationen beror 

sannolikt på en kombination av ökande vattenföring och temperatur (Degerman et al. 2001). 

Den vuxna laxen övervintrar ofta i ån eller älven efter leken och återvänder som kelt. Lek och 

övervintring i sötvatten tömmer snabbt energireserverna och orsakar hög dödlighet hos laxen 

(Niemelä et al. 2006). För laxpopulationen är det viktigt att vuxen fisk får möjlighet att leka 

ännu en gång (Scruton et al 2008) och att de tar sig ut till havet för att återhämta sig inför 

nästa lektillfälle (Calles & Greenberg 2009). 

 

Vattenkraftverk med dammar och turbiner utgör hinder för diadroma arter som lax, ål 

(Anguilla anguilla), havsnejonöga (Petromyzon margaritifera) m.fl. att röra sig mellan salt- 

och sötvatten och är en av anledningarna till minskade populationer (Lundqvist et al. 2008; 

Ljunggren & Söderman 2009; McCarthy et al. 2008). Mycket kraft och pengar har lagts på 

fiskvägar men de kan vara svåra för fisken att hitta och kan i sig innebära ett hinder (Calles 

2006). Många anordningar har dock fungerat bra, speciellt för uppströmsvandrande laxartade 

fiskar (Arnekleiv et al. 2007). I många fall måste fisken passera flera fiskvägar för att nå 

lekplasterna, i dessa fall måste fiskvägarnas effektivitet vara hög och fördröjningen begränsad 

för att den sammantagna effektiviteten ska vara godtagbar (Calles & Greenberg 2009). 

Uppströms migrerande lax kan vandra tusentals kilometer för att nå sina lekplatser, de äter 

ingenting under vandringen, utan lever på energireserver för att klara vandring, produktion av 

könsceller och lek (Scruton et al. 2008). Vid vattenkraftverk attraheras fisken av den höga 

vattenhastigheten och den stora vattenmängden från kraftverksutloppet, vilket kan leda till en 

minskad chans för fisken att hitta alternativa fiskvägar förbi kraftverket. Detta i sin tur kan 

leda till fördröjd migration, skador, ökad exponering för predatorer, ökad risk för sjukdomar 

och stress. Migrationen i sig är ansträngande för fisken och hinder kan påverka vandringens 

längd, möjligheten att nå lekplatser och produktion av könsceller, något som kan påverka 

leken negativt (Scruton et al. 2008).  Nedströmsvandrande fiskar kan bli desorienterade när de 

kommer till en damm i anslutning till en vattenkraftstation, där vattenhastigheten är låg 

(Coutant & Whitney 2000). Den fördröjning som kan ske vid vattenkraftverk kan medföra att 

smolten desmoltifierar, återanpassar sig för sötvatten och återvänder uppströms (Calles 2006).  

 

Fiskarna kan passera vattenkraftverk på tre olika sätt, via turbiner, utskov eller någon form av 

fiskväg (Clay 1995). Fiskvägarna som fiskarna använder vid uppströmsmigration är betydligt 

svårare att hitta vid nedströmsmigration och fisken tvingas därför ofta att passera genom 

turbinerna (Calles 2006). Lösningar för att hjälpa nedströmsvandrande kelt och smolt har fått 

begränsad uppmärksamhet (Arnekleiv et al. 2007).  

 

I den här uppsatsen studeras problematiken kring laxens uppströms- och nedströmsvandring 

förbi Hertings vattenkraftverk i Ätran, och hur vinteröverlevnaden påverkas av lekvandringen. 

Syftet är att undersöka hur stor andel lekvandrande laxar som tar sig förbi kraftverket 

uppströms för att leka samt hur stor andel av dessa som överlever nedströmspassagen och tar 

sig tillbaka till havet. Vidare undersöks också vinteröverlevnaden och om den skiljer sig 



mellan de laxar som lekt nedanför respektive de som lekt ovanför kraftverket. 

 

 

Material och metod 
 

Områdesbeskrivning 

Ätran är en 243 km lång å som rinner från Gullered i sydöstra Västergötland och mynnar ut i 

Kattegatt vid Falkenberg i Halland (Figur 1). Ätran har ett avrinningsområde på 3343 km
2
, 

varav större delen består av skog. Nedre delen av Ätran består till stor del av jordbruksmark, 

vilket ger en hög tillförsel av kväve och fosfor. Ätran klassas som nationellt särskilt värdefull, 

vilket har sin grund i åns vilda laxstam och andra värdefulla arter som havsöring (Salmo 

trutta), havsnejonöga, flodnejonöga (Lampetra fluvitalis), flodpärlmussla (Margaritifera 

margaritifera), ål, större dammussla (Anodonata cygnea), allmän dammussla (Anodonata 

anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Dessutom har systemet en bottenfauna med 

höga naturvärden (nrrv, 2010). 

 

Längs Ätran finns åtta vattenkraftverk och ytterligare flera i dess biflöden. Herting är det 

kraftverk som ligger längst ned ca 3 km från mynningen. Herting består av Herting ett (H1) 

och Herting två (H2). H1 är utrustat med två Kaplanturbiner och H2 men en Kaplanturbin. 

Herting kraftverk är ett svårt hinder för uppvandrande fisk och en källa till ökad dödlighet för 

all nedvandrande fisk (Falkenbergs kommun, 2010). Vid kraftverket finns en fiskväg som 

sannolikt endast kan nyttjas av uppvandrande laxfisk under gynnsamma förhållanden 

(Falkenbergs kommun, 2010). En omfattande ombyggnad av Herting kommer att inledas 

under 2010 för att underlätta passagen för alla vattenlevande organismer i ån, under ledning 

av Mats Hebrand vid Fiskevårdsteknik i Sverige AB (nrrv.se).  

 

 
Figur 1. Ätrans placering i Sverige. 

 

Metod 

Lekvandrande lax fångades i fisktrappan i anslutning till H2. Laxen sövdes med benzocain 

och märktes med en radiosändare av typen F1530 (1,7 g Advanced Telemetry Systems, ATS, 

Isanti, MN, USA) som fördes in i bukhålan genom ett snitt i buken. Radiosändarna hade en 

beräknad livslängd på 502 dagar. Efter märkning placerades fiskarna i ett kar med 

kontinuerlig tillförsel av vatten från ån, för återhämtning, och sattes sedan ut.  

 

En grupp märkta individer sattes ut nedanför Herting (N=31) för att utreda dess 

passageframgång och en kontrollgrupp ovanför Herting (N=16). Fiskens rörelser följdes med 

hjälp av 8 stationära mottagare (ATS, Isanti,MN, USA modell R4500 och R2100 + DCC) och 



dessa mottagare registrerade och lagrade data över fiskens rörelser. En mottagare var placerad 

vid H1 och två vid H2, ytterligare en mottagare var placerad ca 500 m nedströms Herting och 

en 100 m uppströms Herting. En stationär mottagare fanns också vid biflödet Högvadsåns 

mynning ca 2 mil uppströms Herting och vid närliggande Ätrafors kraftverk. Ytterligare två 

loggrar var placerade vid Nydala kvarn och Lia kvarn i Högvadsån, vilka båda är 

vandringshinder försedda med fiskväg.  Bärbara mottagare användes också för att lokalisera 

fisken och deras lekplatser. De bärbara mottagarna användes vid pejling till fots, med bil och i 

båt.  

 

Lekplatserna delades in i tre sträckor, lekplats 1 nedanför Herting, lekplats 2 Herting-Ätrafors 

och lekplats 3 Högvadsån.  Lekplats 1, är en sträcka på ca 3 km, från Ätrans mynning till 

Herting. Lekplats 2, är en sträcka på ca 20 km från Herting till Ätrafors kraftverk som är ett 

definitivt vandringshinder. Sträcka 3, Högvadsån är Ätrans största biflöde och har sitt utlopp i 

Ätran strax nedström Ätrafors kraftverk.  

 

 

Resultat 
Av de totalt 47 radiomärkta individerna sattes 32 individer ut nedanför Hertings kraftverk och 

15 individer ovanför Herting. Av de 32 som sattes ut nedanför Herting blev tre uppfiskade 

innan leken. Av de som sattes ut ovanför Herting blev en uppfiskad innan leken. 

 

Av de återstående 29 individerna nedanför Herting var det endast en som inte gjorde några 

försök att ta sig förbi kraftverket (Figur 2). Under hösten passerade 22 individer (76 %) ur 

denna grupp Herting och fortsatte sedan vidare uppströms. Av de som sattes ut ovanför 

Herting simmade de flesta med få undantag snabbt förbi det lugnflytande partiet till 

Vessigebro ca 14 km uppströms, vilket även observerades för de laxar som själva tagit sig 

förbi Herting. 

 

Samtliga 43 märkta individer som inte tagits i sportfisket uppehöll sig på lekområden vid 

tiden för lek. Valet av lekplats skiljde sig åt mellan de två utsättningsgrupperna (figur 3), där 

de som sattes ut ovanför Herting främst lekte i huvudfåran på sträckan Herting – Ätrafors, 

medan de som sattes ut nedanför fördelade sig jämnt mellan huvudfåran och Högvadsån.  

 
Figur 2. Radiomärkta laxars antal försök att passera Herting på hösten, bland de fiskar som sattes ut nedanför 

Herting, Ätran.   
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Figur 3. Val av lekplatser för respektive grupp av radiomärkt lax utsatta nedströms (nedanför) respektive 

uppströms (ovanför) Hertings kraftstation i Ätran.  

 

 

Totalt vandrade nio av de 43 märkta individerna (21%) mot havet på hösten efter leken. Två 

av dessa dog i anslutning till kraftverkspassagen och sju nådde havet. Det var ingen skillnad 

mellan de båda grupperna med avseende på hur stor andel av de som sattes ut som gick ut till 

havet på hösten (ca. 20% för båda grupperna). Mellan lekplatserna, bortsett från 

utsättningsplats, fanns också en skillnad. I den grupp som lekte i huvudfåran mellan Herting 

och Ätrafors gick 30 % (6 av 20) ut mot havet på hösten efter leken och 14 % (1 av 7) av den 

grupp som lekt nedanför Herting kraftstation. Bland de individer som lekte i Högvadsån med 

biflöden gick en individ tillbaka ut mot havet på hösten (7 %, Figur 5).  

 

 

 
Figur 5. Andel radiomärkta laxar från respektive lekplats (bortsett från utsättningsplats) som gick ut till havet på 

hösten 2009. 

 

Vinteröverlevnaden skiljde sig åt mellan de båda utsättningsgrupperna grupperna. 73 % av de 

individer som sattes ut nedanför Hertings kraftstation och övervintrade i ån överlevde och 100 

% av den grupp som sattes ut ovanför Hertings kraftstation som övervintrade i ån överlevde 
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vintern. Det finns en skillnad i vinteröverlevnad mellan de olika lekplasterna, där den grupp 

som sattes ut ovanför Herting och lekte i Högvadsån med biflöden hade en överlevnad på 100 

% (N=3), att jämföra med den grupp som sattes ut nedanför Hertings kraftstation och lekte 

nedanför Herting hade en vinteröverlevnad på 50 %.  (Figur 6). Totalt överlevde 82 % av alla 

märkta individer vintern.  

 

 
Figur 6. Vinteröverlevnad för respektive lekplats, beräknad på de radiomärkta laxar som övervintrade i ån 

(N=36), nedanför Herting kraftstation, lekplats 1 (N=6), i huvudfåran mellan Herting, lekplats 2 (N=16) och 

Ätrafors samt i Högvadsån med biflöden, lekplats 3 (N=14). 

 

Av de individer som överlevde vintern i ån ovanför Herting passerade 71 % av dessa passerat 

Herting på väg till havet. Det fanns en skillnad mellan grupperna (med avseende på 

utsättningsplats), där 62 % av de som sattes ut nedanför Herting och 85 % av de som sattes ut 

ovanför hade passerat Herting och tagit sig ut till havet.    

 

Om man utgår från lekplats när det gäller de individer som överlevde vintern i ån (oavsett 

utsättningsplats) hade 75 % av de individer som lekte på sträckan Herting-Ätrafors (lekplats 

2) och 64 % av de individer som lekte i Högvadsån (lekplats 3) passerat Herting t.o.m. 1 maj 

2010. Av dessa hade 78 % lyckats ta sig till havet och resterande 22 % var fortfarande kvar i 

ån nedströms Herting och bedömdes ha dödats av passagen förbi Herting. Av individerna från 

lekplats 2 som överlevt vintern tog sig 90% till havet från både lekplats 2 (N=10) och 

Lekplats 3 (N=10) (Figur 7). Av de individer som valde lekplats 1, nedanför Herting, har 100 

% av de som överlevde vintern tagit sig till havet under 2010 (N=3), de hade däremot en 

relativt låg vinteröverlevnad (Figur 6).  
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Figur 7. Andel av de radiomärkta laxar som lekt på de tre olika lekområdena och överlevt vintern i ån och 

passerat Herting och tagit sig till havet. 

 

Av de individer som passerat Herting och inte tagit sig till havet har fem konstaterats döda 

vilket motsvarar 28 % av de som passerat Herting nedströms, båda från utsättningsgruppen 

nedanför Herting och lekplats 2.  Mellan de båda utsättningsgrupperna, nedanför och ovanför 

Herting, fanns en skillnad på hur stor andel som klarade sig ut till havet igen efter lek, 

nedanför Herting 53 % och ovanför 73 % (Tabell I).  
 

Tabell I. visar i procent hur många av de märkta laxarna som passerat Hertings kraftstation uppströms, 

övervintrat i ån, vinteröverlevnad, passerat Hertings kraftstation nedströms och tagit sig tillbaka till havet igen.   

”Nedanför” är gruppen radiomärkta laxar som sattes ut nedanför Herting, ”Ovanför” gruppen som sattes ut 

ovanför Herting. ”Vinteröverlevnad”, beräknat på andel radiomärkta laxar som övervintrade i ån, Ätran. Passerat  

”Nått havet” gäller de individer som nått havet. ”Totalt” är beräknat på alla radiomärkta laxar, oavsett 

utsättningsplats som tagit sig tillbaka till havet igen efter leken.   

 

* Alla individer utsatta ovanför vandrade uppströms. 

** Hur många som nått havet av de levande fiskar som initierat nedströmsvandring. 
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Grupp Start (N=) 
Överlevt fiske  

2009 (N=) 
Till havet 

2009 (N=)** 
Överlevt 

Vinter (N=) 
Till havet 

2010 (N=)* 
Totalt till 

havet (N=) 

       

Laxbron  32 29 4 av 6 16 av 22 13 av 16 17 av 32 

Ej passerat 10 7 1 av 1 3 av 6 3 av  3 4 av 10 

Passerat 22 21 3* av 5 13 av 16 10 av 13 13 av 22 
       

Ovanför krv*  15 14 3 av 3 11 av 11 8 av 10 11 av 15 
       

Totalt 47 43 7 av 9 27 av 33 21 av 26 28 av 47 
       



Diskussion 
Trots att Hertings kraftstation utgör ett hinder för vandrande fisk så är det ändå en relativt stor 

andel som passerar kraftstationen både uppströms och nedströms, speciellt med tanke på att 

flera individer dog av såväl sportfisket som under vintern. 

 

Det visade sig vara skillnad i val av lekplats mellan de båda utsättningsgrupperna. Av de som 

sattes ut nedanför Herting och själva tog sig förbi kraftverket lekte 38 % i huvudfåran 

(lekplats 2) och lika stor andel i Högvadsån med biflöden (lekplats 3). Bland de laxar som 

sattes ut ovanför Herting lekte däremot många fler i huvudfåran (79 %) än i Högvadsån (21 

%). ). Antagligen har de individer som inte behövt passera trappan har varit i bättre form och 

anlände till lekplatserna i huvudfåran före de som simmat förbi Herting via fisktrappan. Detta 

kan ha lett till att laxarna som sattes ut ovanför Herting och anlänt till lekplatserna i 

huvudfåran först har haft en konkurrensfördel, medan de som anlände senare tvingats leta sig 

längre upp i ån för att hitta lediga lekplatser (Niemelä et al. 2006).  

 

Totalt gick nio (21 %) av de märkta individerna tillbaka ut mot havet redan samma höst som 

de lekt och sju (16%) av dem nådde fram. Alla dessa individer hade lekt i huvudfåran, medan 

alla individer som lekt i Högvadsån stannade kvar över vintern. Samtliga gick ut i slutet av 

november under en tiodagars period, bortsett från en individ som gick ut i början av 

december, den som gick ut i december var den individ som lekt nedanför Herting Det fanns 

även en skillnad mellan utsättningsgrupperna eftersom utsättningsplatsen påverkade val av 

lekplats.  

 

De individer som inte tog sig förbi Herting på väg uppströms hade lägst vinteröverlevnad (50 

%) medan den grupp som sattes ut ovanför Herting och lekte i Högvadsån med biflöden hade 

en överlevnad på 100 %. Om man bortser från utsättningsplats hade de individer som 

övervintrat i huvudfåran uppströms Herting högst vinteröverlevnad (100 %). En orsak till den 

låga vinteröverlevnaden hos de individer som övervintrade nedanför Herting kan vara skador 

efter leken på grund av hög konkurrens om lekplatser (mindre yta att leka på). Efter leken och 

under vintern kan konkurrensen om mat bli stor på grund av många individer på liten yta, 

vilket också ökar risken för sjukdomar. De individer som sattes ut nedanför Hertings 

kraftstation och på egen hand tog sig förbi kraftverket och vandrade upp till Högvadsån med 

biflöden för lek och övervintring hade en vinteröverlevnad på endast 70 % (N=10) jämfört 

med 100 % (N=3) hos den andra utsättningsgruppen som lekte och övervintrade i Högvadsån. 

Detta kan bero på att de som själva tog sig förbi Hertings kraftstation förlorade mer energi 

och ökad risk för skador vid passagen av kraftstationen via Denilen och var i sämre form när 

de väl nådde Högvadsån med biflöden. Av de 23 individer som överlevde vintern ovanför 

Herting i huvudfåran och i Högvadsån med biflöden, passerade alla Herting för att åter vandra 

ut till havet, och 18 av dem nådde havet. Fem av de som passerat Herting nedströms på väg 

till havet har således konstaterats döda, sannolikt till följd av skador vid passagen av Hertings 

kraftstation. Dessa fem individer motsvarar 22 % av de som passerat Herting nedströms att 

jämföra med studier från en studie från Stornorrfors i Umeälven/Vindelälven, där alla utlekta 

fiskar passerade genom turbinerna och gav upphov till en dödlighet på 69 % (Östergren och 

Rivinoja, 2008). Skillnaden mellan de tre grupperna av fisk visar på att den energikrävande 

kraftverkspassagen har stor inverkan på överlevnaden, eftersom endast 40% av de fiskar som 

inte tog sig förbi kraftverket överlevde och återvände till havet. Motsvarande siffra för de som 

klarade sig förbi kraftverket var 59% och för gruppen som sattes ut ovan, var 73%. Tidigare 

studier på lax har visat att så små skillnader i energiförbrukning som 10% kan ha allvarliga 

effekter på överlevnaden bland utlekt fisk (Jonsson et al., 1997). 



Det var störst dödlighet under vintern, då många individer vanligen är medtagna och skadade 

efter leken. Att i det tillståndet behöva passera ett eller flera kraftverk kan göra skillnaden 

mellan liv och död och det är därför viktigt att dessa individer tillåts ta sig ut till havet så fort 

och lätt som möjligt (Degerman et al. 2001). Som det ser ut vid Herting idag så är det svårt 

för kelten att hitta rätt väg förbi kraftverket, med undantag för högflöden då mycket vatten 

spills brevid turbinerna, vilket inträffade hösten 2009 i Ätran. När flödet inte överstiger 

kraftverkets slukförmåga blir många fiskar ståendes ovanför kraftverket och gör flera försök 

att ta sig förbi, vilket kostar mycket energi för en redan medtagen fisk. Det är av stor vikt för 

den vilda laxstammen i Ätran att passagen förbi Herting blir enklare, så de tar sig levande 

tillbaka till havet och kan leka flera gånger, dvs man maximerar iteropariteten (Calles & 

Greenberg, 2009).  
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