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1 Introduktion 

I vattensystem där huvudfåran klassificerats som ”kraftigt modifierat vatten (KMV)”  kan 

sidovattendragen och dess mynningsområden vara de viktigaste reproduktionsmiljöerna 

för strömlevande fisk och andra arter. Där finns ofta förutsättningar för reproduktion och 

uppväxtområden bevarade. 

Kraftverksreglering av huvudfåror medför i vissa fall att det uppstår ett vandringshinder 

mellan huvudfåran och sidovattendraget. Detta gäller framför allt vattendrag med stor 

regleringsamplitud. I vissa fall har också strandskoningar anlagts längs vattendragen för 

att minska risken för erosion. Även detta kan försvåra fiskens vandring mellan huvudfåran 

och biflödena. 

Utöver mynningsproblem mellan sido- och huvudvattendrag förekommer också 

vandringshinder i sidovattendragen i form av kraftverk, dammar vägtrummor m.m. Många 

mänskliga aktiviteter i och intill vattendrag har också lett till att vattendrag rätats ut, 

kanaliserats och rensats, något som haft en stor inverkan på vattenlevande organismer. 

Flottledsrensningar och rensningar nedströms kraftverk för att minska fallförlusterna har 

t.ex. inneburit att värdefulla strömvattenmiljöer för fisk försvunnit eller kraftigt försämrats. 

De påverkade sträckorna blir ensartade (låg strukturell heterogenitet), och 

bottensubstratet präglas av lågt sedimentinnehåll vilket ofta ger begränsad förekomst av 

akvatiska växter. Dessutom är ståndplatser, lekplatser och uppväxtmiljöer försämrade 

eller förstörda. 

Att skapa fri vandringsväg till reproduktionsområden i sidovattendragen samt att 

genomföra biotoprestaureringar kan till viss del kompensera bristfälliga möjligheter för 

reproduktion i huvudvattendraget.  Att åtgärda vandringshinder innebär samtidigt att 

utbredningsområdet för de strömlevande arter som påverkats negativt av kraftreglering 

utökas. 

Göta älv förbinder Vänern med Västerhavet och i dess huvudfåra finns de tre kraftverken 

Lilla Edet, Vargön samt Olidan/Hojum i Trollhättan. Endast Lilla Edet har fiskvägar för 

uppströmspassage, vilket innebär att fiskarter som vandrar upp i Göta älv från havet kan 

nå de delar av Göta älv som ligger nedströms Trollhättan, samt de biflöden som mynnar i 

Göta älv längs den sträckan. Åtgärder vid kraftverken i Göta älvs huvudfåra bedöms vara 

kostsamma och ha en osäker effekt. Åtgärder i sidovattendrag som innebär att stora 

arealer värdefulla strömmiljöer tillgängliggörs, via fria vandringsvägar till huvudfåran, 

bedöms kunna ge stor biologisk nytta i relation till åtgärder i huvudfåran. 

1.1 Bakgrund  

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och har införlivats i 

svensk lagstiftning genom bland annat Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 

Grundläggande för direktivet är ett avrinningsområdesvis synsätt gäller. Vattenmiljöer 

som är påverkade av mänskliga verksamheter skall bli bättre, vattenmiljöer som redan 

har bra status ska bevara sin kvalitet och inga vatten får försämras.  



  

   

 
 
 

5 (52) 
 

RAPPORT 

2013-02-04 

 

 

 

p:\1584\1654927_vattenfall_sidovatte\000\19 original\göta älv\sweco_rapport över utförda 

arbeten i göta älv 2012_rev2013-02-04.docx 

Vattenförvaltningsarbetet skall leda till åtgärder som i sin tur bidrar till att alla 

vattensystem skall kunna befinna sig nära sina naturliga förhållanden, vilket benämns 

som att de uppnår god ekologisk status.  

Mänskliga aktiviteter har medfört att vattensystem och vatten används till olika nyttor och 

dessa har medfört att vattensystem och enskilda vattenförekomster byggts om och att 

konstgjorda vattenmiljöer därmed har uppkommit. Dessa vattenförekomster definieras 

som kraftigt modifierade vatten (KMV). För sådana vattenmiljöer som har starka 

ekonomiska eller andra intressen kan ofta inte helt naturliga tillstånd erhållas. Målet för 

dessa är därför att åtgärder ska vidtas så att god ekologisk potential och god kemisk 

status uppnås. För att kunna avgöra vilka åtgärder som kan vara rimliga görs 

bedömningar som relaterar till konsekvenser för den bedrivna verksamheten. 

Mot bakgrund av dessa krav har Vattenfall inlett ett arbete som kallas för ”program för 

biologisk mångfald” som syftar till att belysa och lyfta fram åtgärder som kan vidtas för att 

möta vattendirektivets målsättningar. Som ett led i detta arbete har Sweco fått i uppdrag 

att utföra arbeten som fokuserar på sidovattendrag till de större utbyggda älvarna Göta 

älv och Luleälven.  

1.2 Syfte 

Syftet med de arbeten som presenteras i denna rapport har varit att genom 

faktainsamling, inventeringar och värderingar av fakta kunna identifiera och beskriva 

förutsättningarna för vandring mellan huvudfåran och sidovattendragen. I arbetet har 

också sidovattendragens mynningsområden inventerats. Kopplat till 

inventeringsresultaten ges sedan förslag på åtgärder som kan leda till förbättrade 

ekologiska förutsättningar för vattensystemet som helhet. För att kunna välja ut vilka 

åtgärder som ger mest nytta i det enskilda fallet presenteras en prioriteringsordning som 

viktar nyttan av varje enskild åtgärd. Arbetet har initialt inriktats på att inventera 

mynningsområdena mellan huvud- och sidovattendraget och i ett senare skede även att 

studera prioriterade sidovattendrag upp till närmast förekommande naturliga 

vandringshinder. Denna rapport summerar arbeten som Sweco utfört under 2012.  

2 Omfattning 

Göta älv är 93 kilometer lång och rinner från Vänern till Älvsborgsfjorden i Kattegatt (figur 

1). Medelvattenföringen i älven uppgår till cirka 570 m
3
/s och det maximala flödet till ca 

1 000 m
3
/s (SMHI 2012). Hela Göta älvs avrinningsområde, inklusive Vänern med 

biflöden, är 50 229 km
2
 stort. Totalt finns ett 100-tal biflöden till Göta älv. Vid Kungälv 

delar sig älven i två grenar där den norra grenen kallas Nordre älv och den södra behåller 

namnet Göta älv. Studieområdet omfattar Göta älv med biflöden, samt Nordre älv och 

däri mynnande biflöden. I vissa fall har även biflöden till biflöden ingått i undersökningen. 

Den studerade sträckan i biflödena sträcker sig upp till första naturliga definitiva 

vandringshindret. En stor del av den information som utgjort underlag för prioritering av 

åtgärder, har blivit tillgängliga för oss först under slutet av november månad, samt i mitten 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilometer
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kattegatt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avrinningsomr%C3%A5de
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av december 2012. Av tidsskäl har därför kontroll i fält av denna information inte varit 

praktiskt möjlig att genomföra ännu. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Göta älv med de två mynningarna Nordre älv (norra utloppet) och Göta älv (södra 
utloppet). I Göta älv finns kraftverk i Lilla Edet, Trollhättan (Olidan/Hojum) och Vänersborg (Vargön). 



  

   

 
 
 

7 (52) 
 

RAPPORT 

2013-02-04 

 

 

 

p:\1584\1654927_vattenfall_sidovatte\000\19 original\göta älv\sweco_rapport över utförda 

arbeten i göta älv 2012_rev2013-02-04.docx 

3 Metod 

3.1 Insamling av befintlig data 

Arbetet med kunskapssammanställning av Göta älvs sidovattendrag inleddes med att 

samla in information från Länsstyrelserna och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, 

Örebro). Från Länsstyrelsen erhölls GIS-lagda biotopkarteringar och inventeringar av 

vandringshinder samt information från andra inventeringar och åtgärdsplaner. Från SLU 

inhämtades elfiskedata från SERS (SvensktElfiskeRegiSter). Inom Göta älvs 

avrinningsområde finns 1500 elfisken redovisade från 378 elfiskelokaler. Dessa har 

klassificerats av SLU enligt bedömningsgrunderna (VIX-klassificerats). För alla 

biotopkarterade vattendrag finns datalagd information för totalt 739 individuella 

delsträckor.  

Parallellt med detta arbete intervjuades även nyckelpersoner på Länsstyrelsen och 

kommunerna, samt personer med lokal kunskap om Göta älv med däri mynnande 

sidovattendrag. Syftet med intervjuerna var i första hand att få information om historiska 

och nuvarande förhållanden om fiskbestånden, men även om kända miljöproblem och om 

dessa hade åtgärdats eller om åtgärdsplaner fanns.   

I arbete med att samla in lokal information anlitades Björn Lindqvist, som driver enskild 

firma i Trollhättan inom området limnologi, och har tidigare varit anlitad av Vattenfall för 

att sköta hantering av avelsfisk vid Lilla Edets kraftstation samt ålyngelledaren nedströms 

Olidans kraftstation. Utöver egen kunskap har Lindqvist inhämtat kunskap från bland 

annat berörda fiskevårdsföreningar, Sportfiskarna samt nyckelpersoner på kommunerna.   

3.2 Prioritering av biotopkartering 

Biotopkarteringsunderlaget från länsstyrelsen omfattade endast ett fåtal biflöden till Göta 

älv varför ytterligare karteringar bedömdes vara nödvändiga att genomföra för att få en 

komplett bild av åtgärdsbehovet. 

Föra att prioritera fram de mest intressant biflödena för biotopkartering användes initialt 

VIX-klassificerad elfiskedata från SLU. VIX-klassificerade elfiskedata används inom 

vattenförvaltningen för att genom olika index bedöma påverkan och statusklassificering 

av vattendrag med avseende på fisk. I underlagsdata till beräkningar av klassificeringen 

jämförs bl.a. predikterade tätheter (d.v.s. tätheter i opåverkade vatten) av laxartad fisk 

med faktiskt uppmätta tätheter, vilket har stor betydelse för beräkning och bedömning av 

olika index. De vattendrag som hade en stor skillnad mellan faktiska och predikterade 

tätheter av juvenil öring och lax valdes ut för vidare studier. I underlagsdatat anges också 

om populationerna av laxartad fisk borde vara vandrande, stationära eller 

strömvandrande bestånd under förutsättning att ingen artificiell påverkan skulle 

förekomma. 

Skillnaden mellan faktiska och predikterade tätheter har tolkats som att det för dessa 

vattendrag finns någon typ av miljöproblem/störning (t.ex. vandringshinder eller rensning) 



  

 
 

 

 

8 (52) 
 
RAPPORT 

2013-01-08  REV2013-02-04 

 

 

 

 

re
p
o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

BE p:\1584\1654927_vattenfall_sidovatte\000\19 original\göta älv\sweco_rapport över utförda arbeten i göta älv 2012_rev2013-02-04.docx 

 

som har påverkat produktionen av främst laxartad fisk. Utöver VIX-klassificeringen skulle 

följande kriterier vara uppfyllda för att vattendragen skulle prioriteras för en fältinsats: 

1. Objektet skulle mynna uppströms Lilla Edets kraftstation (undantag kunde göras om 

stora potentialer bedömdes föreligga). 

2. Vattendrag utan förekomst av naturliga, definitiva vandringshinder långt ner i systemet 

har prioriterats. 

3. Endast vattendrag där vandrande bestånd av laxartad fisk har bedömts förekomma 

om det inte skulle finnas artificiell påverkan ingår i studien (framgår av VIX-

klassificerade elfiskedata). 

4. Sidovattendraget skulle mynna direkt i huvudfåran (undantag kunde göras om ett 

biflöde till ett sidovattendrag hade indikation på stora värden eller potential) 

5. Sidovattendraget hade inte inventerats eller planerats att inventeras av Länsstyrelsen  

6. Vattendraget skulle vara vattenförande året om 

Utifrån ovanstående prioritering biotopkarterades totalt sex biflöden till Göta älv. Totalt 

biotopkarterades ca 16 km vattendrag med en areal om 61000 m
2
. 

3.3 Insamling av ny data 

3.3.1 Mynningsinventering 

Utifrån inledande diskussioner med Vattenfall framkom att vandringshinder i 

sidovattendragens mynningar kunde antas vara ett betydande problem längs Göta älv. 

Den information som erhölls från vissa av de lokala kontakterna bekräftade till viss del 

Vattenfalls antagande. Orsaken angavs bero att på att vattendragens mynningar lagts 

igen i samband med att Göta älvs stränder strandskonats. Vilka vattendrag det röde sig 

om framkom inte, men att det troligtvis gällde vattendrag uppströms Lilla Edets 

kraftstation.   

Under september månad 2012 genomfördes en fältinventering av samtliga 

mynningsområdena för de sidovattendrag som mynnar i Göta älv samt Göta älvs 

förgrening Nordre älv (figur 1). Inventeringen genomfördes från båt med start i Nordre älv 

och totalt besöktes 83 mynningsområden. Av de besökta mynningsområdena har 62 

bedömts i fält. Resterande 21 mynningsområden kunde inte bedömas, i första hand, på 

grund av att några av dem mynnat i ett brett vassbälte vilket gjorde att mynningen inte 

gick att lokalisera. I andra fall hade ett uppdämt vattenområdet skapats bakom 

strandskoningen vilket gjorden att den faktiska mynningen inte kunde nås. Vissa 

mynningsområden kunde inte heller inventeras eftersom de var kulverterade. De 

vattendrag som mynnar i Göteborgs stad (tre stycken) inventerades inte eftersom de, 

redan i ett tidigt skede, inte bedömdes ha någon mynningsproblematik. Beträffande 

Säveån har mynningen inte fältkontrollerats eftersom ÅF jobbar med berört vattendrag. 

Vid inventeringen dokumenterades följande för varje mynningsområde: 
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 Kortfattad beskrivning av mynningsområdet med avseende på omgivande 

vegetation, bottensubstrat och i vilken omfattning det föreligger ett 

mynningsproblem för vandrande fisk. 

 Lodning av djup för att få kunna bedöma om varierande nivåer i Göta älv kan 

innebära att mynningen periodvis utgör ett vandringshinder. 

 Fotodokumentation där varje inventerat mynningsområde finns fotodokumenterat 

med en länk till geografisk position. 

Ovanstående dataläggning genomfördes med iPad och programvaran GisPro (Garafa 

iOS Development) med anpassade inventeringsprotokoll baserade på tillämpad standard 

för biotopinventering. Inför fältbesöket digitaliserades samtliga mynningsområden, större 

än diken, in på ekonomiska kartan i iPaden. Därefter kunde iPaden användas som 

kartplotter och för inmatning av fältanteckningar. 

3.3.2 Biotopkartering 

Swecos biotopkartering har genomförts enligt nationell undersökningsmetodik för 

biotopkartering av vattendrag (Halldén m.fl. 2005). Inventeringen avgränsades dock till de 

delar som avser vandringshinder och vattenbiotop, protokoll a och d. Biotopkarteringen 

(digitalisering och dataläggning) genomfördes direkt i fält på en iPad med programvaran 

GisPro. Samtliga sträckor och vandringshinder fotodokumenterades. Vid notering av 

vandringshinder gjordes också en översiktlig bedömning och beskrivning av möjliga 

åtgärder för att erhålla fri vandringsväg.  

Utifrån data från biotopkarteringen har arealer för sträckor med både hög grad av 

rensning (klass 2-3) och lägre klassificerat värde för uppväxtområde (klass 1-2) filtreras 

ut. Klass 0 för uppväxtområde har utelämnats eftersom dessa i hög utsträckning av 

naturliga orsaker är dåliga uppväxtområden (lugnflytande, mjukbotten mm). Urvalet av 

sträckor har grupperats med det vandringshinder som ligger närmast nedströms. 
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Figur 2. Biotopkarterade biflöden till Göta älv. Röd sträcka är inventerad av Trollhättans kommun, Gul sträcka är 
inventerad av Länsstyrelsen 2010, Grön sträcka är inventerad av länsstyrelsen 2012, Rosa sträcka är 
inventerad av Sweco 2012. 
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3.3.3 Bearbetning 

Sweco har utgått från att befintlig data skulle kunna utgöra underlag för rangordning och 

prioritering av de mest intressanta vattendragen för fördjupade inventeringar och 

undersökningar, samt fungera som underlag för framtagande av förslag till åtgärder och 

genomförande av dessa. Elfiskedata (SERS) från vattendragen har använts för att skapa 

medeltätheter av lax och öring för olika habitatklasser i respektive vattendrag. Genom att 

koppla samman dessa data med biotopkarteringsdata var förhoppningarna att kunna 

möjliggöra skattning av nuvarande produktion samt förväntad produktionsökning vid 

skapande av fria vandringsvägar och biologisk återställning (anpassning av biotopen med 

förväntad uppgradering av habitatklass som slutresultat). 

Genom spatial analys i GIS har data från de elfiskade lokalerna grupperats med data för 

alla delsträckor över de datalagda biotopkarterade vattendragen. Totalt har 128 

elfiskelokaler därigenom förenats med data om biotopkarterade sträckor. 

3.3.4 Smoltproduktionsmodell 

Möjligheten att tillämpa en smoltproduktionsmodell för öring och lax baserad på elfiske- 

och biotopkarteringsdata har även undersökts.  Beräkningarna har gjorts enligt den 

modellbeskrivning som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med 

Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium inom projektet ”Biotopkartering Vätterbäckar” 

(Halldén m.fl. 2005, Nilsson 2008) och som senare vidareutvecklats (Degerman et al 

2010). Modellens struktur är robust men den är relativt känslig för otillförlitlig indata. 

Eftersom modellen validerats och uppdaterats är potentiella felkällor kända, och kan 

därmed justeras via t.ex. korrigeringsfaktorer.  

3.4 Dokumentation och datahantering 

Då ursprung för biotopkarteringsdata kommer från flertalet källor beskrivs här arbetet med 

att sammanställa data till ett gemensamt format för att möjliggöra analys. 

Data har använts från fyra källor; Länsstyrelsens inventering 2010 och 2012, Trollhättans 

kommun 2008 och Swecos egna inventeringar från 2012. Då data är insamlat med olika 

metoder, men med samma modell som grund är det möjligt att sammanställa dessa till ett 

gemensamt format.  

Inventeringen som Sweco gjort är genomförd med verktyget GIS-Pro till iPad. Till detta 

skapades en modell med klassificeringar av förberedda datatyper för att underlätta och 

effektivisera fältarbetet. Med hjälp av verktyget kan export ske via molntjänster till ett 

geografiskt informationssystem (GIS). Applikationen fungerar att använda offline. Till 

applikationen skapades en bakgrundskarta baserad på lantmäteriets fastighetskarta i 

skala 1:10 000. 

I projektet har en gemensam databas för källdata skapats med koordinatsystem 

SWEREF99 TM (EPSG:3006). Detta medför en gemensam lagringsplattform för samtliga 

data i projektet. 

En export och importrutin som bearbetar data och konverterar mellan format och 
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koordinatsystem har använts för att effektivisera arbete och minimera felkällor. Metoden 

har använts för att såväl sammanställa data från olika leverantörer som att importera 

insamlade data med tidigare nämnd applikation för inventering. 

Analyser är gjorda i GIS som kopplar samman data mellan närliggande objekt så att 

relationer erhålls. Detta bildar underlag för beräkning. Det rör sig till exempel om att 

koppla samman elfiskedata med data som tillhör ett biotopkarterat vattendrag. 

Urval av data har genomförts utefter prioriterade vattendrag. Därefter har det skapats en 

applikation som beräknar frigjord areal vid åtgärd av hinder och prioriteringsordning för 

respektive hinder. Beräkningen av prioriteringsordning sker för alla hinder där hänsyn tas 

till varje vattendrags nästkommande hinder. Resultat från beräkningarna exporteras och 

ligger som grund till de resultat som sammanställs i rapporten. 

3.5 Swecos modell för prioritering av åtgärder 

Det huvudsakliga syftet med genomfört arbete i detta uppdrag har varit att ta fram förslag 

på konkreta kompensationsåtgärder som i förhållande till insatser ger stor effekt. 

Generellt antogs skapande av fria vandringsvägar från Göta älvs huvudfåra till lek- och 

uppväxtområden för fisk i sidovattendragen kunna ge störst effekt. För att få nytta av 

biotoprestaureringar förutsätts att det först finns fri vandringsväg för fisk till de sträckor 

som bedömts ha stor potential. För att kunna bedöma vilka åtgärder som ger mest effekt 

har data från biotopkarterade vattendragssträckor grupperats med det vandringshinder 

som ligger närmast nedströms. 

Sweco har därför utifrån tillgängliga data om olika vattendragssträckor och 

vandringshinder utarbetat en modell där varje enskilt vandringshinder rangordnats utifrån 

hur stor total areal av habitat med högt klassificerade (klass 2-3) sträckor för uppväxt- 

respektive lekområde för öring som skulle tillgängliggöras vid återskapande av en 

fungerande vandringsväg vid vandringshinder.   

Totalt har 66 biotopkarterade vandringshinder identifierats inom 739 karterade 

vattendragssträckor i sammanlagt 30 karterade sidovattendrag.  Eftersom en 

kopplingsinstruktion har saknats mellan vandringshinder och biotopkarterade 

vattendragssträckor i de datafiler som levererats från Länsstyrelsen genomfördes manuell 

gruppering av alla sträckor med respektive vandringshinder. Detta gjordes genom 

identifiering av vandringshinder och vattendragssträckor i GIS-programmet ArcMap, och 

grupperingen genomfördes parallellt av motsvarande data i Excel. 

Utifrån insamlad biotopkarteringsdata och Swecos gruppering av vattendragssträckor och 

vandringshinder går det att, efter att åtgärder vid vandringshinder prioriterats, få fram var 

biotoprestaureringar skulle få störst effekt. Framförallt gäller det sträckor med hög 

rensningsgrad uppströms de vandringshinder som är prioriterade för åtgärd alternativt 

sträckor nedströms första vandringshindret. 
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3.5.1 Sammanställning och urval av data för beräkning 

Beräkningarna baseras på data som är insamlat genom biotopkartering i fält vilka 

beskriver vattendragets strukturella egenskaper. Data för enskilda vattendrag grupperas 

med respektive nedströms liggande vandringshinder. På detta sätt kan ett urval 

genomföras för att identifiera särskilda potentialer vid åtgärdande av vandringshinder. 

I detta fall utgörs indata av en summering av den areal per vattendrag och 

vandringshinder som är goda lek- och uppväxtområden för öring (klass 2-3 enligt 

biotopkarteringsmetodiken). Det värde som beräknas benämns nyttoindex. 

3.5.2 Beräkning av nyttoindex 

Längs varje vattendrag identifieras och numreras vandringshinder, med början 

nedströms. Nedströms det första vandringshindret bedöms vattendragssträckan som fullt 

tillgänglig. Bedömning av åtgärder har avgränsats till att inte omfatta naturliga och 

definitiva vandringshinder. 

Bedömning av nyttan med att åtgärda ett vandringshinder baseras på om hindret är 
partiellt eller definitivt. Är hindret partiellt beräknas nyttan till 50 % av nyttoindexet. Detta 
är ett uppskattat värde av passerbarhet som tillämpas för samtliga hinder i modellen. Är 
hindret definitivt tillgängliggörs 100 % av nyttoindexet som ligger mellan aktuellt hinder 
och nästkommande hinder. Exempel på hur modellen fungerar presenteras i figur 3 
nedan. 
 

Modellen beräknar även då det ligger flera partiella hinder i serie. Den frigjorda arealen 

halveras då för varje påträffat hinder. Slutligen summeras värdet och ger upphov till 

slutgiltigt nyttoindex för aktuellt hinder. Varje vandringshinder i vattendraget ges på detta 

vis ett beräknat nyttoindex som ligger till grund för global prioritering av åtgärder. 

Exempel: vid flera partiella vandringshinder efter varandra beräknas nyttan av att åtgärda 
det första partiella vandringshindret till 50 %, inklusive det andra (25 %), och det tredje 
(12,5 %) osv. 

 

Då ett biflöde finns mellan det aktuella hindret och nästkommande hinder hanteras även 

detta i modellen. Biflödets nyttoindex tillförs då aktuellt hinder fram till och med det första 

påträffade hindret i biflödet. Eventuella tillkommande nyttoindex beroende på seriella 

partiella hinder tillförs också i beräkningen. 
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Figur 3. Exempel på beräkning av nyttoindex vid partiellt vandringshinder. I figuren är det första definitiva 
vandringshindret längst ned. I exemplet som redovisas skulle det tillgängliggjorda nyttoindexet genom att 
åtgärda det definitiva vandringshindret innebära att hela nyttoindexet ovan det definitiva vandringshindret 
tillgängliggöras inklusive 50% av nyttoindexet ovan det nästkommande partiella vandringshindret. 

 

3.5.3 Beräkning av global prioritering 

När varje hinder i modellen har ett beräknat nyttoindex kan en prioritering baserat på 

dess nyttoindex och läge längst vattendraget beräknas. Detta beräknas för samtliga 

vattendrag i upptagsområdet och en global prioritering oberoende av 

vattendragstillhörighet kan erhållas. Modellen baseras på att det första hindret i ett 

vattendrag måste åtgärdas först. Därefter tillgängliggörs nästkommande hinder. Vid en 

global prioritering jämförs samtliga vattendrags första påträffade hinders nyttoindex med 

varandra. Det hindret med störst potential rankas högst. Därefter, efter genomförd åtgärd 

eller vid modelltest, tas det bort ur modellen och en ny beräkning av nyttoindex sker. Då 
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läggs det hinder som tidigare låg som nummer två i ordning för det aktuella vattendragen 

in som nummer ett och en ny global jämförelse görs. 

 

 

 
 
Gult X: partiellt vandringshinder Rött X: definitivt vandringshinder 
Blå pil: Prioriterat vandringshinder i respektive steg.  
Gul pil: Specialfall, där prioritering är likvärdig beräknas värdet av åtgärd för nästkommande vandringshinder. 
Siffror t.h. om vandringshindret anger nyttoindex ovan respektive vandringshinder.  
Siffror t.v. om vandringshindret anger beräknat tillgängliggjort nyttoindex vid åtgärd av vandringshinder.  

 
Figur 4. I ovanstående figur illustreras i ett exempel (steg 1-10)på hur modellen prioriterar vandringshinder 
utifrån beräkningar av nyttoindex som tillgängliggörs då ett vandringshinder åtgärdas. Notera särskilt steg 6-7, 
då summan av nyttoindex blir samma (0) för två vandringshinder. Modellen tar i sådana fall hänsyn till möjlighet 
till effekter av åtgärder i alla uppströms liggande vandringshinder, till dess alla vandringshinder har prioriterats 
inbördes. 
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Vid specialfall befinner sig samtliga hinder på samma nyttoindex, till exempel 0. Då tas 

det hänsyn till nästkommande hinder längst vattendraget, ända tills samtliga hinder är 

beräknade. På så sätt tilldelas alla hinder en prioriteringsordning för åtgärd. Exempel på 

hur modellen fungerar presenteras i figur 4. 

3.5.4 Ytterligare möjligheter med modellen 

Modellen för att beräkna nyttoindex kan anpassas efter önskad parameter. Det kan till 

exempel handla om att beräkna prioritering baserat på känd förekomst av olika arter 

och/eller olika nyckelfaktorer som bedöms viktiga för biologisk mångfald samt potential för 

effekter av restaurering. Den eller de valfria parametrar som önskas för att kunna vikta 

olika åtgärder mot varandra kan appliceras i modellen. De data som använts i detta 

uppdrag har varit lek- och uppväxtområde för öring, men modellen kan alltså baseras på 

vilken uppmätt eller beräknad parameter som helst. 

4 Resultat 

4.1 Insamling av befintlig data 

Länsstyrelsens prioriteringslista över vatten som är aktuella för åtgärder omfattar totalt tio 

biflöden till Göta älv (tabell 1).  

Tabell 1. Länsstyrelsens prioriteringslista för åtgärder. Siffran i tabellen anger Länsstyrelsens 
prioriteringsordning. 

Namn Länsstyrelsen prioriteringsordning  

Säveån 1 

Möndalsån 2 

Sköldsån 2 

Grönån 2 

Solbergsån 2 

Sollumsån 2 

Slumpån 2 

Lärjeån 3 

Västerlanda 3 

Brattorpsån 3 
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4.1.1 Fiskarter 

Öring och ål finns i de flesta biflödena till Göta älv och även lax är vanligt förekommande. 
Andra speciellt skyddsvärda arter som förekommer är havsnejonöga, asp, färna och 
flodpärlmussla. Efter genomförd prioritering i enlighet med Swecos modell har vattendrag 
som föreslås prioriterade för åtgärder i hög grad omfattat vattendrag med känd förekomst 
av dessa arter, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Fetmarkerade vattendrag omfattas av de högst prioriterade åtgärder som anges i denna rapport. Öring 
och ål förekommer i ett mycket stort antal vattendrag och redovisas inte i tabellen. Uppgifterna kommer i första 
hand från elfiskedata och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Vattendragsnamn Lax Havsnejonöga Asp Färna Flodpärlmussla 

Alebäcken X 
   

 

Besebäcken X 
   

 

Bokedalsbäcken X 
   

 

Brattorpsån X 
   

X 

Brodalsbäcken X 
   

 

Bäck fr Keillers dam X 
   

 

Delsjöbäcken X 
   

 

Flytin X 
   

 

Forsån X X 
 

X  

Grönån X 
   

 

Gårdaån X 
  

X  

Göta älv X 
   

 

Hållsdammsbäcken X 
   

 

Kvibergsbäcken X 
   

 

Kålleredsbäcken X 
   

 

Lerån X 
   

 

Kvarnabäcken     X 

Lärjeån* X X X 
 

X 

Mölndalsån X 
   

 

Mölnebäcken X 
   

X 

Pärs å X 
   

 

Ryrsjöbäcken X 
   

 

Sannersbybäcken X X 
  

 

Sköldsån X 
 

X X  

Skörsbobäcken X 
   

 

Slumpån X 
   

X 

Solbergsån X 
   

X 

Sollumsån X 
   

 

Svartåbäcken X 
   

 

Säveån X 
  

X  

Sörån/Slereboån X X 
  

X 

Vallerån 
   

X  

Västerlandaån X X 
 

X  

 



  

 
 

 

 

18 (52) 
 
RAPPORT 

2013-01-08  REV2013-02-04 

 

 

 

 

re
p
o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

BE p:\1584\1654927_vattenfall_sidovatte\000\19 original\göta älv\sweco_rapport över utförda arbeten i göta älv 2012_rev2013-02-04.docx 

 

4.2 Mynningsproblematik 

Regleringen av Lilla Edets kraftstation innebär relativt små vattenståndsvariationer och 

regleringsamplituden uppgår till maximalt ca 0,5 m. Nedströms Lilla Edet är det till stor del 

havsnivån som är styrande för Göta älvs vattennivå. Långa sträckor av Göta älv är 

strandskonad på grund av att omgivande mark bitvis är mycket skredkänslig (Statens 

offentliga utredningar, 2006). De befintliga strandskoningarna har i första hand tillkommit 

som skydd mot erosionspåverkan från sjötrafiken. På många platser har strandskoningen 

öppnats vid sidovattendragets mynning, men för vissa har sådana åtgärder inte vidtagits. 

Där kan de fortfarande utgöra vandringshinder för fisk. 

Mynningsinventeringen visade att endast ett fåtal mynningsområden bedöms utgöra ett 

problem för fiskuppvandring från Göta älv till sidovattendragen. Totalt har sex 

mynningsområden bedömts utgöra ett definitivt vandringshinder, fem ett partiellt 

vandringshinder, två möjligen partiellt vandringshinder och ytterligare 21 har inte kunnat 

bedömas i fält (tabell 3 och figur 5). De flesta av dessa 21 är dock mycket små 

sidovattendrag. 

Tabell 3. Bedömning av vandringshinder för lax och öring för inventerade mynningsområden för biflöden till 
Göta älv. Mynningsproblematiken bedöms vara av marginell betydelse och återfinns därför inte bland de 
prioriterade åtgärderna.  

Bedömd passerbarhet vandringshinder Antal mynningsområden 

Nedströms 47 

Definitivt 1 

Ej Bedömt 14 

Fri Vandringsväg 26 

Möjligen partiellt 2 

Partiellt 4 

Uppströms 38 

Definitivt 5 

Ej Bedömt 7 

Fri Vandringsväg 23 

Partiellt 1 

Utgår 2 

Totalt inventerade 85 

 

Av de mynningsområden som bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder ligger sex 

uppströms Lilla Edets kraftstation och en nedströms. Fyra av mynningsområdena utgör 

vandringshinder eftersom mynningarna lagts igen med strandskoningsmaterial, ett på 

grund av kulvetering och ett på grund av naturligt vandringshinder i mynningen. I relation 
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till effekter av möjliga åtgärder i andra större vattendrag framstår den ekologiska nyttan 

av eventuella åtgärder i ovanstående mynningsområden som marginella eftersom de 

vattendrag som konstaterats ha någon form av mynningsproblem generellt är mycket 

små och saknar biologiska värden. I våra åtgärdsförslag finns därför inga prioriterade 

mynningsområden med (se kap. 5.2.1) 

 

 
Figur 5. Bedömd passerbarhet för fisk för inventerade mynningsområden. 
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4.3 Biotopkartering 

Analys av biotopkarteringsdata har resulterat i en lista över vattendrag som har de största 

arealerna habitat i behov av biotopvård (tabell 4). Vattendragen högst upp i listan utmärks 

av stora ytor uppväxtområden i klass 1-2 och en hög andel rensade sträckor i klass 2-3.  

Tabell 4. Sidovattendrag med tillgänglig areal klass 1-2 avseende uppväxtområde för öring som har 
klassificerats till klass 2-3 avseende rensningsgrad  samt nummer på vandringshinder (enligt numrering ovan). 
Observera att enbart vattendragssträckor ovan det fjärde vandringshindret har tagits med och inte ovan 
vandringshinder nr 5. 

NAMN Vandringshinder nr Summa av Areal, 
m2 

Forsån 4 2635 

Slereboån 2 2624 

Slereboån 4 2592 

Sollumsån 2 1968 

Forsån 3 1780 

Brattorpsån 0 1750 

Lövsjöbäcken 1 1534 

Sollumsån 1 1466 

Perså 2 1386 

Solbergsån 4 1236 

Brattorpsån 2 946 

Perså 0 765 

Sollumsån 3 660 

Sollumsån 4 620 

Slumpån 3 600 

Braserödsbäcken 4 538 

Forsån 2 348 

Visslaån 1 320 

Lerumsån 0 270 

Sollumsån 0 255 

Stinnerödsån 0 228 

Perså 3 195 

Slereboån 0 189 

Brattorpsån 1 170 

Lövsjöbäcken 2 162 

Lillån 0 140 

Stinnerödsån 3 134 

Solbergsån 2 117 
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Stinnerödsån 1 82 

Braserödsbäcken 3 75 

Hällebäcken 3 46 

Västerlandaån 0 42 

Kvarnabäcken 3 38 

Summa  25911 

4.4 Prioritering av åtgärder 

Modellkörningar med biotopkarteringsdata och vandringshinder har resulterat i en 

prioriteringslista för åtgärder av vandringshinder i Göta älvs sidovattendrag, m.a.o. i vilken 

ordning vandringshindren bör åtgärdas. Prioriteringslistan är uppdelad i två delar, 

uppströms Lilla Edets kraftstation (tabell 5) och nedströms (tabell 6), eftersom det är 

oklart hur vi ska hantera att vissa objekt är nedströms och andra uppströms Lilla Edet.  

De största arealerna i biflöden nedströms Lilla Edets kraftstation erhålls genom att 

åtgärda de två första vandringshindren i Slereboån samt de tre första i Solbergsån (tabell 

5). Vid motsvarande analys av vandringshindren uppströms Lilla Edets kraftstation nås 

störst effekt vid åtgärdande av de två första vandringshindren i Slumpån och de två första 

i Brattorpsån (tabell 6).   

Tabell 5. Nedströms Lilla Edets kraftstation. Prioriteringsordning för tillskapande av fri vandringsväg för berörda 
sidovattendrag nedströms Lilla Edets kraftstation. 

Prio Namn Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Frigjord area  
nyttoindex 

Lek 2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 area, 
kvm 

1 Slereboån 1 1 10706 0 0 

2 Slereboån 2 1 21 411 19 712 23 110 

3 Solbergsån 1 1 9 850 2 076 2 076 

4 Solbergsån 2 1 10 106 5 442 5 442 

5 Solbergsån 3 1 5 724 3 252 3 252 

6 Lövsjöbäcken 1 1 3 827 3 536 4 118 

7 Kvarnabäcken 1 1 2 502 750 2 126 

8 Mölnebäcken 1 1 2 329 169 226 

9 Solbergsån 4 1 2 121 1 600 2 642 

10 Kvarnabäcken 2 1 1 064 964 1 164 

11 Braserödsbäcken 1 1 711 183 330 

12 Kvarnabäcken 3 2 648 324 324 

13 Kvarnabäcken 4 2 1 329 492 755 

14 Drissdalsbäcken 1 1 534 504 563 

15 Braserödsbäcken 2 1 455 454 454 

16 Hällebäcken 1 1 407 89 724 
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Prio Namn Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Frigjord area  
nyttoindex 

Lek 2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 area, 
kvm 

17 Perså 1 1 366 366 366 

18 Perså 2 2 1 031 0 0 

19 Perså 3 0 2 061 0 0 

20 Perså 4 1 2 061 600 3 522 

21 Perså 5 2 4 572 2 261 2 311 

22 Mölnebäcken 2 0 112 1 026 1 050 

23 Mölnebäcken 3 1 112 112 112 

24 Kvarnabäcken 5 1 83 82 82 

25 Kärsöpölsbäcken 1 1 69 34 104 

26 Braserödsbäcken 3 1 0 0 0 

27 Braserödsbäcken 4 2 637 318 318 

28 Stinnerödsån 1 1 0 0 0 

29 Stinnerödsån 2 2 168 0 0 

30 Stinnerödsån 3 1 337 0 0 

31 Stinnerödsån 4 1 673 0 0 

32 Stinnerödsån 5 1 1 177 58 281 

33 Stinnerödsån 6 1 2 014 0 0 

34 Stinnerödsån 7 1 2 458 1 472 1 670 

35 Stinnerödsån 8 1 1 196 578 578 

36 Stinnerödsån 9 1 618 504 732 

37 Stinnerödsån 10 2 705 352 352 

Summa     47310 58784 
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Tabell 6. Uppströms Lilla Edets kraftstation. Prioriteringsordning för tillskapande av fri vandringsväg för berörda 
sidovattendrag uppströms Lilla Edets kraftstation. 

Prio Namn Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Frigjord 
area  
nyttoindex 

Lek 2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 area, 
kvm 

1 Slumpån 1 2 6 283 90 1 170 

2 Slumpån 2 1 5 085 1 200 6 930 

3 Brattorpsån 1 1 2 524 2 172 2 875 

4 Brattorpsån 2 2 1 246 416 830 

5 Valdalsbäcken 1 2 1 000 40 142 
6 Valdalsbäcken 2 1 818 784 850 

7 Strömsbäcken 1 1 531 531 531 

8 Gärdesbäcken 1 1 0 0 0 

9 Gärdesbäcken 2 2 496 248 248 

10 Gärdesbäcken 3 2 822 411 411 

11 Strömsbäcken 2 0 0 0 0 

12 Strömsbäcken 3 1 0 0 0 

13 Strömsbäcken 4 2 1 779 607 1 172 

Summa     3037 3185 

 

4.5 Smoltproduktionsmodell 

Inför att restaureringsåtgärder skall vidtas är en relevant fråga att besvara; Hur mycket 

den aktuella åtgärden öka fiskproduktionen? Detta kan skattas genom modellering där 

den nuvarande skattade produktionen ställs i relation till en skattad produktion efter 

åtgärd. Dessa skattningar förs utifrån data för de parametrar som bedöms ha störst 

betydelse för produktionen. Den smoltmodell som utvecklats och validerats av 

länsstyrelsen i Jönköpings län (Nilsson m.fl. 2010) bygger på kända värden från elfiske- 

och biotopkarteringsdata för de aktuella vattendragen. Utifrån uppmätta tätheter och 

åldersfördelning av lax/öring på olika klasser av habitat kan en beräkning göras avseende 

vattendragets produktion. Effekterna (prediktion av produktion efter åtgärd) av en verklig 

eller fiktiv åtgärd kan sedan göras där de förväntade effekterna baseras på vilka arealer 

av olika habitatsklasser som tillgängliggörs i och med att åtgärden blir genomförd. Detta 

kan både praktiseras på åtgärdande av vandringshinder och biotoprestaureringar 

(utläggning av sten och block för fler ståndplatser, tillförsel av lekgrus för ökad areal lek- 

och yngelområden etc). Om den predikterade produktionsförbättringen sätts i relation till 

kostnaden för åtgärden kan en relation uttryckas i form av en effektivitet (antalet smolt per 

krona). Detta mått kan vara vägledande vid prioriteringar av olika åtgärder. (Halldén m.fl. 

2005).  

För de arbeten som Sweco utfört i Göta älv kunde dock endast mycket svaga 

korrelationer påvisas mellan elfiskeresultat och de utförda bedömningarna av 
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öringhabitatens kvalitet och area på de av länsstyrelsen karterade sträckorna. Detta tyder 

på att biotopkarteringen är allt för ”grovt” utförda, vilket resulterar i osäkra beräkningar om 

dessa sker med nuvarande datakvalitet. Sweco har genom egna biotopkarteringar 

kontrollerat ett antal sträckor och på sedan kunnat konstatera att våra biotopkarteringar 

(som hade en tätare upplösning – mindre delstäckor och även en del avvikande 

bedömningar av habitatsklasser) visar sig stämma överens med smoltmodellen och de 

elfiskeresultat som erhållits. Storskaligt tillämpande av smoltmodellen som 

prioriteringsgrund skulle kräva betydande insatser i form av förnyade biotopkarteringar av 

redan karterade vattendrag.   

Resultatet av vår första analys visade en svag korrelation mellan elfisken och den utförda 

bedömningen av öringhabitaten hos de biotopkarterade vattendragen (data från 

länsstyrelsen). Detta medför att vi inte kan utgå från nuvarande biotopkarteringsunderlag 

vid en smoltproduktionsberäkning enligt modellen. 

För att ändå kontrollera om det finns möjlighet att använda smoltproduktionsmodellen för 

Göta älvs biflöden genomförde Sweco en egen biotopkartering av Brattorpsån och 

Strömsbäcken, där det fanns tillräcklig dataunderlag i form av elfiske. 

Exempel - Brattorpsån 

Brattorpsån har bland de högsta arealerna möjliga för reproduktion av lax och havsöring 

av alla biflöden till Göta älv. I ravinlandskapet finns i huvudsak lövskog, som ger skugga 

och tillskott av död ved till vattendraget. På den biotopkarterade sträckan finns inga 

dammar, bortsett från bäverdammar (VH1 i tabellen nedan). Kraftstationen i 

vattendragets övre del är raserad (VH 2 i tabellen nedan).  Mynningsområdet 

karakteriseras som lugnflytande med inslag av vassvegetation, i övrigt är vattenmiljön i 

huvudsak strömmande och forsande. 

 
Tabell 7. Modellerad smoltproduktion i Brattorpsån. Mynning-VH1 anger dagens smoltproduktion, VH1-VH2 
anger potentiell ökningen vid åtgärd av VH1, Uppströms VH2 anger potentiell ökningen vid åtgärd av VH2. 

Sträcka Smoltproduktion/100m2 (n) Intervall för total 

smoltproduktion (n) 

Mynning-VH1 4 – 15 1464 – 5124 

VH1-VH2 3 – 10 91 – 321 

Uppströms VH2 2 – 5 27 – 94 

 

Om bäverdammarna (VH1) och den raserade kraftstationen (VH2) åtgärdas förutspår 

modellen en ökning av smoltproduktionen med ca 7,5 % (116-415 smolt/år). Båda 

åtgärderna bedöms som relativt enkla åtgärder. Då tillgängligheten på lekområden 

bedöms knapp i de övre delarna, troligen på grund av den observerade höga 

rensningsgraden, skulle biotopvård förmodligen ytterligare kunna höja denna siffra. Totalt 

bedöms de beskrivna åtgärderna tillsammans kunna öka smoltproduktionen med minst 
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10 %. Den beräknade smoltproduktionen/ytenhet ligger i linje med vad som kan förväntas 

av ett liknande vattendrag (Degerman m.fl. 2001). 

Exempel - Strömsbäcken 

Strömsbäcken rinner genom en aldominerad bäckravin med rik flora. Havsöring som 

stiger upp för lek i bäcken når åtminstone upp till det första vandringshindret, ett gammalt 

delvis raserat dammkrön (VH1 i tabellen nedan) och vid gynnsamma förhållanden även 

högre. Lilla Edets kommun har vidtagit åtgärder för att förbättra passagemöjligheterna 

men dessa bedöms inte som tillräckliga (Börje Ahlqvist muntligen). De övre delarna av 

vattendraget kännetecknas av strömmande och stråkande sträckor lämpliga som lek- och 

uppväxtområde för lax och öring. Det förekommer indämningsproblematik högre upp i 

systemet till följd av förekomsten av bäverdammar (VH2 i tabellen nedan). Indämningarna 

skapar lugnflytande vattensträckor och medför en betydande arealförlust av potentiellt 

öringhabitat. 

Tabell 8. Modellerad smoltproduktion i Strömsbäcken. Mynning-VH1 anger dagens smoltproduktion, VH1-VH2 
anger potentiell ökningen vid åtgärd av VH1, Uppströms VH2 anger potentiell ökningen vid åtgärd av VH2 

Sträcka Intervall för smoltproduktion/100m2 (n) Intervall för total 

smoltproduktion (n) 

Mynning-VH1 2 – 9 93 – 327 

VH1-VH2 1 – 6 30 – 106 

Uppströms VH2 4 – 13 115 – 399 

 

Enligt modellen skulle smoltproduktionen kunna ökas med drygt 30 % (30-106 smolt/år) 

efter åtgärdande av den raserade dammen (VH1). Åtgärdades också de tre 

bäverdämmena (anges samlat som VH2 i tabellen ovan) skulle vattendragets 

smoltproduktion ytterligare kunna mer än fördubblas (145-505 smolt/år). Det är troligt att 

resultatet skulle bli ännu bättre eftersom utrivningen av dammarna skulle skapa större 

arealer strömmande vatten då problematiken med indämda sträckor inte längre skulle 

existera. Indämda sträckor utgör även potentiellt habitat för så väl akvatiska som 

landlevande predatorer, vilket kan minska fiskens överlevnadschanser under uppväxten, 

men även smoltens migrationsframgång. Den beräknade smoltproduktionen/ytenhet 

ligger även här i linje med vad som kan förväntas av ett vattendrag av denna typ 

(Degerman m.fl. 2001). 

5 Diskussion och åtgärdsprioritering 

En grundläggande slutsats för denna utredning är att en betydande del av de befintliga 

data som sammanställts håller en ojämn kvalitet som inte tillåter en noggrann modellering 

av utfallet av åtgärder. Detta försvårar förutsättningarna för prioritering mellan åtgärder 

men också möjligheterna till uppföljning av genomförda åtgärder. 
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5.1 Insamling och bearbetning av befintlig data 

Elfiskedata i form av utdrag från SERS erhölls i önskad uppställning omgående. Förutom 

artförekomst, tätheter och längdfördelning så var VIX-klassningen av predikterad täthet 

av lax och öring av stor betydelse för det fortsatta arbetet. Genom jämförelse mellan 

uppmätta och predikterade tätheter kunde relativt enkelt skapas en överblick om var det 

finns potentiella störningar i form av vandringsproblematik och/eller biotopdegradering, 

Insamlingen av biotopkarteringsdata har tagit oväntat lång tid. En del av materialet var 

inte datalagt då det efterfrågades vid första tillfället. Under senare del av vårt arbete har 

ytterligare data framkommit som inte fanns att tillgå när uppdraget påbörjades. Vi har 

endast kunnat se en svag korrelation mellan elfisken och bedömningen av kvalitén på 

öringhabitat som inrapporterats för de biotopkarterade vattendragen och kan utifrån 

dessa data inte dra någon säker slutsats om bristen på korrelation kan förklaras av att det 

utförts felaktiga bedömningar vid biotopkarteringen eller att andra faktorer än biotopens 

beskaffenhet skulle ha större inverkan på öringbestånden. Till följd av denna osäkerhet, 

fann vi att det fanns ett behov av att skapa ett prioriteringsindex som inkluderade 

elfiskedata och som inte enbart bygger på prioritering av åtgärder utifrån 

biotopkarteringarnas rådata. Detta ledde i sin tur till att åtgärder med syfte att avhjälpa 

vandringshinder prioriterades eftersom denna typ av åtgärder ger en direkt vinning i form 

av att ökade arealer tillgängliggörs för vandrande fisk. 

Grunden för prioriteringsordningen av åtgärder i länsstyrelsens åtgärdsplan, som är under 

framarbetande, är inte känd. Flera av länsstyrelsen utpekade vattendrag sammanfaller 

med vår prioriteringslista. Det är av stor vikt att ett gott samarbete med länsstyrelsen 

behålls inför kommande arbeten (inventeringar, prioriteringar, åtgärder).  
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5.2 Insamling av nya data 

5.2.1 Mynningsinventering 

Göta älvs stränder, från Olidans kraftstation till Lilla Edets kraftstation, är strandskonade 

med erosionsskydd. Uppströms Lilla Edet har strandskoningen i samtliga fall förutom fyra 

öppnats upp där sidovattendrag mynnar. Öppningarna är dock ofta små och vid höga 

flöden i sidovattendragen har erosionsskyddet en dämmande funktion, vilket medfört att 

det vatten som rinner ut från sidovattendragen däms upp bakom strandskoningen. Detta 

är en orsak till att några av mynningsområdena bedömts utgöra partiellt vandringshinder. 

Hur stort problem egentligen är har inte utretts, men konsekvenser kan bland annat vara 

att lockvattenfunktionen blir mer otydlig genom en förinblandning av älvvatten innan 

sidovattendragets flöde når ut i älven. Vidare kan området innanför strandskoningen 

fungera som tillhåll för predatorer och därmed medföra en ökad predation på fisk som 

vandrar upp och ner förbi mynningen. 

Nedströms Lilla Edets kraftstation är den generella karaktären på Göta älv en annan, 

eftersom de flesta sidovattendragen mynnar i ett brett vassbälte som växer längs med 

långa sträckor av älven. För de sidovattendrag som har ett förhållandevis stort flöde är 

mynningsområdet tydligt då vassen inte kunnat etablera sig. För de mindre vattendragen 

är mynningsområdena dock mycket otydliga och i vissa fall har de inte gått att återfinna 

dem på grund av den omfattande vassutbredningen. De vattendrag vars 

mynningsområden återfinns i sådana vassbälten är mycket små och det är oklart om de 

är vattenförande året om, eller om de innehåller sådana värden som krävs för att fungera 

som lekområden. Vidare saknas biotopkarteringsdata för alla dessa mindre vattendrag, 

och endast två av dem (Vallerån och Ormobäcken) har elfiskats. Elfiskedata för dessa 

större vattendrag visar på en stor potential, d.v.s. den bedömda tätheten av lax och öring 

är större än de faktiska tätheterna som noterats vid elfiske. Samtliga mynningsområden 

bedöms vara lätta att åtgärda. I relation till effekter av möjliga åtgärder i andra större 

vattendrag framstår den ekologiska nyttan av effekterna i ovanstående mynningsområden 

dock som marginella. I vårt upprättade åtgärdsförslag finns därför inga prioriterade 

mynningsområden med.  

5.2.2 Biotopkartering 

Genomförande av biotoprestaurering i sidovattendrag som en kompensationsåtgärd för 

regleringen av Göta älvs huvudfåra förutsätter, för att ge god effekt, att det finns fri 

vandringsväg för fisk från huvudfåran till vattendragssträckor med god potential. 

Inledningsvis beskrivs därför biotoprestaurering som åtgärd på sträckor nedströms första 

vandringshindret. Vid åtgärdande av ett vandringshinder kan eventuella 

biotoprestaureringsåtgärder bli aktuella att prioritera uppströms till nästa vandringshinder. 

Vår prioriteringsmodell tar dock inte denna hänsyn i detta skede.  

Det är svårt att prioritera biotoprestaurering som kompensationsåtgärd i relation till att 

åtgärda vandringshinder. Störst effekt erhålls vid åtgärd av vandringshinder förutsatt att 

det uppströms finns tillgång till goda lek- och uppväxtområden. Arbetsordningen för 
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åtgärdsarbetet bör vara att återskapa fria vandringsvägar i sidovattendragen och därefter 

biotoprestaurera de områden som tillgängliggörs av denna åtgärd. Störst potential för 

effekt av biotoprestaurering finns på sträckor som är kraftigt rensade. Eftersom vår 

föreslagna prioritering för att åtgärda vandringshinder bygger på vilka arealer som 

tillgängliggörs för lek- och uppväxtområden, innebär detta att det är vattendrag uppströms 

vandringshinder med både stora arealer av sträckor med goda lek- och uppväxtområden 

och stora arealer som är kraftigt rensade som prioriteras för biotoprestaurering. 

5.2.3 Smoltproduktionsmodell 

Den svaga korrelationen mellan elfiskeresultaten och bedömningen av kvalitén på 

öringhabitat på de biotopkarterade sträckorna, tyder på att 

biotopkarteringsundersökningarna är allt för ”grovt” utförda, vilket resulterar i osäkra 

beräkningar om beräkningarna baseras på nuvarande biotopkarteringsunderlag. 

Modellens behov av detaljerad indata verifierades även vid Swecos egna kontroll av 

tidigare utförda biotopkarteringar. Då biotopkarteringen utfördes med vetskap om att 

underlaget skulle användas för produktionsberäkningar av lax och öring lades naturligt 

mera vikt på bedömning av laxfiskhabitaten, vilket gav större andel delsträckor med 

kortare längd och större habitatshomogenitet på delsträckorna jämfört med de tidigare 

biotopkarteringarna. Exemplet med produktionsberäkningar i Brattorpsån och 

Strömsbäcken visar att resultatberäkningar låg i linje med vad man kunde förvänta sig i 

smoltproduktion per ytenhet (Degerman m.fl. 2001) efter att en förtätad och riktad 

biotopkartering gjorts. 

För att kunna säkerställa kvalitén från modellberäkningarna bör tillgång finnas till mer 

finskalig och kvalitetssäkrad data än vad som är fallet i nuläget. Vidare har en stor mängd 

vattendrag som mynnar i Göta älv över huvudtaget inte biotopkarterats och/eller elfiskats. 

5.1 Förslag till prioriterade åtgärder 

Nedanstående förslag till åtgärder baseras på prioriteringslistan som tidigare redovisats 

under resultatdelen samt ytterligare kunskaper som inhämtats från rapporter, lokal 

kunskap m.m. 

Vandringshindren redovisas separat i grupper ovan respektive nedan Lilla Edets 

kraftstation. 
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5.1.1 Uppströms Lilla Edets kraftstation 

Tabell 9 visar de mest prioriterade vandringshindren uppströms Lilla Edets kraftstation. 

Tabellen innehåller också beskrivande text för respektive vandringshinder och bedömt 

möjlig åtgärd. Dessutom redovisas om vandringshindret är åtkomligt via vägar.  

Tabell 9. De mest prioriterade sidovattendragen uppströms Lilla Edets kraftstation.  

Prio 

Namn 
Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Nyttoindex 

Lek 
2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 
area, 
kvm 

Fiskväg Beskrivning Väg 
Åtgärd 
vhind 

1 Slumpån 1 2 6283 90 1170 Nej Vattenkraftverk Ja Fiskväg 

2 Slumpån 2 1 5085 1200 6930 Nej Damm, tidigare intag 
till kraftstation 

? Ej angivet 

3 Brattorpsån 1 1 2524 2172 2875 Nej Bäverdamm, indämd 
sträcka uppströms. 

Nej Ej angivet 

4 Brattorpsån 2 2 1246 416 830 Nej Förfallen kraftstation Nej Relativt 
enkla 
åtgärder. 
Utrivning 
och/ eller 
byggande av 
pool 
nedanför för 
att höja 
vattennivån 
nedan fallet. 

5 Valdalsbäcken 1 2 1000 40 142 Nej Vägtrumma under 
allmän väg. Någon 
öppning el inflöde 
gick inte att återfinna 
vid fältbesök. Ev. 
trumma ligger under 
vattenytan. Inget 
flöde nedanför 
vägbanken kunde 
identifieras. 
Gissningsvis är 
kulverten blockerad. 
Eller vattnet silas 
genom massor under 
vägen. 

Ja Besiktiga 
trumma och 
rensa ur. Ev. 
åtgärd bör 
undersökas. 

6 Valdalsbäcken 2 1 818 784 850 Nej Stenbro m trumma. 
Hög vattenhastiget. 
Underdimensionerad? 

Ja Större 
trumma 

7 Strömsbäcken 1 1 531 531 531 Nej Raserad damm. 
Dammkrön av 
upplagd stenmur ( 
block). 

Nej Skapa 
pooler av 
befintliga 
block för att 
underlätta 
för öring att 
passera. 8 Gärdesbäcken 1 1 0 0 0 Nej Bäverdamm Nej Riva bort, 
mkt lätt att 
åtgärda 

9 Gärdesbäcken 2 2 496 248 248 Nej Bäverdamm Nej Ta bort 
damm,  
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Prio 

Namn 
Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Nyttoindex 

Lek 
2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 
area, 
kvm 

Fiskväg Beskrivning Väg 
Åtgärd 
vhind 

10 Gärdesbäcken 3 2 822 411 411 Nej Naturligt hinder, ev. 
har stenar rensats 
bort. Starkt 
strömmande vatten 
över hällar gör 
hindret svårt att 
passera. 

Ja Skapa 
bassänger 
nedströms 

11 Strömsbäcken 2 0 0 0 0 Nej Bäverdamm Nej Riv ut 
bäverdamm 12 Strömsbäcken 3 1 0 0 0 Nej Bäverdamm Nej Riv ut 
bäverdamm 13 Strömsbäcken 4 2 1779 607 1172 Nej Bäverdamm Nej Riv ut 
bäverdamm. 
Exterminera 
bäver. 

S:a     6499 15159     

 

5.1.2 Slumpån 

Slumpåns vattensystem är vittförgrenat och avvattnar en stor del av Trollhättans 

kommun. De största tillflödena är Lerumsån, Visslaån och Lillån. Inom Slumpåns 

vattensystem finns de stora sjöarna Vanderydsvattnet och Gravlången som via Visslaån 

respektive Lillån avvattnas ner i Slumpån. Slumpån har biotopkarterats under 2002 av 

Hushållningssällskapet på uppdrag av Trollhättans Stad och man har även föreslagit 

åtgärder. Det finns flera definitiva vandringshinder för fisk inom vattensystemet och de två 

nedersta är de som prioriterats högst enligt vår modell. Det första definitiva hindret utgörs 

av Sjuntorps kraftverk. Det intressantaste området uppströms kraftverket är 

strömsträckorna nedströms järnvägsbron i Slumpåns huvudfåra där vattendragets storlek 

och lutning gör det mycket intressant för laxproduktion. Om en väl fungerade fiskväg 

byggs vid Sjuntorps kraftverk skulle arealen uppväxtområde för laxfisk vara i nivå med 

flera andra kända större biflöden med laxproduktion, t.ex. Lärjeån, Mölndalsån och 

Sköldsån. Ett förslag på åtgärder för förbättrad passage är under framtagande. En 

betydande andel av lek- och uppväxtområden för lax och öring finns i den övre delen av 

Slumpån uppströms Gammelkvarn (vandringshinder nr 2, som är partiellt). Vid 

Gammelkvarn delar vattendraget sig i två fåror, en nordlig och en sydlig. I den nordliga 

fåran strömmar vattnet över berghällar, och har bedömts som passerbart för öring vid 

gynnsamma flödesförhållanden. I den södra fåran utgör ett naturligt fall tillsammans med 

den gamla kvarndammen ett vandringshinder. Hindret har bedömts som passerbart vid 

god vattenföring. I fåran ligger det dock en del block och bråte.  

Slumpån uppströms Sjuntorp klassificeras enligt VISS till otillfredsställande ekologisk 

status. Utslagsgivande för bedömningen har varit fiskstatusen och halterna av 

näringsämnen (fosfor). 
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Förslag till åtgärd 

Byggandet av en fiskväg vid Sjuntorp (vandringshinder 1) skulle öppna upp drygt 8500 

kvm goda till mycket goda uppväxtområden för lax och havsöring. Denna areal inkluderar 

sträckor i även Lillån i den mån de kan utnyttjas med tanke på uttorkningsrisken. En 

förstudie av en fiskväg förbi kraftverket har genomförts på uppdrag av Miljöförvaltningen i 

Trollhättans Stad. I denna studie föreslås två alternativa förslag till byggande av en 

fiskväg av typen slitstrappa. I förstudien har det dock inte ingått att studera lösningar för 

att hindra utvandrande fisk från att gå igenom turbinintaget. Geotekniska undersökningar 

har inte heller ingått i förstudien. 

Vi föreslår att en geoteknisk undersökning utförs tillsammans med en utredning som 

syftar till att beskriva åtgärd för att möjliggöra en effektiv nedströmspassage. Tillsammans 

med tidigare förprojektering projekteras en helhetslösning förbi Sjuntorps kraftverk. 

Bedömd svårighet 

I relation till åtgärder i andra vattendrag är det relativt komplicerat och kostsamt att 

genomföra åtgärder i Slumpån. Åtgärderna är dock högt prioriterade eftersom de kommer 

att generera stor biologisk nytta sett till vattensystemet Göta älv som helhet. 

Kostnad 

Kostnader för byggande av fiskväg inklusive projektering, hantering av tillståndsfrågor 

mm har i förprojekteringen angetts till ca 1,9 respektive 2,8 miljoner kronor för de två 

alternativa förslagen. Till detta tillkommer eventuellt kostnader för kraftförluster som i 

förstudien bedömts till ca 4,6 Mkr under en 25-årsperiod. 

Behov av ytterligare åtgärd 
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Innan detaljprojektering och byggande av fiskvägen behöver frågan utredas mer för att 

säkerställa att åtgärden ger en lösning som maximerar den biologiska effektiviteten både 

för uppströms- och nedströmspassage. Byggande av både en fiskväg vid kraftverket vid 

Sjuntorp och åtgärder vid vandringshindret vid Gammelkvarn förutsätter medverkan från 

ägare och att nödvändiga tillstånd erhålls. 

5.1.3 Brattorpsån 

Brattorpsån har bland de största arealerna för reproduktion av lax, havsöring och andra 
strömlevande arter av alla biflöden till Göta älv. I ravinlandskapet finns i huvudsak 
lövskog, som ger skugga och tillskott av död ved till vattendraget. Mynningsområdet 
karakteriseras som lugnflytande med inslag av vassvegetation, i övrigt är vattenmiljön i 
huvudsak strömmande och forsande. På den biotopkarterade sträckan finns inga 
dammar, bortsatt från indämning från bäverdammar, varav en utgör ett partiellt 
vandringshinder. Det första definitiva vandringshindret (nr 2), en kraftstation i 
vattendragets övre del, är raserad.   
 
Brattorpsån klassificeras enligt VISS till måttlig ekologisk status till följd av problem med 
övergödning och påverkan av vandringshinder. 
 

 

Förslag till åtgärd 

För att öka tillgängligheten av lek- och uppväxtområden för i första hand öring och lax 

föreslås utrivning av bäverdammarna och att anläggandet av fiskpassage vid den 

förfallna kraftstationen. Båda åtgärderna bedöms som relativt enkla. Genom att flytta eller 

tillföra block nedströms den raserade kraftstationen ges eventuellt möjlighet för fisken att 

ta sig förbi. Ett annat alternativ är att riva ut hindret. När det gäller utrivande av 

bäverdammar handlar det om att väga olika biologisk nytta mot varandra. Denna åtgärd 

är därför inte helt okontroversiell. Utrivning av bäverdammar är ett återkommande arbete, 

om inte jakt bedrivs i tillräcklig omfattning. Då tillgängligheten på lekområden bedöms 
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knapp i de övre delarna, troligen p.g.a. den observerade höga rensningsgraden, skulle 

biotopvård ytterligare kunna öka den biologiska nyttan av att åtgärda vandringshindren. 

Bedömd svårighet 

Att riva ut bäverdammar och att skapa fri vandringsväg förbi kraftstationen bedöms kunna 

genomföras med relativt enkla medel. Biotopvård bedöms vara en åtgärd som kan 

generera stora positiva effekter med tanke på att stora arealer är rensade. 

Kostnad 

Kostnaden uppskattas grovt till 10-20 000 kr för bäverdammen för en första utrivning, och 

beroende på mest lämplig åtgärd 50-200 000 kr för kraftstationen. Kostnader för 

biotopvård har inte bedömts i detta läge, utan en mer preciserad bedömning över 

åtgärdsbehovet behöver göras först. 

Övrigt 

Båda åtgärderna är tillstånds- alt anmälningspliktiga verksamheter. Genomförande av 

åtgärder förutsätter medgivande från fastighetsägare och att nödvändiga tillstånd 

medges.  

5.1.4 Valdalsbäcken 

Sträckorna nedströms bron i den nedersta delen utgörs av lugnflytande sträckor och inga 

bra habitat för öring finns. Trumman under vägbron långt ned i vattendraget under en 

allmän väg utgör troligen ett definitivt vandringshinder. Vid besök i fält kunde inget tydligt 

flöde konstateras och ingen öppning kunde hittas. Vattnet ser endast ut att strila genom 

vägbanken. Längre upp längs vattendraget finns en stenbro med en trumma. 

Vattenhastigheten är hög genom trumman, och den utgör sannolikt ett partiellt 

vandringshinder, och beroende på vattendjupet/flödet är det troligen svårt för fiskar att ta 

sig igenom. Sträckorna uppströms håller högre biologisk potential ju längre uppströms 

man kommer, och en stor andel lekområden för laxartad fisk finns – d.v.s. strömmande 

partier med inslag av stor andel grus och sten med visst inslag av sand. De sista 

sträckorna upp mot ett naturligt definitivt vandringshinder innehåller också en större andel 

block med goda uppväxtmiljöer och ståndplatser. Hela vattendraget är väl beskuggat och 

andelen död ved är bitvis god. 
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Förslag till åtgärd 

Stoppet i trumman under vägen vid det nedre vandringshindret bör rensas ut. Kontakt bör 

tas med väghållaren (Trafikverket) för att fatta beslut om ansvar- och finansiering av en 

åtgärd. Vägtrumman som är ett vandringshinder längre upp, under stenbron, bör bytas ut 

mot en större trumma.  

Bedömd svårighet 

Åtgärderna bedöms som enkla att genomföra. 

Kostnad 

Kostnaden för att rensa trumman under den nedre vägpassagen går inte att bedöma 

förrän kontakt med väghållaren tagits och frågan om möjligheter till åtgärd och 

finansiering diskuterats. 

Att åtgärda vägtrumman under stenbron högre upp uppskattas grovt till 50-150 000 kr 

inklusive ansökningar av erforderliga tillstånd 

Övrigt 

Åtgärden att rensa trumman under den nedre vägpassagen innefattas av skyldighet till 

underhåll för väghållaren, medan att byta ut trumman under stenbron omfattas av 

tillstånds- alternativt anmälningspliktig vattenverksamhet. Det kan inte uteslutas att 

stenbron är kulturhistoriskt intressant vilket i så fall innebär att tillstånd enligt 

kulturminneslagen krävs. 

Genomförande av åtgärder förutsätter medgivande från fastighetsägare och att 

nödvändiga tillstånd medges. 
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5.1.5 Gärdesbäcken 

Mynningsområdet följs av ett stillastående parti orsakat av ett bäverdämme. Uppströms 

det stillastående partiet blir lek- och uppväxtområdena för laxartad fisk bättre ju längre 

uppströms man kommer. Ett ytterligare bäverdämme högre upp utgör sannolikt ett 

definitivt vandringshinder. Stor andel lek-, stånd- och uppväxtområden med varierande 

andel död ved och grovdetritus finns. 

Mitt på sträckan finns ett eventuellt definitivt vandringshinder som är naturligt, men 

eventuellt har stenar rensats bort. Starkt strömmande vatten över hällar gör hindret svårt 

att passera. Den allra översta sträckan utgörs av ett forsande parti som slutar vid 

trumman under den allmänna vägen. Trumman utgör ett definitivt vandringshinder och är 

förlagd ca 70 cm för högt. Någon biotopkartering har inte genomförts uppströms 

trumman.  Sammanfattningsvis bedöms vattendraget hysa mycket goda habitat för öring 

och lax.  

 

 
 

Förslag till åtgärd 

Bäverdammarna bör rivas ut. Åtgärder för att öka passerbarheten över det eventuellt 

naturliga hindret bör genomföras, i första hand genom att flytta sten och block för att 

skapa pooler med tillräckligt vattendjup nedanför fallet så att fisken kan ta sig upp. 

Bedömd svårighet 

Åtgärderna bedöms som lätta att genomföra. 

Kostnad 
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Kostnaden uppskattas grovt till 10-20 000 kr för respektive bäverdamm och ca 20 000 för 

att åtgärda det eventuellt naturliga hindret. 

Övrigt 

Utrivning av bäverdammar kräver tillstånd. Genomförande av åtgärder förutsätter 

medgivande från fastighetsägare och att nödvändiga tillstånd medges. Att lägga om 

vägtrumman högst upp i den biotopkarterade sträckan kan vara en viktig åtgärd. Värdet 

av denna åtgärd har dock inte bedömts, då åtgärden p.g.a. avsaknad av 

biotopkarteringsdata inte kunnat prioriteras i förhållande till andra möjliga åtgärder. 

5.1.6 Strömsbäcken 

Strömsbäcken rinner genom en aldominerad bäckravin med rik flora. Havsöring som 

stiger upp för lek i bäcken når åtminstone upp till det gamla delvis raserade dammkrönet, 

som utgör det första vandringshindret, vid gynnsamma förhållanden även högre. De övre 

delarna av vattendraget kännetecknas av strömmande och stråkande sträckor, lämpliga 

som lek- och uppväxtområde för lax och öring. Det förekommer indämningsproblematik 

högre upp i systemet till följd av förekomsten av bäverdammar. Indämningarna skapar 

lugnflytande vattensträckor och bedöms medföra en relativt stor arealförlust av potentiellt 

öringhabitat. 

 

 
 

Genom att åtgärda den raserade dammen (vandringshinder nr 4), skulle åtminstone drygt 

500 kvm areal av goda lek- och uppväxtområden tillgängliggöras. Om de tre 

bäverdämmena dessutom åtgärdades skulle troligen smoltproduktionen ytterligare kunna 

mer än fördubblas genom att tillgängliggöra ytterligare en stor areal habitat för laxartad 

fisk. Det bedöms troligt att resultatet skulle bli ännu bättre eftersom utrivningen av 

dammarna skulle skapa större arealer strömmande vatten då problematiken med 

indämda sträckor inte längre skulle existera. Indämda sträckor utgör även potentiellt 
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habitat för så väl akvatiska som landlevande predatorer, vilket kan minska fiskens 

överlevnadschanser under uppväxten, men även smoltens migrationsframgång. Den 

beräknade smoltproduktionen/ytenhet ligger även här i linje med vad som kan förväntas 

av ett vattendrag av denna typ. 

Det första vandringshindret är partiellt och består av en utriven dammbyggnad. Lilla Edets 

kommun har tidigare genomfört åtgärder för att förbättra passerbarheten för fisk. 

Förslag till åtgärd 

Passagemöjligheterna förbi vandringshindret kan förbättras om pooler skapas genom att 

flytta eller tillföra block och stor sten. Åtgärder vid det första vandringshindret bedöms 

relativt enkelt att genomföra.  

Högre upp i vattendraget finns tre bäverdammar. Genom att riva ut dammarna skulle 

sannolikt mer bra lek-och uppväxtområden kunna skapas. Den översta av dessa 

bäverdammar (vandringshinder nr 4) är stor och utgör ett definitivt vandringshinder.  

I första hand föreslås att åtgärda det första vandringshindret (dammen), i andra hand att 

riva ut bäverdammar.  

Bedömd svårighet 

Åtgärderna bedöms som okomplicerade att genomföra, bortsett från utrivande av 

bäverdammar, som i och för sig är lätt att göra, men som kräver upprepade insatser och 

dessutom kräver tillstånd. 

Kostnad 

Kostnaden uppskattas grovt för det första vandringshindret till ca 10-30 000 kr och för 

bäverdammarna 30-60 000 kr. Den översta bäverdammen är relativt stor. 

Övrigt 

Utrivning av bäverdammar kräver tillstånd. Genomförande av åtgärder förutsätter 

medgivande från fastighetsägare och troligen medgivande enligt anmälan om 

vattenverksamhet. 
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5.2 Nedströms Lilla Edets kraftstation 

Nedanstående tabell (tabell 10) visar de mest prioriterade vandringshindren Nedströms 

Lilla Edets kraftstation. Tabellen ger även en beskrivande text för respektive 

vandringshinder och möjligt åtgärdsförslag. Dessutom redovisas om vandringshindret är 

åtkomligt via vägar.  

 
Tabell 10. De mest prioriterade sidovattendragen nedströms Lilla Edets kraftstation. 

Prio Namn 
Vhind 
nr 

Vhind 
öring 

Nytto- 
index 

Lek 2-3  
area, 
kvm 

Uppv 
2-3 area, 
kvm 

Fiskväg Beskrivning Väg Åtgärd vhind 

1 Slereboån 1 1 10706 0 0 Ja Kraftverksdamm Ja Ej angivet 

2 Slereboån 2 1 21411 19712 23110 Ja Kvarndamm Ja Ej angivet 

3 Solbergsån 1 1 9850 2076 2076 Nej Raserad bro Nej Borttagande av 
brorester 
(sten/block) 4 Solbergsån 2 1 10106 5442 5442 Nej Kraftverk Nej Utrivning av 
damm 5 Solbergsån 3 1 5724 3252 3252 Nej Kvarn Nej Öppna västra 
fåran 

6 Lövsjöbäcken 1 1 3827 3536 4118 Nej Kvarn/såg ? Oklart 

7 Kvarnabäcken 1 1 2502 750 2126 Nej Vägpassage Ja Rensa bort sten 
8 Mölnebäcken 1 1 2329 169 226 Nej Vägtrumma+sten Ja Ta bort sten och 

lägg i bäckfåran 
uppströms 
hindret. 

9 Solbergsån 4 1 2121 1600 2642 Nej Raserad damm Nej Öppna fri fåra 

10 Kvarnabäcken 2 1 1064 964 1164 Nej Kvarnrest Nej Trappa i befintlig 
fåra 

S:a     37501 44156     

5.2.1 Slereboån (Sörån) 

I de nedre delarna benämns vattendraget Sörån, högre upp Slereboån. Arealerna av 

goda lek- och uppväxtområden i Slereboån är i särklass högst av de vattendrag som har 

ingått i den här undersökningen. Vattendraget mynnar i Grönån. Långt ned i vattendraget 

finns två vandringshinder, tidigare kvarndammar där det nu finns fiskvägar. Fiskvägarna 

har i rapporten ”Fungerar våra fiskvägar?” (Länsstyrelsen i Västra Götaland) bedömts ha 

tveksam funktion vilket också betonats vid personlig kontakt med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland. Slereboån är en viktig reproduktionslokal för havsöring och lax. Grönån har en 

egen unik laxstam. Nedanför det nedersta vandringshindret har havsnejonöga fångats vid 

elfiske. Vid ett av vandringshindren, en gammal kvarn, strömmar vattnet över berghällar 

vilket bedöms medföra ett selektivt vandringshinder (större fisk kommer inte upp). Enligt 

länsstyrelsen i Västra Götaland bedöms detta vara relativt enkelt att åtgärda. Enligt 

Länsstyrelsen har den lokala fiskevårdsföreningen lyft upp fisk ovanför fisktrapporna samt 

under en period haft ett eget kläckeri för utsättning av fisk. Denna utsättning kommer 

fortsättningsvis inte att tillåtas. Stora arealer av vattendragssträckorna uppströms 

fisktrapporna är kraftigt rensade. 
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Slereboån klassificeras enligt VISS till god ekologisk status, men det har bedömts att det 

finns risk för att den ekologiska statusen inte är god 2015. Enligt VISS anges följande: 

”Naturligt förekommande arter riskerar att påverkas av att vandringshindren, trots att 

laxtrappor byggts, är svåra att ta sig förbi. Delvis upprätthålls fiskens status på konstgjord 

väg genom att fisk flyttas uppströms vid lektid. Det finns också en risk för återförsurning 

om kalkningen skulle upphöra”. 

 

Förslag till åtgärd 

Innan åtgärder kan vidtas bör lösningar för att förbättra fiskvägarnas funktion utredas och 

projekteras. Om det är möjligt bör fiskvägarna utformas så att även simsvaga arter (t.ex. 

havsnejonöga) kan ta sig upp. Med tanke på de stora arealerna som är rensade bedöms 

potentialen av att genomföra restaureringsåtgärder som god. 

Bedömd svårighet 

Genomförande av åtgärder bedöms som relativt komplicerade. Med tanke på nyttan av 

åtgärden för hela Göta älvs vattensystem i form av tillgängliggörande av de stora 

arealerna goda habitat för lax, öring och eventuellt havsnejonöga, bedöms ändå vidare 

utredning och åtgärder som angelägna. 

Kostnad 

Kostnaderna för utredning och förprojektering är svåra att bedöma, bl.a. beroende på 

behov och omfattning av geotekniska undersökningar, markägarförhållanden och 

möjlighet att återskapa mer funktionella fiskvägar. Den totala kostnaden för utredning, 

projektering, tillståndsansökan och eventuell konstruktion av nya fiskvägar bedöms kosta 

flera miljoner kronor. Innan kostnader för biotoprestaurering kan bedömas behöver detta 

projekteras övergripande på plats. Åtgärderna förutsätter också att erforderliga tillstånd 

erhålles.  

Övrigt 

Genomförande av åtgärder förutsätter medgivande från fastighetsägare och tillstånd till 

vattenverksamhet. 

5.2.2 Solbergsån 

Underlag till beskrivning av vattendraget har till stor del hämtats utifrån arbetsmaterial 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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Solbergsån mynnar i Göta älv ca 4 km nordost om Romelanda. Ån utgörs i de övre 

delarna av två likstora biflöden, Braserödsbäcken och Stinnerödsån. Längre ner rinner 

även det mindre biflödet Plommerödsbäcken till. Källsjöarna är näringsfattiga och belägna 

inom den östra delen av Svartedalen.  

Solbergsåns huvudfåra samt de två biflödena ingår i det för såväl naturvård som för 

friluftsliv riksintresseklassade området Göta älvs och Nordre älvs dalgång som också är 

utpekade som Nationellt värdefullt vatten. Källsjöarna ligger inom Svartedalen, som även 

det är ett riksintressant område för både naturvård och friluftsliv. Fisket är upplåtet i 

Timmervatten, Översjön, Stora Grötevattnet och Lindesjön genom Sportfiskarna Väst. De 

ingår i Svartedalens Sportfiske och det sätts kontinuerligt ut regnbåge i sjöarna. 

Solbergsån utgör ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande öring. I de nedre 

delarna leker dessutom lax. Ett definitivt hinder i form av en gammal damm undanröjdes 

1986 genom att en halvtrumma placerades mitt i dammkroppen. Den havsvandrande 

fisken når idag ca en mil upp och har således tillgång även till Braserödsbäcken och 

Stinnerödsån  
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Den 7,5 km långa Solbergsån biotopkarterades sommaren 2005. Medelbredden var 2,8 

m och vattendraget dominerades av svagt strömmande vatten. 4,7 km var försiktigt 

rensat och 700 m helt omgrävt. 63 % bedömdes vara bra – mycket bra lekområden för 

öring och vara bra uppväxtområden, medan 54 % ansågs ha tämligen god tillgång på 

lekområden.  Under 2002 genomfördes inventerande elfisken i de båda övre grenarna.  

I Braserödsbäcken fångades öringungar i sådan omfattning att det med stor sannolikhet 

rör sig om avkomma från havsvandrande öring. I Stinnerödsån kunde inte detta 

konstateras. Det finns enstaka individer av flodpärlmussla i huvudfåran. Dessa 

härstammar från en återintroduktion som gjordes 1990.  

Enligt den biotopkartering som genomförts finns det fyra artificiella och partiella hinder för 

öring. Dessa är i ordningsföljd nedströms räknat: raserad bro, Kraftverk, Kvarn och en 

raserad damm. Enligt Swecos modell för prioritering skulle åtgärder för att skapa fria 
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vandringsvägar för fisk samt biotoprestaurering av rensade sträckor kunna innebära 

avsevärda produktionsökningar av lax och havsöring.  

Underlagsmaterial i form av planerade åtgärder och beskrivningar av vattendraget har 

sökts hos Länsstyrelsen, kommuner och lokala kontakter. Vi har inte kunnat finna någon 

sammanfattande beskrivning av vattendraget eller förslag till åtgärder utöver det som 

framkommer i datalagt underlag från biotopkarteringen. I VISS anges den ekologiska 

statusen som god. Ingen bedömning om kontinuitetsförändringar eller morfologiska 

förändringar har heller gjorts i VISS gjorts trots det i vattendraget enlig biotopkarteringen 

2005 förekommer fyra artificiella vandringshinder och hög rensningsgrad. I 

kommunikation med Länsstyrelsen har det framkommit att kunskaperna om framför allt 

vandringshindren i Solbergsån är mycket begränsad. 

Förslag till åtgärder 

De åtgärder som föreslås i Länsstyrelsens biotopkartering är borttagande av brorester, 

utrivning av damm, öppnande av strömfåra förbi en gammal kvarn, samt att öppna en fri 

fåra förbi en gammal damm. I Solbergsån finns stora arealer rensade sträckor. 

Biotopvårdsåtgärder bedöms därför vara av stor betydelse för en ökad produktion av 

laxartad fisk och även gynnsamt för flodpärlmusslans status i vattendraget 

Bedömd svårighet 

Ej uppskattat. 

Kostnad 

Ej uppskattat. 

Övrigt 

Innan beslut och bedömning av åtgärder kan göras behöver i första hand 

vandringshindren besökas, och bedömning av eventuella åtgärder preciseras i detalj. 

Möjligheter till biotoprestaurering behöver också utredas. 
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5.2.3 Lövsjöbäcken (Lärjeån) 

Underlag till beskrivning av vattendraget har till stor del hämtats utifrån arbetsmaterial 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Lövsjöbäcken som mynnar i Lärjeån sträcker sig upp till Stora Lövsjön. 

Avrinningsområdet är ca 18 kvadratkilometer stort och Lövsjöbäcken är därmed ett av de 

större biflödena till Lärjeån. Det finns ett drygt dussin sjöar i området, varav kalkning sker 

i åtta av dem. Området ligger inom Vättlefjällsområdet och är skyddsvärt enligt 

kommunöversikt från 1982. Bäcken är utpekad som Nationellt särskilt värdefullt vatten. 

De nedre delarna av Lövsjöbäcken är ett av Lärjeåns viktigaste reproduktionsområden för 

havsöring. Lövsjöbäcken karterades av Länsstyrelsen 2010. I skrivande stund pågår 

Länsstyrelsens utvärdering och rapportskrivning av genomförd kartering.  

Att åtgärda vandringshindret i vattendraget innebär att omkring 4000 kvm fina lek- och 

uppväxtområden skulle kunna tillgängliggöras för produktion av havsöring.  

 
 

Underlag för att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att skapa fri vandringsväg i 

vattendraget bygger på uppgifter från Länsstyrelsens biotopkartering 2010.  

Resultaten av karteringen är i skrivande stund under bearbetning av Länsstyrelsen varför 

närmare beskrivning och bedömning och kostnadsuppskattning av lämplig åtgärd inte 

hunnit genomföras. 
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5.2.4 Kvarnabäcken (Lärjeån) 

Underlag till beskrivning av vattendraget har till stor del hämtats utifrån arbetsmaterial 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Kvarnabäcken är ett biflöde till Lärjeån, som i sin tur mynnar i Göta älvs huvudfåra.  

I Lärjeån finns viktiga reproduktionsområden för lax och havsöring liksom ett stationärt 

öringbestånd.  

Till åns mest intressanta förekomster hör bl.a. även ett hotat bestånd av flodpärlmussla 

samt de rödlistade fiskarna asp och havsnejonöga, av vilka den senare är klassad som 

starkt hotad på den nationella rödlistan. Strandbrinkarna utgör viktiga boplatser för 

kungsfiskare. Ån är dessutom betydelsefull för rastande och övervintrande strömstarar. 

Trots att ån är näringsrik med höga fosforhalter förekommer flera känsliga vatteninsekter. 

Sammantaget är bottenfaunans artrikedom hög.  

Lärjeån är också ett utpekat riksintresse för naturvård. Inom ramen för arbetet med 

Levande sjöar och vattendrag betraktas Lärjeån som nationellt värdefull i ett 

naturvårdsperspektiv, samt nationellt särskilt värdefull ur fiskeperspektiv.  

Kvarnabäcken mynnar i Lärjeån vid Bergum. Bäcken utgör ett reproduktionsområde för 

havsöringen som vandrar upp i Lärjeån för att leka. I Kvarnabäcken finns även bestånd 

av flodpärlmussla och fåglar som är beroende av rinnande vatten häckar i anslutning till 

bäcken. De nedre delarna av bäcken ingår i Lärjeåområdet som utgör riksintresse för 

naturvården och som dessutom är utpekat som Nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Den 5,3 km långa Kvarnabäcken med en medelbredd på ca 1,7 m biotopkarterades av 

Länsstyrelsen sommaren 2009.  Då ansågs 28 % ha bra till mycket bra tillgång på 

lekområden för öring, ca halva vattendraget var bra till mycket bra uppväxtområde för 

öring och 88 % hade god till mycket god tillgång på ståndplatser för större öring. 

Kvarnabäcken utgör ett målområde för kalkning. Fortsatt kalkning är en förutsättning för 

upprätthållande av bäckens biologiska värden. 
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Förslag till åtgärder 

I Kvarnabäcken finns två partiella vandringshinder för öring. Det första utgörs av en 

raserad vägöverfart, och det andra av en kvarnrest. Genom att rensa bort sten i det första 

vandringshindret skulle uppvandring av fisk till en betydande areal lek- och 

uppväxtområden kunna tillgängliggöras. Det övre vandringshindret kan åtgärdas genom 

byggande av en fiskväg. Ett förslag till åtgärd genom byggande av fisktrappa alternativt 

utrivning är planerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Åtgärden planeras vid 

genomförandet att finansieras via bidrag. Föreslagen huvudman för genomförandet är 

Sportfiskarna (Länsstyrelsen i Västra Götaland 2012, arbetsmaterial). 

Bedömd svårighet 

Att genomföra åtgärder för det första vandringshindret bedöms utifrån tillgängliga 

uppgifter som okomplicerat. Svårigheten i att bygga en fiskväg vid det andra 

vandringshindret har inte kunnat bedömas.  

Kostnader 

Kostnaderna för åtgärder är svåra att bedöma då ingen detaljerad information hunnits 

med att inhämtas. Det är angeläget att genom platsbesök och kontakt med 

nyckelpersoner utreda detta mer i detalj. 

  



  

 
 

 

 

46 (52) 
 
RAPPORT 

2013-01-08  REV2013-02-04 

 

 

 

 

re
p
o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

BE p:\1584\1654927_vattenfall_sidovatte\000\19 original\göta älv\sweco_rapport över utförda arbeten i göta älv 2012_rev2013-02-04.docx 

 

5.2.5 Mölnebäcken (Lärjeån) 

Underlag till beskrivning av vattendraget har till stor del hämtats utifrån arbetsmaterial 

från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Mölnebäcken mynnar i Lärjeån vid Gunnared och Rannebergen nära Angereds centrum. 

Bäcken är ett av havsöringens viktigaste reproduktionsområden i Lärjeåns vattensystem. 

Havsöringen har tillgång till hela Mölnebäcken upp till Stora Mölnesjön. Det sker även 

sporadisk laxreproduktion i de nedre delarna av vattendraget.  

Det pågår också ett projekt som syftar till att rädda Lärjeåns flodpärlmusselbestånd 

genom introduktion av musslor i biflödena som anses ha bättre förutsättningar för ett 

livskraftigt bestånd. Det är dock inte helt klarlagt om musslorna har förekommit naturligt i 

Mölnebäcken. 2010 har öringar från bäcken infekterats genom musslor från Lärjeån och 

därefter satts ut.  

Den 1,5 km långa Mölnebäcken biotopkarterades av Länsstyrelsen sommaren 2009. Ca 

700 m bedömdes som försiktigt rensat och resterande del som orensat. 74 % av 

Mölnebäcken hade god till mycket god tillgång på lekområden för öring, 89 % var bra till 

mycket bra uppväxtområden för öring och 78 % hade tämligen god tillgång på 

ståndplatser för större öring. Mölnebäckens vattensystem är, tillsammans med de 

angränsande avrinningsområdena, Surtesjön och Hultabäcken, starkt påverkat av 

kanalisering. På 1950-talet grävdes kanaler genom vattendelarna mellan Skyrsjön och 

Stora Kroksjön samt mellan Stora Stentjärnen och Gäddevatten. Syftet var att avleda 

avrinningen till Surtesjön för att tillgodose vattenbehovet i Surte samhälle och glasbruket i 

Surte. Behovet har upphört och det finns en ny vattendom. Enligt denna skall sjösystemet 

avvattnas helt via Hultabäcken och Mölnebäcken. Avsikten är att drygt 60 % av 

avrinningen skall avvattnas via Stora Stentjärnens utlopp, d.v.s Mölnebäcken, och 

resterande knappa 40 % via Stora Kroksjöns utlopp, d.v.s Hultabäcken 
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Förslag till åtgärd 

Det första hindret utgörs av en vägtrumma och sten. Åtgärden som föreslås är att rensa 

bort stenarna för att underlätta fiskpassage.  

Bedömd svårighet 

Åtgärderna bedöms mycket lätta att utföra. Information om detta eventuellt redan har 

gjorts har inte hunnit inhämtas ännu. 

Kostnad 

Kostnaderna för en eventuell åtgärd bedöms ligga i storleksordningen 10–20 000 kr. 
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Övrigt 

Övriga åtgärder som i arbetsmaterial från Länsstyrelsen 2012-12-14 beskrivs kan vara 

intressanta är säkerställande av vattenflödet i bäcken (omprövning av vattendom).  

Efter en reparation av dämmet vid St Stentjärn har vattenföringen i Mölnebäcken minskat 

(3). Nolltappning tillämpas och vattenföringen blir under torrperioder mycket låg. 

Vid andra vandringshindret (redovisas inte här) finns en fiskväg. Fiskvägen byggdes 2007 

och bedöms vara i behov av restaurering. Med utgångspunkt från grunderna för 

prioritering av vandringshinder i denna rapport tas detta inte upp vidare här.  

5.3 Kostnadssammanställning 

I tabell 11 nedan sammanfattas uppskattade kostnader för åtgärder vid vandringshinder 

enligt vad som beskrivits ovan. Då fältinventeringen inriktades på vattendrag uppströms 

Lilla Edet, och då data från länsstyrelsen inte erhölls förrän i slutet av november-mitten av 

december 2012, har kostnader inte bedömts för flertalet åtgärder nedströms Lilla Edet. 

Eftersom kostnader för en stor andel vandringshinder inte kunnat bedömas har ingen 

totalsumma angetts. 

Tabell 11. Uppskattade kostnader för åtgärder av prioriterade vandringshinder. 

Prio Namn Vhind 
nr 

Kostnad, kr Kommentar 

Uppströms Lilla Edet 

1 Slumpån 1 2-300 0000 Kraftförluster ej 
inkluderade 

2 Slumpån 2 - Ej bedömt 

3 Brattorpsån 1 10-20 000  

4 Brattorpsån 2 50-200 000  

5 Valdalsbäcken 1 - Ej bedömt 

6 Valdalsbäcken 2 50-150 000  

7 Strömsbäcken 1 10-30 000  

8 Gärdesbäcken 1 10-20 000  

9 Gärdesbäcken 2 10-20 000  

10 Gärdesbäcken 3 20 000  

11 Strömsbäcken 2 10-20 000  

12 Strömsbäcken 3 10-20 000  

13 Strömsbäcken 4 10-20 000  

Nedströms Lilla Edet 

1 Slereboån 1  Ej bedömt, men 
kostnaden uppskattas 
till ett par miljoner kr. 

2 Slereboån 2 - Ej bedömt 

3 Solbergsån 1 - Ej bedömt 

4 Solbergsån 2 - Ej bedömt 

5 Solbergsån 3 - Ej bedömt 

6 Lövsjöbäcken 1 -  

7 Kvarnabäcken 1 -  

8 Mölnebäcken 1 10-20 000  

9 Solbergsån 4 - Ej bedömt 

10 Kvarnabäcken 2 - Ej bedömt 
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Prio Namn Vhind 
nr 

Kostnad, kr Kommentar 

     

S:a     

 

6 Fortsatt arbete 2013 

Stor ansträngning har lagts på att samla in och sammanställa befintlig data för att 

möjliggöra prioritering av åtgärder i vattendragen. Under detta arbete har god kontakt 

etablerats med nyckelpersoner både på myndigheter och privat, något som är en 

förutsättning för det fortsatta arbetet i projektet. Ytterligare kontakter bör dock etableras 

med vattenråd, fiskevårdsområdesföreningar och markägare innan arbetet går vidare till 

konkreta åtgärder. 

Insamlad data har kvalitetssäkrats, och eventuella brister i befintligt underlagsmaterial har 

identifierats under arbetets gång. För att åstadkomma den mest kompletta 

prioritetsordningen av åtgärder i Göta älv, skulle ett index behöva användas som tar 

hänsyn till en mångfald av aspekter som t.ex. förväntad nytta för olika arter. Lämpliga 

index finns framtagna, men det krävs en större insats för att anpassa till svenska 

förhållanden. Det skulle vara ytterst angeläget att ta fram ett svenskt åtgärdsindex, för 

såväl myndigheter, företag och forskare.  Trots detta bedömer vi att underlaget för vår 

prioritetsordning hittills, d.v.s. hur stor areal strömmande vatten som tillgängliggörs när ett 

vandringshinder åtgärdas, ger en god grund för prioriteringar och en stark indikation på 

den övergripande nyttan med åtgärden. Biotoper med strömmande vatten och grovt 

substrat är en bristvara i många reglerade vattendrag och är värdefulla för alla 

strömlevande arter. 

Tillförlitligheten i en modells utfall blir aldrig bättre än kvaliteten på ingående data. Just 

kvaliteten på ingående data är ofta ett problem när data lämnas från många olika källor 

(Karlsson et al., 2007). Smoltmodellen kan till exempel bli svår att använda med god 

precision om brister förekommer i indata, samt att nödvändig data de facto saknas från 

en stor del av vattendragen. Vi bedömer att det är orimligt att t.ex. upprepa 

biotopkartering av samtliga Göta älvs biflöden för att få en mer enhetligt utformad data. 

Där prioriterade ominventeringar ändå utförs bedömer Sweco att dessa skall säkerställas 

avseende kvalitet.  

Relevansen i våra föreslagna åtgärder kan därför som komplement verifieras genom att 

låta myndigheternas experter granska framtagen prioritetslista för ”expertbedömnining”, 

och genom att kvalitetsgranska de prioriterade objekten innan åtgärd, t.ex. genom elfiske 

och förfinad biotopkartering av vattenmiljön och vandringshindren. Om elfisken utförs på 

berörda lokaler medges möjlighet att mera noggrant kunna följa upp effekterna av 

åtgärden, t.ex. om uppmätta tätheter av laxfisk närmar sig de predikterade värdena 

utifrån VIX-klassningen efter utförda åtgärder. 
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