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Ill. Thommy Gustavsson

Göta älv och Vänern är
ålens viktigaste vatten!
Göta älv - västkustens pulsåder och huvudfåra
för västerhavets vatten - har en viktig roll som
vandringsled för ﬁskar, inte minst för den akut
hotade ålen. Älven har tidigare haft en viktig
roll som producent av sättål för vattensystemen på västkusten, då uppstigande ålyngel
och småålar vandrat i systemet och fångats
vid Trollhättefallen som varit ett deﬁnitivt
vandringshinder. Vänern har alltså inte kunnat
tillgododoses med naturligt uppvandrande
ålar, i stället har Vänern fått sitt ”innanhavsålbestånd” besatt med sättålar från Göta Älv
eller annat vattensystem.

ÅLFAKTA
Ålens livscykel är egendomlig.
Lekplatserna är förmodligen
belägna i Saragassohavet på cirka
100-200 meters djup. Äggen kläcks
till platta, genomskinliga larver
som förs av golfströmmen mot
Europas kuster. Efter tre år anländer de på våren till västkusten
som 65-70 mm långa glasålar. Här
tillbringar de ett par månader för
att ställa om till ett liv i sötvatten.
När de är cirka 10 cm omvandlas
de till gulålar med grönaktig rygg
och gul buk. När dessa är 10-15 år
gamla - i vissa fall 50 år - vandrar
de åter mot havet och genomgår
då på nytt en förändring. Färgerna
klarnar och gulålen blir till en tvåfärgad blankål i svart och silver.

Lilla Edets kraftverk och slussar
I Göta Älv är Lilla Edets kraftverk ett annat viktigt vandringshinder där möjlgheten till passage är viktig för vandrande ﬁskar, inte minst ål.
Där har tidigare funnits speciella ålyngelledare
som har gett vandrande småålar möjlighet
att ta sig förbi Lilla Edets dammar och slussar
- förutom att det tidigare varit ett läckage i
Inland fabriker som ligger mitt i åfåran
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Trollhätte Kraftverk och ålinsamling
Här ﬁnns sedan gammalt en ålsamlare vid ”Olidan” nedanför Trollhättans kraftstation som har samlat
ål sedan början av 1900-talet.
Infångning av ål vid fällorna där har
successivt minskat och vid Olidans
kraftstation är antalet uppsamlade
ålar numera mycket lågt. Mellan år
1905 och år 1940 kunde man vissa
år samla in cirka 10 ton ål. Så sent
som på 50-talet kunde man samla in
ca 5 ton småål under de bästa åren.
De insamlade småålarna kördes ut
med lastbilar som planterade ut s.k.
”Trollhätteål” som kompensationsåtgärder i många ﬁskvårdsområden
runt om i Västsverige.
Som synes av ﬁguren avtog mängden insamlad ål drastiskt i slutet
av 1900-talet varför ålinsamlingen
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Utveckling av ålinsamling (kg) nedanför Trollhättans kraftverk
(Olidan) under 100 år
ifrågasattes och därefter i praktiken togs ur drift några år kring millenniumskiftet. Under samma tid försämrades även i funktionen på
ålsamlaren p.g.a. bristande underhåll, (vilket försvarades med att
”det ﬁnns ändå inga ålar som försöker ta sig upp”). Men nu är ålinsamlaren åter under igångsättning efter restaurering – kvart över
tolv...

Foto. Stefan Larsson
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Död ål från Säveån.
Ålen klarar inte att
passera turbinerna
i kraftverken. En
mycket stor andel ål
slutar därför sina dagar på detta sätt.

Eels on wheels
Ålen akut hotad
Det europeiska ålbeståndet beﬁnner sig i allvarlig kris eftersom invandringen av ålyngel till Europa
kraftigt har minskat. Det ﬁnns
ﬂera tänkbara orsaker till situationen. Fiske, vandringshinder som
dammar och kraftverk, utfyllnader
av uppväxtområden, storskaliga
förändringar i havsströmmar och
miljögifter är exempel på faktorer
som kan ha påverkat ålbeståndet.
I mars 2010 tecknades en frivillig
avsiktsförklaring mellan vattenkraftindustrin och Fiskeriverket.
Avsikten är att minska vattenkraftens inverkan på lekåtervandring
av ål vid passage av kraftverk.
Göta älv med Vänern är det viktigaste uppväxtområdet för ål i
sötvatten i Sverige.

Ålen fångas i Vänern och transporteras genom Vattenfalls
försorg till utsättningsplatser nedanför Lilla Edet.

Flyttning och förbitransport

från yrkesfiskare och därefter sätta ut dem kräver inte några
särskilda fångst- och insamlingsanordningar.

Ett alternativ för att reducera
dödligheten för utvandrande
ål vid passage av kraftverk är
uppsamling och förbitransport
av ål. Ålearna sätts sedan ut det
nederst belägna kraftverket. I
Göta älv bedömdes flyttning av
lekvandrande ål från Vänern till
nedströms Lilla Edets kraftverk vara en åtgärd som snabbt
skulle kunna öka överlevnaden
av lekvandrande ål.
Anordningar för att styra ål
förbi kraftverk, eller att samla
upp ål framför kraftverk, kräver
omfattande förundersökningar
och kommer därför att ta tid att
genomföra. Inköp av blankål

Foto. Erik Sparrevik

Transport och utsättning

I samarbete med Svenska Insjöfiskarenas Riksförbund genomfördes vid sju tillfällen mellan augusti till november transporter av 4400 blankålar som bedömdes var lekvandrande.
Ålarna var fångade i fasta ålbottengarn på tre fångstplatser i
Vänern. Ålarna transporterades med tankbil särskilt utrustad
för fisktransport till utsättningsplatsen nedströms Lilla Edets
kraftverk
En del ålar var märkta med sändare för att kunna kontrollera
överlevnaden från utsättningsplatsen till havet. Resultaten
från denna kontroll är under bearbetning men inga döda ålar
har observerats nedströms Lilla Edets kraftverk.
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Ett leende om jag får be!
Havsöring plåtas på väg uppför älven

Ill. Thommy Gustavsson

ÖRINGFAKTA

I Göta älvs biﬂöden förekommer en naturlig
föryngring av havsöring. Att havsöringen tar
sig förbi Lilla Edets kraftverk kan konstateras genom den automatiska ﬁskräknare och
videoﬁlmningen som är en viktig kontroll av
ﬁskvägens funktion och beståndsutvecklingen
för havsöring.

Öringen i Göta älv förekommer
som havsvandrande, men även
som stationär och bäcklevande i
älvens tillﬂöden.
Den havsvandrande öringen stannar till skillnad från laxen, runt våra
egna kuster där den jagar i grundområden. I ett ﬂertal av älvens
biﬂöden går havsöringen upp för
att leka.

Bakgrund
Uppströms Lilla Edets kraftverk sker den helt
dominerande delen av den naturliga föryngringen av havsöring i biﬂödena till Göta älv.
Ett viktigt föryngringsområde är Brattorpsån.
Eftersom några kompensationsutsättningar av
havsöring inte sker, är en fungerande ﬁskväg
vid Lilla Edets kraftverk av stor betydelse för
den naturliga rekryteringen till havsöringbeståndet. För att kontrollera ﬁskvägens funktion
registras uppvandrande laxﬁsk med en automatisk ﬁskräknare och videoﬁlmning.

Tidigare fanns en Väneröring som
gick nedströms ner i Göta älv för
att leka, men denna är förmodligen
utdöd

Fiskräkning och fotodokumentation

videosekvens när scannerenheten noterar att en
ﬁsk passerar uppströms. Den automatiska ﬁskräknaren och fotodokumentationen gör att både
art- och storleksregistering av uppvandrande
laxﬁsk blir säker.

En automatisk ﬁskräknare är monterad på
uppströmssidan av den nya ﬁsktrappan vid Lilla
Edets kraftverk. Fiskräknaren som är av optisk
typ, består av en scannerenhet och en kontrollenhet.

Antalet registrerade havsöringar i den nya ﬁsktrappan ökade dramatiskt från 2001 till 2005 för
att under senare år minska till en ägre nivå. Laxuppvandringen till Lilla Edets kraftverk visar inte
på samma positiva utveckling som havsöringen.

Efter scannerenheten ﬁnns utrustning för fotograﬁsk dokumentation av passerande ﬁskar.
Kameran registrerar kontinuerligt men sparar
endast en serie stillbilder eller en tidsbestämd

När en ﬁsk passerar skannerplattorna bryts ett antal ljusstrålar vilket registreras i kontrollenhetens
datalogger. På så sätt kan ﬁskens riktning, storlek, form och hastighet registreras tillsammans med
datum och tidpunkt för passage
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Havsöring på väg uppför älven fotograferad när den passerar skannern

Mindre kväve och fosfor
till älven!
Göteborgs största avloppspumpstation Kodammarna tar hand om en tredjedel av allt avloppsvatten i Göteborg. Den ligger strax norr om
Tingstadstunneln, intill Gullbergsvassån. Inom
Kodammarnas avrinningsområde ﬁnns det stora
områden med kombinerat ledningsnät. Detta
innebär att dagvatten och spillvatten avleds i
samma ledning under gatan. När tillrinningen till
Kodammarna ökar, exempelvis vid regn eller snösmältning, kan inte allt vatten avledas till Ryaverket, Göteborgs reningsverk. Då bräddpumpas en
del av ﬂödet till Gullbergsvassån.

pumpstation med mer 90 procent. Bräddpumpning innebär att en del av avloppsvattnet pumpas ut i närliggande vattendrag.
Pumparna är inställda på ett sådant sätt att
när vi når ett visst ﬂöde släpps en viss del av
ﬂödet ut i ett vattendrag, i det här fallet till
Gullbergsvassån.
Under 2009 togs beslut om att pumpa
4 m3/s till Ryaverket innan bräddning skulle
ske. Tidigare var gränsen 2 m3/s. Under ett
normalt år bräddas 430 000 m3 spillvatten
från kombinerat system i Göteborg, varav
cirka 250 000 m3 från Kodammarna. Med
den nya styrningen har mängden bräddat
spillvatten från Kodammarna minskat med
mer än 90 procent. Att öka avledningen till
Ryaverket har varit möjligt tack vare reningsverkets utbyggnad under senare år.

Bästa vattenåtgärden på många år
Det här är en av de största vattenvårdsåtgärderna
i Göteborg på många år. Det säger David Jacobsson, på projekteringsavdelningen på Göteborg
Vatten. Den minskar utsläppen av spillvatten i
Gullbergsvassån från Göteborgs största avlopps-
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Göteborg Vattens åtgärdsplan
för avloppsavledning planeras
för fortsatt arbete för att minska
utsläpp av avloppsvatten i våra
vattendrag och man fortsätter att
jobba aktivt och målmedvetet för
att minska påverkan på vattendragen.

Vattenmiljön i sammanﬂödet av
Mölndalsån och Säveån, strax
innan inﬂödet i Göta älv, har fått
ett rejält lyft genom åtgärderna vid
kodammarna

Foto. Hans Oscarsson

Stort åtgärdsprojekt i Slumpån!
Efter en remissrunda tog vattenmyndigheten
i december 2009 beslut om åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. Programmet innehåller 38 punkter som ger uppdrag
till kommuner och andra myndigheter om
åtgärder som behöver genomföras. men fråga
är vad som händer nu?
Jo, en del har redan kommit en bit på väg.
Som exempel har Skogsstyrelsen lagt förslag
på ändringar i skogsvårdslagen så att vattnets
intressen ska tillvaratas på ett helt annat sätt
än tidigare och i beslutsfattandet på länsstyrelser och åtminstone en del kommuner
tas besluten med åtgärdsprogrammet för
ögonen.
Men många åtgärder måste starta på lokal
nivå - problem med övergödning på grund
av för mycket tillförsel av fosfor är exempel på
ett sådant problem.
Att göra detaljerade åtgärdsprogram för ett
avrinningsområde som är så stort som Göta
älvs är ett jättearbete och därför har Vattenmyndigheten valt att stödja projekt kring
lite mindre avrinningsområden - dels för att
det är överkomligt, men också för att man får
kunskap om lämpliga arbetssätt som man
sedan kan tillämpa på lite större områden.
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Slumpån bra åtgärdsprojekt

I vattenrådet har vi under ett tag diskuterat om till exempel Slumpån skulle vara ett
lämpligt objekt att söka pengar för hos vattenmyndigheten för att ta fram ett detaljerat
åtgärdsprogram.

Stor påverkan på älven
Slumpån transporterar stora mängder fosfor
och 14 procent av fosforinnehållet i älvens
Göteborgsgren kommer från slumpån! De senaste tio åren har inte heller fosfortransporten
minskat och genom det stora fosforläckaget
(se kartan) blir Slumpån ett lämpligt objekt.
Många har påpekat det olyckliga i att statusklassningen av våra vatten inte innefattar mikrobiologin, något som blivit särskilt aktuellt
efter vattenproblemen i Östersund. Slumpån
är en källa till höga nivåer av mikroorganismer
och därför ﬁnns dessa med i projektplanen.

Projektet i full gång!
Tillsammans med Länsstyrelsen söktes
349 000 kronor för att ta fram ett förslag på
åtgärdsprogram och alldeles innan jul beviljades denna summa.
En arbetsgrupp har tillsats och denna kom
fram till att man nog måste snäva in åtgärdsprogrammet ännu mer för att arbetet ska
kunna bli hanterligt och preliminärt har vattenrådet bestämt att koncentrera arbetet till
biﬂödet Lillån. Lillån är det biﬂöde som läcker
allra mest fosfor (det mörkaste området på
kartan).
Ett krav från Vattenmyndigheten är att allt
arbete ska ske i samverkan med de som eventuellt kommer att beröras av åtgärdsprogrammet och att detta ska ske redan i ett tidigt
skede. Vattenrådet bestämde därför att man
måste ha ett första samverkansmöte redan i
maj.

Slumpåprojektet innehåller följande delprojekt:
a) Att med biologiska metoder (Kiselalgsundersökningar) veriﬁera tillståndklassningen i
Slumpån
b) Att med undersökande provtagning gafﬂa in de biﬂöden till Slumpån som betyder
mest ur näringssynpunkt och ﬁnna de viktigaste källorna.
c) Att med undersökande provtagning gafﬂa in de biﬂöden till Slumpån som betyder
mest ur mikrobiologisk synpunkt och ﬁnna de viktigaste källorna
d) Att analysera sambandet mellan fosfor och mikrobiologi. Man misstänker att ett
sådant samband ﬁnns och Slumpån lämpar sig väl för att styrka eller förkasta
en sådan hypotes.
e) Att ta fram ett förslag på bedömningsgrunder för mikrobiologi.
f ) Att tillsammans med vattenrådet och andra berörda ta fram ett första förslag till åtgärdsprogram och sedan förankra detta på mer lokal nivå.

8

Vad ärDet löpande kontrollprogram för att mäta vattenhösultat från provtagning av fysikaliska/kemiska parametrar. Redovisning sker i juni 2011.

På gång under 2011

Under 2011 utför vattenvårdsförbundet en limnologisk unDet av
löpande
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Vad gör vattenvårdsförbundet?
Göta älvs vattenvårdsförbund bildades
1957 för att kartlägga tillståndet i Göta
älv och dess biﬂöden nedströms Vänern.
Vid denna tid hade vi en mycket kraftig
samhällelig och industriell expansion utmed älven. Föroreningarna tilltog allt mer
i älven, vilket var allvarligt eftersom dricksvattnet sedan mer än hundra år hämtats
ur älven. All verksamhet utmed älven och
dess biﬂöden påverkar i någon form och
det är därför en skyldighet för kommuner
och företag att kontrollera hur påverkan
sker. Genom vattenvårdsförbundet samordnas stora delar av kontrollverksamheten, vilket inneburit att denna i betydande
omfattning kunnat förenklas och effektiviseras. Förbundets verksamhet bedrivs i
nära samarbete med vattenvårdsenheten
vid Länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar samt vattenverk och företag.

bete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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sker i juni 2011.

Besök gärna vattenvårdsförbundets hemsida
– www.gotaalvvvf.org –

Under 2011 kommer vattenvårdsförbundets datoriserade
Vattenvårdsförbundet kommer att delta i
mätstation vid Garn att bytas ut mot en helt ny station.
Slumpåprojektet som beskrivs på sidan 7.
Den ”gamla” mätstationen vid Garn ﬂyttas till Älvabo där
den ersätter
en2011
äldreutför
station.
Under
vattenvårdsförbundet en
limnologisk undersökning av Rådasjön och
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Idag tas kontinuerligt vattenprover vid
sju fasta datoriserade mätstationer utmed
Göta älv. Kopplat till dessa mätstationer
har ett älvövervakningssystem byggts
upp som direkt larmar när förändringar i
vattenkvaliteten inträffar. Ett vattenintag
kan snabbt stängas om det bedöms vara
nödvändigt. Utöver de fasta mätstationerna ﬁnns ett 60-tal provtagningspunkter
i Göta älvs biﬂöden och de större sjöarna
inom området.

ﬁsk i sjöarna Anten och Mjörn.

En specialundersökning avseende TBT (tributyltenn) i Mölndalsån kommer att genomföras
under 2011.
Under 2011 kommer vattenvårdsförbundets datoriserade mätstation vid Garn att bytas ut mot
en helt ny station. Den ”gamla” mätstationen vid
Garn ﬂyttas till Älvabo där den ersätter en äldre
station.

Förbundet har idag 13 kommuner och
ett 40-tal företag och organisationer som
medlemmar. Förbundet leds av en styrelse
som består av 12 ordinarie ledamöter och
4 suppleanter. Kommunerna och företagen
tillsätter vardera hälften av platserna.

Förbundet lanserar under våren 2011 en ny
hemsida under samma adress som tidigare:
www.gotaalvvvf.org
Den nya utgåvan av boken ”Fakta om Göta älv”,
som togs fram 2005-2006, har tryckts upp och
kan beställas genom förbundets kansli. Boken
ﬁnns även att hämta som Pdf-ﬁl på vattenvårdsförbundets hemsida.
Boken ”Fina och fula ﬁskar i Göta älv” och den
alldeles nya boken ”En liten bok om vatten””kan
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2EDAKTÚR (ANS /SCARSSON
4EXT -ONICA $AHLBERG 3TEFAN ,ARSSON
!NNE,UNDGREN (ANS /SCARSSON %RIK 3PAR
REVIK
,AYOUT (ANS /SCARSSON
&OTO OMSLAG (ANS /SCARSSON
0RODUKTION 'ÚTA ËLVS VATTENVÍRDSFÚRBUND
4RYCK 2ESPONSTRYCK "ORÍS 

-EDLEMMAR I VATTENVÍRDSFÚRBUNDET

+OMMUNER
!LE !LINGSÍS 'ÚTEBORG (ËRRYDA +UNGËLV
,ERUM ,ILLA %DET -ÚLNDAL 0ARTILLE
4ROLLHËTTAN 6ÍRGÍRDA 6ËNERSBORG «CKERÚ

&ÚRETAG OCH ÚVRIGA
!" !XEL #HRISTIERNSSON .OL
!" 6OLVO 'ÚTEBORG
!"" +ABELDON !" !LINGSÍS
!NTENS &ISKEVÍRDSOMRÍDESFÚRENING
!NTENS ,AXODLING !"
!SKANIA !" 'ÚTEBORG
!STRA:ENECA -ÚLNDAL
%KA #HEMICALS !" "OHUS
%KA #HEMICALS !" 4ROLLHËTTAN
%/. 6ËRME 3YD !"
%XIDE 4ECHNOLOGIES !" FD4UDOR !"
&ERROPRODUKTER !" 'ÚTEBORG
'USTAVSBERG 6ÍRGÍRDA !RMATUR !"
'ÚTEBORGS %NERGI !" 'ÚTEBORG
'ÚTEBORGS (AMN 'ÚTEBORG
'ÚTEBORGS +EX !" +UNGËLV
'ÚTEBORG ,ANDVETTER !IRPORT ,ANDVETTER
(OLMEN 0APER !" 6ARGÚN
+NAUF $ANOGIPS 'MB( )NLANDS !" ,ILLA %DET
-JÚRNS &ISKEVÍRDSOMRÍDESFÚRENING !LINGSÍS
-ÚLNDALS %NERGI !" -ÚLNDAL
-ÚLNDALS +VARNBY
0ARKER (ANNIlN !" 4ROLLHËTTAN
0ERSTORP /XO !" .OL
2AGN 3ELLS (ELJESTORP !" 4ROLLHËTTAN
2ENOVA !" 'ÚTEBORG
3AAB !UTOMOBIL !" 4ROLLHËTTAN
3#! (YGIENE 0RODUCTS !" ,ILLA %DET
3JÚFARTSVERKET 4ROLLHËTTE KANAL
3+& 3VERIGE !" 'ÚTEBORG
3KROTFRAG !" !GNESBERG
3PORTlSKARNA 'ÚTEBORG
3TENA 2ECYCLING 'ÚTEBORG
3ËVEÍN !SPEN lSKEVÍRDSOMRÍDESFÚRENING
3ËVEÍNS ÚVRE lSKEVÍRDSOMRÍDESFÚRENING
4%+! !" !LINGSÍS
4RAlKVERKET 'ÚTEBORG
4ROLLHËTTAN 6ËNERSBORGS mYGPLATS 4ROLLHËTTAN
5NIVAR !" 'ÚTEBORG
6ARGÚN !LLOYS !" 6ARGÚN
6ATTENFALL 6ATTENKRAFT !" 4ROLLHËTTAN
6OLVO !ERO #ORPORATION 4ROLLHËTTAN
6ÍRGÍRDA +ROMVERK !" 6ÍRGÍRDA
6ËSTRA 'ÚTALANDSREGIONEN

5DSSRUWHQNDQEHVWlOODVIUnQ
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