




ÅLFAKTA
Göta älv - västkustens pulsåder och huvudfåra 
för västerhavets vatten - har en viktig roll som 
vandringsled för fi skar, inte minst för den akut 
hotade ålen. Älven har tidigare haft en viktig 
roll som producent av sättål för vattensyste-
men på västkusten, då uppstigande ålyngel 
och småålar vandrat i systemet och fångats  
vid Trollhättefallen som varit ett defi nitivt 
vandringshinder.  Vänern har alltså inte kunnat 
tillgododoses med naturligt uppvandrande 
ålar,  i stället har Vänern fått sitt ”innanhavs-
ålbestånd” besatt med sättålar från Göta Älv 
eller annat vattensystem.

Lilla Edets kraftverk och slussar
I Göta Älv är Lilla Edets kraftverk ett  annat vik-
tigt vandringshinder där möjlgheten till passa-
ge är viktig för vandrande fi skar, 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

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 anlän-
der 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 två-
färgad blankål i svart och silver.

   Göta älv och Vänern är
   ålens viktigaste vatten!
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Trollhätte Kraftverk och ålin-
samling
Här fi nns sedan gammalt en ålsam-
lare vid ”Olidan” nedanför Trollhät-
tans 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 kompensations-
åtgärder i många fi skvårdsområden 
runt om i Västsverige.

Som synes av fi guren avtog mäng-
den insamlad ål drastiskt i slutet 
av 1900-talet varför ålinsamlingen 

ifrågasattes och därefter i praktiken togs ur drift några år kring mil-
lenniumskiftet. Under samma tid försämrades även i funktionen på 
ålsamlaren p.g.a. bristande underhåll, (vilket försvarades med att 
”det fi nns ändå inga ålar som försöker ta sig upp”). Men nu är ålin-
samlaren åter under igångsättning efter restaurering – kvart över 
tolv...

Utveckling av ålinsamling (kg) nedanför Trollhättans kraftverk 
(Olidan) under 100 år 
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 Död ål från Säveån.   

Ålen klarar inte att 

passera turbinerna 

i kraftverken.  En    

mycket stor andel ål 

slutar därför sina da-
gar på detta sätt.



Flyttning och förbitran-
sport 
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 kraft-
verk 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 

Eels on wheels

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

Transport och utsättning
I samarbete med Svenska Insjöfiskarenas Riksförbund genom-
fördes vid sju tillfällen mellan augusti till november trans-
porter 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.  

Ålen akut hotad
Det europeiska ålbeståndet befi n-
ner sig i allvarlig kris eftersom in-
vandringen av ålyngel till Europa 
kraftigt har minskat. Det fi nns 
fl era tänkbara orsaker till situatio-
nen. 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 vatten-
kraftindustrin och Fiskeriverket. 
Avsikten är att minska vattenkraf-
tens inverkan på lekåtervandring 
av ål vid passage av kraftverk.  
Göta älv med Vänern är det vik-
tigaste uppväxtområdet för ål i 
sötvatten i Sverige. 

 Ålen fångas i Vänern och transporteras genom Vattenfalls       
försorg till utsättningsplatser nedanför Lilla Edet.
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I Göta älvs bifl öden förekommer en naturlig 
föryngring av havsöring.  Att havsöringen tar 
sig förbi Lilla Edets kraftverk kan konstate-
ras genom den automatiska fi skräknare och 
videofi lmningen som är en viktig kontroll av 
fi skvägens funktion och beståndsutvecklingen 
för havsöring.

Bakgrund 
Uppströms Lilla Edets kraftverk sker den helt 
dominerande delen av den naturliga föryng-
ringen av havsöring i bifl ödena till Göta älv.  
Ett viktigt föryngringsområde är Brattorpsån. 
Eftersom några kompensationsutsättningar av 
havsöring inte sker,  är en fungerande fi skväg 
vid Lilla Edets kraftverk av stor betydelse för 
den naturliga rekryteringen till havsöringbe-
ståndet. För att kontrollera fi skvägens funktion 
registras uppvandrande laxfi sk med en auto-
matisk fi skräknare och videofi lmning. 

Fiskräkning och fotodokumentation
En automatisk fi skräknare är monterad på 
uppströmssidan av den nya fi sktrappan vid Lilla 
Edets kraftverk. Fiskräknaren som är av optisk 
typ,  består av en scannerenhet och en kontrol-
lenhet.  

Efter scannerenheten fi nns utrustning för fo-
tografi sk dokumentation av passerande fi skar. 
Kameran registrerar kontinuerligt men sparar 
endast en serie stillbilder eller en tidsbestämd 

videosekvens när scannerenheten noterar att en 
fi sk passerar uppströms.  Den automatiska fi sk-
räknaren och fotodokumentationen gör att både 
art- och storleksregistering av uppvandrande 
laxfi sk blir säker. 

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

ÖRINGFAKTA

Öringen i Göta älv förekommer 
som  havsvandrande, men även 
som stationär och bäcklevande i 
älvens tillfl öden.

Den havsvandrande öringen stan-
nar till skillnad från laxen, runt våra 
egna kuster där den jagar i grund-
områden.  I ett fl ertal av älvens 
bifl öden går havsöringen upp för 
att leka. 

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

När en fi sk passerar skannerplattorna bryts ett antal ljusstrålar vilket registreras i kontrollenhetens 
datalogger.  På så sätt kan fi skens riktning, storlek,  form och hastighet registreras tillsammans med 
datum och tidpunkt för passage
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Havsöring plåtas på väg uppför älven



Göteborgs största avloppspumpstation Kodam-
marna tar hand om en tredjedel av allt avlopps-
vatten i Göteborg.  Den ligger strax norr om 
Tingstadstunneln,  intill Gullbergsvassån.  Inom 
Kodammarnas avrinningsområde fi nns 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 snö-
smältning, kan inte allt vatten avledas till Ryaver-
ket, Göteborgs reningsverk.  Då bräddpumpas en 
del av fl ödet till Gullbergsvassån.

Bästa vattenåtgärden på många år
Det här är en av de största vattenvårdsåtgärderna 
i Göteborg på många år.  Det säger David Jacobs-
son,  på projekteringsavdelningen på Göteborg 
Vatten.  Den minskar utsläppen av spillvatten i 
Gullbergsvassån från Göteborgs största avlopps-

pumpstation med mer 90 procent.  Brädd-
pumpning innebär att en del av avlopps-
vattnet pumpas ut i närliggande vattendrag.  
Pumparna är inställda på ett sådant sätt att 
när vi når ett visst fl öde släpps en viss del av 
fl ödet 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 renings-
verkets utbyggnad under senare år.

Mindre kväve och fosfor           
   till älven!
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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 vatten-
dragen. 

Stort åtgärdsprojekt i Slumpån!

Vattenmiljön i sammanfl ödet av 
Mölndalsån och Säveån, strax 
innan infl ödet i Göta älv, har fått 
ett rejält lyft genom åtgärderna vid 
kodammarna
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Efter en remissrunda tog vattenmyndigheten 
i december 2009  beslut om åtgärdsprogram-
met för Västerhavets vattendistrikt. Program-
met 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 läns-
styrelser 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 Vat-
tenmyndigheten 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.

Foto. Hans Oscarsson
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Slumpån bra åtgärdsprojekt
I vattenrådet har vi under ett tag diskute-
rat om till exempel Slumpån skulle vara ett 
lämpligt objekt att söka pengar för hos vat-
tenmyndigheten 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 se-
naste 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 status-
klassningen av våra vatten inte innefattar mik-
robiologin,  något som blivit särskilt aktuellt 
efter vattenproblemen i Östersund.  Slumpån 
är en källa till höga nivåer av mikroorganismer 
och därför fi nns 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 bevilja-
des denna summa. 

En arbetsgrupp har tillsats och denna kom 
fram till att man nog måste snäva in åtgärds-
programmet ännu mer för att arbetet ska 
kunna bli hanterligt och preliminärt har vat-
tenrådet bestämt att koncentrera arbetet till 
bifl ödet Lillån.  Lillån är det bifl öde 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 even-
tuellt kommer att beröras av åtgärdsprogram-
met 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) verifi era tillståndklassningen i      
 Slumpån
        b) Att med undersökande provtagning gaffl a in de bifl öden till Slumpån som betyder 
               mest ur näringssynpunkt och fi nna de viktigaste källorna.
       c) Att med undersökande provtagning gaffl a in de bifl öden till Slumpån som betyder 
               mest ur mikrobiologisk synpunkt och fi nna de viktigaste källorna
       d) Att analysera sambandet mellan fosfor och mikrobiologi.  Man misstänker att ett 
               sådant  samband fi nns 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 åtgärds- 
               program och sedan förankra detta på mer lokal nivå.
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Vad ärDet löpande kontrollprogram för att mäta vatten-
hösultat från provtagning av fysikaliska/kemiska parame-

trar. Redovisning sker i juni 2011.

Under 2011 utför vattenvårdsförbundet en limnologisk un-
dersökning av Rådasjön och Landvettersjön i Mölndalsåns 
vattensystem. I samband med detta kommer också en fördju-
pad undersökning av mikrobiologin i Rådasjön att utföras i 
samarbete med Göteborg Vatten. 

I samarbete med Anten-Mjörnkommittén kommer förbun-
det att titta på PCB och metaller i fisk i sjöarna Anten och 
Mjörn.

En specialundersökning avseende TBT (tributyltenn) i Möln-
dalsån 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 fl yttas till Älvabo där 
den ersätter en äldre station. 

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. 

Det löpande kontrollprogram för att mäta vat-
tenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag gäller 
för treårsperioden 2010-2012.

Under hösten 2010 kommer förbundet i samar-
bete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
att genomföra en kiselalgsundersökning vid 
två lokaler. Undersökningens syfte är främst att 
utvärdera vattendragens status enligt Vatten-
direktivet och jämföra resultaten från kiselalgs-
undersökningen med resultat från provtagning 
av fysikaliska/kemiska parametrar. Redovisning 
sker i juni 2011.

Vattenvårdsförbundet kommer att delta  i 
Slumpåprojektet som beskrivs på sidan 7.

Under 2011 utför vattenvårdsförbundet en 
limnologisk undersökning av Rådasjön och 
Landvettersjön i Mölndalsåns vattensystem. I 
samband med detta kommer också en fördju-
pad undersökning av mikrobiologin i Rådasjön 
att utföras i samarbete med Göteborg Vatten. 

I samarbete med Anten-Mjörnkommittén kom-
mer förbundet att titta på PCB och metaller i 
fi sk i sjöarna Anten och Mjörn.

En specialundersökning avseende TBT (tribu-
tyltenn) i Mölndalsån kommer att genomföras 
under 2011.

Under 2011 kommer vattenvårdsförbundets da-
toriserade mätstation vid Garn att bytas ut mot 
en helt ny station. Den ”gamla” mätstationen vid 
Garn fl yttas till Älvabo där den ersätter en äldre 
station. 

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 
fi nns även att hämta som Pdf-fi l på vattenvårds-
förbundets hemsida. 

Boken ”Fina och fula fi skar i Göta älv”  och den 
alldeles nya boken ”En liten bok om vatten””kan 
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Göta älvs vattenvårdsförbund bildades 
1957 för att kartlägga tillståndet i Göta 
älv och dess bifl öden nedströms Vänern. 
Vid denna tid hade vi en mycket kraftig 
samhällelig och industriell expansion ut-
med älven. Föroreningarna tilltog allt mer 
i älven, vilket var allvarligt eftersom dricks-
vattnet sedan mer än hundra år hämtats 
ur älven. All verksamhet utmed älven och 
dess bifl öden påverkar i någon form och 
det är därför en skyldighet för kommuner 
och företag att kontrollera hur påverkan 
sker. Genom vattenvårdsförbundet sam-
ordnas stora delar av kontrollverksamhe-
ten, vilket inneburit att denna i betydande 
omfattning kunnat förenklas och effekti-
viseras. Förbundets verksamhet bedrivs i 
nära samarbete med vattenvårdsenheten 
vid Länsstyrelsen, kommunernas miljöför-
valtningar samt vattenverk och företag.

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 mätstatio-
nerna fi nns ett 60-tal provtagningspunkter 
i Göta älvs bifl öden och de större sjöarna 
inom området.

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.

Vad gör vatten-
vårdsförbundet?

På gång under 2011
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