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Sammanfattning
Föreliggande rapports syfte är att sammanställa resultaten från en utredning av förutsättningar
för miljöförbättrande åtgärder i de utbyggda vattendragen Ångermanälven och Mörrumsån.
Förutsättningar för de geografiska områdena är sammanställda och effekter av möjliga åtgärder
har analyserats; dels hydrauliska flödessimuleringar, dels en populationsmodell för laxfisk. Fokus
har lagts på åtgärder för havsvandrande fisk.
Ångermanälven
Ångermanälven är Sveriges tredje största älv i fråga om vattenföring, med en medelvattenföring
3
på knappt 500 m /s. Det finns ett fyrtiotal större vattenkraftverk, samt ett antal mindre, fördelade
i de tre huvudgrenarna Åsele-, Fax- och Fjällsjöälven. Studien omfattar nedre delarna av
Åseleälven (upp till Nämforsen) och Faxälven (upp till Storfinnforsen). Bland de inom uppdraget
aktuella kraftverken finns gamla åfåror i anslutning till de fyra stationerna i Faxälven, Hjälta,
Forsse, Edsele och Ramsele.
Idag når havsvandrande arter upp till Sollefteå kraftverk, ca 3 mil uppströms mynningen. Lax och
havsöring fiskas enbart nedströms Sollefteå kraftverk, och utsättningar görs från två
kompensationsodlingar, vid Forsmo och strax nedströms Hjälta.
Resultaten för Ångermanälven visar på en potential för att etablera ett svagt men livskraftigt
laxbestånd uppströms Sollefteå kraftverk. Förutsättningarna utgörs av en kombination av
3
åtgärder, fiskväg vid Sollefteå samt minimitappning av ca 8 m /s vid Hjälta kraftstation. Detta
skulle enligt modellförsök resultera i ett bestånd av i medeltal ca 150 återvändande laxar per år,
med en uppskattad kostnad på ca 26 MSEK/år (exklusive kostnad för fiskvandringsväg vid
Sollefteå), p.g.a. produktionsbortfall.
Möjligheterna för åtgärder riktade mot havsvandrande fisk längre upp i Faxälven är mycket små.
Mindre arealer potentiella reproduktionsområden, i kombination med dödlighet vid passage av
kraftverk, gör att bara några 10-tal honor tar sig upp per år. Ramsele gamla fåra skulle kunna
erbjuda förhållandevis stora reproduktionsområden, men en nödvändig passage av fyra kraftverk
gör det mycket svårt att tillgängliggöra sträckan, även om fiskvägar installeras.
Mörrumsån
Mörrumsån mynnar i Pukavikbukten vid Mörrum, och har en medelvattenföring på knappt 30
3
m /s. Inom hela systemet Mörrumsån finns 24 vattenkraftverk, varav de sju som omfattas av
denna utredning ligger belägna i den nedre delen av ån, nedströms sjön Åsnen. Genom denna
avgränsning omfattar studien samtliga E.ONs anläggningar i Mörrumsån. Av de aktuella
kraftverken finns gamla åfåror i anslutning till Granö, Hemsjö övre, Hemsjö nedre samt Fridafors
nedre.
Mörrumsån anses utgöra södra Sveriges viktigaste laxälv och idag når havsvandrande fisk upp till
Fridafors nedre, ca 3 mil från mynningen. Fiskvägar finns installerade vid de tre nedströms
kraftstationerna, Marieberg och Hemsjö nedre och övre. Utsättningar av smolt och yngel från
havsöring sker årligen i de nedre delarna av ån, smolt i Kungsforsen vid Mörrum, och yngel i flera
av de tillrinnande bäckarna.
Med utgångspunkt i potentiella reproduktionsområden i Granö gamla fåra har möjligheten att
etablera lax- och öringbestånd uppströms Fridafors studerats. Åtgärderna utgörs av fiskvägar i
Fridafors samt minimitappning i Granö, ev. i kombination med biotopvårdsåtgärder. Resultaten
visar att för att uppnå ett livskraftigt bestånd uppströms Fridafors ställs höga krav på funktion av
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de fem fiskvägarna. Om ett antagande görs att 95% av smolten passerar varje station tack vare
spill under utvandringsperioden, måste uppströmspassage ske med en genomsnittlig effektivitet
av 90% per station. Vid 80% klarar bara ett par tiotal honor sig upp till fåran för lek, medan
populationen balanserar på gränsen till livskraftighet vid 90%. Eftersom det är så många
fiskvägar får passagerna stort utslag på överlevnaden, och det ger t.ex. större effekt att öka
fiskvägarnas effektivitet från 80 till 90% jämfört med att dubblera mängden
reproduktionsområdena från 3,5 till 7 ha . Att maximera den gamla fårans potential genom
biotopvårdsåtgärder är relevant, men bör därför ha lägre prioritet jämfört med att säkerställa
fiskvägarnas funktion.
3

Den föreslagna minimitappningen i Granö på 2,3 m /s baseras på resultaten från
flödessimuleringarna för att på ett kostnadseffektivt sätt nå goda förhållanden för reproduktion i
3
fåran. Den totala årliga kostnaden uppskattas till ca 2 MSEK, om flödet ökas till 9,5 m /s ger det
ett ca 4 gånger så stort produktionsbortfall, medan den ekologiska effekten endast ökar med
ca 10 %.
En tänkbar åtgärd för att uppnå en positiv effekt på laxfisk i Mörrumsån vore en utrivning av
Mariebergs kraftstation, en åtgärd som enligt modellen har potential att fördubbla laxbeståndet
uppströms Marieberg. En utrivning av Marieberg skulle, utöver kostnader för återställning och
utrivning, innebära ett produktionsbortfall bestående av hela kraftstationens kapacitet (3,2 GWh),
motsvarande ca 1 MSEK per år (inräknad nuvarande kostnader för drift och underhåll, men
exklusive utrivningskostnader).
Frånsett utrivning är potentialen ur ett ekologiskt perspektiv, räknat i antal återvändande laxfisk,
likvärdig i Ångermanälven, med en fiskväg i Sollefteå kombinerat med minimitappning i Hjälta,
jämfört med Granö i Mörrumsån. Ur ett kostnadsperspektiv vore det ca 4 gånger så dyrt (ca 26
MSEK/år exklusive fiskväg i Sollefteå) som att genomföra åtgärderna vid Fridafors/Granö.
Skillnaden ligger bland annat i att i Mörrumsån innebär studerade åtgärder ett tillskott till en
befintlig population i vattendraget, medan det i Ångermanälven idag inte finns ett bestånd med
naturlig reproduktion.
Utifrån den samhällsekonomiska analysen ger ingen åtgärd med minimitappningar och/eller
fiskvägar ett positivt resultat. Beroende på vilka scenarier som används blir den
samhällsekonomiska förlusten av åtgärder i Granö från 10 MSEK och uppåt (nuvärde), medan
förlusten i Ångermanälven blir drygt 200 MSEK och uppnått. Tabell 1 nedan sammanfattar de
mest relevanta åtgärderna baserat på studiens resultat.
Tabell 1 Sammanställning av prioriterade åtgärder för ökad biologisk mångfald i
Ångermanälven och Mörrumsån.
Åtgärd

Nytta

Min.tappning
Granö*
Utrivning
Marieberg

Svagt, men livskraftigt
laxbestånd i Granö gamla åfåra
Potentiell fördubbling av
laxbeståndet uppströms
Marieberg
Svagt, men livskraftigt bestånd
lax i gamla åfåran.

Kostnad
(MSEK/år)
1,6 – 6,6
1+
utrivningskostnad
26 + kostnad
för fiskväg

Fiskväg
Sollefteå + min.
tappning Hjälta
*) Förutsätter att fiskvägar i Fridafors Övre och Nedre byggs.

Kommentar
Möjlig men osäker
effekt på laxfiskbestånd.
Störst potential för god
effekt, lägst kostnad av
föreslagna åtgärder.
Potentiell effekt, men
hög kostnad.
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1

Introduktion

Mot bakgrund av genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten har E.ON Vattenkraft Sverige AB
identifierat ett behov av att utreda möjliga miljöförbättrande åtgärder i Ångermanälven och
Mörrumsån. Syftet är att granska förutsättningar och effekter av att genomföra miljöförbättrande
åtgärder, i första hand inriktade mot havsvandrande arter.
Vattendirektivets implementering, samt pågående utredning om vattenverksamheter, kan
komma att få konsekvenser för all form av vattenverksamhet, däribland vattenkraft. För att
undvika att stora ekonomiska resurser läggs på åtgärder som medför liten eller ingen ekologisk
effekt, krävs kännedom om vattendragen och kraftstationerna, samt analys av potentialen för
tänkbara åtgärder.
Mörrumsån i Blekinge är känd som ett av Sveriges bästa fiskevatten, för lax och havsöring, och är
en viktig naturlig reproduktionslokal för bägge arterna. Åtgärder för att möjliggöra passage förbi
de nedre kraftstationerna har redan genomförts, men för att ytterligare främja populationen av
laxfisk är fler åtgärder möjliga. Ångermanälvens nedre del är fullt utbyggd för vattenkraft, och
det finns ingen möjlighet för uppströmsvandring eftersom fiskvägar saknas. Olika åtgärder har
föreslagits i omgångar, för att bland annat återställa en viss naturlig reproduktion av lax och
havsöring.
Genom att använda verktyg för att simulera ekologiska effekter av olika åtgärder i
Ångermanälven och Mörrumsån, ger denna studie underlag att jämföra olika åtgärder för
framtida förvaltning av vattendragen. För Ångermanälven omfattar utredningen sträckan från
Moforsen ner till mynningen, inklusive biflödet Faxälven från Storfinnforsen till sammanflödet.
När det gäller Mörrumsån ingår sträckan från Åsnen till mynningen.
Utredningen syftar till att utreda åtgärder för att främja i huvudsak de havsvandrande arterna lax
och öring, övriga arter hanteras i mindre omfattning.
I samband med denna utredning genomförs en samhällsekonomisk kostnad-nytto analys,
baserad på studiens resultat. Avsnitt 2.4, 3.2.9 och 4.2.9, som redogör för denna analys, har
författats av Jesper Stage, Mittuniversitetet.

2

Metodbeskrivning

För att analysera potentiella effekter av olika åtgärder för att främja laxfisk, appliceras en
populationsmodell på de två vattendragen. Som indata till modellen utförs dels
flödessimuleringar av olika minimitappningar i de gamla åfårorna, samt en simulering av
dödlighet vid nedströmspassage för varje kraftstation. Modellerna beskrivs närmare nedan.
Inom ramen för denna studie har inga fältarbeten utförts, information om de olika vattendragen
är hämtad från tillgängligt material. Källorna består dels av befintliga rapporter och studier, samt
i den mån det finns tillgängligt data från utförda biotopkarteringar. Eftersom data är hämtad från
flera typer av källor, ibland med olika arbetsmetodik, förekommer i vissa fall diskrepans mellan
tillvägagångssätt och definitioner. I dessa fall redovisas detta i metodbeskrivningen nedan eller
under respektive vattendrag.
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2.1

Flödessimuleringar

Flödessimuleringar har utförts för de gamla åfåror som finns vid E.ONs stationer i de aktuella
vattendragen. Syftet med simuleringarna har varit att skapa en uppfattning om vilka
vattenströmningsförhållanden som kan åstadkommas genom tappning av olika mängder vatten i
de gamla åfårorna.
Beräkningarna har utförts i programmet TeleMac2D, och utgår från en terrängmodell som
upprättats för varje sträcka. Terrängmodellen är baserad på lantmäteriets höjd-databas, med
spatial upplösning 2 m samt höjdnoggrannhet 0,5 m. Övriga ingående parametrar för respektive
fåra, t.ex. bottenfriktion, anpassades utifrån fårans egenskaper, bedömd från beskrivningar i
rapporter, fotografier samt satellitbilder.
Simuleringen har gjorts i två dimensioner, vilket bland annat betyder att vattenhastigheten i en
punkt är ett medel av hastigheten längs med djupprofiler i denna punkt.
Resultatredovisningen har anpassats efter fårans egenskaper. Exempel på parametrar som
visualiserats är:
•
•

Vattenhastigheter i områden med djup större än 0,4 m
Fördelning av områden med hastigheter större/mindre än 1 m/s

Modellen har verifierats mot provtappningar genomförda i gamla åfåran vid Karlslunds kraftverk
i Svartån.

2.1.1

Vattenföring och flödesstatistik

Återkommande parametrar som används för att karaktärisera hydrologin i ett vattendrag är
medelvattenföring (MQ), medellågvattenföring (MLQ), lägsta lågvattenföring (LLQ), samt
motsvarande för högre flöden (medelhögvattenföring, högsta högvattenföring), samt
återkomsttider t.ex. 50- och 100-års flöde.
Vattenföringsparametrarna gäller för data under en specifik period, t.ex. 10 år, och representerar:
Högsta högvattenföring:
Medelhögvattenföring:
Medelvattenföring:
Medellågvattenföring:
Lägsta lågvattenföring:

Högsta registrerade dygnsvärdet under mätperioden
Medelvärdet av varje års högsta dygnsvärde
Medelvärdet under mätperioden
Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvärde
Lägsta registrerade dygnsvärdet under mätperioden

Hydrologin i ett vattendrag hänger samman med hydromorfologi och ekologi, och utöver högoch låg-vattenföringar bör naturliga förändringar över tid studeras för att förstå detta samband.
Vid utredningar om minimitappningar används normalt MLQ och LLQ som utgångspunkt, och
ofta sägs MLQ vara ett värde som ej bör underskridas under längre perioder (t.ex. krav för el
märkt Bra Miljöval).
Enligt miljöbalken gäller förenklat att upp till 5 % av produktionsvärdet kan tas i anspråk för
miljöförbättrande åtgärder, vid en omprövning av tillstånd. Detta är ett juridiskt begrepp, och har
ingen ekologisk koppling.
I denna studie används flöden motsvarande flera parametrar inklusive LLQ, MLQ och 5 % av
produktionsvärdet.
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2.2

Modell nedströmspassage

Förlustberäkningar för fisk vid turbinpassage är utförda enligt Kjell Leonardssons modell för
beräkning av passageförluster (Leonardsson, K. 2012). Modellen är framtagen för beräkningar av
ål men är även applicerbar på andra arter som lax- och öringsmolt.
Resultaten visar procentuella förluster av fisk på grund av mekaniska skador vid passage av
turbinerna, d.v.s. skador som uppstår p.g.a. att fisken träffas av turbinblad. Beräkningarna tar
således inte hänsyn till andra faktorer som kan orsaka skada på fisk, så som kavitation, skjuvning
och tryckförändringar. Dessa faktorer anses dock vara av mindre betydelse för resultatet, i
jämförelse med den förstnämnda faktorn. Kavitation (luftbubblor som brister) ger, förutom
eventuella skador på fisk, upphov till kostsamma skador på löpskovlar. Man anpassar därför
numer belastningen på turbinen för att reducera fenomenet till ett minimum. Skjuvning
uppkommer strax efter, eller i samband med, turbinpassage p.g.a. snabba förändringar i vattnets
krafter. Denna faktor har betydelse men är svår att inkludera i beräkningar, och skadorna på
fisken är även svåra att skilja från mekaniska skador. Tryckförändringar uppkommer vid stationer
med väldigt höga fallhöjder, vilket oftast inte är situationen vid svenska kraftverk. Enligt en
tidigare studie av sambandet mellan fiskdödlighet och stora tryckförändringar föreligger en 515% dödlighet vid fallhöjder över 70 m (Monten, 1985). Uppdraget innefattar två kraftverk med
fallhöjd av denna storlek, där resultatet av passageförlust har korrigerats enligt ovan nämnda
samband (se resultat Ångermanälven, Stycke 3.2).
Beräkningarna av den förväntade passageförlusten har utförts för hela vandringsbestånd av
fisksmolt, utifrån ett medelvärde på storleksangivelse (medellängd och standardavvikelse) för
beståndet. Dessa uppgifter har baserats på mätningar från fiskräknare i Mörrumsån. Observera
att utlekt fisk av större storlek inte omfattas av modellering av passageförluster. Det kan dock
konstateras att passagedödligheten förväntas bli högre ju större fisk som passerar, och att
passageförlusterna för vuxen fisk därför skulle vara betydligt högre än vad som redovisas i denna
rapport. Konsekvensen av passageförlusterna av utlekt fisk (lax, havsöring) är dock beroende av i
vilken utsträckning de kan återvända för lek flera gånger. Detta är både beroende av naturlig
dödlighet efter lek och av fångstmortalitet sedan de återvänt till havet.
Övriga indata består av stationsspecifika uppgifter så som turbintyp, spaltbredd på intagsgaller
och Qmax (maximal slukförmåga) per turbin. Underlaget utgörs till största del av uppgifter från
uppdragsgivaren, vilka har kompletterats vid behov. Vid de kraftstationer där turbinernas
kapacitet skiljer sig åt, som vid stationer i Mörrumsån, har hänsyn tagits till detta.
För bakomliggande ekvationer till modellens sannolikhetsberäkningar, se Elforsks rapport
Modellverktyg för beräkning av ålförluster vid vattenkraft (Leonardsson, K., 2012).

2.3

Jämviktsmodell laxfisk

En förenklad populationsmodell för vandringsfisk har använts för att utvärdera vilka resultat som
kan förväntas av åtgärder för upp- och nedströmspassage vid kraftverken. Modellen utvecklades
inom ramen för Elforsk program Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade
vatten, etapp 3 och är beskriven ibland annat i forskningsprogrammets slutrapport, se
Kriström, B. et al. 2010.
Modellen utgår från en täthetsberoende rekryteringsfunktion som ger ett tak för områdets
bärförmåga. Maximala yngeltätheter per elfiskelokal från elfiskeregistret har använts, i
kombination med uppgifter om existerande och potentiella reproduktionsområden (se stycke
2.3.2).
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Levnadscykeln beskrivs i en ekvation med följande sannolikhetsparametrar:
Densitetsoberoende överlevnad yngel (0+)
Beskriver sannolikhet för yngelöverlevnad vid låga tätheter. Framtagen i samband med
populationsmodellens utveckling.
Sannolikhet att nå lekmognad, predation samt överlevnad i havet.
Sannolikhetsfaktor baserad på längden sel, dammar och sjöar där laxfisk utsätts för
predation i vattendraget.
Sannolikhet att passera nedströmhinder som smolt.
Enligt modell för nedströmspassage, se Stycke 2.2
Sannolikhet att passera uppströmshinder.
Se nedan angående fiskvägars effektivitet.
Flera parametrar kan plockas ut som resultat, men i huvudsak presenteras antalet återvändande
honor. Eftersom en större andel hanar återvänder som leklax efter första året i havet, ger det ett
bättre jämförelsevärde än om hanar räknas in.
Modellen är framtagen för att visa ett medelvärde under en längre tid, och resultat ges därför
inte med variation över tid. Antalet återvändande honor kan variera med upp till 50 % (Kriström,
2010) enstaka år, och en liten population kan därför vara känslig för svängningar från år till år.
Vidare är modellen utvecklad för att beskriva en population uppströms ett eller flera hinder, och
den tar inte hänsyn till den lekfisk som inte hittar en fiskväg, utan istället stannar kvar på området
nedströms och där potentiellt bidrar till populationen.
I modellen anges även honornas fekunditet (antalet ägg, d.v.s. potentiell fortplantningskapacitet)
samt varje sträckas bärförmåga, som är baserat på areal reproduktionsområden samt
yngeltätheter. För yngeltätheter används data från elfiskeregistret, i form av medianen av de
högst uppmätta värdena på de elfiskelokaler där lax respektive öringyngel registrerats.
Begreppet livskraftig population används för att beskriva en population som har goda chanser
att bestå inom ett visst område, och tåla variationer av t.ex. havsöverlevnad. Förutsättningen är
att tillräckligt mycket lekfisk återvänder till området för att vidmakthålla populationen. Vad som
är att betrakta som livskraftigt är beroende av t.ex. områdets storlek och andra förutsättningar, i
denna rapport har ett antagande gjorts om att omkring 50 honor bör kunna återvända till
området uppströms ett vandringshinder för att populationen skall kunna vidmakthållas över år
med både goda och dåliga förhållanden för reproduktion och överlevnad.

2.3.1

Fiskvägar och effektivitet

En fiskvägs effektivitet är en kombination av attraktions- och passageeffektivitet. Attraktion
omfattar i vilken grad fisk hittar till och in i fiskvägen, och passage hur väl fisk klarar att simma
igenom.
Effektivitet på existerande fiskvägar varierar från 0 till närmare 100 %, beroende på art och
utformning av fiskvägen. Naturlika fiskvägar och omlöp har normalt högre effektivitet. Det finns
också olika metoder för att mäta effektivitet, vilket bidrar till en ökad osäkerhet vid jämförelse av
fiskvägar (Calles et al. 2012).
Två större sammanställningar av fiskvägar och effektivitet har gjorts de senaste åren, av Noonan
et.al (2012) och Bunt et.al. (2012), där uppföljningsresultat från 61 respektive 35 anläggningar i
framför allt Europa och Nordamerika analyserats. Studierna når snarlika resultat, men Noonan
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har ett mer omfattande material och därför används dess slutsatser här. Genomgången visade
följande effektiviteter (attraktion + passage) för laxfisk i olika typer av fiskvägar:
Kammartrappa: 71 %
Slitsränna: 54 %
Denil: 21 %
Omlöp/naturlik fåra: 64 %
Samtliga anläggningar: 61 %
Variationen är stor både vad gäller lokala fysiska och ekologiska förhållanden, fiskvägars
utformning och effektivitet, exempel finns i spannet 0 – 100 %. Det kan vara ett problem att
uppnå bibehållen effektivitet när flera vandringshinder måste passeras, eftersom fiskens
motivation att passera hindret avtar, men det finns också exempel på vattendrag där laxfiskens
vandringsbenägenhet är mycket hög förbi ett flertal hinder (Cooke, 2013).
I denna utredning presenteras olika scenarier, vad gäller både existerande och möjliga fiskvägars
effektivitet. Utöver vad som presenterats ovan finns fler kriterier för att utvärdera fiskvägars
effektivitet, t.ex. kvantitativ effektivitet som mäter om tillräckligt många individer passerar
uppströms för att livskraftiga populationer ska kunna upprätthållas (Calles et.al. 2012), vilket är
mer relevant i fråga om ekologisk effekt.
I vissa fall analyseras dessutom vilken effektivitet som kan vara nödvändig för att ett bestånd av
laxfisk ska kunna etablera sig.

2.3.2

Lek- och uppväxtområden

Oavsett metod för att uppskatta reproduktion och påverkan på laxfisk är andelen tillgängliga
eller potentiella lek- och uppväxtområden med tillräckligt god kvalitet central. Begränsningen
kan bestå i tillgång på både lekområden och på uppväxtområden, då uppväxtområden med fel
förutsättningar ger låg överlevnad. Vid lekplatsen ska substratet vara tillräckligt grovt för att
medge vattenströmning (syresättning) till rommen, men inte så grovt att det inte går att gräva i.
Vid för låga vattenhastigheter blir mängden finsediment för stor, och syresättningen sämre.
Öringen leker på områden med grunt, strömmande vatten med grusigt bottensubstrat med
blandad kornstorlek, ofta i biflöden snarare än vattendragets huvudfåra. Djupintervallet är
vanligen 0,1 – 0,4 m, vattenhastigheten 0,2 – 0,4 m/s och kornstorleken i intervallet 20 – 70 mm
(Degerman, 2001).
Laxen leker i strömmande vatten med liknande bottensubstrat som öringen, men i huvudsak i
vattendragets huvudfåra. Lax kan potentiellt också leka på djupare vatten än öringen. Detta kan
ha betydelse i vattendrag med djupare överdämda sträckor.
I denna studie har i huvudsak använts preferenskurvor för lax baserade på studier från älvar i
Finland och Norge (Koitajoki, Pyhäjoki, Tenejoki, Semojoki, samt Heggenes), presenterade av
Mäki-Petäys (2000), vilka visar hög preferens för djup mellan 0,2 – 0,6 m. (Figur 1) samt för
vattenhastighet 0,1 – 0,6 m/s.
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Figur 1. Preferenskurvor för lax (Salmo Salar, >10 cm) för djup och vattenhastighet. (Lahti,
2009). Baserat på studier i fyra finländska och en norsk älv.

Figur 2. Preferenskurvor för öring (Salmo trutta) för djup och vattenhastighet. (Lahtu,
2009). Baserat på studier i fyra finländska älvar.
I denna studie har reproduktionsområden definierats med hydrauliska parametrar med
preferenskurvorna presenterade ovan som utgångspunkt. Eftersom modellen inte tar hänsyn till
bottensubstrat blir resultatet en teoretisk storhet som kan jämföras mellan olika scenarier, eller
ses som ett begränsande maxvärde förutsatt att bottenförhållanden är de rätta. Simuleringen är
inte exakt nog för att göra det meningsfullt att skilja på lek- och uppväxtområden separat för de
två olika arterna, istället har en definition av reproduktionsområden används för bägge arter.
Samspelet mellan olika parametrar, i vad som bildar rätt förhållanden för lek- och uppväxt, är
komplicerat och dynamiskt, t.ex. har det visats att preferenskurvan för vattenhastighet ändras om
vattenföringen ökar (Holm. et al. 2001). För att fånga upp förhållanden mellan parametrarna och
att det är en kombination av rätt djup och hastighet som skapar ett potentiellt
reproduktionsområde, snarare än de två variablerna för sig används Froude-tal istället för
gränsvärden av typen 0,2 – 0,5 m/s. Froude-tal beskriven vattenströmningen genom en kvot
mellan hastighet och djup, vilket ger en bättre och mer stabil beskrivning av hydrauliska
förhållanden än de två variablerna var för sig.
Vid biotopkartering klassificeras normalt sträckor utifrån lämplighet som reproduktionsområde,
enligt följande indelning:

Biotopklass 0: Inga reproduktionsområden

Biotopklass 1: Möjliga reproduktionsområden

Biotopklass 2: Tämligen bra reproduktionsområden

Biotopklass 3: Bra reproduktionsområden
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Tre olika gränser för Froude-tal har används för att motsvara biotopklass 1 – 3, Froude-talen har
validerats mot bland annat provtappningar i Mörrumsån. Figur 3 visar de avgränsningar som
använts med Froude-tal. Motsvarande metod har används vid habitatmodellering i bl.a.
Okanagan River i Kanada (Long, 2009) och ett flertal floder i Skottland (Moir, 1999).

Figur 3. Definition av biotopklasser 1 – 3 utifrån djup och vattenhastighet med Froude-tal.
Simuleringen tar ingen hänsyn till om bottensubstratets sammansättning och lämplighet för lek,
och ger därför ett teoretiskt maximum, i princip under förutsättning att hela området har rätt
bottensubstrat. Resultaten är därför att betrakta som en överskattning av verkliga förhållanden.
Elfiskedata ligger till grund för maximala yngeltätheter i respektive biotopklass. Tätheterna
varierar eftersom så bra förhållanden som möjligt eftersöks för lek, och överlevnaden är sämre på
områden av lägre kvalitet. I populationsmodellen har ett medel av maximala tätheter på
biotopklass 2 och 3 använts, för att representera hela områdets potential. Elfiskedata för
habitatklass 1 visar mycket låga tätheter, och har inte räknats in eftersom bidraget till bestånden
från klass 1 - områden är i marginellt.

2.4

Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys

Den samhällsekonomiska värderingen av olika effekter i de scenarion som presenteras baseras i
stor utsträckning på resultat från Elforsks program Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och
kostnader i nu reglerade vatten, etapp 3. I denna värdering finns flera olika komponenter som i
princip skulle kunna spela roll för värderingen;
(i) investerings- och anläggningskostnader för exempelvis anläggning av fiskvägar och
biotopvårdande åtgärder; (ii) minskad elproduktion, (iii) förändrade bruksvärden till följd av
förändrad tillgång på fiske, (iv) förändrade bruksvärden till följd av förändrad tillgång på andra
ekosystemtjänster, (v) förändrade bruksvärden knutna till förändringar i landskapsbilden och (vi)
förändrade icke-bruksvärden, s.k. options-, existens- eller bevarandevärden knutna till förbättrat
artbevarande som sådant.
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Investerings- och anläggningskostnader har, i enlighet med praxis, värderats till de
företagsekonomiska kostnaderna.
Förlorad elproduktion i existerande anläggningar värderas, i enlighet med Johansson och
Kriström (2011, 2012), enligt två scenarion för den framtida prisbanan; ett där dagens nordiska
elmarknad fortsätter att vara det relevanta marknadsområdet och ett där den nordiska
elmarknaden integreras med den kontintentaleuropeiska och elpriset följaktligen stiger. I det
lägre prisscenariot används det genomsnittliga spotpriset på Nordpool perioden 2003-2008 som
huvudunderlag för värderingen, i det högre prisscenariot antas att detta pris gradvis kommer att
närma sig det tyska över en 20-årsperiod. I bägge scenarion antas att ersättningsel på
marginalen kommer att produceras i danska kolkraftverk. Den främsta miljöeffekten av detta,
ökade utsläpp av klimatstörande gaser, prissätts redan genom ETS-systemet och värderas därför
inte särskilt. Däremot finns ytterligare miljöeffekter från ökade utsläpp av NOx och SO 2 som
antas försvinna efter cirka tjugo år som följd av skärpta miljökrav men som innebär en
samhällsekonomisk kostnad innan dess. Detta ger, med den diskonteringsränta och kalkylperiod
som redovisas nedan, ett annualiserat samhällsekonomiskt värde på 34 öre/kWh i det lägre
prisscenariot och 57 öre/kWh i det högre prisscenariot för förlorad elproduktion i existerande
anläggningar. De åtgärder som diskuteras kan även komma att påverka kraftverkens förmåga att
tillhandahålla reglerkraft; detta värderas inte särskilt, vilket inte heller gjordes i Johansson och
Kriström (2011, 2012).
Effekter på lax och öring påverkar den samhällsekonomiska bedömningen genom deras effekter
på fisket; värdet av förbättrat fiske värderades för Mörrumsån i etapp 3-studien Paulrud och
Laitila (2013) som fann ett värde på cirka 800 kronor (500 kronor vid obligatorisk återsättning) för
varje extra fångad lax eller öring i de största storleksklasserna (> 10 kg för lax, > 5 kg för öring)
och lägre värden för extra fångster i de mindre storleksklasserna. Här antas, i brist på bättre
information om storleksfördelningen, att andelen fångad fisk kommer att vara ungefär
densamma som i dag (dvs. cirka 10% av populationen) och att varje extra fångad fisk kommer att
tillhöra den största storleksklassen och därmed betinga ett värde om 800 kronor styck, vilket m a
o torde innebära en överskattning. Detta värde har använts även för Ångerman/Faxälven, vilket
också torde innebära en överskattning; de värden som uppskattades för Mörrumsån och Emån i
Paulrud och Laitila (2013) är de högsta som uppskattats i Sverige, vilket är naturligt då dessa är
exklusiva fiskevatten. Vidare antas att de nya högre jämviktspopulationer som beräknas
uppkomma tack vare åtgärderna nås genast och att de nya högre samhällsekonomiska värdena
från förbättrat fiske därmed också uppnås genast; även detta torde innebära en överskattning.
Slutligen antas att andelarna honor respektive hanar i den återvandrande populationen ges av
0,55 respektive 0,45.
I bägge vattendrag pågår kontinuerligt utsättningar av fisk. Om utsättningarna minskar (som ett
led i de åtgärder som genomförs) skulle även detta ha samhällsekonomiska effekter i och med
att det dels skulle innebära minskade utsättningskostnader, dels försämrat fiske. I denna analys
bortses från möjligheten att utsättningarna minskar.
I länder med sämre fungerande miljöpolitik och sämre fungerande offentliga institutioner kan
icke prissatta ekosystemtjänster spela stor roll för det samhällsekonomiska värdet av vattendrag
och andra naturresurser, men i länder med väl fungerande institutioner (som Sverige) hanteras
hot mot sådana tjänster i regel på ett eller annat sätt inom ramen för det juridiska och politiska
systemet. Kraftutbyggnaden i bägge vattendragen ledde till förluster av en viktig
ekosystemtjänst, nämligen tillgång till fiske, men detta uppmärksammades redan då det skedde
och för Ångerman/Faxälven beslutades om kompensationsutsättningar för att hantera detta. I
övrigt uppmärksammades inga förluster av ekosystemtjänster vid tiden för utbyggnaden. I och
med att de åtgärder som diskuteras här enbart innebär ett delvist återställande av den tidigare
vattenmiljön kommer de förändringar i ekosystemtjänster som detta kan leda till att vara mindre
än de eventuella försämringar som skedde då kraftutbyggnaden skedde, och som ingen
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uppmärksammade då. Det är därför naturligt att värdera dessa eventuella förändringar mycket
lågt. I princip kan värdet av dessa ekosystemtjänster ha förändrats så mycket sedan dess att de
ändå har ett påtagligt värde i dag, på grund av förändrade preferenser hos befolkningen eller på
grund av förändringar i den lokala ekonomin, men ingen av de rapporter som skrivits för
Ångerman/Faxälven (Larsson och Sparrevik, 2009; Sjölander m fl, 2011), identifierar några
ekosystemtjänster (förutom fiske) som förväntas öka i omfattning som följd av de åtgärder som
diskuterats. I denna analys bortses därför från sådana effekter.
Samhällsekonomiska options- och existensvärden av förbättrade artbestånd som sådana
värderades inte i etapp 3-studierna. Enligt tidigare studier spelar dessa värden främst roll för
utrotningshotade arter och för välkända men sällsynta arter (se exempelvis Christie m fl, 2004,
2006). Effekter på icke hotade arter antas därför inte ha något samhällsekonomiskt värde.
Effekter på det samlade vildlaxbeståndet skulle dock kunna betinga ett samhällsekonomiskt
värde, även om laxen som sådan inte är rödlistad. En studie som gjordes för Naturvårdsverkets
räkning för Vindelälven för några år sedan (Håkansson, 2009) värderade en ökad återvandring
med cirka 1000 ytterligare vilda laxar per år till ett engångsbelopp om mellan 140 miljoner och
309 miljoner kronor, beroende på vilka antaganden som gjordes, men med ett stort
osäkerhetsintervall. I brist på andra studier antar vi att en lika stor återvandring till
Ångermanälven eller Mörrumsån skulle värderas lika högt och att större eller mindre
återvandringar skulle värderas proportionerligt högre eller lägre; om återvandringen permanent
ökar med en extra vildlax per år antas detta därmed ha ett samhällsekonomiskt värde som ges av
ett engångsbelopp på 140,000 till 309,000 kronor; vi antar också att samma värdering kan
användas för ökad återvandring av havsöring, eftersom det inte finns några motsvarande
värderingsstudier för denna art. Det bör dock betonas att detta är en mycket ungefärlig
uppskattning och att lokala värderingsstudier vore önskvärda. Det bör också betonas att
förbättrade existensvärden för laxfisk står för en stor del av den samhällsekonomiska intäkten
från samtliga de scenarion som studerats och därmed också styr resultaten i stor utsträckning.
För de hotade arter som berörs i övrigt (där ål är den mest värdefulla ur samhällsekonomisk
synvinkel, medan andra rödlistade arter också har ett värde som dock är lägre) gäller att de
förväntade effekterna på artbestånden är svåra att uppskatta kvantitativt men bedöms vara små.
I denna analys bortses därför från dessa effekter. Det bör dock betonas att de scenarion som
studeras för Mörrumsån har positiva effekter för lax och öring men (förutom
Mariebergsscenariot) sannolikt negativa effekter på ål, så att den samhällsekonomiska nyttan av
åtgärderna i Mörrumsån sannolikt överskattas i och med att effekter på ål utelämnas.
Detta innebär att sammanlagt tre uppsättningar schabloner används för att uppskatta
samhällsekonomiska värden av åtgärdernas effekter; en uppsättning schabloner för förlorad
elproduktion som baseras på etapp 3-studier, en schablon för förbättrat fiskevärde som också
baseras på en etapp 3-studie och en schablon för förbättrat bevarandevärde eller existensvärde
som baseras på en studie som Naturvårdsverket finansierade. Alla tre schabloner är flera år
gamla och borde i princip uppdateras för att ta hänsyn till förändringar i pris- och inkomstnivåer,
men i och med att de härrör från ungefär samma tid skulle detta ändå inte påverka de relativa
storleksordningarna annat än högst marginellt. För enkelhets skull, och för att undvika
oklarheter, används därför de ursprungliga schablonvärdena.
Trafikverket (2012), den största offentliga användaren av samhällsekonomiska kalkyler i Sverige,
rekommenderar en diskonteringsränta på 3,5% och detta värde har använts även här. En
kalkylperiod på 25 år har använts. Känslighetsanalyser där diskonteringsräntan och
kalkylperioden varierats (mellan 1% och 6% respektive mellan 20 och 50 år) har genomförts, men
alla resultat blir mycket snarlika de resultat som redovisas här. Generellt kan sägas att ju längre
kalkylperiod desto sämre lönsamhet för alla åtgärder, eftersom den huvudsakliga miljövinsten
(förbättrat existensvärde) ingår som ett engångsbelopp så att effekten av att förlänga
kalkylperioden huvudsakligen är att fler år med produktionsbortfall kommer med i analysen.
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3

Ångermanälven

Ångermanälven är Sveriges tredje största älv i fråga om vattenföring, med ett medelflöde på
3
2
knappt 500 m /s vid mynningen och ett avrinningsområde på över 30 000 km . Källområdena
finns i södra Lapplands fjällmarker, och mynningen till Bottenhavet ligger vid Kramfors. Faxälven
är ett av Ångermanälvens största biflöden, och rinner ihop med Ångermanälven strax norr om
Sollefteå. I Tabell 2 ges en översikt av basfakta för Ångermanälvens huvudgren, som även
benämns Åseleälven, och biflödet Faxälven.
Tabell 2. Basfakta Ångermanälven och Faxälven

Längd (m)
2
Avrinningsområde (km )
Antal vattenkraftverk
3
Medelvattenföring (m /s)
Kraftproduktion (TWh)

Ångermanälven
460 km
31 900 (totalt)
15
490
6,0

Faxälven
340 km
9 030
12
176
3,8

3.1

Bakgrund

3.1.1

Ångermanälven innan vattenkraften

Verksamheter

Fram till 1600-talet var Ångermanälven i princip opåverkad av mänskliga ingrepp, och användes
endast som transportled samt för laxfiske. Från 1600-talet och framåt utvecklades
flottningsverksamheten , och i älvens nedre del byggdes ett antal sågverk och masugnar.
Storskalig flottning skedde från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, då flottningen
till sågverksindustrin var som mest intensiv. Under 1900-talets andra hälft övergick
timmertransporterna gradvis till lastbil, och 1982 upphörde flottningen i sin helhet.
Flottledsrensningar gjordes på stora sträckor för att underlätta för flottningen, vilket innebar att
forssträckor sprängdes, vallades in eller modifierades på andra sätt. Som mest fanns år 1959 ett
flottledssystem på över 3 200 km (Sjölander et al., 2011).
Fiskbestånd och reproduktionsområden

I Ångermanälvens huvudgren utgjorde Nämforsen naturligt vandringshinder för lax och
havsöring, vilket ansågs endast i undantagsfall kunnat passeras av enstaka laxar (Montén, E.
1988).
I Ångermanälvens älvplan från 1956 beräknades laxens och havsöringens reproduktionsområden
till totalt 729 ha, av vilka 490 ha låg i huvudälven och 239 i Faxälven. Älvplanen omfattar
områden i huvudfåran upp till Holaforsen, som var forsområdet närmast uppströms Nämforsen.
Ett mindre område i Fjällsjöälven, som mynnar vid Kilforsen, ingick också.
Enligt rapporten Nedre Ångermanälven och Faxälven – förslag till miljöförbättrande åtgärder
(Sjölander et al, 2011) kunde lax vandra upp hela vägen till Malgomaj och Vojmsjön fram till
slutet av 1870 då delar av Nämforsen sprängdes för att underlätta för flottningen. Efter detta ska
lax enbart ha passerat vid särskilt gynnsamma år. I samband med att kraftverket Forsmo byggdes
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ålades Vattenfall att kompensera för fiskebortfall genom att transportera 500 laxar 10 mil
uppströms kraftverket till Hällaström, som ligger 7 mil uppströms Nämforsen.
I Faxälvsgrenen utgjorde Storfinnforsen, beläget ca 10 mil från sammanflödet med
Ångermanälven, ett naturligt vandringshinder.
Utifrån älvplanen och vattendomstolens slutdom (daterad 1991-11-08) avseende
smoltkompensation i Ångermanälven, beräknades i Larsson & Sparrevik (2011) en procentuell
fördelning av naturlig smoltproduktion i Faxälven och Ångermanälven. Med en total mängd
reproduktionsområden för lax på 729 ha enligt ovan, blir fördelningen på de olika stationerna
enligt Tabell 3 nedan. Dessa siffror visar uppskattningar av förhållandet innan utbyggnaden av
vattenkraften, alltså innan älvmagasinen kom till.
Tabell 3. Fördelning av reproduktionsområden i Ångermanälven, enligt Älvplanen från
1953.
Station
Ångermanälven
Sollefteå
Forsmo
Nämforsen
Kilforsen
Moforsen
Faxälven
Hjälta
Forsse
Edsele
Ramsele
Storfinnforsen

Lax
(%)

Havsöring
(%)

Lax
(ha)

Havsöring
(ha)

12,3

12,3

90

90

44,6

44,4

325

324

20,5

20,8

149

152

10,5
5
3,1
3,1
0,9

10,7
5,2
2,7
2,7
0,8

77
36
23
23
7

78
38
20
20
6

Den första uppdämningen i Ångermanälven gjordes i slutet av 1940-talet, då Nämforsens
kraftstation byggdes. Vid tillåtlighetsprövningen ansågs det inte finnas behov av en fisktrappa,
eftersom Nämforsen i princip var naturligt vandringshinder. När Forsmo byggdes några år senare
stängdes Ångermanälvens huvudfåra av för migration. En fiskhiss installerades för att
transportera lax och öring förbi dammen, men den var endast i bruk en begränsad period.
Faxälvsgrenen stängdes av 1949 då kraftverket i Hjälta byggdes.
Utöver lax och havsöring fanns t.ex. bestånd av sik, harr, flodnejonöga, och ål, på vilka ett
omfattande fiske bedrevs (Sjölander, 2011). Sikens utbredningsområde var koncentrerat till de
nedre delarna, och i utsättningsbestämmelserna hänförs 87% till Sollefteå kraftverks
inverkansområde, övriga 13% är fördelat på Hjälta, samt området kring Forsmoforsarna
Utbredningsområdet för Flodnejonöga var upp till Nämforsen, som sannolikt utgjorde
vandringshinder (Larsson, 2009).
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Ångermanälven idag

Vattenkraft

I Ångermanälven finns ett fyrtiotal större vattenkraftverk, och ett antal mindre. Kraftverken finns i
huvudsak i de tre huvudgrenarna Åsele-, Fax- och Fjällsjöälven. Sammanlagt produceras
ca 12 TWh per år, vilket motsvarar ca 17% av Sveriges vattenkraftproduktion.
Det första kraftverket för elproduktion byggdes i tidigt 1900-tal, men den storskaliga
utbyggnaden påbörjades i slutet av 1940-talet med Nämforsen som stod klar 1948, följt av
Forsmo. I Faxälven inleddes utbyggnaden med Hjälta och Storfinnforsen, som togs i drift 1949
respektive 1953. Under 50- och 60-talen fortsatte en intensiv utbyggnad i Ångermanälven och
dess biflöden. De huvudsakliga kraftverksägarna är idag Vattenfall, E.ON och Statkraft. Det
största kraftverket sett till effekt är Kilforsen på 288 MW, medan Hjälta står för högst produktion.
Tabell 4. Vattenkraftverk i nedre Ångermanälven och Faxälven.
Kraftstation
Ångermanälven
Sollefteå
Forsmo
Moforsen
Nämforsen
Faxälven
Hjälta
Forsse
Edsele
Ramsele
Storfinnforsen

Fallhöjd

Effekt

Årsproduktion

Ägare

Drifttaget år

9
34
28
22

62
160
135
115

295
730
659
600

Sollefteåforsens AB
Vattenfall
E.ON
Vattenfall

1966
1948
1968
1946

82
20
28
80
50

178
52
60
157
132

1005
244
321
883
536

E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON

1949
1968
1965
1958
1953

Bland de aktuella kraftverken finns gamla åfåror i anslutning till de fyra stationerna i Faxälven,
Hjälta, Forsse, Edsele och Ramsele. Fårorna beskrivs i Stycke 3.2.2. Det finns även gamla fåror vid
Forsmo och Nämforsen, som inte ingår i denna utredning.
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Figur 4 Översiktskarta Ångermanälven och Faxälven.
Fiskbestånd och reproduktionsområden

Idag når havsvandrande arter upp till Sollefteå kraftverk, ca 3 mil uppströms mynningen. Lax och
havsöring fiskas enbart nedströms Sollefteå kraftverk, på det så kallade Nipstadsfisket, en ca 150
m lång sträcka omedelbart nedströms dammen, samt den 20 km långa sträckan Nedre Älvfisket.
Från Nipstadsfisket finns fångstrapportering, under åren 2008-2011 uppgick fångsterna till 200 –
400 fiskar per år, varav 70-90% lax och resten havsöring. Under 2012 noterades en markant
ökning i laxupptaget, med över 800 fångade laxar.
ICES (International Council for the Exploration of the Sea) presenterar årliga uppskattningar för
naturlig smoltproduktionen i Östersjön. Eftersom det för närvarande i princip inte finns naturlig
reproduktion i Ångermanälven finns den inte med i ICES material. Den totala naturliga
smoltproduktionen i Östersjön uppskattades 2012 till ca 2,6 miljoner.
Utsättningar görs från två kompensationsodlingar, vid Forsmo i huvudfåran och Långsele, strax
nedströms Hjälta, i Faxälven. Utsättningsplatsen är nedströms Sollefteå kraftverk. Totalt görs
årliga utsättningar av 210 000 laxsmolt och 36 500 havsöringssmolt, vilka beräknas ge upphov till
4-6 000 återvändande vuxna laxar med en havsöverlevnad på 2-3 % (Östergren, 2013). Det finns
även en skyldighet att sätta ut drygt 3 miljoner sikyngel i älven.
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Strömsträckor saknas i princip för närvarande på sträckorna nedströms ursprungligt naturligt
vandringshinder i Ångermanälven och Faxälven. Ett undantag är Meåforsen, uppströms
Helgumsjön i Faxälven. Övriga naturliga strömsträckor är antingen torrlagda eller överdämda. För
att restaurera överdämda områden krävs utrivning av dammar (eller mycket kraftig nedsänkning
av älvmagasin) medan torrlagda sträckor kan åtgärdas genom att vatten spills i kraftverkens
gamla åfåror.
Potentiella reproduktionsområden har bedömts i två olika källor, av Vattenfall i Återskapande av
vandringsmöjligheter för havsvandrande fisk – ekologiska effekter och verksamhetspåverkan
(Larsson, 2009) samt i rapporten Nedre Ångermanälven och Faxälven – förslag till
miljöförbättrande åtgärder från Skogsstyrelsen (Sjölander, 2011).
Vattenfall uppger potentiella områden i Forsmo gamla fåra motsvarande 2 ha vid normal
lågvattenföring i nuläget eller upp till 4 ha om biotopvårdsåtgärder genomförs. Nämforsens
gamla fåra bedöms vara av sämre kvalitet som reproduktionsområde eftersom sträckan
innehåller mycket hällar, och anges motsvara totalt 0,5 ha. I Skogsstyrelsens rapport beskrivs
något större potentiella arealer, t.ex. 6,9 ha i Forsmo gamla fåra, samt 2 i Nämforsen.
I Vattenfall-rapporten används en metodik som baseras på vattendomarna, där den totala
arealen reproduktionsområden skattas och fåran därmed antas bidra med en andel producerad
smolt. Vidare antas förhållandet mellan smoltproduktion och vattenföring vara linjärt, d.v.s. att
smoltproduktion är som högst vid medelvattenföring och lägre vid lågvattenföring.
Skogsstyrelsen har genomfört fältstudier och inventeringar i de aktuella fårorna, med ekolod och
dykutrustning. Man har också använt historiska uppgifter om reproduktionsområden för lax, vilka
dock inte redovisas. Vilka förhållanden som ska råda för att ett område ska klassas som
potentiellt reproduktionsområde definieras inte fullständigt, men det har antagits att lax kan leka
på ner till 8 meters djup. Vidare gör man antagandet att spill av 5% av medelvattenföringen
räcker för att skapa fungerande reproduktionsområden på hela eller stora delar av fårornas areal.
Vattenfall-rapporten uppger att strömmande sträckor som skulle kunna fungera som
reproduktionsområden saknas i älven idag (p.g.a. överdämning), medan Skogsstyrelsens
utredning resulterade i drygt 8 ha existerande reproduktionsområden (totalt i Faxälven och
Ångermanälven).
Det föreligger avsevärda skillnader mellan de två rapporternas uppskattningar, och bägge
innehåller metodiska tillvägagångssätt och antaganden med osäkerheter. Mer om potentiella
reproduktionsområden diskuteras i Stycke 3.2.2, där resultaten för de flödessimuleringar som
utförts i denna studie redovisas.

3.2

Resultat

Följande avsnitt presenterar resultaten för beräkningarna av passageförluster i Ångermanälven
och Faxälven, simuleringar i de gamla åfårorna, samt jämviktsmodellen för laxfisk.

3.2.1

Beräkning av förväntade passageförluster

Beräkningarna av passagedödlighet för nedströms vandrande öringsmolt baseras på
stationsspecifika data, enligt Tabell 5. Eftersom inga uppgifter tyder på återvändande fisk
uppströms Ramsele kraftstation, har beräkningarna begränsats till de sex kraftstationerna
nedströms. Samtliga turbiner vid respektive station antas arbeta med samma kapacitet
(Henriksson, Å. 2013).
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Beräkningarna är endast utförda för öringsmolt. Skillnaden i storlek mellan öring- och laxsmolt är
tillräckligt liten för att modellen skall ge tillförlitliga resultat för bägge arter. Resultatet visar
förväntad passagedödlighet vid samtliga stationer, liksom den förväntade ackumulerade
passagedödligheten för respektive älv.
Tabell 5 Stationsspecifika data för beräkningar av passagedödlighet av fisksmolt i
Ångermanälven (Henriksson, Å. 2013).
Kraftstation

Fallhöjd [m]

Edsele
Forsse
Hjälta
Moforsen
Forsmo
Sollefteå

28
20
82
28
34
20

Intagsgall
er [mm]
60
50
75
75
50
50

Turbintyp
Kaplan
Kaplan
Francis
Kaplan
Kaplan
Kaplan

Qmax
[m3/s]
120
120
90
230
150
263

Öringsmolt

Förlustberäkningarna för öringsmolt är beräknade för att representera ett helt vandringsbestånd.
Till detta har storleksangivelse för smolt från Vindelälven utnyttjats, enligt Tabell 6 (Leonardsson,
K. pers. komm.).
Tabell 6 Storleksangivelse för smolt av havsöring från Vindelälven
Storleksangivelse öring
Medellängd
Standardavvikelse

[mm]
151
16

Resultatet, beräknat i procent, är sammanfattat i Figur 5 nedan. Enligt beräkningarna förväntas
passagedödligheten variera mellan 3-11%, beroende på förutsättningarna vid respektive
kraftverk. Den genomsnittliga dödligheten i nedre Ångermanälven är beräknad till ca 5%, med
störst beräknad dödlighet vid Hjälta (11%), och lägst beräknad dödlighet vid Sollefteå
kraftstation (3%).

Figur 5 Beräknade passageförluster [%] av öringsmolt i Ångermanälven. Röda staplar
representerar Kaplanturbiner, medan blå staplar markerar Francis (Hjälta kraftverk)
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Korrigerat resultat m.a.p. på tryckförändringar vid höga fallhöjder
Vid Hjälta kraftstation bedöms risken för smoltdödlighet öka p.g.a. förändringar i vattentryck
som kan uppstå vid höga fallhöjder (fallhöjder>70 m). Ovan redovisat resultat för Hjälta (Figur 5)
har därför korrigerats från 11 % till ca 23 %, utifrån ett antagande om 15% dödlighet p.g.a.
tryckförändringar (se metodavsnitt 2.2) . Nedan redovisade beräkningar av ackumulerad
passagedödlighet utgår således från korrigerat resultat för Hjälta kraftstation (Tabell 7).
Ackumulerad passagedödlighet
Utifrån resultatet i Figur 5 har den ackumulerade passageförlusten sammanställts i Tabell 7 och
Tabell 8. Detta ger en indikation på andelen smolt som klarar passera samtliga hinder på väg mot
havet i respektive fåra. Enligt beräkningar förväntas ca 67% av smolten, som påbörjar sin
vandring uppströms Edsele, klara passage av samtliga hinder på vägen ner mot havet (Tabell 7).
Tabell 7 Ackumulerad passagedödlighet av nedströms vandrande öringsmolt i Faxälven.
Kraftverk

Beräknad
passagedödlighet
[%]

Beräknad ackumulerad
passagedödlighet [%]

Edsele

5
33
5
29
Hjälta*
23
25
Sollefteå
3
3
*Korrigerad passagedödlighet p.g.a. tryckförändringar vid fallhöjd >70 m.
Forsse

Enligt beräkningarna för Ångermanälven förväntas ca 89% av smolten uppströms Moforsen klara
passera resterande kraftverk ner till havet (Tabell 8).
Tabell 8 Ackumulerad passagedödlighet av nedströms vandrande öringsmolt i
Ångermanälven.
Kraftverk

Beräknad
passagedödlighet
[%]

Beräknad ackumulerad
passagedödlighet [%]

Moforsen

4
4
3

11
7
3

Forsmo
Sollefteå
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3.2.2

Gamla åfåror

De gamla åfårorna i Faxälven utgör potentiella reproduktionsområden för laxfisk. Tabell 9 nedan
ger en sammanfattande beskrivning av fårorna, som används för spill vid höga flöden.
Tabell 9. Gamla åfåror i Faxälven.
Kraftverk
Faxälven
Hjälta

Längd

Lutning

Bottensubstrat

Övrigt

7400

1%

Hällar, block, sten

Forsse

800

2%

Hällar, sprängda
block

Edsele

1250

2%

Sten, grus

Ramsele

9000

1%

Block,
sprängda/gjutna
bottnar

Ett par grunddammar kan
rivas ut för att återskapa
naturliga förhållanden.
Kräver återställning och
biotopvård för att fungera
som reproduktionsområde.
Goda bottenförhållanden
för reproduktion.
Flera dammar som ev. kan
rivas ut,
biotopvård/återställning
krävs.

Nedan redovisas resultat från de simuleringar som genomförts. Flöden som använts är
oreglerade medellågvattenföring (MLQ), MLQ x 1,5, lägsta lågvattenföring (LLQ), samt ett flöde
motsvarande 5 % av produktionsvärdet i respektive kraftstation.
Det är viktigt att notera att definitionen av potentiellt reproduktionsområde nedan är baserat
enbart på hydrauliska förhållanden, och representerar därför ett teoretiskt maxvärde.
Omfattningen av bra områden är beroende på bottensubstrat och simuleringarna ger därför i
första hand en bild av hur de hydrauliska förhållandena varierar med olika flöden, snarare än
exakt omfattning reproduktionsområden. För att ge en bättre bild av potentiella
reproduktionsområdens storlek krävs karteringar av fårorna.
Hjälta

Fåran är ca 7400 m lång, med tre spegeldammar. Precis nedströms kraftverket är det brant med
klipphällar och block, en sträcka på ca 400 meter. Efter det branta partiet följer ca 3,5 km med ca
0,5% lutning, som till stor del är opåverkat av rensningar. Efter ca 4 km mynnar Näcksjöån, i ett
sel som bildas av en spegeldamm. Från dammen ned till mynningen i Ångermanälven är det
kraftigare lutning, knappt 2% med en blandning av hällar, block och sten. I den nedersta delen,
strax innan sammanflödet, finns två spegeldammar som båda dämmer ett område på en till ett
par hundra meter.
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Figur 6. Gamla älvfåran nedströms Hjälta kraftverk. (Foto: Madeleine Juhl,
Vattenmyndigheten)

Figur 7. Turbulenta förhållanden vid spill strax nedströms dammen i Hjälta. Okänd
vattenföring. (Foto: www.langsele.nu)
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Figur 8. Spegeldamm uppströms bron vid Forsmon, strax innan mynningen med
Ångermanälven. (Foto: Peter Bergsten)

Figur 9. Höjdprofil Hjälta gamla fåra. Branta partier med hällar de första hundra metrarna
och sista ca 2,5 kilometrarna.
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Tabell 10. Hjälta gamla fåra, resultat från flödessimulering. Obs. att t.ex. klass 3 är en
delmängd av 2 o.s.v.
Flöde
8,4 (5%)
23 (LLQ)
41 (MLQ)
61 (MLQ * 1,5)

Biotopklass (ha)
1
2
15,40
10,79
10,90
5,77
7,61
4,06
5,90
3,21

3
4,91
2,55
1,64
1,36

Figur 10. Resultat från flödessimulering Hjälta gamla fåra, enligt tabell 10.
För att nå så stora reproduktionsområden som möjligt bör en minimitappning vara i
3
storleksordningen 8 m /s. Vid större mängder vatten blir djup och hastighet för stora på delar av
sträckan.
Forsse

Den gamla fåran, som är ca 800 m lång, består till största delen av hällar och sprängda block.
Områden med bottensubstrat för att fungera som reproduktionsområden finns inte. Lutningen är
kraftig precis nedan dammen, och sedan svagt sluttande. Inga spegeldammar eller tillflöden
finns på sträckan.
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Figur 11. Gamla fåran nedströms dammen i Forsse. (Foto: Peter Bergsten)

Figur 12. Höjdprofil Forsse gamla fåra.
Tabell 11. Forsse gamla fåra, resultat från flödessimulering.
Flöde
8,4 (5%)
23 (LLQ)
41 (MLQ)
61,5 (MLQ * 1,5)

1
0,43
0,42
0,42

Biotopklass
2
0,22
0,24
0,27

3
0,08
0,09
0,13

0,40

0,25

0,11
3

Arealen reproduktionsområden är i princip likvärdig vid olika tappningar, ca 8 m /s ger mest
kostnadseffektivt resultat i fråga om andel goda reproduktionsområden.
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Edsele

Fåran är ca 1,2 km lång, inte rensad och har goda bottenförhållanden för att fungera som
reproduktionsområde. Inga biflöden eller spegeldammar.

Figur 13. Edsele gamla fåra. (Foto: Madeleine Juhl, Vattenmyndigheten)

Figur 14. Höjdprofil Edsele gamla fåra.
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Tabell 12. Edsele gamla fåra, resultat från flödessimulering.
3

Flöde (m /s)
8 (5%)
20 (LLQ)
36 (MLQ)
54 (MLQ * 1,5)

Biotopklass (ha)
1
2
0,97
0,47
0,41
0,22
0,37
0,21

3
0,18
0,10
0,09

0,35

0,09

0,21

Resultaten visar att det optimala flödet, i syfte att skapa områden med rätt förutsättningar för
reproduktion, ligger omkring 5% av produktionsvärdet. Vid större flöden (LLQ, MLQ) blir djup
och hastighet för stora, dock uppstår andra områden med rätt förhållanden vid ännu högre
flöden (MLQ x 1,5).

Ramsele

Den gamla fåran är lång, ca 9 km, och har flera grunddammar. Stora delar är hårt rensad och
modifierad för flottning.
De första ca 100 metrarna har kraftig lutning, och består mestadels av stora block, se Figur 15 .
Ett flackare parti följer, där den första grunddammen finns efter ca 500 m. Vid ca km 2,5 ligger
damm nr 2, strax innan Räbbstuguforsen, en brant sträcka på ca 500 m där sprängningar och
stensättningar gjorts för flottning. Dammen anlades för att virke från Orrsjöbäcken inte skulle
förstöras när det kom ut i fåran. Kvarnån, som mynnar norrifrån strax nedan Räbbstuguforsen,
hyser ett bestånd av flodpärlmussla (Sjölander et. al., 2011).
Den nedre halvan av fåran är svagt lutande, och till stora delar uppdämt av den nedersta
dammen, som är reglerbar genom fällbara luckor. Efter dammen kommer Vangforsen, de sista
500 m innan sammanflödet även den kraftigt modifierad för flottning med gjutna bottnar och
block, se Figur 15.
En kartering i maj 2013 av Vangforsen och några kilometer uppströms, utförd av Länsstyrelsen
tillsammans med E.ON, visade på i många fall bra möjligheter till lek och även uppväxtområden
för harr, lax, öring och nejonöga.
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Figur 15. Fåran nedströms Ramsele kraftverk. (Foto: Madeleine Juhl, Vattenmyndigheten)

Figur 16. Flygfoto över Räbbstuguforsen efter damm 2 i Ramsele gamla fåra. Sträckan är
kraftigt modifierad för flottning och ledarmar på bägge sidor syns i mitten av fotot.
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Figur 17. Trösklar i Räbbstuguforsen som utgör partiella vandringshinder. Trösklarna
anlades för att underlätta flottning vid låg vattenföring. (Foto: Madeleine Juhl,
Vattenmyndigheten)

Figur 18. Ramsele gamla fåra nedströms reglerdammen vid Vangforsen, ca 500 meter
uppströms sammanflödet. Fåran är anpassad för flottning med gjutna bottnar och block.
(Foto: E.ON)
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Figur 19. Den fällbara dammen vid Vangforsen, bilden visar uppfällt läge. (Foto: Madeleine
Juhl, Vattenmyndigheten)

Figur 20. Höjdprofil Ramsele gamla fåra, med nedre dammens (vid Vangforsen)
dämningsområde på ca 4 km från ca 4,5 till 8,5 km nedströms dammen.
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Dammen vid Vangforsen har ett dämningsområde på knappt 4 km, ca hälften av fårans totala
längd. Att genomföra en flödessimulering baserat på höjddata är därför förenat med större
svårigheter än övriga fåror eftersom en stor del utgörs av en vattenspegel, där bottentopografin
är okänd i underlaget.
Resultat från simuleringen ger dock med större tillförlitlighet att maximalt areal goda
reproduktionsområden (biotopklass 2+3) är ca 15 ha, baserat på hydrauliska förhållanden.
Resultat är ett teorietiskt max baserat på ett antagande om lämpligt bottensubstrat, vilket gör att
det med största sannolikhet en överskattning. Av de simulerade flödena uppstår mest
3
3
gynnsamma förhållanden vid ett flöde på ca 8 m /s. 3
Resultatet är rimligt med tanke på att det i fåran finns relativt långa stora sträckor med lämplig
lutning, som inte rensats eller utsatts för annan åverkan, ca 5 km borträknat forsar och rensade
sträckor.
Vilket flöde ger bäst förutsättningar för reproduktion?

Ett tydligt resultat av simuleringarna är att ett högre vattenflöde inte nödvändigtvis ger ett större
område med goda förhållanden för reproduktion av laxfisk. Av de testade flödena är 5%-värdet
det mest gynnsamma i alla fyra åfåror. Orsaken är att vid högre vattenmängder faller
delområden utanför kriterierna för djup och hastighet. Kriterierna är uppställda för laxfisk, och
andra målsättningar som t.ex. så naturliga förhållanden som möjligt, eller en vidare biologisk
mångfald kan ge andra resultat. Målet är i detta fall alltså inte att återskapa ursprungliga
förhållanden, utan att skapa så mycket lek- och uppväxtområden som möjligt för laxfisk.
Det betyder att med det syftet är inte det naturliga flödet det optimala i fårorna. De torrlagda
sträckorna är till stor del älvens brantaste, där mest fallhöjd kunde utnyttjas för kraftproduktion,
och var framför allt forsar med turbulenta förhållanden som inte var optimala som
reproduktions- och uppväxtområden för lax och havsöring. Sannolikt låg majoriteten av tidigare
reproduktionslokaler istället på sträckor som idag är överdämda.
Liknande resultat, att ett lägre flöde än MLQ skapar störst arealer laxfiskbiotop i en sträcka har
även nåtts vid provtappningar vid t.ex. Karlslund kraftverk i Svartån (Nilsson, 2012), samt Granö i
Mörrumsån (Sjöstrand, 2009).
3.2.3

Populationsmodell och fiskvägar

Genom att använda resultatet från ovanstående beräkningar och flödessimuleringar kan effekter
på laxfisk av olika åtgärder studeras i en populationsmodell. Som diskuterades i metodstycket
varierar uppgifterna stort vad gäller andelen potentiella reproduktionsområden i Ångermanälven.
Här redovisas resultat baserade både på Skogsstyrelsens, Vattenfalls (för huvudfåran) samt vår
egen bedömning av reproduktionsområden för laxfisk.
Vi bedömer att områden som har potential att fungera för lek och uppväxt i huvudsak finns i
fårorna, och förutsätter då en minimitappning enligt vad som redovisats i stycke 3.2.2. Även om
lek är teoretiskt möjlig på de större djupen i huvudfåran är vattenhastigheten låg, och samtliga
forssträckor är överdämda utom en mindre sträcka strax uppströms Forsse. Vad gäller biflöden
och potentiella lokaler för öring har inga fältstudier utförts inom ramen för denna utredning,
varvid Skogsstyrelsens uppskattningar används.
Resultaten presenteras som antal återvändande honor till respektive område där varje område
åtskiljs av ett vandringshinder (kraftverk).
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Ångermanälvens huvudfåra (Åseleälven)

För Ångermanälvens huvudfåra har variabler och indata används enligt Tabell 13 nedan. Värden
för reproduktionsområden redovisas separat i Tabell 14.
Tabell 13. Variabler och indata till populationsmodell, Ångermanälven.
Nedströms/uppströmspassage är sannolikheter för passage av respektive vandringshinder.
Variabel
Konstanter (gemensamma för hela vattensystemet)
Överlevnad 0+
0,7
Fekunditet
9940
2
Lax täthet 0+/m
0,29
2
Öring täthet 0+/m
0,046
P(lekmognad)
Nedströmspassage
Sollefteå
0,0066
Forsmo
0,0065
Moforsen
0,0057

Uppströms
passage
0,6 - 0,9
0,6 - 0,9
0,6 - 0,9

0,97
0,95
0,95

Tabell 14. Reproduktionsområden (ha) för laxfisk i Ångermanälven enligt olika källor.
Område

Skogsstyrelsens
bedömningar
Lax
Öring

Vattenfalls
bedömningar

Uppströms Sollefteå
4,6
4,4
Forsmo gamla fåra
6,9
0,8
2 – 4*
Uppströms Forsmo
3,0
3,1
Uppströms Moforsen
1,0
0,9
Nämforsens gamla fåra
2,0
0,1
0,5
Totalt
17,5
9,3
4,5
(*) Högre siffra förutsätter biotopvårdsåtgärder. Ett antagande görs om att nödvändig
biotopvård kommer att utföras.
Populationsmodellen är baserad på ett antal parametrar som är relaterade till laxens eller
havsöringens livscykel och den beräknar förväntad mängd lekfisk för den situation när
populationen befinner sig i jämvikt, dvs. när det inte kan bli mer lekfisk utifrån de förutsättningar
som ges av överlevnad, passageeffektivitet, etc. Initialt presenteras mängden återvändande
lekfisk till respektive område.
Tabell 15. Resultat populationsmodell Ångermanälvens huvudfåra, återvändande honor till
respektive sektion.
Område

Uppströms Sollefteå
Uppströms Forsmo
Uppströms Moforsen
Totalt

Baserat på
Skogsstyrelsens areauppskattningar
Lax
Öring
54 – 83
8 – 20
3 - 15
65 - 118

9 - 13
1-3
1-2
11 - 18

Baserat på Vattenfalls
area-uppskattningar
Lax
20 – 32
0
2-5
22 - 37

Öring
3-5
0
0-1
3-6
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Faxälven

För Ångermanälvens huvudfåra har variabler och indata används enligt Tabell 16. Värden för
reproduktionsområden redovisas separat i Tabell 17.
Tabell 16. Variabler och indata till populationsmodell, Faxälven
Variabel
Konstanter (gemensamma för hela vattensystemet)
Överlevnad 0+
0,7
Fekunditet
9940
2
Lax täthet 0+/m
0,29
2
Öringtäthet 0+/m
0,046
P(lekmognad)
Nedströmspas
sage
Sollefteå
0,0066
0,97
Hjälta
0,0064
0,77
Forsse
0,0058
0,95
Edsele
0,0051
0,95

Uppströms
passage
0,6 – 0,9
0,6 – 0,9
0,6 – 0,9
0,6 – 0,9

Tabell 17. Reproduktionsområden (ha) för laxfisk i Faxälven enligt olika källor, inklusive
simulering av flöden i de gamla åfårorna.
Område

Skogsstyrelsens
Resultat av
bedömningar
flödessimulering*
Lax
Öring
Uppströms Sollefteå
4,5
4,4
Hjälta gamla fåra
12,3
0,8
10,8
Uppströms Hjälta
2,4
Forsse gamla fåra
2,4
0,2
0,2
Uppströms Forsse
0,6
11,1
Edsele gamla fåra
3,6
0,5
Uppströms Edsele
1,4
Ramsele gamla fåra
18,6
15
Totalt
42
20,3
26,5
3
* Enligt resultat från stycke 3.2.2, biotopklass 2 + 3. Minimitappning motsvarande ca 8 m /s
förutsätts.
Tabell 17 visar att uppskattningarna för fårornas potential stämmer väl överens i Hjälta, medan
simuleringen visar längre potential i Forsse och Edsele jämfört med Skogsstyrelsens bedömning.
Att simuleringen får lägre resultat i Edsele och Forsse beror på att sträckorna är brantare och
enligt simuleringen skulle förhållandena i dessa sträckor till stor del vara för turbulenta. Den
största skillnaden ligger i bedömningen av reproduktionspotential i de överdämda sträckorna av
älvens huvudfåra.
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Tabell 18. Resultat populationsmodell Faxälven. Återvändande honor till respektive
sektion.
Område

Uppströms Sollefteå
Uppströms Hjälta
Uppströms Forsse
Uppströms Edsele
Totalt

Baserat på
Skogsstyrelsens
area-uppskattningar
Lax
Öring
87 - 133
5-7
6 - 15
1-3
5 - 19
2-9
6 - 63
0-1
104 - 230
8 - 20

Baserat på
flödessimuleringens
resultat
Lax
Öring
56 - 76
9 - 12
0-1
0
0–1
0
3 - 24
1-4
59 - 102
10 - 16

Resultaten visar att det vore möjligt att etablera en population uppströms Sollefteå, med en
fiskväg förbi kraftverket och minimitappning i Hjälta. Med i genomsnitt antal återvändande
honor på 56 – 76 (enligt modellens resultat) är det troligt att beståndet skulle kunna vara svagt
men livskraftigt. En förutsättning för det är utöver passage vid Sollefteå och goda förhållanden i
gamla fåran att anlockning upp i fåran fungerar, d.v.s. att fisken hittar upp i Faxälven. Anlockning
kan utgöra ett problem eftersom minimitappningen från gamla fåran kommer utgöra en mycket
liten del av totala flödet från Ångermanälven + Hjälta kraftverk.
I Ångermanälvens huvudfåra är möjligheterna enligt modellens resultat mindre än i Faxälven,
men om Skogsstyrelsens uppskattningar på potentiella reproduktionsområden används skulle i
genomsnitt ett 80-tal honor kunna återvända till sträckan Sollefteå – Forsmo varje år. Om de
uppskattningar som Vattenfall gjort används är chanserna betydligt mindre, utgången beror
framför allt på hur den faktiska tillgången på gynnsamma områden ser ut eller kan återställas.
Om en fiskvandringsväg förbi Solleftå byggs finns möjlighet att kombinera minimitappningar i
både Hjälta och Forsmo, för att möjliggöra att bestånd kan etableras i de nedre delarna av både
Fax- och Ångermanälven.

3.2.4

Övriga åtgärder

I samtliga åfåror finns potential för biotopvård, framför allt grunddammar och flodledsrensningar
som bör återställas. I simuleringarna ovan har ett antagande gjorts om att dammar rivs ut, och
att botten återställs till naturliga förhållanden.
Närmare kartläggning av potential och behov för biotopvård har inte genomförts.
3.2.5

Jämförelse med tidigare studier

Möjligheter till att etablera bestånd av laxfisk i nedre Ångermanälven har tidigare analyserats
framför allt i Skogsstyrelsens rapport. En enklare metodik används, där ett antagande om en
konstant smoltproduktion görs, följt av ett antal sannolikheter för passage och havsöverlevnad.
Genom antagandet om konstant smoltproduktion tas ingen hänsyn till täthetsberoende
överlevnad, och metodiken tar inte heller hänsyn till att överlevnaden vid smoltutvandring
varierar och påverkas av predation (framför allt längden sel).
Skogsstyrelsens uppskattningar är något, men inte avsevärt, högre än resultaten av
jämviktsmodellen, vilket är naturligt med tanke på skillnader i metod.
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3.2.6

Kompensationsutsättningar

Utsättningsskyldigheterna i Ångermanälven uppgår till 210 000 laxsmolt, och 36 500 öringssmolt
per år. Laxutsättningarna beräknas ge upphov till 4 000 – 6 000 återvändande lekmogna
individer, med en havsöverlevnad på 2-3 % (Östergren, 2013). Om åtgärder för återskapande av
populationer i Ångemanälven införs och utsättningarna fortgår skulle en blandning av vilda och
odlade fiskar ske, liknande situationen i Umeå/Vindelälven med fisktrappan i Stornorrfors, där
både vild och odlad fisk passerar. I Stornorrfors är dock den odlade laxen i klar minoritet jämfört
med den vilda, vilket inte skulle bli fallet i Sollefteå om en fiskväg byggdes där.
Utifrån populationsmodellens resultat görs bedömningen att det finns möjlighet att återskapa ett
naturligt reproducerande bestånd uppströms Sollefteå, vilket bör vara en grundläggande
förutsättning för att återskapa passagemöjlighet. Fortsatta kompensationsutsättningar kan,
beroende på vilket syfte som eftersträvas, antingen utföras i mindre skala i syfte att stödja
naturligt reproduktion eller fortsätta i nuvarande mängd för att maximera mängden fisk. Det
finns också risk för sjukdomsspridning då vilda och odlade bestånd blandas, vilket tidigare
orsakat problem i t.ex. Indalsälven och Mörrumsån.
Jämfört med situationen i Vindelälven är frågan mer komplex eftersom nuvarande utsättningar i
Ångermanälven kompenserar för hela älvens produktion men det bedöms vara mycket svårt, att
återskapa naturlig reproduktion längre upp i systemet (uppströms Hjälta respektive Forsmo)
p.g.a. att ett flertal vandringshinder måste passeras.
På vilket sätt och med vilken motivering kompensationsutsättningar bör fortgå, i kombination
med ev. fiskvägar och minimitappningar, är därför i hög grad beroende på fiskepolitiska
prioriteringar.
3.2.7

Effekter och åtgärder för andra arter

Återställd konnektivitet för passage från havet och till rinnande vatten i Ångermanälven skulle
utöver laxfisk, som diskuterats ovan, även potentiellt kunna medföra positiva effekter på andra
havsvandrande arter. I Ångermanälven gäller detta framför allt kustsik, kustharr, flodnejonöga,
samt de rödlistade arterna ål och flodpärlmussla.
Passage och vandringsmöjligheter för sik bedöms av Larsson och Sparrevik (2009) som olämpligt
ur smittosynpunkt, och spridningsrisker till lax/öring. Återskapande av vandringsmöjligheter för
ål bedöms som mycket liten effekt eftersom produktionspotentialen i den nedre delen av
Ångermanälven är låg (Larsson, 2009).
Flodpärlmusslan är i larvstadiet parasit, och fäster på gälarna på en värdfisk. I Sverige har enbart
öring observerats som värd. I Ångermanälvens avrinningsområde finns idag känd förekomst i 48
vattendrag, av dem anses föryngring finnas i 29. Alla förekomster utom 9 ligger ovanför
vandringshindret i Sollefteå. Åtgärder som medför ett naturligt reproducerande bestånd av
havsöring i Ångermanälvens nedre delar skulle bidra positivt till beståndet av flodpärlmussla.
Förutsättningarna för att återskapa ett livskraftigt öringsbestånd har dock visats sig vara små, och
eventuella effekter på flodpärlmusslans status skulle därför vara begränsade.
3.2.8

Företagsekonomiska kostnader och utebliven kraftproduktion

Åtgärder diskuterade ovan omfattar framför allt fiskvägar samt minimitappningar. En
minimitappning orsakar ett produktionsbortfall som innebär en minskad inkomst, en fiskväg har
även den en mindre tappning samt en anläggning- och underhållskostnad. För att anlockning till
fiskvägen skall fungera krävs ett lockvatten. Lockvattnets storlek och hur det spills beror på
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stationens utformning, nedan har ett generellt värde om 5% av flödet under en sexmånaders
uppvandringsperiod använts.
Underhållskostnader har inte räknats med. Anläggningskostnader varierar kraftigt beroende på
typ av fiskväg och lokala förutsättningar, och har därför exkluderats i denna sammanställning.
Vad gäller minimitappning är produktionsbortfallet beroende av storleken på minimitappningen,
nedan används flödet motsvarande 5% av produktionskostnader, som enligt
flödesberäkningarna ger det största resultatet i form av reproduktionsområden. Elpris antas till
45 öre/kWh.

Nämforsen
Faxälven
Hjälta
Forsse
Edsele
Ramsele
Totalt

600
1005
244
321
883

8
8
8
8

Total årskostnad,
exkl. anläggning
av fiskväg (MSEK)

Prod.bortfall
(GWh)

730
659

Kraftbortfall
(%)

Forsmo
Moforsen

21
(6 mån)
17
16
(6 mån)
19

3.2.9

295

Min. tappning /
lockvatten
3
(m /s)

Kraftstation
Ångermanälven
Sollefteå

Årsproduktion
(GWh)

Tabell 19. Sammanställning av företagsekonomiska kostnader för
minimitappning/lockvatten och spill i fiskväg vid kraftstationerna i Ångermanälven och
Faxälven. Vid Sollefteå och Moforsen behövs ingen minimitappning och därför förutsätts
istället ett lockvatten motsvarande 5% av medelvattenföringen, under en period av 6
månader per år.

2,5 %

8

4

5%
2,5%

37
17

17
8

5%

31

14

5%
5%
5%
5%

48
12
16
46
215

22
5
7
20
97

Samhällsekonomiska kostnader och nyttor

I och med att de mer naturligt strömmande vatten som det blir fråga om som följd av åtgärderna
genomgående strömmar genom glest befolkade områden, så är det enbart produktionsbortfall,
förbättrat fiske och förbättrad återvandring som blir relevanta för den samhällsekonomiska
kostnads-nyttoanalysen. De produktionsbortfall som redovisas i Tabell 19 har värderats
samhällsekonomiskt i enlighet med de två prisscenarion som uppskattas i Johansson och
Kriström (2011, 2012). Kostnaderna redovisas i tabellen nedan. Investeringskostnader för
anläggande av fiskvägar tillkommer.
I dagsläget fångas mindre än 10 procent av de återvändande utsatta fiskarna. Givet en
fångstprocent på 10% även för de naturligt reproducerande laxar och öringar som skulle
tillkomma i dessa scenarion, och givet att andelen återvändande hannar är ungefär lika stor
relativt andelen honor som i dag, kan fångsterna öka med som mest cirka 30 fiskar årligen om
åtgärder genomförs i samtliga stationer. Den samhällsekonomiska värderingen nedan av dessa

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

2014-09-12

38 (74)

extra fångster förutsätter att fiskare tillåts behålla sina fångster. Om vilda fiskar måste släppas
tillbaka sjunker det samhällsekonomiska värdet av det förbättrade fisket. Spannen i
uppskattningarna av förbättrade fiskevärden beror på osäkerheten i de biologiska
uppskattningarna. Spannen i uppskattningarna av förbättrat bevarandevärde beror på osäkerhet
i både de ekonomiska och biologiska uppskattningarna.
Tabell 20. Sammanfattning av samhällsekonomiska kostnader och nyttor. De uppskattade
nyttorna av åtgärder i ett kraftverk förutsätter att åtgärder genomförs även i alla
anläggningar nedströms detta kraftverk.

Årligt produktionsbortfall, GWh

Kostnad produktionsbortfall,
nuvärde 25 år, Mkr

Förbättrad
återvandring, bägge
arter, både hanar och
honor (individer)

Förbättrat fiskevärde,
nuvärde 25 år, Mkr

Förbättrat
bevarandevärde,
nuvärde 25 år, Mkr

Förbättrad
återvandring, bägge
arter, både hanar och
honor (individer)

Förbättrat fiskevärde,
nuvärde 25 år, Mkr

Förbättrat
bevarandevärde,
nuvärde 25 år, Mkr

Flödessimulering (Faxälven)
Vattenfalls uppskattningar
(Ångermanälven)

Sollefteå

8

42,2 - 70,7

Forsmo

37

223 - 373,5

42 - 67

0,1

5,9 - 20,7

115 - 175

0,2

16,1 - 54,1

Moforsen

17

98,3 - 164,6

0,0

0,0

0,0

16 - 42

0 - 0,1

2,2 - 13

Nämforsen

31

173,2 - 290

4 - 11

0,0

0,6 - 3,4

7 - 31

0,0

1 - 9,6

Hjälta

48

286,8 - 480,4

118 - 160

0,2

16,5 - 49,4

167 - 255

0,2 - 0,3

23,4 - 78,8

Forsse

12

70 - 117,2

0-2

0,0

0 - 0,6

13 - 33

0-0

1,8 - 10,2

Edsele

16

97,9 - 164,1

0-2

0,0

0 - 0,6

13 - 51

0 - 0,1

1,8 - 15,8

Ramsele

46

277 - 464

7 - 51

0 - 0,1

1 - 15,8

11 - 116

0 - 0,2

1,5 - 35,8

Kraftstation
Ångermanälven

Skogsstyrelsens uppskattningar

Faxälven

Om enbart åtgärder i Sollefteå och Hjälta vidtas, uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna
till att bli mellan 6,6 och 33 gånger så stora som intäkterna, med en samhällsekonomisk förlust
på drygt 200 MSEK eller mer (beroende på antagande) sett över en 25-årsperiod. Även med
Skogsstyrelsens betydligt mer optimistiska uppskattningar av storleken på det förbättrade
habitatet skulle kostnaderna bli mellan 4,2 och 23 gånger så stora som intäkterna. Alla andra
scenarion, med åtgärder i ytterligare anläggningar, innebär ännu sämre kostnads-nyttokvoter.

3.3

Potential för åtgärder i Ångermanäl ven

Genom beräkningar och antaganden kan effekter av olika åtgärder i Ångermanälven och
Faxälven analyseras och diskuteras. Vad gäller laxfisk är huvudfrågan om det går att återskapa en
naturligt reproducerande population i Ångermanälven.
Resultaten visar att det finns potential för att etablera en svag men troligen livskraftig population
med lax uppströms Sollefteå, i framför allt Hjälta gamla fåra. Åtgärder skulle innebära en fiskväg
förbi Sollefteå kraftstation, samt minimitappning i Hjälta. Exkluderat fiskvägen skulle årliga
kostnaderna motsvara ca 22 MSEK orsakat av produktionsbortfall i Hjälta, respektive 4 MSEK i
Sollefteå för lockvatten. Eventuellt skulle även Forsmo gamla fåra kunna nyttjas, men det är
osäkert om det går att etablera ett livskraftigt bestånd där. Med de mest fördelaktiga
antagandena ger den samhällsekonomiska analysen att kostnaderna skulle vara mellan 6 och 33
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gånger så stora som intäkterna för åtgärder i Hjälta och Forsmo. Baserat på resultaten från
populationsmodellen är förutsättningarna för att etablera havsöringsbestånd i samma områden
mycket små.
Ett annat alternativ är att prova förutsättningarna för att återskapa ett bestånd, utan större
investeringar, genom att köra upp leklax förbi hindren, som görs t.ex. i Klarälven. Kostnaderna för
att anlägga en fiskväg är dock relativt små jämfört med produktionsbortfallet orsakat av att spilla
vatten i fårorna, vilket gör ett sådant upplägg mindre motiverat.
Möjligheterna för åtgärder riktade mot havsvandrande fisk i ovanliggande kraftverk i Faxälven är
mycket små. Mindre arealer potentiella reproduktionsområden i kombination med dödlighet vid
passage av kraftverk gör att bara några 10-tal honor tar sig upp per år. Ramseles gamla fåra
skulle kunna erbjuda stora områden, men passage av fyra kraftverk gör det mycket svårt för ett
bestånd att etableras även om fiskvägar installeras, eftersom den sammanlagda
passageeffektiviteten blir låg,
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4

Mörrumsån

Mörrumsån rinner upp i sjön Vrången och passerar på sin väg söder ut sjöarna Madkroken,
Örken, Helgasjön, Salen och Åsnen, innan den mynnar i Pukavikbukten vid Mörrum, strax väster
om Karlshamn i Blekinge län. Med sina 175 kilometer avvattnar ån ett flackt avrinningsområde på
2
ca 3 300 km , varav ca 90% ligger i Kronobergs län (Figur 21). Medelvattenföringen vid
3
mynningen i Mörrum är knappt 30 m /s (Tabell 21).

Figur 21 Mörrumsåns avrinningsområde med berörda län (Skiss: Olofsson, H. 2009).
Tabell 21 Basfakta Mörrumsån.
Längd [km]
Avrinningsområde tot. [km2]
Medelvattenföring [m3/s]
Antal vattenkraftverk tot.
Vattenkraftproduktion tot. [GWh]

175
3360
27
24
97,2

Vattnet i Mörrumsån är påverkat av förorenade utsläpp och kalkas sedan början av 1980-talet.
Bland annat skogsbruket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden med en ökande utlakning
av humus till vattnet. Sedan 1960-talet har vattnets färgvärde ökat med ca 50 % i Mörrumsån
(Länsstyrelsen Kronobergs Län, 2013). Sjön Åsnen, norr om Granö kraftverk, fungerar dock som
en reningsbassäng och hjälper på så vis till att hålla den förhållandevis mycket goda
vattenkvalitén som, trots utsläpp, karaktäriserar vattendraget. Biflödena till huvudfåran är dock
betydligt surare och har ”naturligt” låg eller mycket låg alkanitet (Nydén och Johansson, 2010).
Mörrumsåns dalgång utgör riksintresse för både naturvården, friluftslivet och yrkesfisket. Detta
beror på en mycket artrik fauna samt på ett stort fiskeribiologiskt värde, avseende reproduktion
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av lax och havsöring. Hela Mörrumsån, från gränsen mellan Kronobergs och Blekinges län till
mynningen, utgör Natura 2000 område enligt EUs habitatdirektiv. Ett flertal naturreservat
återfinns längs vattendraget, bland annat Käringahejans naturreservat, som sträcker sig på båda
sidor av huvudfåran mellan Hemsjö och Ebbemåla, samt Åmma naturreservat vid Fridafors. Det
sistnämnda utgör även det Natura 2000-område. Mörrumsån anses ha högst naturvärde av
vattendragen i Blekinge, och klassificeras med ”Mycket högt naturvärde” baserat på en
bedömning med System Aqua (Nöbelin, 2008).

4.1

Bakgrund

4.1.1

Mörrumsån innan vattenkraften

Verksamheter

Vattnet i Mörrumsån har genom åren nyttjats till bl.a. flottning, mjöl- och sågkvarnar,
kraftindustri och fasta fisken. Järnvägens tillkomst år 1874, med en förbättrad kommunikation
som resultat, har haft stor betydelse för området kring Mörrumsån. Små samhällen och industrier
växte fram vid denna tid, Ebbemåla bruk är ett sådant exempel. Anläggningen, som har haft
industriell verksamhet mellan åren 1886-1967, står kvar än idag med inventarier och maskinell
utrustning.
I Mörrumsån har man bedrivit flottning sedan 1700-talet, och eventuellt ännu tidigare. På sina
platser kan man fortfarande finna spår av rensning av vattendragen (Torebrink, P. 2010)
Fiskbestånd och reproduktionsområden

Före utbyggnaden av vattenkraften har lax och öring vandrat från havet upp i Mörrumsån. I en
tidigare utredning om laxens och öringens historiska vandringsmöjligheter i Mörrumsån
(Nöbelin, F. 2004) lyfter man fram två källor som båda bekräftar att laxen tidigare vandrat ända
upp till sjön Åsnen. I boken Ålfiskena i Mörrumsån (1958) kan man läsa att laxen gick in i Åsnen,
upp till Huseby, innan första kraftverket byggdes i Fridafors år 1893. Vidare skriver Hans Lidman i
boken Lax i Mörrum (1962) ”att laxen av gammalt stannat i Åsnen”. I och med bygget av Fridafors
kraftverk, i slutet på 1800-talet, isolerades dock området uppströms kraftverket från nedre delen
av Mörrumsån. Den havsvandrande fisken, som tidigare observerats i Åsnen samt uppströms
Fridafors, försvann. År 1896 skriver Smålandsposten att laxen i Mörrumsån inte vandrar längre än
till Bjellernäs (Fridafors), vid länsgränsen till Blekinge- ”Ingen blanklax fångas ovanför därvarande
dammbyggnad, beroende på att denna alldeles stänga vägen för dess vandring”.
I ett limnologiskt kunskapsunderlag för sjön Åsnen, utgivet av Kronorbergs län (2013), uppges att
öringen ursprungligen kunnat vandra så långt som till Änghultasjön, uppströms det lilla
samhället Klavreström, norr om sjön Åsnen. Inventeringar av Åsnens biflöden har dock inte funnit
belägg för att lax eller havsöring förekommit uppströms Åsnen (Nöbelin, F. 2004).
I rapporten Provtappning i Mörrumsåns ursprungliga fåra vid Granö kraftverk (Sjöstrand, F. 2009)
finns uppgifter om lek- och uppväxtområden i Mörrumsån före vattenkraftens utbyggnad, främst
baserat på material som användes i Granömålet år 1950. Vid Granö ska det ha funnits en 1 300 m
lång forssträcka, och i nuvarande Granömagasinet en ca 1 700 m lång forssträcka, den senare är
numera överdämd. Enligt samma källa fanns mellan Granö och Fridafors forssträckor på totalt
600 m, vilka nu är rensade. Nedan Hemsjö ska 45 ha uppväxtområden ha funnits, och mellan
Hemsjö och Fridafors ca 20 ha.
Det historiska ålfisket i Mörrumsån nedströms Åsnen är välkänt. Längs med sträckan från Åsnens
utlopp vid Hackekvarn, ner till Slattesmåla strax nedströms Granö, finns uppgifter om åtminstone
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14 fasta ålfisken (s.k. Värmane), enligt ovan nämnda källa från 1958 (boken Ålfiskena i
Mörrumsån). Av de 14 fasta ålfiskena är det endast Blidingsholm, ca 1,5 mil norr om Granö
kraftstation, som är i bruk idag. Nöbelin (2004) sammanställer även uppgifter om den historiska
förekomsten av ål i Mörrumsån och redovisar i sin utredning uppgifter från förr, som styrker att
ålfisket i Mörrumsån pågått sedan lång tid. Exempelvis nämns att Havbältans värmane fanns
redan år 1498, och Uppvärman vid Hackekvarn fanns så tidigt som på 1300-talet. De goda
ålfiskena vid Hackekvarn och Havbältan omnämns redan i ett brev från Gustav Vasa till den
blivande konungen Erik XIV år 1585.
4.1.2

Mörrumsån idag

Vattenkraft

Inom vattensystemet Mörrumsån finns idag 24 vattenkraftverk, varav E.ON äger fyra, samtliga
belägna inom Blekinge och Kronobergs län (Kuhlin, L., 2013). De sju vattenkraftverk som denna
studie omfattas av ligger i den nedre delen av Mörrumsån, nedströms sjön Åsnen (Figur 23).Av
dessa sju kraftverk var det Fridafors nedre som byggdes först, i slutet av 1800-talet. Därefter
tillkom Hemsjö övre år 1906 och resterande kraftverk, så när som på Granö kraftstation, byggdes
i slutet av 1910-talet. Granö kraftstation, som står för den största årsproduktionen av de sju
kraftverken, är också den nyaste stationen och byggdes först i slutet på 50-talet. Kraftverken är
fördelade mellan kraftbolagen E.ON och Watten i Sverige, där E.ON äger stationerna i Marieberg,
Hemsjö Övre och Nedre, samt Granö och Watten i Sverige äger de två kraftverken i Fridafors. I
Ebbemåla, ca 3,5 km nedströms Fridafors nedre, ligger ett litet lågtryckskraftverket av första
generationen, Ebbamåla. Kraftverket ingår som industriminne i arbetslivsmuseet och
byggnadsminnesförklarades år 1996 (Randver, A., pers. komm.). Nedan är en sammanställning
över vattenkraftverken i nedre Mörrumsån (Tabell 22).
Tabell 22 Vattenkraftverk i nedre Mörrumsån, mellan Granö och Marieberg (Snygg,
U.,Tielman, J., 2004 och Randver, A., pers. komm.).
Kraftverk

Fallhöjd
[m]
18,5

Effekt
[MW]
8,8

Årsproduktion
[GWh]
31,5

7,3

1,2

7,5

Fridafors nedre

6

1,8

8,5

Ebbamåla

2

0,06

0,2

Hemsjö Övre

15

3,6

11,5
5

Granö
Fridafors övre

Hemsjö Nedre
Marieberg

Ägare

Drifttagning

E.ON

1959
1916

15,5

Watten i
Sverige AB
Watten i
Sverige AB
Privatperson
E.ON

1,8

10,4

E.ON

1917

0,9

3,2

E.ON

1918

1893
1920
1906

Av de aktuella kraftverken finns åfåror, med minimitappning av varierande storlek, i anslutning till
Granö, och Fridafors nedre, Hemsjö övre och Hemsjö nedre.
Mariebergs kraftstation är den första vattenkraftanläggningen i Mörrumsån, från Östersjön sett,
belägen ca 1 mil från mynningen. Kraftverket, som ägs av E.ON, ligger i utkanten av den lilla
orten Svängsta och har en fallhöjd på ca 5 m. En fiskväg i form av en slitstrappa har funnits sedan
länge, vilken är öppen under uppvandringssäsongen (Figur 22). Enligt Hans Olsson på
Kronolaxfisket är funktionen på fisktrappan dock nedsatt, vilket är särskilt tydligt vid lägre
3
vattenflöden. Vattenföringen i fisktrappan är 1 m /s f.o.m. april t.o.m. november. I samband med
utvandringen av smolt under våren spiller man hela vattenföringen under en femveckorsperiod.
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Figur 22 Fiskväg vid Mariebergs kraft-station
av typen slitstrappa (Foto: Fiskevårdsteknik i
Sverige AB, 2008).
En mil uppströms Marieberg ligger det första av Hemsjös två kraftverk som ägs av E.ON, Hemsjö
Nedre. Anläggningen är i relativt gott skick och har en fallhöjd på ca 11 m. År 2004 installerades
fiskväg av typen omlöp och det finns krav på minimitappning. I anslutning till kraftstationen finns
en gammal fåra, i vilken man spiller minst halva den tillgängliga turbinvattenföringen under fem
veckor i samband med smoltutvandringen.
Strax uppströms ligger Hemsjös andra vattenkraftanläggning, Hemsjö Övre. Kraftverket har en
fallhöjd på 15 m, en fiskväg av omlöpstyp (2004), samt krav på minimitappning. Även här spiller
man likt vid Hemsjö nedre, under perioden då man noterat den intensivaste utvandringen av
smolt.
Ytterligare uppströms, vid Ebbamåla bruk, återfinns det lilla minikraftverket Ebbamåla. Ca 20% av
medelvattenföringen går genom de två turbinerna som är i drift sedan 1920, då kraftverket fick
sitt nuvarande utseende. Allt i kraftverket utom elutrustningen är av Ebbamålas eget fabrikat.
Ebbamåla utgör inte ett vandringshinder för fisk, men vägbron utgör ett partiellt hinder. Därför
har ett omlöp anlagts på åns östra sida.
Ytterligare 3,5 km uppströms Ebbamåla, ca 30 km från mynningen, ligger det första definitiva
vandringshindret för fisk, Fridafors Nedre. Kraftstationen ägs av Watten i Sverige AB och har en
fallhöjd på 6 m. Här finns en ålyngelavledare med vilken man samlar upp uppströms vandrande
ålyngel, för att sedan släppa dem uppströms Granö kraftstation. Frivillig tappning sker vid
3
stationen, av 1,4 m /s.
Fridafors andra kraftverk, Fridafors Övre, ligger ca 1 km uppströms Fridafors Nedre med en
fallhöjd på ca 7 m. Stationen togs i drift 1893 och har samma ägare som Fridafors nedre.
Fridafors Övre är inte passerbart för fisk.
Slutligen återfinns Granö kraftverk, ca 2 km uppströms Fridafors Övre. Vid kraftverket finns en
gammal åfåra på ca 2,5 km. Både damm och kraftverk utgör definitiva vandringshinder och
anläggningen saknar fiskpassager. Däremot sker uppsamling av nedströms vandrande blankål
och uppsamlad ål transporteras sedan förbi nedströms hinder ut i havet. Anläggningen har krav
på minimitappning (50 l/s).
Uppströms Granö finns ett 15-tal mindre kraftverk i Mörrumsån med biflöden, som inte ingår i
denna utredning.

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

43 (74)

2014-09-12

Figur 23. Översiktskarta Mörrumsån.
Sjön Åsnens reglering styrs via en regleringsdamm, belägen i Hackekvarn vid sjöns södra utlopp.
Syftet med regleringen är att man ska bibehålla en viss vattennivå i Åsnen samtidigt som en
minimitappning ska kunna garanteras nedströms. Enligt regleringsbestämmelserna är
3
3
minimitappningen från sjön som lägst 7 m /s, under tiden 6 juli-15 oktober, och 9 m /s, under
tiden 16 oktober- 5 juli. Utöver minimitappningen sker s.k. klunkning under
3
uppvandringsperioden, då klunkar om 3 m /s släpps i den naturliga fåran under sammanlagt 25
dygn. Denna åtgärd ska underlätta för lax och öring i havet att hitta upp till sina lekplatser i ån
(Kronobergs län, 2013).
I början av 2014 beslutades efter domstolsförhandling att stationerna Fridafors Övre och Nedre
skall förses med fiskvägar, i form av omlöp, för upp- och nedströmspassage. Samtidigt
bestämdes att Granö gamla åfåra skall restaureras och en minimitappning skall släppas för att
möjliggöra reproduktion av lax och havsöring i fåran. Storleken på minimitappningen skall
bestämmas baserat på resultat av provtappning, som utförs efter att befintliga grunddammar
rivits ut.
Fiskbestånd

Mörrumsån, med mynning i Östersjön, anses utgöra södra Sveriges viktigaste laxälv. Nedre delen
av Mörrumsån innehar stora arealer lek- och uppväxtområden för havsvandrande fisk och är
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därmed viktig för beståndet av både lax och öring i Östersjön. ICES (International Council for the
Exploration of the Sea) presenterar årliga uppskattningar för naturlig smoltproduktionen i
Östersjön, som är uppdelad på 6 områden. Mörrumsån ingår tillsammans med Emån i område 4,
ibland benämnt Södra Östersjön.
Den totala naturliga smoltproduktionen i Östersjön uppskattades 2012 till ca 2,6 miljoner smolt. I
området Södra Östersjön beräknades produktionen till 57 000, varav Mörrumsån står för nästan
hela produktionen med 55 000 smolt. Sett till hela Östersjön beräknas alltså ca 2% av
smoltproduktionen ske i Mörrumsån. Mörrumsån hyser inhemska bestånd av följande fiskarter:
elritsa, färna, id, lax, sandkrypare, gers, öring, gädda, abborre, sik, löja, mört, abborre, bergsimpa,
lake, sutare, vimma (Nöbelin, 2008).
Enligt en tidigare utredning, där man samlat uppgifter om fiskbestånd från Hönshyltefjordens
fiskevårdsområdesförening, finns inga bestånd av lax och havsöring uppströms kraftverket
Fridafors nedre, eftersom verket sedan många år utgjort ett definitivt vandringshinder. De arter
som återfinns uppströms Fridafors är b.la. gös, abborre, gädda, lake och ål. Ål förekommer p.g.a.
de utsättningar som görs främst uppströms Granö kraftstation. Dessa består delvis av naturligt
invandrand ål från havet som samlats upp vid Fridafors nedre, men i synnerhet av importerad
och karantäniserad ål som köpts in av fiskevårdsområdena uppströms Granö.
I Mörrumsån finns idag känd förekomst av följande rödlistade arter:





Ål (akut hotad)
Tjockskalig målarmussla (starkt hotad)
Äkta målarmussla (nära hotad)
Flodpärlmussla (sårbar)

Utöver redan omnämnda åtgärder för att gynna ål (utsättningar, uppsamling och transport etc.)
görs åtgärder för att främja och öka kunskapen om musselpopulationer, t.ex. inom projektet Uno
Crassus (tjockskalig målarmussla) For Life, som drivs av Länsstyrelsen Blekinge.
I Mörrumsåns sätter man årligen ut både smolt och yngel av havsöring. Tillståndet för
utsättningar gäller endast nedre Mörrumsån, och det innefattar endast öring (Olsson, H., pers.
komm). De senaste årens utsättningar av öringsmolt (1-årig) har varierat mellan ca 5000–17 000
smolt. Dessa sätts ut i de södra delarna av ån, b.la. vid Kungsforsen vid Mörrum. Även så kallade
”överskottsyngel” sätts ut i några av de tillrinnande bäckarna, lite längre uppströms. De senaste
åren har man satt ut strax över 20 000 yngel, fördelade mellan b.la. Gängelbäcken, Hejarebäcken
(Blekinge län) och Bjällerbäcken (Kronobergs län).
Förekomsten av hybrider (korsning mellan lax och havsöring) är ett potentiellt genetiskt problem
i Mörrumsån. Hybridhanar (Figur 24) som parar sig med laxhonor medför en 100% dödlighet på
laxyngel. En genetisk kartläggning under 2013 visade dock att andelen hybrider bland vuxen lax
var lägre (ca 6%) än de ca 20 % som påvisats i pilotstudier (Palm et.al., 2013).
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Figur 24 Hybriden är en korsning mellan lax och
havsöring och med kännetecken från båda arterna
är den svår att särskilja från lax och öring (Foto:
Mörrums Kronolaxfiske, 2013).
Resultat från elfiske
Elfiskeresultat från nedre Mörrumsån finns från ett flertal lokaler, både i huvudfåran och i
biflöden. Sammanlagt har över 300 elfisken utförts under perioden 1985 – 2012, se Figur 25.
Elfiskeresultat, år 1985 – 2012. De högsta tätheterna laxyngel har uppmätts nedströms
Marieberg, men det är också på den sträckan det har fiskats flest gånger.

2

Figur 25. Elfiskeresultat, år 1985 – 2012. Yngeltätheter per 100 m vid respektive lokal.
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Resultat från fiskräknare
Sedan 2008 har fiskräknare funnits vid fiskvägarna i Marieberg och Hemsjö, och de bistår med
information om antalet fiskar som når upp till sträckorna uppströms respektive station. I Tabell
23 är resultaten för perioden 2008-2012 från de två fiskräknarna sammanställda. Artfördelningen
för laxfisk är 55 – 60 % lax och resten havsöring, övriga arter har inte tagits med i
sammanställningen.
Tabell 23. Resultat från fiskräknare, uppvandrande laxfisk vid Marieberg och Hemsjö
fiskvägar (Mörrums Kronolaxfiske, 2013).
År
2008
2009
2010
2011
2012

Marieberg
1718
1107
459
1051
2403

Hemsjö
954
1
558
293
372
2
364

En normalsäsong brukar ca 50 % av individerna som passerar Marieberg fortsätta uppströms och
även passera fiskvägen vid Hemsjö. Detta är en indikation på att det för närvarande finns ungefär
likvärdiga mängder områden med fungerande reproduktion av laxfisk på sträckan Marieberg –
Hemsjö som Hemsjö – Fridafors.
Strax nedströms Marieberg har en mobil smoltfälla fångat utvandrande smolt sedan 2009.
Genom att den infångade smolten sätts ut igen strax uppströms efter märkning, kan den totala
smoltproduktionen uppströms fällan uppskattas, se Tabell 24.
Tabell 24. Uppskattningar av smoltproduktion, utifrån smoltfångster i fälla vid Marieberg
(Bayesisk smoltskattning).
År
2010
2011
2012

Laxsmolt
4874
7919
6150

Öringsmolt
3526
5086
5517

Ett medelvärde på ca 6 300 laxsmolt/år ger att sträckan uppströms Marieberg står för drygt 10 %
av produktionen i Mörrumsån. Resultaten från skattningarna betraktas som oroväckande låga,
dock har man inte kunnat analysera anledning och bakgrund till detta ännu. Preliminära resultat
för 2013 ger dock betydligt högre siffor, ca 14 000 laxsmolt och knappt 10 000 öringssmolt.
(Palm, S., pers. komm.)
Om data från fiskräknare, smoltfälla, smoltuppskattningar och reproduktionsområden jämförs
blir produktionen oförklarligt liten uppströms Marieberg jämfört med sträckan nedströms, vilket
tyder på att uppvandringen inte fungerar i den utsträckning den skulle kunna göra. Sett enbart
till andelen gynnsamma biotopområden borde sträckan Marieberg – Fridafors kunna stå för en
produktion som utgör mer än hälften av den totala produktionen i Mörrumsån. Lägre tätheter
längre uppströms kan ha naturliga orsaker men utifrån tillgängligt material och kunskap är
produktionen uppströms Marieberg begränsad till omkring 10 % av den totala produktionen i
Mörrumsån. Det kan bero på att områdena inte ännu är tagna i anspråk eftersom det inte finns
en vandringsdrift att söka sig dit, men innan fiskvägarna byggdes sattes både yngel och lekfisk ut

1

Räkningen startade 27:e augusti, uppskattat antal för perioden innan.
Hemsjö kraftverk har varit avstängt p.g.a. reparationsarbeten, passage har därför varit möjlig
utan att fiskarna registrerats.
2
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på områdena, och efter mer än 10 år borde denna typ av problem ha överkommits. Tätheterna
från elfiskeresultat visar också en markant skillnad mellan de två områdena.
Reproduktionsområden

Länsstyrelsen i Kalmar län utförde under 2006 biotopkarteringar av hela Mörrumsåns huvudfåra
upp till länsgränsen, strax nedströms Fridafors Övre kraftverk (Tabell 25 samt Figur 26).
Karteringarna är gjorda enligt den s.k. Jönköpings-modellen och innehåller bland annat
bedömningar av sträckornas lämplighet som lek- och uppväxtområden för laxfisk. Karteringen
ger en god bild av uppväxtområden på sträckan från mynningen upp till länsgränsen, dock finns
inte samma typ av material från den del som ligger i Kronobergs län. Tidigare handlingar, från
bland annat tillståndsärenden för fiskvägarna i Hemsjö, redovisar ca 20 ha mellan Hemsjö och
Fridafors, samt 45 ha nedströms Hemsjö (Sjöstrand, P. 2009).
Utöver ovan nämnda underlag utfördes en tidigare kartering av nedre Mörrumsån 2004, på
uppdrag av Länsstyrelsen (Nöbelin, F. 2004). I denna framhålls bl.a. Bjällerbäcken, som mynnar
mellan de två kraftverken i Fridafors, som potentiellt reproduktionsområde för vandringsfisk.
Arealen potentiellt lekområde uppgick till ca 0,2 ha, vilket utgör ett marginellt tillskott. Så när
som på Bjällerbäcken saknas lämpliga laxfiskbiotoper mellan kraftverken i Fridafors, enligt
karteringen. Uppströms kraftverket Fridafors Övre lyfts gamla åfåran vid Granö kraftverk fram
som ett potentiellt stort reproduktionsområde för laxfisk. I material från vattenmålet inför Granös
utbyggnad finns uppgifter på forsande och lugnflytande sträckor. Utifrån dessa skattade
Sjöstrand (2009) den forsande arealen i fåran innan utbyggnad till 11 ha. Merparten av dessa (7
ha) skall ha funnits i sidofårorna vid Trötteholme.
I ett arbets-PM för Fiskeriverkets Utredningskontor (daterat 2011-05-21) analyserar Fredrik
Nöbelin och Arne Johlander resultaten från Länsstyrelsens biotopkartering 2006, tillsammans
med tidigare information relaterad till reproduktionsområden. Det konstateras att osäkerheter
finns p.g.a. av subjektivitet vid bedömning samt att sträckor har homogeniserats, men att
karteringen ger en förhållandevis god bild av omfattningen av reproduktionsområden i
Mörrumsån.
Biotoperna är indelade i klass 0 – 3 enligt nedan:
Klass 0: Inga reproduktionsområden
Klass 1: Möjliga reproduktionsområden
Klass 2: Tämligen bra reproduktionsområden
Klass 3: Bra reproduktionsområden
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Tabell 25. Reproduktionsområden i Mörrumsån [ha], sammanställt från Länsstyrelsens
kartering samt tidigare uppskattningar (Nöbelin, F., Johlander, A., 2011).
Sträcka

Havet –
Marieberg
Marierberg –
Hemsjö Nedre
Hemsjö Nedre
– Hemsjö Övre
Hemsjö Övre –
Fridafors
Fridafors Nedre
– Fridafors Övre
Granö gamla
fåra

Biotopklass
0

1

2

3

Tidigare
skattningar

27,1

7,6

12,9

9,6

22,5

28

21,7

4,0

6,7

0,4

7,1

18

4,5

0

2,2

0,2

2,4

0

37,6

9,0

9,0

16,6

25,6

18

Klass
2+3

Ej karterat

0,2
(Bjällerbäcken)

Ej karterat

Figur 26. Reproduktionsområden enligt biotopkartering 2006.
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Mörrumsån är sedan 2009 ett av tre svenska indexvattendrag för lax, och SLU arbetar för
närvarande med ytterligare kartering av reproduktionsområden, med syfte att koppla resultaten
till elfiskedata. Resultat från denna kartering finns ännu inte tillgänglig.

Reproduktionsområden och vandringshinder uppströms Granö
För områdena uppströms Granö har en inventering av reproduktionsområden och
vandringshinder gjorts av AkvaTerr Konsult (Nöbelin, 2004), på sträckan upp till Helgasjön.
Uppgifterna nedan är uteslutande baserade på karteringen från 2004 och har inte verifierats i fält.
Vattendrag påverkas av både naturliga processer och mänskliga aktiviteter och det är troligt att
flera förändringar skett under den 10-års period som gått sedan inventeringen gjordes.
För att vandringfisk skall kunna passera upp till Åsnen måste vandringshindret vid Hackekvarn
åtgärdas. Passagemöjlighet upp till Åsnen finns även i Ålshult kanal, men även där finns en
damm som utgör partiellt hinder. Angående tillgängliga lekområden i Åsnen uppger
Länsstyrelsen Kronobergslän (2013) följande angående öring:
”Öring är beroende av rinnande vatten och har speciella krav på bottensubstrat för att kunna
leka och föröka sig. Sådana områden förekommer mycket sparsamt i anslutning till Åsnen, i
Aggån nedströms Torsjön, i Heligeå mellan Salen och Helgasjön och strax nedströms Huseby.
Den kan inte föröka sig i sjön.”
Totalt fanns vid inventeringen 2004 potentiella reproduktionsområden i storleksordningen 1 – 3
ha men även ett stort antal vandringshinder som begränsar migration och åtkomst.
Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån uppgifterna från inventeringen:

För närvarande finns endast ca 0,02 ha tillgängligt uppströms Granö, eftersom
Hackekvarn/Ålshult hindrar passage in i Åsnen.

Om passage till Åsnen säkerställs finns ca 0,5 ha reproduktionsområden i Skyeån och i
huvudfåran nedströms Huseby.

Genom att åtgärda ytterligare ett par vandringshinder i t.ex. Helige Å, Mohedaån, och
Skyeån skulle teoretiskt några tiondels ha kunna göras tillgängliga. Möjligheterna för
detta måste studeras ytterligare.

Nedströmspassage

För att underlätta nedströmspassage vid smoltutvandringen stängs Mariebergs kraftverk av
under en femveckorsperiod, och hela vattenföringen spills i den ursprungliga åfåran. Samtidigt
spills vid Hemsjö Övre och Nedre hälften av den tillgängliga turbinvattenföringen. Denna åtgärd
bedöms ge en smoltöverlevnad vid nedströmspassage på 95% per kraftstation, baserat på
uppgifter i Montén, 1985.
Femveckorsperioden påbörjas när utvandringsaktivitet hos smolten noteras i slutet av april.
Utifrån smoltfällans fångster sammanställs andelen smolt som passerar under denna period,
vilket under åren 2009- 2012 varierat mellan 75 – 96% för lax, och 84 – 93% för öring.
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4.2

Resultat

Följande avsnitt presenterar resultaten för beräkningarna av passageförluster i Mörrumsån,
flödessimuleringen i Granö gamla fåra samt jämviktsmodellen för laxfisk.
4.2.1

Nedströmspassage

Följande avsnitt presenterar resultaten för beräkningarna av passageförluster i nedre Mörrumsån.
Beräkningarna är utförda för öringsmolt och resultatet visar både förväntad passagedödlighet
per kraftverk, samt förväntad ackumulerad passagedödlighet för samtliga kraftverk.
Beräkningarna gällande passageförluster av öringsmolt vid kraftverken baseras bl.a. på
stationsspecifik data enligt Tabell 26. Qmax representerar den specifika slukförmågan per turbin
vid respektive kraftstation.
Tabell 26 Stationsspecifika data för beräkningar av passagedödlighet för fisksmolt och ål.
Kraftstation

Intagsgaller *
Turbintyp
Antal
Qmax
[mm]
turbiner [m3/s]
Granö
18
Kaplan
2
25, 25
Fridafors övre
Francis
2
15, 10
Fridafors nedre
Kaplan
1
40
Ebbemåla
30
Francis
2
3
Hemsjö övre
22
Francis
4
7
Hemsjö nedre
50
Francis
1
20
Marieberg
20
Francis
3
12, 6, 6
* Beräkningar utförda med minsta spaltbredd vid stationer där uppgifter om intagsgaller av olika mått finns.

Eftersom man i vissa kraftverk i Mörrumsån spiller vatten under en femveckorsperiod varje år, för
att underlätta för nedströmsvandring, blir den faktiska passagedödligheten lägre än den som
beräknats m.h.a. modellen. I detta avsnitt redovisas den framräknade dödligheten vid passage
genom turbin, där hänsyn inte tagits till spill som sker under denna femveckorsperiod.

Öringsmolt

Förlustberäkningarna för öringsmolt är beräknade för att representera ett helt vandringsbestånd.
Till detta har storleksdata (Tabell 27) utnyttjats vilken har registrerats av fiskräknaren strax
nedströms Mariebergs kraftstation, baserat på åren 2009-2012 (Palm, S., pers. komm.).
Tabell 27 Storleksangivelse för smolt av havsöring från
Mörrumsåns övre del
Storleksangivelse öringsmolt
Medellängd
Standardavvikelse

[mm]
143
27

Resultaten, beräknade i procent, är sammanfattade i Figur 27 nedan. Enligt resultaten förväntas
passagedödligheten variera mellan 8 och 25 %, beroende på förutsättningarna vid respektive
kraftstation. Den genomsnittliga dödligheten för öringsmolt i nedre Mörrumsån är beräknad till
ca 20 %, med högst beräknad dödlighet vid stationerna Marieberg och Hemsjö övre (25%), och
lägst beräknad dödlighet vid Fridafors nedre (9%).
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20
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25
21

10
5
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25
18

9
5

0
Granö

Fridafors Fridafors Ebbemåla Hemsjö
övre
nedre
Övre

Hemsjö Marieberg
Nedre

Figur 27 Beräknade passageförluster [%] av öringsmolt i nedre Mörumsån. Blå staplar
markerar Kaplanturbiner, röda staplar representerar Francisturbiner.
Vid den lilla stationen i Ebbemåla bedöms andelen vatten som går vid sidan om turbiner vara av
den storleken att det har betydelse för resultatet av beräkningarna av passageförluster. Vid
3
Ebbemåla är utbyggnadsvattenföringen endast 6 m /s, vilket motsvarar ca 22% av
3
medelvattenföringen (medelvattenföring 27 m /s). Därigenom har resultatet för
passagedödligheten vid Ebbemåla korrigerats från beräknade 24% till ca 5 % (beräknad
passagedödlighet vid station multiplicerat med andelen vatten genom turbin).
Ackumulerad passagedödlighet
Utifrån resultatet i Figur 27 (samt korrigerat resultat för Ebbemåla kraftstation, se ovan) har den
ackumulerade passageförlusten sammanställts i Tabell 28. Detta ger en indikation om andelen
smolt som klarar passera samtliga verk, dock utan hänsyn till spill under våren.
Enligt beräkningarna förväntas ca 28% av smolten, som påbörjar sin nedvandring uppströms
Granö, klara passera samtliga hinder ner mot havet.
Tabell 28 Ackumulerad passagedödlighet av öringsmolt vid nedströms
vandring, nedre Mörrumsån.
Kraftverk

Beräknad
passagedödlighet [%]

Beräknad ackumulerad
passagedödlighet [%]

Granö

10
21
9
5
25
18
25

10
30
36
39
54
63
72

Fridafors övre
Fridafors nedre
Ebbemåla
Hemsjö övre
Hemsjö nedre
Marieberg

Resultaten ovan visar beräknad dödlighet i ett scenario där samtliga smolt passerar genom
turbinerna (förutom i Ebbemåla). Baserat på mätningar från smoltfällan nedströms Marieberg
passerar för närvarande 75 – 95% av smolten under den period då spill i naturfårorna sker, och
det är därmed bara en liten andel som går genom turbinerna.
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Med hjälp av resultat från smoltfällan i Marieberg kan tid och intensitet observeras för smoltens
nedströmsvandring. Av all smolt som under 2012 passerande Marieberg observerades ca 93 %
under spillperioden, under 2010-2012 har man observerat i medeltal ca 88 % av den totala
andelen passerande fiskar under spillperioden.
Det ger att i medeltal gör ca 82 % av smolten sin utvandring under spillperioden, med en total
sammanlagd överlevnad motsvarande 85 %. Det stämmer bra överens med det antagandet E.ON
tidigare gjort att i genomsnitt 95 % överlever vid varje enskild station, som ett resultat av spill för
utvandring.

4.2.2

Granö gamla fåra

Den gamla åfåran i Granö har simulerats med ett antal flöden, från motsvarande 5% av
produktionsvärdet till 150% av medellågvattenföringen. Samtliga simuleringar har utförts utifrån
antagandet om att spegeldammar och andra dämmen rivs ut, d.v.s. terrängmodellen har byggts
upp som om dammarna inte existerade.
Mätningar från provtappningar i Granö finns tillgängligt från två tillfällen, 2005 då förhållanden i
den nedersta sträckan mättes samt 2008 då sträckor utvalda från hela fåran mättes.
Vid provtappningen 2005 gjordes en bedömning av arealen lämplig laxfiskbiotop som uppkom
vid olika flöden, på sträckan från den nedersta dammen till mynningen. Vid den provtappning
som genomfördes 2008 bedömdes biotopklasser för 4 sträckor, totalt ca 600 av den gamla
3
åfårans 2 500 m. Sträckorna bedömdes vid 4 olika flödesscenarier, från 2,3 till 9,5 m /s (MLQ).
Sträckorna delades in i Biotopklass 0 till 3, enligt samma metodik som beskrevs i stycke 4.1.2
Både provtappningarna och flödessimuleringarna ger information om i vilken utsträckning fåran
kan fungera som reproduktionsområde, men metodiken skiljer sig avsevärt. Provtappningen är
baserad på heltäckande (inklusive bottenförhållanden) men subjektiva okulära bedömningar i
fält, medan simuleringen bara tar hänsyn till botten i form av tröghet (Mannings tal) och har helt
andra felkällor (upplösning i höjddata, fel vid laserscanning, dämmen, etc.).
I Figur 28 nedan visualiseras skillnaderna mellan resultat från provtappning och simulering i ett
av de uppmätta områdena (Ullspinneriet) från provtappningen 2008, en sträcka på 140 m.
Jämförelsen kan inte göras på hela åfåran eftersom provtappningen enbart mätte delar av
3
sträckan. Provtappningens resultat är även begränsade till 9,5 m /s (motsvarande MLQ) medan
simuleringen även visar högre flöden.
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Figur 28. Jämförelse av resultat från provtappningen och simuleringen i sträckan vid
Ullspinneriet, med olika villkor för reproduktionsområde/biotopklass. Heldragna linjer är
från provtappningen, streckade är resultat från simulering.
Simuleringen stämmer förhållandevis väl med mätningarna från provtappningen. Skillnaderna
mellan de olika biotopklasserna är något större i simuleringen, men det är en effekt av hur
klassindelningens gränser definieras. Provtappningen bör heller inte ses som en absolut sanning i
och med osäkerheter vid bedömning (se resonemang ovan). Baserat på simuleringarna visar
Figur 29 hur storleken på områden med goda förhållanden varierar med flödet.

Areal, m2

Simuleringsresultat, Granö gamla fåra
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-

Biotopklass 1
Biotopklass 2
Biotopklass 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 20
Flöde, m3/s
Figur 29. Resultat från simulering av flöden i Granö gamla fåra.
3

Resultaten visar att när flödet ökar i intervallet från 0 till ca 2 m /s sker en kraftig ökning av
3
vattentäckning samt arealer med rätt betingelser för reproduktion. Vid drygt 2 m /s finns en
brytpunkt, och därefter är ökningen svagare upp till ett flöde ungefär motsvarande 2/3 av
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medellågvattenföringen (ca 7 m /s). Vid ännu högre flöden fortsätter vattentäckningen och
hastighet att öka, men reproduktionsområden med goda betingelser minskar eftersom det blir
för stora djup och för stora vattenhastigheter. Kurvorna för de olika biotopklasserna följer
ungefär samma utveckling, vilket är naturligt eftersom ”mycket bra” områden (klass 3) är en
delmängd av t.ex. ”möjliga” områden (klass 1).
Utifrån simuleringen går det inte att uttala sig exakt om arealer som kan fungera som
reproduktionsområden, dels saknas information om bottensubstrat och dels finns osäkerheter i
modellen. Det går dock med större säkerhet att jämföra olika flöden, och oavsett vilket av
alternativen som väljs för djup och vattenhastighet visar Figur 29 att skillnaden i resulterande
3
3
goda reproduktionsområden mellan 2,3 m /s och 7 m /s är begränsad till 10-15%.
3

Från detta dras slutsatsen att vid 2,3 m /s nås goda förhållanden för reproduktion i fåran (med
avseende på hydrauliska förhållanden), ca 3,2 ha motsvarande biotopklass 3 och ca 2,5 ha
3
biotopklass 2. En ökning till ca 7 m /s, ger ca 0,8 ha ytterligare klass 3, och 2 ha ytterligare
klass 2. Dessa resultat stämmer väl överens med de provtappningar som utförts på delsträckor av
fåran.
Samtliga resultat ovan gäller enbart hydrauliska parametrar, vattenhastighet och djup.
Bottensubstrat, som också är en förutsättning för att ett område skall fungera som
reproduktionsområde, har inte kunnat hanteras i modellen. Resultaten är därför ett maxvärde för
vad som är hydrauliskt möjligt om rätt bottensubstrat finns tillgängligt.

4.2.3

Populationsmodell laxfisk

Jämviktsmodellen appliceras med resultaten från nedströmspassage samt reproduktionsområden
i Granö gamla fåra. Yngeltätheter har hämtats från elfiskeregistret, med separata värden för
områden Marieberg – Hemsjö, samt uppströms Hemsjö. Tätheten uppströms Hemsjö antas även
gälla för Granö, i ett scenario där fiskvägar byggs förbi Fridafors. Tätheterna är beräknade som
ett medelvärde av det högsta värdet från varje elfiskelokal inom respektive område.
I jämviktsmodellen kan en mängd scenarier ställas upp, med olika värden på effektivitet och
storlek på reproduktionsområden och minimitappning. De värden som har använts i
huvudscenariot, bestående av att fiskvägar byggs förbi Fridafors samt en minimitappning i
Granö, redovisas i Tabell 29 nedan.
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Tabell 29. Indata populationsmodell för Mörrumsån.
Variabel
Konstanter (gemensamma för hela vattensystemet)
Överlevnad
0,7
0+
Fekunditet
9940
P(lekSmoltLekfiskMax yngel- Max yngel- Repr.omr.
mognad)
passage
passage
täthet lax
täthet
uppströms
2
2
/m
öring /m
(ha)
Marieberg
0,0080
0,95
0,6 – 0,9
1,26
0,22
7,1
Hemsjö
0,0079
0,95
0,6 – 0,9
1,26
0,22
2,4
Nedre
Hemsjö
0,0079
0,95
0,6 – 0,9
1,26
0,22
25,6
Övre
Fridafors
0,0078
0,91
0,6 – 0,9
1,26
0,22
0,2*
Nedre
Fridafors
0,0078
0,79
0,6 – 0,9
1,26
0,22
5,5 – 7**
Övre
*) Avser Bjällerbäcken, som mynnar mellan kraftverken.
**) Inkluderar habitatklass 2 och 3 enligt flödessimulering. Maxvärde, som inte tar hänsyn till
bottensubstrat.
I stycke 4.1 ovan gavs bakgrunden till antagandet om 95 % överlevnad vid nedströmspassage,
baserat på det spill som sker i fåran under en 5-veckorsperiod. Om smolt måste passera
turbinerna i Fridafors Övre och Nedre är blir överlevnaden ca 0,79 (Fridafors Övre) och 0,91
(Fridafors Nedre) enligt modellberäkningar.
Modellen beräknar inte smoltproduktion eftersom smolt är ett mellanled från 0+ till lekfisk.
Smoltproduktionen som uppstår vid jämvikt går att beräkna genom att parametrisera den
underliggande rekryteringsfunktionen (se stycke 2.3), vilket inte har gjorts för denna studie,
istället redovisas antalet återvändande honor.
Utöver detta scenario har följande scenarier beräknats, med ovanstående värden justerade för
respektive situation:

Nuvarande förhållanden, ingen passage förbi Fridafors.
3

Fiskvägar i Fridafors och Granö + minimitappning i Granö 2,3 m /s
3

Fiskvägar i Fridafors och Granö + minimitappning i Granö 9,5 m /s

Utrivning av Mariebergs kraftstation, med fiskvägar i Fridafors och Granö, samt
3
minimitappning i Granö 2,3 m /s.
Vid utrivning av Marieberg skulle ett vandringshinder försvinna, och idag överdämda områden
uppströms dammen ombildas till strömmande sektioner, d.v.s. potentiella
reproduktionsområden. Vid biotopkarteringen identifierades en ca 3 km lång sträcka
lugnflytande vatten uppströms dammen. Uppströms denna sträcka finns strömmande vatten
med lekområden i biotopklass 2. Bredden på sträckan är som minst 30 m, och vi bedömer att
reproduktionsområden motsvarande 5 -7 ha skulle kunna återskapas. Fria vandringsvägar skapas
förbi Marieberg, dessutom skulle sannolikt predationsförlusterna bli lägre då lugnflytande partier
försvinner. Som en bieffekt skapas förutsättningar för ett sportfiske efter laxfisk inne i tätorten.
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Tabell 30. Resultat populationsmodell för lax, Mörrumsån. Återvändande honor till
respektive sektion, med spann för genomsnittlig fiskvägspassage för uppvandring från 0,6
till 0,9 per station.
Delsträcka

Marieberg –
Hemsjö N
Hemsjö N –
Hemsjön Ö
Hemsjö Ö –
Fridafors N
Fridafors N –
Fridafors Ö
Fridafors Ö –
Granö
Uppströms
Granö
Totalt

Nuvarande
scenario

Fiskvägar i
Fridafors &
Granö +
mintappning,
3
2,3 m /s

Fiskvägar i
Fridafors &
Granö +
mintappning
3
9,5 m /s

Utrivning Marieberg +
fiskvägar Fridafors och
Granö + mintappning
3
2,3 m /s

191 -293

191 -293

191 -293

740 - 862

34 -83

34 -83

34 -83

64 - 98

190 - 750

190 – 750

190 – 750

368 – 885

-

0–4

0–4

0-5

-

3 – 67

3 – 75

10 – 79

-

0-6

0-6

0-8

415 - 1126

418 – 1203

418 - 1211

1182 – 1937

Tabell 31. Resultat populationsmodell för öring, Mörrumsån. Återvändande honor till
respektive sektion, med spann för genomsnittlig fiskvägspassage för uppvandring från 0,6
till 0,9 per station.
Vandringshinder

Marieberg –
Hemsjö N
Hemsjö N –
Hemsjön Ö
Hemsjö Ö –
Fridafors N
Fridafors N –
Fridafors Ö
Fridafors Ö –
Granö
Uppströms
Granö
Totalt

Nuvarande
scenario

Fiskvägar i
Fridafors &
Granö +
mintappning,
3
2,3 m /s

Fiskvägar i
Fridafors &
Granö +
mintappning
3
9,5 m /s

Utrivning Marieberg +
fiskvägar Fridafors
och Granö +
3
mintappning 2,3 m /s

33 - 51

33 - 51

33 - 51

129 – 150

6 – 14

6 - 14

6 - 14

11-17

33 -131

33 -131

33 -131

64-154

-

0

0

0-1

-

1 - 20

1- 22

2-21

-

0–1

0-1

0-1

72 - 196

73 – 217

73 – 219

207 – 344

Resultat från jämviktsmodellen, nuvarande situation, kan jämföras med data från existerande
fiskräknare vid Marieberg och Hemsjö. Variationen mellan år är förhållandevis stor, men generellt
stämmer modellens resultat väl överrens med fiskräknarna. I Marieberg registreras t.ex. normalt
ett antal individer i spannet 1 000 - 2 000 per år (se stycke 4.1.2).

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

2014-09-12
I tabellerna ovan redovisas resultat för de två föreslagna tappningarna i Granö gamla fåra,
3
3
2,3 m /s (E.ONs förslag) samt 9,5 m /s (MLQ). Utifrån flödessimuleringen är dock det (ur strikt
3
ekologiskt synpunkt, bortsett från produktionsekonomi) optimala flödet ca 7 m /s, eftersom
3
flödesförhållandena börjar bli för turbulenta vid flöden över 7 m /s, se stycke 4.2. Antalet
3
återvändande honor i Granö med 7 m /s skulle vara upp till 82 för lax och 23 för öring, med
antagande om genomsnittlig uppströmspassage 0,9. Med lägre passageeffektivitet blir skillnaden
mellan de olika tappningarna mindre.
Modellen tar inte hänsyn till att lekfisk som inte lyckas ta sig förbi ett vandringshinder vid
uppvandring blir kvar i nedströmsliggande områden och, förutsatt att lekområden finns
tillgängliga där, kan bidra till beståndet nedströms aktuellt vandringshinder. Det gör att
resultaten för sträckorna upp till sista vandringshinder kan bli något underskattade, men
resultaten för Granö påverkas inte av detta. Det skall också noteras att mängden
reproduktionsområden på sträckorna upp till Granö är baserade på karteringar där både
flödesförhållanden och bottensubstrat bedömts, medan det i Granö bygger på simuleringar där
enbart flödesförhållanden har kunnat utvärderas. Resultaten i Granö är därför ett maxvärde, med
antagande om rätt bottensubstrat på hela arealen.
Resultaten påverkas bland annat av fiskvägarnas effektivitet. Med 90 % passageeffektivitet för
leklax, vilket används i det högre scenariot i tabellerna ovan kommer i genomsnitt 67 - 82
3
3
laxhonor (med 2,3 m /s respektive 7 m /s) ta sig upp hela vägen till Granö gamla fåra, vilket bör
vara tillräckligt för att etablera ett stabilt bestånd. Om man istället gör antagandet 80 % passageeffektivitet för varje kraftstation halveras antalet återvändande honor, och förutsättningarna för
ett livskraftigt bestånd blir små. Ett sådant antagande gör också att en utrivning får en, relativt
övriga åtgärder, större effekt.
Baserat på modellens resultat är förutsättningarna för att etablera ett bestånd av lax eller
havsöring uppströms Granö mycket små, eller till och med obefintliga. Antalet vandringshinder
är för stort, och potentiella lekområden för små. För havsöring är resultatet detsamma för Granö
gamla fåra, antalet återvändande lekfisk är för litet för att etablera ett bestånd, även om mycket
höga passageeffektiviteter skulle kunna uppnås.
Totalt sett skulle en utrivning av Marieberg innebära en betydligt större effekt på laxbeståndet i
Mörrumsån, baserat på populationsmodellen. Resultaten visar också att isolerat för beståndet
uppströms Fridafors (i Granö gamla fåra) ger det en större effekt med en mindre tappning (t.ex.
3
3
2,3 m /s) och utrivning av Marieberg, jämfört med att öka tappningen till 7 eller 9,5 m /s.
Fiskvägar i Fridafors i kombination med minimitappning i Granö kommer inte kunna innebära en
effekt på laxfiskbeståndet (räknat i antal) i samma storleksordning som fiskvägarna vid Hemsjö
gjorde. Storleken på de nya reproduktionsområden som kan göras tillgängliga är avsevärt
mindre) än på sträckan Hemsjö - Fridafors, och passage av ytterligare två fiskvägar gör att de är
svårare att nå.

4.2.4

Känslighetsanalys

Effekten av fiskvägar i Fridafors och minimitappning i Granö har studerats utifrån olika scenarier
på fiskvägarnas effektivitet (attraktion + passage) och arealen reproduktionsområden som kan
skapas i Granö gamla fåra.
Utifrån flödessimuleringarna skulle det vara möjligt att skapa som mest ca 4 ha goda områden,
men beroende på hur mycket vatten som spills kan arealen bli mindre. Flödessimuleringen har
också osäkerhetskällor, och därför visas hur effekten påverkas i spannet 1 – 6 ha, av en
genomsnittlig fiskvägseffektivitet på 0,5 – 0,95 i Figur 30 nedan. Enligt flödessimuleringarna går

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

58 (74)

2014-09-12
det att som mest återskapa ca 4 ha goda reproduktionsområden, nedan visas upp till 6 ha för att
teoretiskt hantera osäkerheter i modellen.

Figur 30. Utslag på effekt (återvändande laxhonor) i Granö gamla fåra, beroende på
passageeffektivitet och areal goda reproduktionsområden.
Figuren visar att passageeffektiviteten får mycket stort utslag på effekten i form av återvändande
lekfisk, och att en hög genomsnittlig effektivitet är nödvändig för att kunna etablera ett
laxbestånd i Granö gamla fåra. Om passageeffektiviteten ligger runt 0,7 spelar det ingen roll om
3 eller 6 ha kan återskapas, förutsättningarna förstörs av ineffektiv passage av 5 hinder.
Figur 30 behandlar enbart variation i uppströmspassage, med ett antagande om 0,95 vid
nedströmspassage. Motsvarande utslag fås vid varierande överlevnad vid nedströmspassage,
med den skillnaden att förlust vid nedströmspassage orsakar dödlighet av smolt, medan
ineffektiv uppströmspassage leder till att lekfisk blir kvar i nedströmsliggande sträckor, enligt
diskussion ovan i stycke 4.3.

4.2.5

Fiskväg vid Granö

Genom att installera en fiskväg vid Granö i kombination med minimitappning i gamla åfåran
skulle passage från havet och vidare uppströms möjliggöras. För att nå upp i Åsnens sjösystem
måste även vandringshindret vid Hackekvarn åtgärdas. Nedströms Hackekvarn finns mycket
begränsade reproduktionsområden, endast ca 0,02 ha.
För att nå upp till Åsnen krävs passage av totalt 7 vandringshinder. Enligt inventeringen 2004
finns i Åsnens system knappt 0,5 ha lämpliga områden, utspritt över ett stort sjösystem. Om fler
vandringshinder åtgärdas, finns det även potentiella områden längre uppströms.
Om populationsmodellen appliceras med dessa förutsättningar, och med antagandet att samma
tätheter kan användas i sjösystemet som i åfåran, blir resultatet att i genomsnitt ett 0 – 7 honor
skulle ta sig upp till Åsnen, beroende på fiskvägarnas effektivitet.
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För att nå ett stabilt laxbestånd, med förutsättningar för att fortleva, skulle fungerande
reproduktionsområden i storleksordningen 5 ha krävas, vilket är långt utöver vad som finns,
baserat på tillgängligt kunskapsunderlag.
4.2.6

Biotopförbättrande åtgärder

I Granö gamla åfåra finns potential för biotopvård och återställning, åtgärder som delvis är en
förutsättning för att sträckan ska fungera som reproduktionsområde i så stor utsträckning som
möjligt.
Utrivning av grunddammar

Längs med gamla fåran i Granö finns 6 st. grunddammar, som anlades utifrån Vattendomstolens
föreskrifter för att trygga ålens nedgång i åfåran. Därför är de tidigare strömsträckorna, med
några få undantag, överdämda. För att fåran skall återgå till naturliga förhållanden med en
minimitappning och fungera som reproduktionsområde bör dammarna rivas ut.
Dammarna bedöms ej ha kulturhistoriska värden. Spår av kvarndrift finns i de nedre delarna, men
denna är ej knuten till de aktuella dammarna utan till äldre dammkonstruktioner som det enbart
finns spår kvar av.
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Figur 31. Karta över Granö gamla fåra med grunddammarna utmärkta.
Återställning nedre sträckan/mynningen

På den nedersta sträckan av Granö gamla fåra har omfattande utfyllnader gjorts, vilket gjort att
fåran är betydligt smalare idag än innan utbyggnaden. Bredden vid sammanflödet med
kraftverksfåran var tidigare upp mot 100 m, jämfört med dagens ca 15. Den nedre delen av det
tidigare kvarndämmet och den långsmala ön är helt övertäckta, och längs med vägen inne på
nuvarande skjutbanan har utfyllnader gjorts.
Om syftet enbart vore en återställning av ursprungliga förhållanden skulle en breddning av
mynningen kunna göras, men hänsyn måste tas till att uppvandrande fisk ska hitta in i fåran, och
att majoriteten av flödet kommer från kraftverkets utloppskanal. Därför bör flödet från gamla
fåran koncentreras, och en smal mynning bibehållas. Vinkeln vid sammanflödet bör dock
modifieras så att den blir så liten som möjligt för att bättre attrahera lax som söker följa
huvudfåran.
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Figur 32. Område i nedersta sträckan av gamla fåran som bedöms kunna återställas genom
biotopvård, med bibehållen koncentration av utflödet för att nå så god
attraktionseffektivitet som möjligt. Sträckan visar områden som kan utgöra goda
reproduktionsområden, baserat på flödessimuleringens resultat.
Strax nedströms den nedersta grunddammen finns rester av ett gammalt kvarndämme uppbyggt
av natursten som löpt snett längs ån. Resten av dämmet bör rivas ut i samband med
restaureringen, så att ingen indämning av ovanliggande sträcka sker och fallhöjden fördelas
jämnare. Dämmet är ej klassat som fornminne.
En hydraulisk flödessimulering har gjorts över sträckan med modifierad topografi. Den våta
arealen skulle kunna ökas med knappt 0,3 ha varav ca 0,13 ha skulle ha goda förutsättningar som
3
reproduktionsområde vid en minimitappning på 2,3 – 7 m /s. Det innebär en ökning av goda
områden i gamla fåran med ca 3 %.
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Återställning vid Ullspinneriet

Nedströms Damm 2 har en kanalisering gjorts, sannolikt för att förse någon form av drivhjul med
vatten. Upprensade block ligger längs sidorna, och kanalen gör att vattentäckningen vid lägre
flöden inte når upp till de områden som tidigare var gammal åbotten. Vid provtappning 2008 var
3
det bara vid 9,5 m /s som vattnet nådde över kanalens kanter.
Återställning bör ske genom att kanalfåran fylls igen och block läggs ut för att nivåerna på
uppströmssidan skall stiga, och vatten därmed leds in i en bredare åfåra. På delar av området
kompletteras block och sten med lekgrus. Rester av en andra, mindre kanal finns enligt Sjöstrand
(2009) längs den högra sidan, denna kunde dock inte identifieras vid fältbesök.
Åtgärder innebär viss omflyttning av massor, block, och återställning av lekbottnar. Området är
på totalt ca 0,4 ha men mer omfattande återställning krävs enbart på ett område om ca 0,2 ha.

4.2.7

Effekter på ål och andra rödlistade arter

De ovan studerade åtgärderna i Granö/Fridafors skulle i sig inte påverka ålbeståndet i
Mörrumsån märkbart. Om fiskvägar installeras i Fridafors kan uppströmsvandrande ålyngel ta sig
hela vägen upp till dammen vid Granö, jämfört med dagens situation då uppsamling för
transport vidare uppströms sker vid Fridafors Nedre. Ytterligare uppväxtlokaler tillgängliggörs
dock inte, och utvandringsmöjligheter påverkas inte.
Scenariot utrivning av Marieberg skulle sannolikt inte påverka ålbeståndet nämnvärt. Ål kan
passera Marieberg genom ålyngelledaren och som art har den inte lika bråttom vid
uppvandringen som laxfisk. En utrivning skulle möjliggöra uppvandring, uppväxt och utvandring
utan artificiella hinder upp till Hemsjö, men på den sträckan finns i princip inga sjöar som kan
utgöra uppväxtlokal. Ålen söker sig längre upp i systemet, och effekten av riva ut dammen vid
Marieberg blir därför marginell.
Flodpärlmusslan gynnas av ett starkare och mer utbrett öringbestånd, eftersom öring agerar
värdfisk till musslan i larvstadiet. Om ett öringbestånd etableras i Granö gamla åfåra finns det
goda möjligheter att det leder till utökat spridning av larver, och därmed förbättrad
reproduktion, men baserat på denna studies resultat är det osannolikt att ett öringsbestånd
kommer att kunna etableras i fåran. Mer detaljerad bedömning av betydelsen för
flodpärlmusslan kräver ytterligare kunskap om beståndets utbredning och status idag.
Även den tjockskaliga målarmusslan, och äkta målarmusslan gynnas generellt av ökad
konnektivitet. Värdfisk i detta fall är dock i huvudsak andra arter, främst elritsa och färna. Även
öring kan fungera som värdfisk, dock med betydligt lägre överlevnad (Naturvårdsverket, 2006).
Studerade åtgärders effekter på dessa arter är sannolikt ingen, eller mycket liten, eftersom
värdarter inte kommer att påverkas nämnvärt.
Utöver akvatiska arter finns mindre populationer av den rödlistade fågeln kungsfiskare, och
sannolikt flera fladdermusarter utmed ån. Dessa påverkas inte av åtgärder diskuterade i denna
studie.
4.2.8

Företagsekonomiska kostnader och utebliven kraftproduktion

Genom att säkra ett visst flöde och en ständigt vattenförande fåra vid Granö bedöms
sannolikheten hög för att fisk åter igen ska söka sig upp i fåran, samt utnyttja området för lek
och reproduktion.
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Utifrån resultatet av flödessimuleringarna (4.2.2) dras slutsatsen att vid 2,3 m /s nås goda
förhållanden för reproduktion) i fåran (med avseende på hydrauliska förhållanden), ca 3,2 ha
3
motsvarande biotopklass 3 och ca 2,5 ha biotopklass 2. En ökning till ca 7 m /s, ger ca 0,8 ha
ytterligare klass 3, och 2 ha ytterligare klass 2.
3

Vid flöden högre än 7 m /s fortsätter vattentäckningen och vattenhastighet att öka i fåran, men
reproduktionsområden med goda betingelser minskar eftersom det blir för stora vattendjup och
för stora vattenhastigheter.

Figur 33. Kraftbortfall i GWh per år och effekt som i genomsnitt återvändande laxhonor
uppströms Fridafors per år av olika minimitappningar. Antagande om genomsnittlig
passageeffektivitet på 0,9 för uppvandring.
Ett bestånd vars storlek är på gränsen till livskraftigt tål heller inget fisketryck, och det är därför
osannolikt att åtgärderna skulle kunna resultera i sportfiske-upptag på sträckan uppströms
Fridafors. Fiske med återutsättning skulle hypotetiskt vara möjlig, med flera begränsningar. Enligt
nuvarande regler sker inget fiske efter 30: e september för att freda fisk under lekperioden.
Passage av 5 vandringshinder fördröjer uppvandrande fisk, och fiskeperioden skulle därför bli
mycket kort uppströms Fridafors. På sträckan Fridafors upp till Granö gamla fåras mynning finns
inte passande lokaler för fiske och säkerhetsskäl begränsar fisket längs gamla fåran, eftersom
dammluckorna kan behöva öppnas med snabbt ökat flöde som följd. Värdet av ett hypotetiskt
fiske hanteras i den samhällsekonomiska kostnad-nyttoanalysen nedan.
Enligt tidigare diskussion erhålls goda resultat gällande reproduktionsområden vid ett flöde på
3
2,3 m /s. En minimitappning av den storleken beräknas medföra ett årligt produktionsbortfall av
förnybar elkraft på 3,5 GWh motsvarande ett årligt intäktsbortfall på 1,6 MSEK per år vid ett
3
elpris på 45 öre. En tappning på 9,5 m /s, skulle motsvara ett bortfall på ca 14,6 GWh/år, eller ca
6,6 MSEK/år.
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Tabell 32. Sammanställning kraftbortfall vid minimitappning i Granö, inklusive spill som
ett resultat av att vattenföringen är för liten för att starta turbin i kraftstationen.
Minimivattenföring
3
(m /s)
0
2,3
7
9,5

Timmar per år med
flöde under
turbinvattenföring
184
377
1 891
2 380

Totalt kraftbortfall
(MWh/år) med
mintappning
140
3 540
11 080
14 600

En utrivning av Marieberg skulle, utöver kostnader för återställning och utrivning, innebära ett
produktionsbortfall motsvarande hela kraftstationens kapacitet på 3,2 GWh eller ca 1,4 MSEK per
år. Från detta skall driftskostnader avräknas eftersom drift och underhåll inte kommer vara
nödvändigt efter en utrivning. Kostnder för utrivning och återställninng vid dammen tillkommer,
grovt uppskattat till ca 10 MSEK.

Återställning vid
mynning
Återställning
Ullspinneriet

Effekt

-

2,0

-

-

0,5

-

-

0,15

-

7-8

0,2

Enstaka individer passerar.

-

1,6
6,6
1,6 –
6,6

Svagt men varaktigt bestånd kan
etableras i gamla fåran, förutsatt att
uppvandring fungerar.

Fiskväg
Omlöp Granö
Minimitappning
3
Stationärt 2,3 m /s
3
Stationärt 9,5 m /s
Differentierad
tappning

Årlig kostnad
(MSEK)

Prod. bortfall
(GWh)

Åtgärder
Biotopvård
Utrivning dammar

Anläggningskostnad (MSEK)

Tabell 33. Kostnader och nytta av olika alternativ för åtgärder vid Granö. Åtgärder vid
längre nedströmsliggande stationer inkluderas inte.

3,5
14,6
3,5 –
14,6

Strömmande vatten i åfåran.
Förutsättning för minimitappning.
Mer naturliga förhållanden. Ca 0,13
2
m ytterligare reproduktionsområden.
2
Mer naturliga förhållanden. Ca 0,1 m
ytterligare reproduktionsområden.

Totalt skulle åtgärder bestående av biotopvårdsåtgärder, en fiskväg, samt minimitappning
motsvara en anläggningskostnad av 9 – 11 MSEK, och en årlig kostnad, bestående av underhåll
och produktionsbortfall, motsvarande ca 2 – 7 MSEK.

4.2.9

Samhällsekonomiska kostnader och nyttor

Givet att de billigaste alternativen väljs för fiskvägar i Fridafors skulle de samlade investeringsoch anläggningskostnaderna nedströms Granö uppgå till ca 27,6 miljoner kronor. Av detta skulle
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kostnader i de två kraftverken i Fridafors stå för ca 25 miljoner kronor. Till detta skulle tillkomma
årliga driftskostnader till ett nuvärde av 7,8 miljoner kronor samt produktionsbortfall som
värderas samhällsekonomiskt till ett nuvärde av mellan 5,9 och 9,9 miljoner kronor.
Tabell 34. Samhällsekonomiska kostnader, exklusive minimitappning Granö (ges separat i
Tabell 35 nedan).
Engångsbelopp
(MSEK)

Åtgärd

Årligt
belopp
(MSEK)

Årligt
kraftbortfall
(MWh)

Fiskväg, Fridafors Övre ("paket 2")
Investeringskostnad

12,58

Årligt produktionsbortfall

412

Årlig driftskostnad

0,24

Fiskväg, Fridafors Nedre ("paket 1")
Investeringskostnad

12,35

Årligt produktionsbortfall

628

Årlig driftskostnad

0,23

Biotopvårdande åtgärder vid Granö
Utrivning dammar

2

Återställning vid mynning

0,5

Återställning Ullspinneriet

0,15

Netto samhällsekonomiskt nuvärde, Mkr
Totalt nuvärde kostnader, Mkr

-27,58

-7,81

-5,83
till -9,77

-41,22 till -45,17

Samhällsekonomiska intäkter och förluster av olika nivåer på en potentiell minimitappning
redovisas i Tabell 35. I tabellen används ett antagande motsvarande det högre alternativet för
genomsnittlig fiskvägseffektivitet, 90%, vilket kan anses vara bästa möjliga scenario. Se stycke
2.3.1.

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

2014-09-12

67 (74)

Minimitappning Granö,
3
m /s

Årligt produktionsbortfall,
MWh

Kostnad
produktionsbortfall,
prisscenario 1, nuvärde 25
år, Mkr

Kostnad
produktionsbortfall,
prisscenario 2, nuvärde 25
år, Mkr

Förbättrad återvandring
(både honor och hanar)

Värde av förbättrat fiske,
nuvärde 25 år, Mkr

Värde av förbättrad
återvandring, lägre
Scenario, Mkr

Värde av förbättrad
återvandring, högre
scenario, Mkr

Tabell 35. Samhällsekonomiska effekter av minitappning i Granö.

1

1 534

-8,7

-14,5

109

0,1

15,3

33,7

2

3 110

-17,6

-29,4

144

0,2

20,1

44,4

3

4 896

-27,7

-46,4

160

0,2

22,4

49,4

4

6 682

-37,8

-63,3

169

0,2

23,7

52,2

5

8 114

-45,9

-76,8

178

0,2

24,9

55,1

6

9 645

-54,5

-91,3

182

0,2

25,5

56,2

7

11 076

-62,6

-104,9

184

0,2

25,7

56,7

8

12 458

-70,4

-118,0

184

0,2

25,7

56,7

9

13 884

-78,5

-131,5

180

0,2

25,2

55,6

10

15 316

-86,6

-145,0

173

0,2

24,2

53,4

Detta innebär att de sammanlagda samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna för olika
minimitappningsnivåer, inklusive åtgärder nedströms, blir som angivna i Figur 34. I och med att
det råder stor osäkerhet både om det framtida elpriset och om bevarandevärdet av vildlax blir
spannen för både kostnader och intäkter stora. Även med det lägre prisscenariot och den högre
bevarandevärderingen är dock kostnaden större än intäkten för alla tappningsnivåer; som lägst
3
(vid en tappning om cirka 2 m /s) är den totala samhällsekonomiska nettoförlusten kring 14
miljoner kronor.
I denna analys räknas kostnader för anläggning av fiskvägar i Fridafors in. Även om ett beslut har
fattats om anläggning, har arbetet ännu inte påbörjats och kostnaden för fiskvägarna inte burits.
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Figur 34. Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av minitappning och åtgärder
nedströms Granö.
I och med att en fiskväg i Granö inte bedöms leda till en stabil population längre uppströms är
den samhällsekonomiska nyttan svår att bedöma; Naturvårdsverkets studie av bevarandevärdet
på vildlax rörde stabila populationer, inte enstaka fiskar. En fiskväg i Granö förutsätter dessutom
att åtgärderna längre nedströms genomförs, med de samhällsekonomiska förluster detta skulle
innebära. Som mest uppskattas en fiskväg i Granö kunna ge upp till sju återvandrande lax- och
havsöringhonor per år, vilket skulle innebära upp till 13 återvandrande vildlaxar och havsöringar
per år om även hanar räknas med. Om hela denna populationsökning skulle uppnås varje år
(vilket är osannolikt) skulle bevarandevärdet av den nya populationen bli mellan 1,8 och 4
miljoner kronor. De åtgärder som studerats här skulle kosta mellan 6,6 miljoner och 8 miljoner
kronor att anlägga, vilket i sig är större än värdet av miljöförbättringen. Till detta kommer
löpande kostnader; med en drifts- och underhållskostnad om cirka 200 000 kr/år blir nuvärdet av
drifts- och underhållskostnaderna cirka 3,3 miljoner kronor. Även om det billigaste alternativet
för fiskväg skulle väljas skulle den sammanlagda kostnaden därmed bli nästan 10 miljoner
kronor. Den lägsta möjliga kostnaden är därmed 2,5 – 5 gånger så stor som nuvärdet av
miljöförbättringen även om maximipopulationerna uppnås för bägge arter varje år, och även om
negativa effekter på ål förhindras helt.

4.3

Potential för åtgärder i Mörrumsån

För att lyckas med att etablera ett bestånd i Granö gamla åfåra krävs, utifrån jämviktsmodellens
resultat, att fiskpassager fungerar till mycket hög grad.
I modellen har förutsatts att 95% av smolten passerar stationerna, genom spill för att underlätta
nedströmspassage. Vidare måste uppströms passage fungera med i genomsnitt 90% i samtliga
fiskvägar, vilket är ett högt krav. Detta gäller även om vi räknar med största möjliga
reproduktionsområde i åfåran. Den viktigaste parametern är fiskvägarnas effektivitet, att öka
effektiviteten för uppströmspassage från 80 till 90% ger ungefär samma utfall som att dubblera
mängden reproduktionsområden (från 3,5 till 7 ha). Första prioritet bör därför vara att säkerställa

Miljöföbättrande åtgärder i Mörrumsån och Ångermanälven

68 (74)

2014-09-12
att passage vid Marieberg, Hemsjö och Fridafors verkligen fungerar, och i andra hand bör
sträckans funktion maximeras genom biotopvård.
I och med att det i början av 2014 beslutades av fiskvägar skall anläggas vid Fridafors Övre och
Nedre, samt att en minimitappning skall införas i Granö, kommer det medföra att konnektivitet
återställs från havet hela vägen upp till dammen vid Granö. När fiskvägarna är på plats, kommer
utvärdering av dessa bidra till viktig information om fiskpopulationernas hälsa och behov i de
övre delarna av Mörrumsån, som ger underlag för fortsatt förvaltning av Mörrumsån.
I ett perspektiv som omfattar hela vattendraget är modellens resultat tydliga, det är tveksamt om
det går att etablera en livskraftig population i Granö gamla åfåra, men det råder inga
tveksamheter om att en utrivning av Marieberg skulle ha en signifikant effekt på havsvandrande
fisk.

5

Reglering av vattendragen

Problemen som skapas p.g.a. reglering av vattendrag är av flera typer och påverkar ett
vattendrags ekologi på olika sätt. Man kan grovt dela in reglering av vattendrag i tre typer:
förbiledning (och därmed torrläggning) av vissa sträckor; års- och flerårsreglering av flödet; samt
korttidsreglering av flödet. Förbiledning innebär totalförlust av den drabbade akvatiska biotopen.
Års- och flerårsreglering omfördelar flödet från vårens och försommarens snösmältningsperiod
till andra delar av året, ofta vinterperioden då elbehovet är större. Detta kapar alltså vårfloden i
vattendraget och dess funktioner som bl.a. består av morfologiska effekter (undvika
sedimentation av finmaterial), översvämning av strandzoner och en signal/störningseffekt för
olika arters beteenden, t.ex. fortplantning. Korttidsreglering kan, i extrema fall, orsaka nästan lika
allvarlig skada som förbiledningen om nolltappning praktiseras, som ett resultat av
vattenkraftens mycket viktiga balanserade och toppeffektsproducerande roll i elsystemet.
Tillgängliga data för denna studie tillåter bara ett kvalitativt resonemang kring eventuell nytta av
förändrad reglering. Med utgångspunkt från att omvärldens förväntningar på miljöförbättrande
åtgärder oftast är förknippade med fisk och fiske, och att en mängd åtgärder för att begränsa
regleringens negativa effekter redan har genomförts i Mörrumsån, så är det vår slutsats att
förändrad reglering inte är en prioriterad åtgärd i detta skede, vare sig i Mörrumsån eller i
Ångermanälvens avrinningsområde. Det blir aktuellt först när ytterligare åtgärder har genomförts
och man har förlängt den tillgängliga sträckan för vandrande fisk (Mörrumsån), samt etablerat
ett bestånd av vandringsfisk förbi Sollefteå kraftverk, och vidare upp i systemet (Ångermanälven).
Det finns två mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till innan förändringar i regleringsregimen görs
i en vattenkraftsälv: dels är oftast kostnads/nytto-kvoten för att åtgärda skador till följd av
regleringen betydligt högre än åtgärder som primärt syftar till att förbättra konnektiviteten i
vattendragen; dels så skulle vattenkraftens systemegenskaper försämras med negativa
följdeffekter på miljö, ekonomi och samhälle vilka måste balanseras mot nyttan. Vidare utredning
av åtgärder bör därför vänta till förbättrade vandringsmöjligheter har uppnåtts, då eventuellt
ytterligare miljövinster kan erhållas genom förändrad regleringsregim – på såväl kort som lång
tidsbasis.
Kapacitetsspill i naturfåror

Förutsättningar för att etablera ett reproduktionsområde och övrig strömvattenekologi i fåror
problematiseras av att åfårorna utsätts för stora vattenmängder vid kapacitetsspill, d.v.s. när
vattenföringen är större än kraftstationernas och magasinens kapacitet, t.ex. under vårfloden. Vid
kraftiga flödesförändringar finns risk för störningar och bortspolning av både populationer och
bottensubstrat.
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Vattenföringsdata från E.ON visar att under åren 2001 – 2012 skedde i genomsnitt drygt 2
spillhändelser per månad vid de aktuella stationerna, med övervikt på månaderna april –
3
november. Under ett sådant tillfälle ökade flödet i fåran från 0 till upp till ett par hundra m /s,
under en tidsperiod av ett par timmar upp till ett par dagar.
Effekten av att flödet ökar med upp till en faktor 10 inom loppet av ett par timmar kan vara starkt
negativ på alla strömlevande organismer. Även naturligt sker flödesvariationer, men inte på detta
extrema sätt. Av säkerhetsskäl måste en kraftstation ha möjlighet att spilla vatten och problem
som spill skapar bör studeras ytterligare. Att spilla ett kontinuerligt flöde i åfårorna kan förutom
ett produktionsbortfall även innebära en påverkan på stationernas förmåga att leverera
reglerkraft.

6

Slutsatser

Flera modeller har använts i kombination för att utvärdera effekter av åtgärder i Ångermanälven
och Mörrumsån. Varje modell innehåller potentiella felkällor och resultaten skall betraktas som
uppskattningar.
Den största enskilda osäkerhetskällan i analysen ligger troligen i upplösning av höjddata, som
använts för flödessimuleringar av de gamla fårorna. De storlekar som angetts på potentiella
reproduktions-områden är därför ungefärliga, men tillförlitligheten är högre vid jämförelse
mellan olika stora flöden. Det går att med relativt stor säkerhet fastställa att om målet är att nå så
stora arealer som möjligt, med kriterier för djup och vattenhastighet, är flöden motsvarande
medelågvattenföring för stora i sträckorna med kraftig lutning, där resultatet blir forsar med för
mycket turbulens. En mindre mängd vatten gör att större arealer nås med bättre villkor för
reproduktion.
Även om det finns osäkerheter är resultaten de bästa indikationer som kan nås med de metoder
som finns tillgängliga. Goda jämförelser med t.ex. provtappningar och data från existerande
fiskräknare gör att modellerna kan tillskrivas högre säkerhet. I Ångermanälven visar resultaten att
det finns potential för att etablera en population uppströms Sollefteå, förutsatt att
minimitappning sker i Hjälta, ev. i kombination med Forsmo. Det är också det enda område i
Ångermanälven där den typen av åtgärd har potential för att ge effekt och fungera för laxfisk.
Kostnaden i form av utebliven kraftproduktion för att etablera ett som bäst svagt, men
livskraftigt, bestånd av lax motsvarar som minst 26 MSEK/år exklusive kostnad för fiskväg,
storleken beror på vilken minimivattenföring som slutligen väljs. Den höga fallhöjden i Hjälta (82
m) gör att varje kubikmeter vatten har stort kraftvärde. Det är inte troligt att populationen skulle
tåla ett fisketryck, såvida inte kompensationsutsättningar fortgår.
I Mörrumsån visar resultaten tydligt att den effektivaste åtgärden för positiv effekt på laxfisk är
en utrivning av Mariebergs kraftstation, en åtgärd som enligt modellen har potential att mer än
fördubbla beståndet på sträckan Marieberg - Hemsjö. Förutsättningarna för att ett livskraftigt
bestånd av lax skall etableras i Granö gamla åfåra, genom fiskvägar i Fridafors och tappning i
fåran, är däremot små men möjliga. Med utgångspunkt från modellens resultat på goda
reproduktionsområden, och att ett livskraftigt bestånd består av i genomsnitt minst 50
återvändande honor, måste den genomsnittliga uppströmspassagen för de fem fiskvägarna nå ca
90%. Kostnaden för en sådan åtgärd uppgår till knappt 2- 6 MSEK per år beroende på vilken
minimitappning som väls (exklusive anläggning och drift av fiskvägar i Fridafors).
Frånsett utrivning, är potentialen ur ett ekologiskt perspektiv störst i Ångermanälven, med en
fiskväg i Sollefteå kombinerat med minimitappning i Hjälta. Ur ett företagsekonomiskt
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kostnadsperspektiv vore detta alternativ ca 5 gånger så dyrt som att genomföra åtgärderna vid
Fridafors/Granö, vars effektivitet dock är starkt beroende av väl fungerande faunapassager
nedströms. I Tabell 36 nedan sammanfattas de mest relevanta åtgärderna baserat på studiens
resultat.
Utifrån den samhällsekonomiska analysen ger ingen åtgärd som studerats här ett positivt
resultat. Beroende på vilka scenarier som används blir den samhällsekonomiska förlusten av
åtgärder i Granö är från 10 MSEK och uppåt (nuvärde), medan förlusten i Ångermanälven blir
drygt 200 MSEK och uppåt.
Ekologiskt skulle både åtgärderna i Sollefteå/Hjälta och Granö/Mörrumsån innebära att små
bestånd kan etableras i områden som för närvarande inte hyser naturlig reproduktion av laxfisk.
Skillnaden ligger bland annat i att i Mörrumsån innebär studerade åtgärder ett tillskott till en
befintlig population i vattendraget, medan det i Ångermanälven idag inte finns ett bestånd med
naturlig reproduktion.
Tabell 36. Sammanfattning av de mest relevanta åtgärderna, utifrån studiens resultat.
Åtgärd
Min.tappning
Granö*
Utrivning
Marieberg

Nytta

Kostnad
(MSEK/år)
1,6 – 6,6

Svagt, men livskraftigt
laxbestånd i Granö gamla åfåra
Potentiell fördubbling av
1+
laxbeståndet uppströms
utrivningsMarieberg
kostnad
Fiskväg
Svagt, men livskraftigt bestånd
26 + kostnad
Sollefteå + min.
lax i gamla älvfåran nedströms
för fiskväg
tappning Hjälta
Hjälta.
*) Förutsätter att fiskvägar i Fridafors Övre och Nedre byggs.

Kommentar
Möjlig men osäker
effekt på laxfiskbestånd.
Störst potential för god
effekt, lägst kostnad av
föreslagna åtgärder.
Potentiell effekt, men
hög kostnad.
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