
Föreläsning Fiskevattenägarna 
Norrköping 2019-11-21

Sveriges enskilda fiskevatten är mycket värdefulla. 
Utvecklingspotentialen är stor både för fiskerättens ägare 
och för landsbygdens näringar. Resursen måste förvaltas 
och brukas ansvarsfullt, uthålligt, kunnigt och målinriktat för 
att nå upp till sitt verkliga värde. 

Hertingforsen
aktiv och modern fiskeförvaltning 

att förena två motstående intressen 
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Ätran värd att vårda

Göteborgs Universitet
Länsstyrelsen Värmland
Svenska Miljöinstitutet IVL
SWAP internationellt projekt
Kungsbacka kommun ekolog
Falkenbergs kommun ekolog
Living North Sea EU-projekt
Samordnare Ätrans vattenråd
Firma Inger o Ingemar Alenäs

www.ingemar.alenas.se
www.ätran.se
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http://www.ingemar.alenas.se/


UNIVERSAL DECLARATION OF THE

RIGHTS OF RIVERS

(1) The right to flow
(2) The right to essential functions in ecosystems
(3) The right to be free from pollution
(4) The right to have sustainable aquifers
(5) The right to native biodiversity
(6) The right to restoration

Exempel:
1. Torrfåror
2. Utestänga ål
3. Round Up och Cypermetrin
4. Dikning och kalhyggen
5. Kantzoner
6. Hertingprojektet

Declares that all rivers are living entities that possess 
legal standing in a court of law. Establishes that all 
rivers shall possess, at minimum, the following 
fundamental rights: 



Dammar och vandringshinder är det ett problem?

Ätran 130 Sverige >2000 krv Europa 415.000 
dammar 5.000 dammar barriärer hittills reg



70-årig epok är över
Har vi glömt bort fysisk påverkan?
Energin läggs på invasiva arter, övergödning, klimat?

Johan Kling 
2012



Hertingdammen
70-årig epok är över



Hertingprojektet
Före 1944

Torrlagt 1944-1914

Återställt 2014 för 
framtiden





Hertingsforsens restaurering 
ett mindre vindkraftverk

Två tredjedelar av 

kraftproduktionen återstår 

ca 9 GWh produceras mot 

tidigare 13 GWh. 

Forsen 
återskapad med 
11 kbm/s

Lägre fallhöjd 
ger minskad 
översvämning 
uppströms
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Kung Carl XVI Gustaf 

inviger 1 april 2014



Visioner: 

Världsarv 

Biosfärområde

»To have Ätran River as a heritage site, where the salmon is

being both protected and studied, would be a treasure for

the World, the Europeans and for the people in this region».

Courtland Smith Oregon State University USA besök vid 

Ätran 2005

»Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan

ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att

genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska

mångfalden och ökar möjligheten till ett gott sportfiske.»

HM Carl XVI Gustaf invigningstal 2014

Åren 1863-1883 fångades 2 376 laxar på fluga

”För Sverige – I tiden”



Laxvandring en ekosystemtjänst

Laxvandring
4 000 x 3 = 12 ton
Värde miljoner kr/år
Håkansson 100-500 mkr
Lst Nettonuvärde 65 mkr



Havsnejonöga funnits i  500 miljoner år
Dinosaurierna funnits i   230 miljoner år
Människan kom hit för     0,2 miljoner år sedan

Foto © Thomas Andersson



Europas expertis på fiskvandring och åtgärdsstrategier



Media
klipp



Ålvandring

1 000 000 yngel x 0,2% = 
200 ton vuxen 
5 eller 40 miljoner kr/år
Alla bolag betalar i dag 
tillsammans 60.000 kr/år*
*461 kr/damm

Ålvandring en ekosystemtjänst



Vandrande ål – lösningen ligger i våra händer!

Silverål – rör

Glasål - borst



Ätran fiskvandring 
Ålen är utestängd eller dödens



Tack för visat intresse!

www.ätran.se

Ätrafors 2019-10-28

Transportband för löv…
Ca 50 ålar ”skörd” en natt

Vid Unipers kraftverk uppströms 

Yngeredsfors, Bällforsen, Skogsforsen 
och Skåpanäs

Omkommer fler ålar 
än vid Ätrafors … 



Tack för visat intresse!

www.ätran.se

Yngeredsfors 2019-10-15Vid Unipers kraftverk uppströms 
Yngeredsfors, Bällforsen, Skogsforsen 
och Skåpanäs omkommer fler ålar än 
vid Ätrafors … 

Yngeredsfors 2019-10-23 Yngeredsfors 2017-09-06



Gamla åfåran efter 70 år

Foto © Thomas Andersson



Rivning av den gamla kraftverksdammen



Byggnation av fisksäkert betagaller

Fiskvandringen måste 
fungera både upp och 
ned för att fullborda 

vandringsfiskens 
livscykel

De dör bara en gång och 
måste leka för 

beståndets fortlevnad



2018

4700



Hertingprojektet elfisken 2015-17

Hertingforsen

30 000 laxyngel
3 000 ålyngel
10 tal olika 
fiskarter

Efter att ha varit 
torrlagt i 70 år!



Rönne å 
avrinningsområde

Havsöringen i Ätran var småvuxen…………..
Men vad hände i Ätran när den fick fria 
vandringsvägar? Havsöring ca 1 m och ca 10 kg

© Thomas Andersson



www.ätran.se

Falkenbergs laxfiske

Var på 1880-talet

kommunens största 
skatteintäkt

Nu filmas laxar på 
130 cm och laxar på 

16-17 kg fångas

Ätrans laxar hade fria vandringsvägar 1892 och kunde leka flera gånger.
Kraftverksepoken stängde vandringen och laxen blev småvuxen.
Laxauktionen i Falkenberg 1892 
Oljemålning av Robert Lundberg



• Nettonuvärdet av projektet skattas till 65,3 miljoner kronor

• De centrala slutsatserna är att Hertingprojektet är 
samhällsekonomiskt lönsamt, även då en relativt 
begränsad mängd nyttor inkluderas.

Erik Wallentin 2018:18

• Då har fråndragits investeringskostnader för 

projektets utförande på 45,2 miljoner kronor

• Samt förlorad kraftproduktion på 57,9 miljoner

• Kraftproduktionen för ett normalår har minskat 

med ca: 30 % från 13 GWh till ca 9 GWh. 



– Projektet är inte bara viktigt för 

Falkenberg utan för länet, landet och 

internationellt, säger landshövding 

Lena Sommestad.

– Det här är en dröm för förvaltande 

myndigheter. Vill man miljöanpassa 

kraftverk, då kan man åka till 

Hertings kraftverk i Falkenberg och 

ta intryck, säger Olle Calles.© Ingemar Alenäs

www.nrrv.se
Projekt Herting

http://www.nrrv.se/


Bästa möjliga teknik finns
10 miljarder finns i Vattenkraftens Miljöfond
Åtgärdsförslag finns
Nu startar åtgärdsarbetet !!!



© Ingemar Alenäs

Åtgärdsförslag VM Lst – effekt laxyngel- ålyngel 

Döda fallet Yngeredsfors
Vatten om bolagen vill

Kraftverk meter laxyngel ålyngel

Ätrafors 750 54400 5600

Yngeredsfors 1600 116000 12000

Bällforsen 550 40000 4100

Skogsforsen 150+ 
3500

264700 27300

Skåpanäs
TOTALT

2800
9 750

203000
706 400

21000
73 000

Hertingforsen meter laxyngel ålyngel

Elfiske 400 29000 3000



Ätrans Laxfiske

Falkenberg



Myndigheter

Projektledning

Fiskevårdsområden, fiskeklubbar, markägare och många fler……………………………….

Byggledning Projektering

Bidrag

Undersökningar Länsstyrelsen, Nydala Kvarn
Konsulter ett flertal biologer, universitet, doktorander mm.
Underentreprenörer till Skanska 

Hertingprojektet kom till stånd tack vare:

https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnaturvardsverket.se%2FUI%2Fstyles%2Fimages%2Flogos%2Fnv_logo_sv-200.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2F&docid=pqlsvL0YQuw04M&tbnid=ivEXY0BiQ2eflM%3A&vet=10ahUKEwifuOW_kMDhAhUlwsQBHaTGD6oQMwg8KAAwAA..i&w=200&h=200&bih=919&biw=1766&q=naturv%C3%A5rdsverket&ved=0ahUKEwifuOW_kMDhAhUlwsQBHaTGD6oQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.living-north-sea.eu/
https://archive.northsearegion.eu/ivb/home/


Tack för visat intresse!

www.ingemar.alenas.se
www.ätran.se

www.ätran.se


