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Innehåll:

Dammars generella påverkan på vattensystemet.

Varför vandrar fiskar?

Bästa fiskvägen?

Slutsatser!



R² = 0,4822
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Antal dammar i vattendraget

Strömhabitaten däms bort

-32 vattendrag i Bergslagen

Rapport från Länsstyrelsen i Västmanlands län.



Krävs en viss längd/yta strömhabitat för att

hysa en öringpopulation (0+, 1+ och äldre)
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Data: Ivan Olsson m fl 2009



Flodpärlmusslans utbredning nationellt

samt storskaliga faktorers påverkan på

Rekrytering i avrinningsområdet.

SMHI’s nätverksbildande vattendrag

samt RivEx

Data från Artdatabankens musselportal,

länens flodpärlmusseldata från RUS,

SMHI’s dammregister, Åtgärder i Vatten,

Svenskt ElfiskeRegiSter vid SLU, SGU’s

Jordartkarta & berggrund, GSD höjddata,

klimatdata från WordClim



Signifikant lägre förekomst av rekrytering nedströms dammar 

men signifikant bättre i sjöar utan dämme

Orsaker? Negativ påverkan på öringars vandring 

Korttidsreglering

Nolltappning
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Dammar i framtiden:

• Ökad avdunstning (1 mm en varm dag)

• Faunans reträttväg stängs



• Strömhabitat och forsmiljöer försvinner

• Skapar sjöliknande habitat med sjöarter

• Det dämda vattnet/sjön får utarmad strand

• Produktionen flyttas ut i pelagialen

• Hindrar naturlig spridning av näringsämnen, 

sediment, växter & organiskt material

• Hindrar vandrande fisk, däggdjur

• Fragmenterar habitatet

• Vattnet regleras

Dammar i vattendrag
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Varför vandrar fiskar?





Bästa fiskvägen?



Teknisk fiskväg
Ålledare

Uppströms vandring



Naturlik fiskväg

-omlöp





Uppströms vandring

Naturlik fiskväg

-inlöp



Uppströms vandring

Naturlik fiskväg

-tröskling (överlöp, stryk, rocky ramp)



Nedströms vandring – ledning av fisk bort från turbiner



Uppströms vandring – omlöp.

Alla arter, max 0,3 m/s.

Enbart laxfisk – ev. teknisk fiskväg.

(Låg effektivitet vid <8 oC)

Lockvatten >5% av MQ.

Ål kräver specialanpassning

(svag simmare, nattvandring).

Nedströms passage – 2-10% av MQ.

Kan ofta passera över dammkrön.

Annars ledning till passage.



Sannolikheten att fiskvägen bedömts ha god funktion avsatt mot andelen
av flödet på platsen som passerar genom fiskvägen.
Fredrik Nöbelin 2015 ” Naturliknande fiskvägar i södra Sverige”,

Havs- och Vattenmyndigheten i februari 2015, rapportnummer 2014:11.

Bedömning i fält av omlöp + vissa elfiskedata



Naturlika fiskvägar - omlöp

-alla arter och storlekar kan passera

-naturlig botten och skrymslen

-varierad vattenhastighet, låg vid botten

-litet underhåll/skötsel

-ofta billigare att anlägga (beroende på mark/berggrund)

….och



Naturlika fiskvägar (omlöp) är utmärkta habitat för 

strömlevande fisk
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Ska man bygga omlöp vid dämmen så bör 

de byggas förbi hela dammen (lugnvattnet) 

om det är laxfisk, färna, id, vimma m fl 

strömfiskar som vandrar

• Dels får man tillbaka strömhabitat

• Dels slipper man dödlighet vid vandring 

genom dammen

Obs att utvandrande fisk ibland måste 

styras till fiskvägen eller annan passage.



Data från Åtgärder i Vatten (Ls i Jönköping)

& Fredrik Nöbelin 2015

Andel av fiskvägar av olika typ



Slutsatser

1. Bästa fiskvägen är utrivning 

av dammen.

2. Naturlik fiskväg i form av 

omlöp.

3. Om det är vandrande 

strömfisk,  lägg omlöpet runt 

hela dammen.

4. Utvandringspassage?


