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1 INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 

Den europeiska ålen befinner sig idag i en allvarlig kris vilket förmodligen orsakats av ett 
flertal faktorer. Fisket orsakar en direkt dödlighet under ålens samtliga levnadsstadier. 
Ålens uppväxtområden i Europas sötvatten har också minskat kraftigt genom damm-
byggen och utdikning. Dessutom lagras miljögifter i ålens fettreserv, viket antas minska 
sannolikheten för att den utvandrande blankålen skall nå sina lekområden i Sargasso-
havet. 

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har med anledning ålens situation utfärdat 
rekommendationer om att minska den mänskliga påverkan på beståndet och att en 
återhämtningsplan för den europeiska ålen utarbetas. År 2007 antog EU en 
rådsförordning om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål. Målet för varje 
medlemsstats förvaltningsplan ska vara att minska den antropogena påverkan så att 
minst 40% av biomassan blankål med stor sannolikhet tar sig ut i havet, i förhållande till 
en skattning av utvandringen som skulle ha funnits om inte antropogena faktorer hade 
påverkat beståndet.  

Utifrån EU:s ålförordning har Sverige utarbetat en plan för ålförvaltning som i ett 
inledande skede har till syfte att vidta åtgärder för att snabbt öka utvandringen av vuxen 
ål. Planens målsättning är på kort sikt att 90% av alla blankål som naturligt skulle kunna 
produceras i svenska vatten skall komma att överleva och bidra till reproduktionen. 
Planen är främst inriktad på följande åtgärder: 

 Inskränkningar i fisket 

 Förbättrade utvandringsmöjligheter 

 Stödutsättningar 

 Kontroll 

I nästa skede kommer planen att revideras och kompletteras med mer långsiktiga 
åtgärder. Den svenska ålförvaltningsplanen godkändes av EU-kommissionen den 14 
oktober 2009. 

1.2 PROVFISKETS BAKGRUND 

Karlstads kommun i samverkan med sju exploatörer håller för närvarande på att planera 
för en ny stadsdel vid Grundviken i Karlstad. Grundviken är en del av det större området 
Västkust som är beläget mellan Zakrisdals verksamhetsområde och Bergviks köpcentrum 
(figur 1). Marken inom området ägs till stora delar av kommunen och består idag främst 
av skog och igenväxt åkermark. För tillfället pågår planer för att exploatera området och 
skapa förutsättningar för ca 1600-2000 bostäder och till viss del verksamheter och 
service. Visionen för Grundviken är att skapa en stadsdel med utpräglad natur- och 
miljönära profil.  
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För att öka områdets attraktion finns planer på att etablera en småbåtshamn samt en 
badplats i Grundvikens vattenområde. Dessa åtgärder kommer troligen att kräva vissa 
muddrings- och fyllnadsarbeten i vatten, vilka omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt miljöbalkens 11 kap.  

Planprogrammet för Grundviken har godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen den 9 
december 2009 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner i området. Ett 
förslag till planprogram har varit ute för samråd hos berörda parter. Flertalet synpunkter 
och frågeställningar har inkommit under samrådstiden. Bland annat har yrkesfiskarna i 
Lillängshamnen inkommit med synpunkter och frågeställningar rörande fisket. Frågorna 
rör framför allt hur ålens uppväxtområden i Grundviken kommer att påverkas. Yrkesfisket 
har under flera år satt ut glasål ibland annat Grundviken. 

Då kommunens planer på att exploatera delar av Grundviken kan stå i konflikt med dels 
yrkesfiskets intressen samt uppfattningen om att Grundviken är en värdefull uppväxtlokal 
för ål, har kommunen inom ramen för planarbetet valt att genomföra en inventering för 
skattning av ål. Uppdraget har genomförts av Sweco Environment i samarbete med 
Fiskeriverket och Karlstads universitet. 

Under 2010 genomförde Sweco en förstudie i Grundviken. Studien omfattade bland 
annat geotekniska mätningar samt analys av sediment- och djupförhållanden. Förstudien 
biläggs i sin helhet till denna rapport (bilaga 1). 

1.3 SYFTE 

Den huvudsakliga målsättningen med denna undersökning var att bedöma Grundvikens 
betydelse som uppväxtområde för ål. För att få en uppfattning om hur stationär ålen var 
märktes även de fångade individerna. 

1.4 ÅLENS BIOLOGI 

Ålen är en ormliknande fisk med långsmal, nästan cylindrisk kropp som till synes saknar 
fjäll. Fjällen är dock mycket små och ligger insänkta i huden som är hal och slemmig. 
Ålens rygg- och analfenor bildar en sammanhängande fensöm runtom kroppens bakre 
del. Den saknar bukfenor. Ålens färg skiftar under de olika stadierna av utvecklingen. 

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är en av ca 15-18 i släktet. Alla arterna har en 
likartad livscykel. De leker i salt vatten men lever större delen av sitt liv i söt- eller 
brackvattenmiljöer. Kännetecknande är också deras genomskinliga och lövliknande 
larvstadium. I Atlanten finns det två ålarter, den europeiska ålen och den amerikanska 
ålen (Anguilla rostrata). 

Det antas på goda grunder att den europeiska ålen leker i Sargassohavet. Antagandet 
bygger på att man fångat små nykläckta ålyngel på ett ganska begränsat område i de 
östra delarna av detta område.  

Efter kläckningen förvandlas de små ålynglen gradvis till den genomskinliga bladform 
som kallas Leptocephalus-larver och som driver med ytströmmarna mot Europa. När de 
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efter 1–3 år närmar sig kontinenten, delar strömmen sig i flera grenar och ynglen sprids in 
i Medelhavet, Biscayabukten, Engelska kanalen och in i Nordsjön. Samtidigt börjar ynglen 
ändra utseende till trådsmala och genomskinliga glasålar. De är nu ca 75 mm långa och 
väger ca 0,3 gram. När vårvattnet blir varmare och ynglen vandrat upp i flodmynningarna 
eller fortsatt längs kusterna blir de alltmer pigmenterade. Under den långa tillväxtperioden 
som antingen tillbringas i sötvatten eller längs kusterna kallas de gulål. Tillväxthastighet 
och kön avgör hur länge de är gulålar. I Östersjöregionen är ålarna ofta 20 år innan de 
blir så kallade blankål. Hanarna blir sällan längre än 40–45 cm, medan honorna ofta blir 
dubbelt så långa. I svenska vatten är andelen honor mycket hög. 

Inför den långa vandringen till Sargassohavet som tar omkring ett halvår genomgår ålen 
en sista förvandling. Ålen intar inte föda under vandringen utan tär på de energireserver 
som den tidigare byggt upp. Hela buken på blankålen fylls successivt av mjölke eller rom 
på bekostnad av matsmältningsorganen. Efter leken dör ålen. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING OCH RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN I GRUNDVIKEN 

Grundviken ligger strax väster om centrala Karlstad och är en del av Kattfjorden i norra 
delen av Vänern (figur 1). I Grundvikens södra del har det under 2010 anlagts en 
småbåtshamn genom att förlänga en sedan gammalt befintlig pir, samt genom att muddra 
ca 5000 kubikmeter. Hamnen har byggts till förmån för pågående bostadsetablering vid 
Zakrisdaludden (figur 1).  

I Grundvikens norra del finns idag en mindre småbåtshamn innanför två befintliga pirar. 
Runt om hamnen breder vassen ut sig och dess täckning utgör ca 50% av Grundvikens 
totala yta. Vassen i vikens östra del är mycket tät med en kraftig rotfilt medan vassen mot 
Kattfjorden är relativt gles och med en betydligt tunnare rotfilt.   

I vikens nordöstra del mynnar Grundviksbäcken och dess förlängning genom vassen 
syns tydligt i figur 2. Grundviken är förhållandevis vindutsatt vid framför allt sydvästliga 
vindar och vattenomsättningen bedöms vara god. Viss dämpning sker dock via ön och 
några skär mittför vikens inlopp. 

 
Figur 1. Översiktskarta över Kattfjorden och Grundviken i Karlstads kommun. 
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Figur 2. I Grundvikens södra del finns ett nyetablerat bostadsområde samt en småbåtshamn. En liknande hamn 
samt badstrand planeras i vikens norra del. I Grundviken mynnar Grundviksbäcken.  

2.1 VATTENDJUP 

Grundvikens vattendjup är förhållandevis ringa och varierar i liten omfattning. Enligt 
genomförd djuplodning varierar vattendjupet från ca 2 m i de västliga delarna till ca 1 m 
längre in i viken (bilaga 1).  

2.2 BOTTEN- OCH SEDIMENTFÖRHÅLLANDEN 

I samband med genomförd djuplodning gjordes även en sticksondering för att få en 
uppfattning om avståndet till fast botten (berg). Genomförd sondering visar på fast berg i 
dagen vid vikens inlopp och vid strandkanten. Ju längre in i viken man förflyttar sig desto 
större blir sedimentmäktigheten och avståndet till fast botten (bilaga 1).  

Grundviken 

Grundviksbäcken 

Nyetablerad hamn och 
bostadsbebyggelse 

Planområde för hamn, badstrand m.m. 

Industriområde 
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Som underlag inför en eventuell framtida muddring togs även sedimentprover ut med rör-
provtagare i sju prover. Genomförd provtagning visar att sedimenten till största delen 
består av lera med ett tunt (ca 2 cm) organiskt skikt av bland annat förmultnande vass. 
Viss andel sten och grusbotten förekommer vid vikens inlopp. 

Föroreningssituationen i sedimenten bedöms som mycket låg i avseende på organiska 
ämnen och låg i avseende på metaller.  

2.2.1 UTSÄTTNING AV ÅL 

I Kattfjorden, där Grundviken ingår, är det yrkesfiskarna Krister och Göran Fransson som 
fiskar och sätter ut ål. Utsättningen har pågått under ca 25 års tid. Sedan 1996 har 
yrkesfiskarna satt ut merparten av sina ålyngel i Grundviken. Utöver Grundviken sker 
utsättningar även vid Skutberget och Torsviken inne i Kattfjorden. 

Före 1995 skedde utsättningen med sättål. Efter 1995 sätts ålyngel ut. Ålen har hittills 
levererats från England men i år (2010) kommer den från Frankrike. Dagens utsättning 
bekostas av Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Glasålarna kostar ca 5,50 per individ 
och utsättningen sker runt midsommar.  

Den utsättningsbara ålen levereras i frigolitboxar vilka är försedda med en iskub. Iskuben 
håller ålen sval, fuktig och möjliggör syresättning. Utsättningen sker genom att kuben 
sänkt ner i vattnet varpå ynglen kan simma ut. Då ålyngel är mycket begärlig föda för 
större fisk och fåglar görs utsättningen långt inne i den skyddande vassen. Så fort ålen 
når vattnet simmar den till botten och gräver ner sig i sedimentet. 

Hundratusentals ålyngel har satts ut i Grundviken under de åren som utsättningen pågått.  
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3 METODIK 

3.1 UTFÖRANDE 

Metoden för den inventering som genomförts har tagits fram i samråd med Ingvar 
Lagenfelt på Fiskeriverkets utredningskontor i Göteborg den 21 juni 2010. Metoden 
baseras på Fiskeriverkets provfisken längs kusten men har anpassats för att på bästa 
sätt passa rubricerad undersökning. 

Provfisket i Grundviken utfördes med länkade parryssjor (figur 3) inom tre lokaler, en 
huvudlokal samt två referenslokaler. Huvudlokalen är belägen inne i Grundviken och 
referenslokalerna på ömse sidor om vikens utlopp mot Kattfjorden i Vänern (figur 3). De 
tre lokalerna har valts i samförstånd med yrkesfiskarna Göran och Christer Fransson som 
har god lokalkännedom i området.  

Vid varje lokal användes 8 sammanlänkande parryssjor, totalt 16 strutar per lokal. 
Ryssjorna har fiskats med ett dygn mellan vittjningarna med totalt 6 vittjningar i augusti, 8 
i september samt 2 i oktober. På grund av dåligt väder förekommer avvikelser i 
regelbundenheten mellan vittningstillfällena. Fisket påbörjandes den 16 augusti 2010 och 
avslutades den 6 oktober 2010.  

Den fångade ålen bedövas först i ett bad med det lokalbedövande medlet Bensocain. 
Därefter märks varje individ med ett PIT-tag varpå den vägs, mäts och återutsätts. PIT-
tag står för Passive Integrated Transponder och är mikrochip i en liten glasbehållare som 
injiceras i bukhålan på ålen. Med hjälp av ett avläsningsinstrument kan man vid 
återfångst avläsa den märkta ålens ID-nummer.  

För varje individ har eventuella skador noterats okulärt i samband med hanteringen. 

Inför fisket inhämtades tillstånd för undantag från fiskebestämmelserna från Fiskeriverket 
samt om djuretiskt tillstånd för märkningen från djuretiska nämnden. Båda ansökningarna 
beviljades. 

 

 

Figur 3. Parryssjor, varje ryssja har två strutar. 
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3.2 TEKNISK UTRUSTNING 

 Båt med motor 

 Parryssjor (sista huset för varje strut har en maskstorlek om 8 mm) 

 Våg 

 Mätränna 

 Märkningsutrustning (Pit-tag, samt avläsningsinstrument) 

 Skalpell 

 Vattenfast protokoll 

 Gummihandskar 

 Bedövningsmedel (Bensocain) 

 Desinficeringssprit  

 Förvaringsbackar 
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Figur 4. Provfisket har utförts inom angivna lokaler i Grundviken. 

Grundviken 

Huvudlokal 

Referenslokal 1 

Referenslokal 2 
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3.3 STATISTISK ANALYS 

För att analysera och utvärdera insamlade data har resultaten behandlats statistiskt. Med 
hjälp av den statistiska analysen avgörs om de observerade skillnaderna mellan de 
studerade stationerna var statistiskt signifikanta och att en verklig skillnad mellan 
stationerna förelåg. Den statistiska analysen baseras på variationer inom och mellan 
stationer och är grunden för en objektiv bedömning av resultaten. 

Då samtliga analyserade data inte kunnat antas vara normalfördelade baserat på analys 
av standardiserad skevhet och standardiserad kurtosis användes ett icke parametriskt 
test, Kruskall-Wallis test, för analys av skillnader mellan de studerade lokalerna. För de 
statistiska analyserna har dataprogrammet Statgraphics Plus, version 5, använts.  

Signifikansnivån sattes till p=0,05, vilket motsvarar ett konfidensintervall på 95 %. Signifi-
kans är inom statistiken ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en undersök-
ning avviker från referensstationen så mycket att det inte antas bero på den statistiska 
osäkerheten (slumpen). Signifikans anges i form av konfidensintervall där 95 % (5 %) 
anger att den observerade avvikelsen i 19 fall av 20 inte beror på slumpen. 

För de parametrar där statistiskt signifikanta skillnader har observerats anges dessa 
skillnader med hjälp av bokstäver (a, b) i stapeldiagrammen, där staplar markerade med 
samma bokstav inte är statistiskt signifikant åtskilda. Där ingen statistiskt signifikant 
skillnad finns anges detta som ”ns”. 
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4 RESULTAT 

4.1 FÖREKOMMANDE FISKARTER 

Vid rubricerat provfiske noterades antalet ålar (Anguilla Anguilla) per provfiskelokal. 
Övriga förkommande fiskarter noterades enbart i protokollet utan att räkna antalet 
individer av varje art. Totalt fångades 48 ålar på de tre lokalerna, fördelat enligt tabell 1. 
Utöver ål fångades gädda, abborre, lake, mört samt signalkräfta. 

Tabell 1. Antal fångade individer/lokal 

Lokal Antal individer 

Huvudlokalen 31 

Referenslokal 1 13 

Referenslokal 2 4 

 

4.2 ÅTERGÅNGST 

Samtliga av de fångade ålarna har märkts med Pit-tags. I tabell 2 anges antalet 
återfångande individer per lokal samt tiden mellan återfångsten för varje individ. I 
referenslokal 2 återfångades inga individer.  

Tabell 2. Analt återfångade ålar och antalet dygn mellan återfångsten för varje individ. 

Lokal Antal återfångster Ant. dygn 

Huvudlokalen 3 28, 10, 2 

Referenslokal 1 2 35, 2 

Referenslokal 2 - - 

4.3 FÅNGST PER ANSTRÄNGNING 

Fångst per ansträngning (CPUE; catch per unit effort) beräknades dels som antal fånga-
de ålar per strutdygn och dels som fångad vikt per strutdygn, se figur 4. Antal fångade 
ålar per ansträngning var statistiskt signifikant större i huvudlokalen jämfört med i de båda 
referenslokalerna. Även fångst per ansträngning mätt som biomassa var större i 
huvudlokalen, men även den skillnaden var inte statistiskt signifikant.  

4.4 LÄNGD OCH VIKT 

De ålar som fångades i referenslokal 2 var längre och tyngre jämfört med de ålar som 
fångades i de andra två lokalerna, se figur 5. Inga statistiskt signifikanta skillnader i 
konditionsindex observerades, se figur 6. 
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Figur 4. Fångst per ansträngning (CPUE; catch per unit effort) mätt som antal per strutdygn respektive vikt per 
strutdygn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Längd och vikt på de fångade ålarna. Y-felstaplar representerar standardavvikelse.  
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Figur 6. Fultons konditionsindex (vikt/längd3). 
Y-felstaplar representerar standardavvikelse.  
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4.5 LÄNGDFÖRDELNING 

Längdfördelningen hos ålar fångade i de tre lokalerna presenteras i figur 7. I huvud-
lokalen dominerar längdklasserna 580 – 640 mm, men även längdklasserna 500 – 540 är 
representerade av ett flertal individer. I referenslokal 1 dominerar de något kortare 
längdklasserna (480 – 540) medan de längsta ålarna fångats i referenslokal 2.  
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Figur 7. Längdfördelning hos fångade ålar från de tre studerade lokalerna.  
 
 

4.6 SKILLNADER MELLAN LOKALERNA  

Skillnaderna i fångst per ansträngning tyder på att ålförekomsten är större i huvudlokalen 
jämfört med de båda referenslokalerna. Antalet fångade individer är något högre i refe-
renslokal 1 jämfört med referenslokal 2. Denna skillnad är dock inte statistiskt signifikant.  

Skillnader i längd, vikt och längdfördelning tyder på att referenslokal 1 domineras av rela-
tivt unga individer, medan de största ålarna fångats i referenslokal 2. Längfördelningen 

Längdfördelning 
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hos ålarna fångade i huvudlokalen kan tyda på att två på varandra följande årskullar ålar 
dominerar i denna lokal.  

Inga signifikanta skillnader i konditionsindex noterades. 

4.7 SKILLNADER MELLAN GRUNDVIKEN OCH MÄLAREN 

Som jämförelse till fångst per ansträngning i Grundviken har fångstdata från Mälaren 
erhållits från Fiskeriverket. Erhållen data visar antalet fångade ålar per ansträngning i 
huvudlokalen är högre än för genomförda fisken i Mälaren under en tioårsperiod.  

Referenslokal 1 och 2 har båda färre fångster än Mälaren. 

Vid en jämförelse av fångst per ansträngning mätt som vikt ligger huvudlokalen betydligt 
högre än Mälaren. Referenslokal 1 och 2 ligger lägre än Mälaren.  

Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

Tabell 3.  Jämförelse av fångst per ansträngning mellan Grundviken och Mälaren. 

Lokal CPUE (antal) CPUE (vikt) 

Huvudlokalen 0,0359 11,7 

Referenslokal 1 0,0150 4,6 

Referenslokal 2 0,0046 3,0 

Mälaren 0,020 6,8 
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5 DISKUSSION 

Det är svårt att utifrån ett enda provfiske avgöra Grundvikens betydelse som uppväxtlokal 
för ål. Antalet ålar och storleksfördelningen på de fångade individerna 2010 ger dock en 
indikation på att Grundviken är en viktig uppväxtlokal. Längdfördelningarna i figur 7 kan 
tolkas som att en relativt ung årskull ålar dominerar i referenslokal 1. Resultaten kan 
vidare tolkas som att denna relativt unga årskull tillsammans med en något äldre årskull 
är frekvent förekommande i huvudlokalen. I referenslokal 2 tycks äldre ålar dominerar. 
Inga åldersanalyser har dock utförts.  

Längdfördelningen indikerar att ålarna härrör fån tidigare utsättningar i Grundviken. Det 
har dock inte genomförts någon analys på detta, eftersom analysen är mycket kostsam 
och dessutom innebär att ålen måste avlivas. Det går därför inte att med säkerhet att 
fastställa ålarnas ursprung. 

Eftersom det inte har genomförts något liknade fiske i Vänern tidigare har inga lokala 
jämförelser kunnat göras. Däremot har fisket i Grundviken jämförts med ett liknande fiske 
i Mälaren som pågått under ca 10 års tid. Jämförelsen visar att fångst per ansträngning, 
mätt som antal och vikt, är högre för Grundviken än för Mälaren (tabell 3). Det finns stora 
olikheter mellan sjöarna vad gäller utsättningsmängder av ål, fisketryck m.m. varför 
direkta jämförelse utifrån resultatet är svåra att jämföra. Det bör dock poängteras att det 
också finns många likheter mellan sjöarna varför en jämförelse ändå bedöms vara 
relevant i sammanhanget.   

För att utreda vilka effekter redan genomförda vattenarbeten har haft och vilka effekter 
planerade vattenarbeten kommer att få på Grundvikens funktion som uppväxtområde, 
behöver provfisket fortsätta för att se om någon trend kan utläsas. För att kunna säga 
något om vad som kan förväntas av lokalen behöver man även provfiska fler liknande 
lokaler i området utan fysisk påverkan. Även för att kunna säga något om hur stationär 
den utsatta ålen är och vilken tillväxthastighet den har bör fisket fortsätta. Hittills åter-
fångade individer är för få till antalet för att kunna säga något om hur stationära ålarna är.  

Under fiskets genomförande uppstod frågeställningen om Grundviken är en övervintrings-
lokal för ål eller inte. Drastiskt minskade fångster med sjunkande vattentemperatur under 
fiskets slutskede i oktober visar att Grundviken inte är en övervintringslokal. Ålen vandrar 
vanligen ut till större djup för övervintring för att undvika kombinationer av besvärliga 
omgivningsförhållanden som t.ex. syrebrist. 

Exploatering av grundområden, vilka ofta har en stor betydelse som uppväxtområden för 
flertalet fiskarter och vattenlevande organismer, medför nästa alltid en negativ påverkan 
av något slag. En direkt effekt av tillexempel muddrings- och sprängningsarbeten kan 
vara att fiskar dör, skadas eller att deras livsmiljö förstörs. Det kan också innebära att fisk 
och yngel flyr från området då arbetena pågår. Fiskar med simblåsa, bland annat ål, är 
särskilt känsliga för sprängningsarbeten.   

Flora och fauna kan också påverkas negativt genom att sediment rörs upp och ger en 
ökad grumlighet i vattnet. En följdeffekt kan bli att botten täcks av sedimenterat material. 
Generellt leder en ökad sedimentering av finmaterial till negativa konsekvenser för 
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framför allt filtrerande djur som musslor vilka i många fall utgör föda för fisk. Ökad 
sedimentation av lekbottnar kan också orsaka dödlighet av ägg och yngel eller leda till att 
lekbottnar inte längre kan användas. De flesta vattenlevande arter klarar en temporärt 
förhöjd grumlighet men en längre tids exponering kan vara skadlig.  

De vattenarbeten som genomförts i Grundvikens södra del har med stor sannolikhet 
inneburit försämringar för ålen genom förlust av uppväxtområden, även om detta är svårt 
att kvantifiera. Det kan därför inte uteslutas att planerade vattenarbeten inom ramen för 
projektet Grundviken kan komma att påverka lokalen än mer negativt.  

Det finns i dagsläget få grundområden som inte är exploaterade och det kan därför finnas 
anspråk på att de skador som uppstår vid exploateringen i Grundviken kompenseras på 
något sätt. Ett förslag är att man tillskapar ett ålvänligt uppväxtområde i närheten. 
Området bör väljas med omsorg och med beaktande av var yrkesfisket sätter ut ål efter-
som den utsatta ålen är förhållandevis hemortstrogen. Området bör inte vara exploaterat 
och det bör inte finnas planer på att exploatera området under överskådlig framtid. Att 
utgå från Grundviken bedöms i dagsläget vara ett sämre alternativ eftersom lokalen 
redan är påverkad av båttrafik m.m. och eftersom ytterligare exploateringar planeras.  

En annan form av kompensationsåtgärd, som dock inte kompenserar bortfall av uppväxt-
områden, är att fylla på med utsättningsålar.  

5.1 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Sammanfattningsvis bedöms Grundviken utgör en värdefull uppväxtlokal för ål. Bedöm-
ningen har gjorts utifrån jämförelser med erfarenheter och kunskap om förhållandena i 
Mälaren och vid kusterna. För att ytterligare kunna värdera Grundvikens betydelse för 
ålens uppväxt och beståndsutveckling kommer det dock att krävas fortsatta undersök-
ningar under flera år. Göta älvs vattensystem är ett prioriterat uppväxtområde för ål. 

Den slutliga bedömningen av denna rapport har gjorts i samråd med Ingvar Lagenfelt på 
Fiskeriverket. Fiskeriverket har även bidragit till finansieringen av projektet.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Karlstads kommun i samverkan med sju exploatörer håller för närvarande på att planera 
en ny stadsdel vid Grundviken i Karlstad. Grundviken är en del av det större området 
Västkust som är beläget mellan Zakrisdals verksamhetsområde och Bergviks köpcentrum 
(figur 1). Marken inom området ägs till stora delar av kommunen och består idag främst 
av skog och igenväxt åkermark. För tillfället pågår planer för att exploatera området och 
skapa förutsättningar för ca 1600-2000 bostäder och till viss del verksamheter och 
service. Visionen för Grundviken är att skapa en stadsdel med utpräglad natur- och 
miljönära profil.  

För att göra området än mer attraktivt finns också framtida planer på att etablera en 
småbåtshamn samt badplats i Grundvikens vattenområde. Dessa åtgärder kommer att 
kräva muddrings- och fyllnadsarbeten i vatten vilka omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt miljöbalkens 11 kap.  

Planprogrammet för Grundviken har godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen den 9 
december 2009 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner i området. Ett 
förslag till planprogram har även varit ute för samråd hos berörda parter. Flertalet 
synpunkter och frågeställningar har inkommit under samrådstiden. Bland annat har 
yrkesfiskarna i Lillängshamnen inkommit med synpunkter och frågeställningar rörande 
fisket. Frågor rör framför allt hur ålens uppväxtområden i Grundviken kommer att 
påverkas och om detta är något som skall undersökas vidare.  

Med beaktande av att yrkesfisket sätter ut ål i viken och då ålen är en akut hotad art har 
Karlstads kommun i ett första skede valt att undersöka möjligheten till att genomföra ett 
eventuellt provfiske för att få en uppfattning om Grundvikens betydelse som uppväx-
tområde för ål. 

1.2 SYFTE  

Denna förstudie har upprättats i syfte att utgöra diskussionsunderlag inför framtagande av 
en provfiskemetod för skattning av ål i Grundviken, Karlstads kommun, Värmlands län. 
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2 GRUNDVIKEN 

2.1 ÖVERSIKTLIG OMRÅDESBESKRIVNING 

Grundviken ligger strax väster om centrala Karlstad och är en del av Kattfjorden i norra 
delen av Vänern (figur 1). I Grundvikens södra del pågår för närvarande arbetet med att 
tillskapa en småbåtshamn genom att förlänga en sedan gammalt befintlig pir, samt 
genom att muddra ca 5000 kubikmeter. Hamnen byggs till förmån för pågående 
bostadsetablering vid Zakrisdaludden (figur 2). Arbetet är idag inne i slutskedet och 
hamnen är så gott som färdigställd. 

I Grundvikens norra del finns idag en mindre småbåtshamn innanför två befintliga pirar. 
Runt om hamnen breder vassen ut sig och dess täckning utgör ca 50% av Grundvikens 
totala yta. Vassen i vikens östra del är mycket tät med en kraftig rotfilt medan vassen mot 
Kattfjorden är relativt gles och med en betydligt tunnare rotfilt.   

I vikens nordöstra del mynnar Grundviksbäcken och dess förlängning genom vassen 
syns tydligt i figur 2. Grundviken är förhållandevis vindutsatt vid framför allt sydvästliga 
vindar och vattenomsättningen bedöms vara god. Viss dämpning sker dock via ön och 
några skär mittför vikens inlopp. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Kattfjorden och Grundviken i Karlstads kommun. 
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Figur 2. I Grundvikens södra del finns ett nyetablerat bostadsområde samt en 
småbåtshamn. En liknande hamn samt badstrand planeras i vikens norra del. I 
Grundviken mynnar Grundviksbäcken.  

2.2 VATTENDJUP 

Grundvikens vattendjup är förhållandevis ringa och varierar i liten omfattning. Enligt 
genomförd djuplodning varierar vattendjupet från ca 2 m i de västliga delarna till ca 1 m 
längre in i viken (se nivågitter i bilaga 1.1).  

2.3 BOTTEN- OCH SEDIMENTFÖRHÅLLANDEN 

I samband med genomförd djuplodning gjordes även en sticksondering för att få en 
uppfattning om avståndet till fast botten (berg). Genomförd sondering visar på fast berg i 
dagen vid vikens inlopp och vid strandkanten. Ju längre in i viken man förflyttar sig desto 

Grundviken 

Grundviksbäcken 

Nyetablerad hamn och 
bostadsbebyggelse 

Planområde för hamn, badstrand m.m. 

Industriområde 
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större blir sedimentmäktigheten och avståndet till fast botten (se sedimentdjup i bilaga 
1.2).  

Som underlag inför en eventuell framtida muddring togs även sedimentprover ut med rör-
provtagare i sju prover (figur 3). Samtliga uttagna prover kommer att analyseras med 
avseende på föroreningsinnehåll. Genomförd provtagning visar att sedimenten till största 
delen består av lera med ett mycket tunt (ca 2 cm) organiskt skikt av bland annat 
förmultnande vass (figur 4). Viss andel sten och grusbotten finns vid vikens inlopp. 

 

Figur 3. Sedimentprover har uttagits i angivna punkter.  
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Figur 4. Samtliga uttagna prover består av ett mycket tunt organiskt skikt följt av 
lera. 
 

2.4 MAKROFYTFAUNA 

Makrofytfaunan har inte undersökts inom ramen för denna förstudie. Vid behov kan dock 
kompletterande undersökningar genomföras. 

2.5 NUVARANDE UTSÄTTNING OCH FISKE AV ÅL 

Nedanstående uppgifter har inhämtats från berörda yrkesfiskare samt från länsstyrelsens 
länsfiskerikonsulent Sven-Erik Sköld. 

2.5.1 UTSÄTTNING 

I Kattfjorden, där Grundviken ingår, är det yrkesfiskarna Krister och Göran Fransson som 
fiskar och sätter ut ål. Utsättningen har pågått under ca 25 års tid. Sedan 1996 har 
yrkesfiskarna satt ut merparten av sina ålyngel i Grundviken. Utöver Grundviken sker 
utsättning även vid Skutberget och Torsviken inne i Kattfjorden. 

Före 1995 skedde utsättningen med sättål. Efter 1995 sätts ålyngel ut. Ålen har hittills 
levererats från England men i år kommer den från Frankrike. Dagens utsättning bekostas 

Lera 
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av Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Glasålar kostar ca 5,50 per individ och 
utsättningen sker runt midsommar.  

Den utsättningsbara ålen levereras i frigolitboxar vilka är försedda med en iskub. Iskuben 
håller ålen sval, fuktig och möjliggör syresättning. Utsättningen sker genom att kuben 
sänkt ner i vattnet varpå ynglen kan simma ut. Då ålyngel är mycket begärlig föda för 
större fisk och fåglar görs utsättningen långt inne i den skyddande vassen. Så fort ålen 
når vattnet simmar den till botten och gräver ner sig i sedimentet. 

Hundratusentals ålyngel har satts ut i Grundviken under de åren som utsättningen pågått. 

2.5.2 FISKE 

Dagens fiske efter ål får bedrivas under 120 dagar från den dagen då fiskarna väljer att 
påbörja fisket. Fisket sker i huvudsak med fasta ålbottengarn. I anslutning till Grundviken 
finns två fasta redskap, öster och väster om vikens inlopp. Totalt finns sju fasta redskap i 
Kattfjorden. Bröderna Fransson fångar årligen mellan 1 och 3 ton ål. 

2.6 FORTSÄTTNING 

Som tidigare nämnts är tanken att denna förstudie skall utgöra underlag inför fram-
tagande av en metod för skattning av ål i Grundviken. Både yrkesfiskarna och Karlstads 
kommun vill få en fingervisning av Grundvikens betydelse som uppväxtområde för ål. 
Fiskarna menar att större delen av den ål som sätts ut stannar kvar i Grundviken under 
sin uppväxt. 

Om det vid ett provfiske visar sig att Grundviken hyser täta bestånd av ål skall ytterligare 
utredningar genomföras för att klargöra hur man kan etablera hamnar m.m. utan att 
påverka ålen negativt. Tänkbara frågeställningar kan bli: 

Kan utsättningen göras på annan plats? 

Vad händer med ålen om viken muddras? 

Kan ålen flyttas inför en eventuell hamnutbyggnad? 

Blir det skillnad med olika med olika konstruktioner t.ex. flytbryggor istället för pålade 
bryggor? 

Sweco vill genom denna rapport ge Fiskeriverket en översiktlig bild över förutsättningarna 
i Grundviken. Tanken är sedan att Sweco tillsammans med Fiskeriverket skräddarsyr en 
metod för skattning av ål som lämpar sig i Grundviken. 

På uppdrag av Karlstads kommun, 

 

Martin Stenqvist, Sweco Environment 






