
 

 

 

1 (37) 

Sweco 

Kanikenäsbanken 10 

Box 385, 651 09  Karlstad 

Telefon 054-14 17 00 

Telefax 054-14 17 01 

www.sweco.se 

Sweco Environment AB 
Org.nr 556346-0327 

säte Stockholm 

Ingår i Sweco-koncernen 

 

Martin Stenqvist 
Uppdragsledare 

Telefon direkt 054-14 17 34 

Mobil 0731-80 93 94 

martin.stenqvist@sweco.se 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
1
-0

2
-1

7
 

mtis  p:\1345\1331236_mil jöinventering_grundviken\100_provfiske_av_ål_i_kattf jorden\19 original\slutrapport 20120307.doc 

 
 

RAPPORT 

Karlstads kommun och Fiskeriverket 

 

UTVÄRDERING AV UPPFÖLJANDE PROVFISKE OCH MÄRKNING AV ÅL I 
KATTFJORDEN, NORRA VÄNERN 
1331236 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

     

 
 

 

  

      

 

 

Karlstad 2012-04-11 

 

Sweco Environment AB  

Karlstad/Miljöanalys  

Martin Stenqvist   

 



  

 
 

 

 

2 (37) 
 
RAPPORT 

2 01 2- 04 -11   

UTVÄRDERING AV UPPFÖLJANDE 

PROVFISKE OCH MÄRKNING AV ÅL I 

KATTFJORDEN, NORRA VÄNERN 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
1
-0

2
-1

7
 

mtis  p:\1345\1331236_mil jöinventering_grundviken\100_provfiske_av_ål_i_kattf jorden\19 original\slutrapport 20120307.doc 

Förord 

Behovet av kunskap om hur strandnära exploateringar påverkar potentiella uppväx-

tområden för bland annat ål är stort. Idag sker flertalet exploateringar utan att föregås av 

platsspecifika undersökningar. Inför en tillståndsansökan om vattenverksamhet enligt 11 

kapitlet miljöbalken räcker det många gånger med generella beskrivningar och antagande 

om hur en viss art eller ett visst område bedöms påverkas av t.ex. en muddring.  

Grundviken har under många år utgjort en huvudlokal för utsättning av glasål eftersom 

den har ansetts ha goda förutsättningar för dess uppväxt. Inför en planerad exploatering 

av Grundviken har därför Karlstads kommun valt att genomföra en platsspecifik 

undersökning för att utvärdera lokalens faktiska betydelse som uppväxtområde för ål. Det 

första provfisket genomfördes under 2010 och omfattade då tre lokaler. Provfisket 2011 

utökades med ytterligare tre lokaler i syfte att finna andra lämpliga uppväxtlokaler samt få 

ytterligare lokaler att jämföra Grundviken med. Studien ska, utöver ovanstående, utgöra 

ett kunskapsunderlag inför framtida provfisken efter ål i Vänern. 

Denna studie har utförts av Sweco Environment i Karlstad på uppdrag av Karlstads 

kommun och med Havs- och vattenmyndigheten (dåvarande Fiskeriverket) som 

medfinansiär. Rapporten har kvalitetsgranskats av Ingvar Lagenfelt på Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län (tidigare anställd vid Fiskeriverket i Göteborg).  
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Sammanfattning 

Målsättningen med denna studie var att följa upp 2010 års provfiske i Grundviken samt 

utvärdera ytterligare tre lokalers betydelse som uppväxtområde för ål. Bakgrunden till 

studien är att Karlstads kommun har för avsikt att genomföra exploateringsåtgärder i 

Grundviken. Då kommunens planer kan stå i konflikt med dels yrkesfiskets intressen och 

dels uppfattningen om att Grundviken är en värdefull uppväxtlokal för ål, valde 

kommunen att genomföra en inventering för skattning av ål under 2010 och 2011.  

Provfisket utfördes med parryssjor av typen ”Dansk standard” 40 cm hög, 5 ringar, 5 m 

länkarm och med 10 mm maskor i fångstkammaren, på totalt sex lokaler. På varje lokal 

användes åtta sammanlänkande parryssjor, totalt 16 strutar per lokal. Samtliga fångade 

ålar vägdes, mättes och märktes med PIT-tag (Passive Integrated Transponder). 

Statistiska beräkningar har genomförts på samtliga jämförelser med 95 % konfidens-

intervall för att säkerhetsställa eventuella skillnader mellan lokalerna. 

Utifrån resultatet av vår undersökning bedömdes lokal 5 ha bäst förutsättningar för 

uppväxande ål.  Bedömningen grundar sig förutom på resultatet också på lokalens 

fysiska förutsättningar. Övriga lokaler, vilka bedöms utgöra faktiska uppväxtlokaler (1,3 

och 6), bedöms också som värdefulla men de fysiska förutsättningarna är sämre.  

En realisering av kommunens förslag skulle innebära att de mest värdefulla delarna av 

lokal 3 till stor del försvinner. Detta i kombination med de exploateringsåtgärder som 

redan genomförs innebär med största sannolikhet att Grundvikens betydelse som 

uppväxtlokal för ål går förlorad. För att kompensera den skada som en eventuell 

exploatering av Grundviken sannolikt medför för ålens uppväxtmiljö, är det önskvärt att 

kommunen dels vidta kompensationsåtgärder i Grundviken samt skyddar någon av de 

undersökta lokalerna. I första hand bör lokal 5 skyddas då den bedöms ha bäst 

förutsättningar för uppväxande ål. 
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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, utdikning, utfyllnader samt övriga exploateringsåtgärder. Dessutom lagras 

miljögifter i ålens fettreserv, vilket kan ge försämrad överlevnad när dessa koncentreras i 

ägg och larver vid leken (Ingvar Lagenfelt muntligen). Viss andel ål utsätts även för 

parasiten Anguillicola crassus. Parasiten lever på blod som den suger från blodkärl i 

simblåsan. Parasiten orsakar skador i ålens simblåsa vilket kan leda till en försämrad 

simförmåga och att de inte når Sargassohavet under lekvandringen. 

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har med anledning av ålens situation utfärdat 

rekommendationer om att minska den mänskliga påverkan på beståndet och att en 

återhämtningsplan för den europeiska ålen utarbetas. Under 2007 beslutade EU om en 

plan för återhämtning och skydd av den europeiska ålen (EU Förordning 1100/2007). 

Målet för varje medlemsstats förvaltningsplan ska vara att minska den antropogena 

påverkan så att minst 40% av blankål tar sig ut i havet, i förhållande till en skattning av 

den 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 (Regeringskansliet 2008). 

Under 2007 infördes den europeiska ålen i CITES (the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), till listan Appendix II. Listningen 

innebär att från och med 2009 är import och export av ål från och till land utanför EU 

endast är tillåtet med ett ”Non Detriment Finding”-certifikat. Dokumentet intygar att export 

inte skadar ålbeståndet. Under 2010 införde EU ett temporärt stopp för såväl export som 

import av ål från och till EU (Dekker et al. 2011). 
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1.2 Bakgrund 

Karlstads kommun i samverkan med sju exploatörer planerar 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. I samband med 

samrådsförfarandet för planprogrammet inkom ett flertal synpunkter och frågeställningar, 

bland annat från yrkesfiskarna i Lillängshamnen som under flera år satt ut glasål i 

Kattfjorden. Merparten av utsättningarna har gjorts i Grundviken eftersom den, enligt 

fiskarna uppfattning, anses vara en viktigt uppväxtlokal för ål. Fiskarna hade således 

funderingar kring hur ålens uppväxtmiljö skulle kunna påverkas av en exploatering likt 

den som genomförts i Grundvikens södra del.   

Då kommunens planer på att exploatera delar av Grundviken stod i konflikt med dels 

yrkesfiskets intressen, dels uppfattningen om att Grundviken är en värdefull uppväxtlokal 

för ål, valde kommunen att genomföra en inventering för skattning av ål under 2010. 

Uppdraget utfördes av Martin Stenqvist och Dag Cederborg på Sweco Environment i 

Karlstad (Stenqvist 2010). 

Vid 2010 års fiske fångades 48 ålar, varav 31 i huvudlokalen inne i Grundviken. Antal 

fångade ålar per ansträngning var statistiskt signifikant större i huvudlokalen jämfört med 

de båda referenslokalerna. Efter fiskets genomförande hade totalt 5 ålar återfångats 

varav 3 i Grundviken. En jämförelse med ett liknade fiske i Mälaren visade att fångst per 

ansträngning, mätt som antal och vikt, var högre för Grundviken än för Mälaren.  

Den samlade bedömning utifrån erhållna resultat indikerar att Grundviken är en 

betydelsefull uppväxtlokal för ål. För att ytterligare kunna värdera Grundvikens betydelse 

för ålens uppväxt och beståndsutveckling och därmed utläsa trender bedömdes fortsatta 

undersökningar erfordras. 

Med beaktande av ovanstånden genomfördes ett uppföljande provfiske samt 

märkningsförsök av ål under 2011. Provfisket utökades även med ytterligare tre lokaler i 

Kattfjorden för att utreda om det fanns andra likvärdiga eller bättre uppväxtlokaler. 

Resultatet från 2011 års undersökning presenteras under rubrik 4 i denna rapport 

1.3 Syfte 

Målsättningen med denna studie är att följa upp 2010 års provfiske i Grundviken samt 

utvärdera ytterligare tre lokalers betydelse som uppväxtlokal för ål. 

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. 
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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 (Anguilla anguilla) och 

den amerikanska ålen (Anguilla rostrata), (Berglund 2004). 

Det antas på goda grunder att den europeiska ålen leker i Sargassohavet. Antagandet 

bygger på att man fångat små nykläckta ålyngel inom ett ganska begränsat område i de 

östra delarna av Sargassohavet (Berglund 2004).  

Efter kläckningen förvandlas de små ålynglen gradvis till den genomskinliga bladform 

som kallas Leptocephaluslarver och som driver med ytströmmarna mot Europa. När de 

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 (Berglund 2011). I svenska vatten är andelen honor mycket hög, nästan 

alla ålar i Sverige är idag honor (Dekker Et al. 2011). 

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 (Berglund 2011). 
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2 Lokalbeskrivningar 

2.1 Översiktlig kartbild 

Nedanstånden kartbild redovisar provfiskade lokaler i Kattfjorden under 2011. Lokal 2,3 

och 4 provfiskades även under 2010. 

 

Figur 1. Provfiskade lokaler i Kattfjorden, norra Vänern under 2011. Lokal 2,3 och 4 provfiskades även under 
2010. 
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2.2 Lokal 1  

2.2.1 Allmänt 

Lokal 1 är den första viken söder om Grundviken (figur 1). Viken är nästintill oexploaterad 

förutom i den nordöstra delen mot det nya bostadsområdet vid Zakrisdalsudden, där ett 

mindre erosionsskydd anlagts mot vattnet. Vidtagna åtgärder är av ringa omfattning och 

bedöms inte ha inverkat på vikens vattenförhållanden varför den i dagsläget bedöms vara 

opåverkad.  

Viken är ca 300 m lång, räknat från inloppet till där den glesare vassen övergår till 

fastmark. Som bredas är viken ca 100 m. I vikens östra del mynnar en mindre bäck vilken 

avvattnar uppströms liggande bostadsområde samt ett mindre barrskogsområde. Innan 

bäcken mynnar i viken passerar den en mindre våtmark varför viss rening och 

fastläggning av suspenderade partiklar sker. Viken är relativt vindutsatt vid sydvästliga 

och västlig vindar och vattenomsättningen bedöms därför vara god. 

 

Figur 1. Lokal 1 ligger söder om Zakrisdalsudden. 

2.2.2 Bottenförhållanden 

Bottenmaterialet består till största delen av lera med ett överlagrat, tunt organiskt skikt i 

de inre delarna och i mitten av viken. Längs land och ca 10 m ut finns berg i dagen samt 

viss andel sten och block.  

Vattendjupet varierar från maximalt 3 m, vid vikens inlopp, till ca 0,5 m längst in.  

2.2.3 Vegetation 

De inre delarna av viken domineras av en tunn och gles vassbård (figur 2), som efter 

bara några meter övergår till en tjockare vassbård följt av en våtmark. Utanför vassen 

breder näckrosvegetationen ut sig. Undervattensvegetationen är sparsam.  
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Figur 2. Lokal 1 sedd från dess inlopp. 

2.3  Lokal 2  

2.3.1 Allmänt 

Lokal 2 ligger mellan lokal 1 och lokal 3 (Grundviken) och har till huvudsakligt syfte att 

övervaka eventuella rörelser av ål mellan nyss nämnda vikar. Lokalen ligger på spetsen 

av Zakrisdalsudden (figur 3) ut mot en mindre ö som omges av några mindre grund. 

Lokalen är mycket vindutsatt vid syd, väst och nordliga vindar.  

Lokalen provfiskades även under 2010. 

 

Figur 3. Lokal 2 ligger på spetsen av Zakrisdalsudden norr om lokal 1.  
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2.3.2 Bottenförhållanden 

Botten består i huvudsak av berg i dagen, viss andel lösa sediment finns runt ön strax 

norr om lokalen. Vattendjupet varierar mellan 1,5-3 m.  

2.3.3 Vegetation 

På lokalen finns mycket sparsamt med undervattensvegetation, viss andel bladvass finns 

vid ön strax norr om lokalen (figur 4). 

 

Figur 4. Lokal 2 sedd från lokal 1. I bildens högra hörn kan lokal 3 ses. 

2.4 Lokal 3 (Grundviken) 

2.4.1 Allmänt 

Lokalen ligger strax väster om centrala Karlstad och är en del av Kattfjorden i norra delen 

av Vänern (figur 5). 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 sediment. Hamnen har byggts till förmån för bostadstäderna på Zakrisdals-

udden. I Grundvikens norra del finns idag en mindre småbåtshamn innanför två befintliga 

pirar. Grundviken är ca 600 m lång och 400 m bred. 

I vikens nordöstra del mynnar Grundviksbäcken och dess förlängning genom vassen 

syns tydligt i figur 5. Grundviken är förhållandevis vindutsatt vid framför allt västliga vindar 

men den täta vassen och den nyanlagda piren dämpar effektivt sjögången och till viss del 

även vattengenomströmningen. Vattenomsättningen bedöms vara måttlig i de inre 

delarna av viken. 

Lokalen utgjorde huvudlokal under 2010 års provfiske.  
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Figur 5. Lokal 3 ligger norr om Zakrisdalsudden. 

2.4.2 Bottenförhållanden 

I samband med en djuplodning av viken under 2010 genomfördes 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.  

Som underlag inför en eventuell framtida muddring togs även sedimentprover ut med 

rörprovtagare i sju prover. Genomförd provtagning visar att sedimenten till största delen 

består av lera med ett tunt överlagrat (ca 2 cm) organiskt skikt av bland annat 

förmultnande vass. Viss andel sten och grusbotten förekommer vid vikens inlopp. 

Föroreningssituationen i sedimenten bedömdes, utifrån genomförd provtagning under 

2010, som mycket låg med avseende på organiska ämnen och låg med avseende på 

metaller. 

Grundvikens vattendjup 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. 

2.4.3 Vegetation 

Stora delar av Grundviken består av vass, dess täckning utgör ca 50% av Grundvikens 

totala yta (figur 6). 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. Utanför vassen 

finns en ca 30 m bred näckrosbård.    
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Figur 6. Lokal 3 sedd från dess inlopp. 

2.5 Lokal 4 

2.5.1 Allmänt 

Lokalen ligger norr om Grundviken, på spetsen av Frykmansudden (figur 7), och har till 

huvudsakligt syfte att övervaka eventuella rörelser av ål som simmar norrut från 

Grundviken. Lokalen ligger helt oskyddad och är därmed mycket vindutsatt vid syd, väst 

och nordliga vindar. Yrkesfiskarna i Lillängshamnen har tidigare haft sina fasta 

ålbottengarn placerade på lokalen. 

 

Figur 7. Lokal 4 ligger på spetsen av Frykmansudden. 

2.5.2 Bottenförhållanden 

Bottenmaterialet består i huvudsak sten och block samt vissa mindre partier med 

grusbotten. Vid land finns berg i dagen. Vattendjupet varierar mellan 2-5 m. 
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2.5.3 Vegetation 

På lokalen förekommer ingen flytbladsvegetation och mycket sparsamt med 

undervattensvegetation (figur 8).  

 

Figur 8. Vy över lokal 4, rakt utanför Frykmansudden i väst-östlig riktning.   

2.6 Lokal 5  

2.6.1 Allmänt 

Lokalen ligger i den västra delen av Kattfjorden vid inloppet till Dybottnen (figur 9). Viken 

är ca 1 km lång och 1 km bred. I vikens västra del mynnar en mindre bäck som avvattnar 

uppströms liggande jordbruksmark. De inre delarna av viken ligger mycket skyddat vid 

samtliga vindriktningar.  

Viken är, med undantag från en mindre grävd ränna i vikens norra del, helt oexploaterad. 

 

Figur 9. Lokal 5, redskapen ligger vid inloppet till Dybotten. 
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2.6.2 Bottenförhållanden 

Bottenmaterialet består av finsediment och vattendjupet varierar mellan 0,5-1,5 m. Strax 

söder om lokalen övergår bottenmaterialet till berg i dagen med inslag av block och sten. 

2.6.3 Vegetation 

Hela viken omges av en bred vassbård, följt av näckrosor. Näckrosornas utbredning är 

omfattande i hela viken. På lokalen förekommer också rikligt med 

undervattensvegetation. 

 

Figur 10. Lokalen 5 sedd från inloppet tillDybotten. 

2.7 Lokal 6 

2.7.1 Allmänt 

Lokalen ligger ca 2 km söder om lokal 5 i den sydvästra delen av Kattfjorden (figur 11). 

Viken är ca 250 m lång och 250 m bred. I vikens sydvästra del mynnar ett mindre dike 

som avvattnar uppströms liggande jordbruksmark. Viken är relativt vindutsatt vid framför 

allt nordliga och östliga vindar. 

Viken är helt oexploaterad. Strax norr om vikens inlopp har yrkesfiskarna placerat sina 

fasta ålbottengarn. 
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Figur 11. Lokal 6 ligger strax innanför yrkesfiskarnas redskap i sydvästra Kattfjorden. 

2.7.2 Bottenförhållanden 

Bottenmaterialet består av finsand. I vikens östra del övergår materialet till fast berg i 

dagen med inslag av sten och block. Vattendjupet inne i viken varierar mellan 0,5-2 m 

men sjunker sedan snabbt till ca 16 m utanför vikens inlopp.  

2.7.3 Vegetation 

Vassutbredningen i viken är omfattande (figur 12). Den yttre vassen är förhållandevis gles 

men övergår snabbt till tjockare vass med kraftig rotfilt. Sporadiska partier med näckrosor 

förekommer också. I övrigt mycket sparsamt med undervattensvegetation. 

 

Figur 12. Lokal 6 sedd i nord/sydlig riktning, 200 m från dess inlopp. 
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3 Metod 

3.1 Fiskeredskap 

Det finns i dagsläget ingen standardiserad metod för skattning av ål i sötvatten. Sveriges 

Lantbruks Universitet (SLU) i Uppsala arbetar dock just nu med att utvärdera olika 

metoder (Lagenfelt muntligen). Metoden för den inventering som genomförts i Kattfjorden 

har tagits fram i samråd med Ingvar Lagenfelt på Havs- och vattenmyndigheten i 

Göteborg. Metoden baseras på Fiskeriverkets provfisken längs med kusten men har 

anpassats för att passa rubricerad studie.  

Provfisket utfördes med parryssjor av typen ”Dansk standard”, 40 cm hög, 5 ringar, 5 m 

länkarm och med 10 mm maskor i fångstkammaren (figur 13). På varje lokal användes 

åtta sammanlänkande parryssjor, totalt 16 strutar per lokal. Ryssjorna lades ut den 27 

maj och vittjades första gången den 31 maj 2011. Därefter har ryssjorna vittjats med ett 

till två dygn mellan vittjningarna med totalt 9 vittjningar i juni och 4 vittjningar i juli. På 

grund av dåligt väder förekom avvikelser i regelbundenheten mellan vittjningstillfällena.  

 

 

Figur 13. Parryssjor, varje ryssja har två strutar. 

3.2 Mikrochips (PIT-tags)  

Ålarna i studien har märkts med PIT-tag (Passive Integrated Transponder), ett 

mikrochips. Själva märket är passivt men aktiveras när man med ett 

avläsningsinstrument, sänder ut en signal med en speciell frekvens. Märket avger vid 

aktivering en alfanumerisk kod som är unik för märket. Koden återges på avläsnings-

instrumentets display. De finns två grundläggande märken: half-duplex (HDX) och full-

duplex (FDX). Full-duplex märket svarar samtidigt som det tar emot aktiveringspulsen, 

medan half-duplex märket svarar när aktiveringsimpulsen avslutats.  

 I denna studie användes FDX märken med storleken, 12x2,15 mm (figur 14). 

 

 

Figur 14. FDX Pit Tag (12x2,15 mm). 
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3.3 Hantering av ålen 

Hanteringen av ålarna inleddes med att de först togs ur ryssjorna och placeras i ett 

syresatt kar med färskvatten. Därefter kontrollerades eventuella återfångster, varpå en till 

tre ålar åt gången flyttades till ett nytt kar med en bedövningsblandning (2 g Benzocain 

löst i 40 ml sprit löst i 10 l vatten).  

Ålar är generellt svåra att bedöva och olika individer svarade mycket olika på bedövning. 

Efter ca 2-5 minuter var ålarna djupt bedövade (stadium IIB). Stadium IIB innebär att 

balansförmågan är satt ur spel, muskeltonus har upphört och ventilationen har nästan 

upphört (Wichard 2007). Så snart en ål uppnådde rätt bedövningsnivå togs den ur karet 

och en PIT-Tag opererades in i bukhålan med en böjd skalpell. Efter märkningen vägdes 

och mättes varje individ varpå de placerades i ett nytt syresatt kar för kontrollerat 

uppvaknande. Efter uppvaknade (ca 1-3 minuter) återutsattes ålarna i nära anslutning till 

fångstplatsen. Den totala hanteringstiden för märkning, vägning och längdmätning 

uppgick till ca 1 minut per individ.  

Hanteringsförfarandet illustreras i bildserierna i figur 15 och 16. 

Det sår som uppstod efter snittet med skalpellen åtgärdades inte. Tidiga studier från 

Fiskeriverket visar att såret sluter sig utan åtgärd och läker efter några dagar. Detta 

bekräftades även i denna studie genom återfångster av tidigare märkta individer. 

Inga ålar i försöket behövde avlivas. 

 

Figur 15. Bild 1, ålen placeras i ett kar med färskvatten. Bild 2, ålen läggs i bedövningsblandningen. 

Bild 1 

Bild 1 

Bild 2 
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Figur 16. Bild 1, ålen har uppnått önskad bedövningsnivå. Bild 2 och 3, PIT-tag opereras in. Bild 4, ålen 

återutsätts efter kontrollerat uppvaknande.  

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 
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3.4 Erforderliga tillstånd 

Innan studien påbörjades inhämtades djuretiskt tillstånd eftersom märkning av fisk 

klassificeras som djurförsök. Den som ansöker om tillstånd måste vara behörig 

djurförsöksledare och det skall även finnas en ansvarig, av Jordbruksverket godkänd, 

föreståndare samt veterinär knuten till projektet. Ansökan ställdes till djurförsöksetiska 

nämnden vid Göteborgs Tingsrätt.  

Martin Stenqvist och Dag Cederborg vid Sweco är behöriga djurförsöksledare enligt 

Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt 

skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. 

Då fiske efter ål är förbjudet (med vissa undantag) söktes även om undantag från 

gällande fiskeribestämmelserna hos Fiskeriverket.  

Vid utläggning fiskeredskap krävs att redskapen är märkta med ett redskapsnummer. 

Detta erhölls efter ansökan till Länsstyrelsen i Värmlands län. 

Då fisket skedde på enskilt vatten inhämtades tillstånd från berörda markägare med 

enskild rådighet över berört vattenområde. 

3.5 Teknisk utrustning 

 Motorbåt 

 Parryssjor 

 Våg 

 Mätränna 

 Finmaskig håv 

 Märkningsutrustning (Pit-tag, samt avläsningsinstrument) 

 Skalpell 

 Vattenfast protokoll 

 Gummihandskar 

 Bedövningsmedel (Bensocain) 

 Etanol 96% 

 Förvaringsbackar 
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3.6 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 lokalerna var statistiskt signifikanta och att en verklig skillnad mellan lokalerna 

förelåg. Den statistiska analysen baseras på variationer inom och mellan lokalerna 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. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensintervall
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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 158 ålar vid 2011 års fiske, fördelat enligt tabell 1. I 

tabellen redovisas även antalet ålar som fångades vid motsvarande fiske under 2010. 

Det bör poängteras att lokal 1,5 och 6 inte ingick vid 2010 års fiske.  

Vid en jämförelse av de lokaler som fiskats båda åren är den totala fångsten större 2010. 

På lokal 2 fångades dock fler individer under 2011.  

Utöver ål fångades även gädda (Esox lucius), abborre (Perca fluviatilis), lake (Lota lota), 

mört (Rutilus rutilus), gärs (Gymnocephalus cernuus), björkna (Abramis bjoerkna), braxen 

(Abramis brama), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca) samt signal-

kräfta (Pacifastacus leniusculus). De arter som fångades under 2011 men inte under 

2010 var; gers, björkna, braxen, sarv och sutare.  

 

Tabell 1. Antal fångade individer/lokal under 2010 samt 2011.  Lokal 1,5 och 6 provfiskades inte under 2010.  

Lokal Antal individer 2010 Antal individer 2011 

1 - 15 

2 4 13 

3 (Grundviken) 31 15 

 4 13 10 

5 - 39 

6 - 66 
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4.2 Återfångst 

Under 2011 återfångades totalt 12 av 158 individer. Tre av återfångsterna (fetmarkerade i 

tabell 2) härrör från 2010 års märkning och resterande från 2011 års märkning. Siffran 

inom parentesen anger lokalbeteckningen som användes vid 2010 års studie.   

Vid 2010 års fiske återfångades totalt 5 av 48 individer. 

Andelen återfångade ålar 2011 var 7,6 % jämfört med 10,4 % 2010. 

I tabell 2 redovisas antalet återfångande individer per lokal samt tiden mellan 

återfångsten för varje individ för 2011 års fiske.  

Tillväxthastigheten för de ålar som märktes under 2010 och som återfångades under 

2011 redovisas i tabell 3. 

Tabell 2. Antalet återfångade individer under 2011. 

Utsättningslokal Datum Återfångstlokal Datum Ant. Dygn mellan 
återfångster 

6 2011-07-05 6 2011-07-07 2 

6 2011-07-05 6 2011-07-07 2 

6 2011-07-05 6 2011-07-07 2 

6 2011-07-05 6 2011-07-07,2011-07-09 2,2 

1 2011-05-31 1 2011-06-03 3 

4 (2) 2011-06-23 4 (2) 2011-06-27 4 

6 2011-06-18 6 2011-06-23 5 

2 (3) 2011-06-10 1 2011-06-18 8 

1 2011-05-31 1 2011-06-18 18 

3 (1) 2010-08-23 3 (1) 2011-05-31 279 

4 (2) 2010-08-23 4 (2) 2011-05-31 279 

2 (3) 2010-08-16 5 2011-06-27 312 

 
 
Tabell 3. Tillväxt för de ålar som återfångades under 2011 och som härrör från 2010 års märkning. 

Ål Vikt (kg) resp. längd (cm) 2010 Vikt (kg) resp. längd (cm) 2011 Tillväxt kg/cm 

1 0,30/57,5 0,46/59 0,16/1,5 
2 0,90/83 0,94/84 0,04/1 
3 0,78/70 0,74/69 -0,04/-1 

 

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 17. Fångst per 

ansträngning (såväl mätt i antal som ibiomassa) var störst i lokal 6 och 5. Antal fångade 

ålar per ansträngning var statistiskt signifikant större i lokal 5 jämfört med lokal 1-4. Även 

fångst per ansträngning mätt som biomassa var större i lokal 5 jämfört med lokal 1-4, 
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men endast skillnaden mellan lokal 4 och 5 var statistiskt signifikant. Skillnaderna mellan 

lokal 6 och övriga lokaler var relativt stor, men ej statistiskt signifikant. 

 

Figur 17. Fångst per ansträngning (CPUE; catch per unit effort) mätt som antal per strutdygn respektive vikt per 

strutdygn. Y-felstaplar representerar standardavvikelse. 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. 

4.4 Längd och vikt 

De ålar som fångades i lokal 2 var längre och tyngre jämfört med de ålar som fångades i 

de andra lokalerna, se figur 18. Ålarna som fångades i lokal 1 och 6 var kortare och 

lättare än de ålar som fångades i de andra lokalerna. Ålarna från lokal 1 och 6 var 

statistiskt signifikant kortare än ålar från lokal 2 och 4. Ålarna från lokal 6 var statistiskt 

signifikant lättare än ålar från lokal 2 och 4. Skillnaden i vikt mellan lokal 1 och lokalerna 2 

och 4 var inte statistiskt signifikant. 

Ålarnas konditionsindex var statistiskt signifikant högre för de ålar som fångats i lokal 3 

och 5 jämfört med ålar från lokal 6, se figur 19. Ett högt konditionsindex innebär att ålarna 

var relativt sett kraftigare (högre vikt i förhållande till sin längd). 
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Figur 18. Längd och vikt på de fångade ålarna. Y-felstaplar representerar standardavvikelse. 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. 

 

 

4.5 Längdfördelning 

Längdfördelningen hos ålar fångade i de sex lokalerna presenteras i figur 20. I lokal 1 

dominerar de något kortare ålarna (längdklasserna 500 – 540 mm). Ålar i längdklass 480 

och kortare fångades i lokalerna 3, 5 och 6. 

I lokal 2 dominerade de något längre ålarna (längdklass 580 mm och uppåt). Även under 

2010 års provfiske återfanns de längre längdklasserna i lokal 2. 

 

Figur 19.  Fultons konditionsindex 

(vikt/längd3). Y-felstaplar representerar 

standardavvikelse. 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. 
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 Figur 20. Längdfördelning hos fångade ålar från de 6 studerade lokalerna. 
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4.6 Jämförelse med 2010 års provfiske 

År 2010 var fångsten per ansträngning (antal) större i lokal 3 (”huvudlokal”) jämfört med 

lokalerna 2 och 4. Inget fiske utfördes i lokal 1, 5 och 6 år 2010. Under 2011 noterades 

inga statistiskt signifikanta skillnader i fångst per ansträngning mellan lokalerna 2, 3 och 

4. 

2010 fångades de största ålarna i lokal 2. Även 2011 var de ålar som fångades i lokal 2 

längre och tyngre jämfört med ålarna från lokal 3 och 4, även om endast skillnaden i 

längd mellan lokal 2 och 4 var statistiskt signifikant.  

De ålar som fångats i lokal 3 under 2011 är både tyngre och längre än de som fångades i 

samma lokal under 2010 (figur 21). Likaså är konditionsindex högre för 2011 års fiske 

jämfört med 2010 (figur 22). Skillnaden är statistiskt signifikant. 

Fångst per ansträngning (beräknat som antal och biomassa) var större 2010 jämfört med 

2011 för lokal 3 (figur 23). Skillnaden är inte statistiskt signifikant. 

 

Figur 21. Vikt och längd på de fångade ålarna i lokal 3. Y-felstaplar representerar standardavvikelse. 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. 
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Figur 22. Konditionsindex för de fångade ålarna i lokal 3. Y-felstaplar representerar standardavvikelse. 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 

 

Figur 23. Fångs per ansträngning (CPUE; catch per unit effort)mätt som antal och vikt per strutdygn för lokal 3. 

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 

4.7 Jämförelse med provfiske från Mälaren 

Som jämförelse till fångst per ansträngning i Kattfjorden har fångstdata från Mälaren 

erhållits från Fiskeriverket. Erhållen data visar att antalet fångade ålar per ansträngning i 

Kattfjorden är högre eller i samma storleksordning jämfört med genomförda fisken i 

Mälaren under en tioårsperiod, undantaget lokal 4 2011 och lokalerna 2 och 4 2010. 

Vid en jämförelse av fångst per ansträngning mätt i vikt ligger samtliga lokaler 2011 i 

Kattfjorden högre eller betydligt högre än Mälaren. 2010 låg lokalerna 2 och 4 lägre än 

Mälaren.  
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Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

Tabell 4.  Jämförelse av fångst per ansträngning mellan lokalerna i Kattfjorden och Mälaren. 

Lokal CPUE (antal) 

2010 

 

2011 

CPUE (vikt) 

2010 

 

2011 

Lokal 1 - 0,0264 - 11,4 

Lokal 2 0,0046 0,0184 3,0 14,3 

Lokal 3 0,0359 0,0225 11,7 7,6 

Lokal 4 0,0150 0,0154 4,6 9,1 

Lokal 5 - 0,0622 - 37,4 

Lokal 6 - 0,0996 - 44,3 

Mälaren 0,020 - 6,8 - 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Allmänt 

Av de lokaler som fiskats båda åren (2,3, och 4) är det i huvudsak lokal 3 (Grundviken) 

som är av intresse för fortsatt utredning. Lokal 2 och 4 kan inte betraktas som några 

potentiella uppväxtlokaler för ål eftersom de inte bedöms ha de habitatkrav som 

erfordras. Lokalerna ligger på frivatten och har ingen naturlig avgränsning vilket gör dem 

vindutsatta. Bottenstrukturen skiljer sig också från övriga lokaler, bland annat är andelen 

vass och undervattensvegetation mycket sparsam och bottenmaterialet består till största 

delen av sten och block med visst inslag av grus och fast berg i dagen. Även om 

lokalerna inte utgör faktiska uppväxtlokaler kan de ha betydelse i samband med ålens 

födosök.  

Anledningen till att lokal 2 och 4 togs med vid 2010 års fiske var i första hand för att 

kunna studera eventuella rörelser av ål, norr och söder ut, från lokal 3 (Grundviken) men 

också därför att deras närmaste omgivning var opåverkad av mänsklig aktivitet. 

Lokalerna bedömdes som bra referenslokaler. Det bör också poängteras att syftet med 

2010 års studie inte var att utvärdera om det fanns andra lämpliga uppväxtområden för ål. 

Ett utökat fiske var vid tidpunkten för genomförandet inte heller möjligt med beaktande av 

givna budget- och tidsramar. För att erhålla jämförbara data togs lokalerna med vid 2011 

års studie. 

5.2 Förekommande fiskarter 

Resultaten från genomförda provfisken visar att inte enbart ål fångas i parryssjor. En rad 

andra fiskarter, framför karpfiskar (Cyprinidae), fångades också. Den främsta orsaken till 

att fler arter fångades under 2011 jämfört med 2010 bedöms bero på att fisket under 

2011 påbörjades tidigare (31 maj) än 2010 (8 aug) och att vårlekande arter därmed 

uppehöll sig på grundare områden i större utsträckning. Samtliga tillkommande arter 

under 2011 var vårlekande. Antalet arter var jämt fördelat på samtliga sex lokaler varför 

det större antalet ryssjor som användes under 2011 jämfört med 2010 inte bedöms ha 

påverkat resultatet.   

5.3 Fångster 

Erhållen fångstdata visar att ålförekomsten var störst i lokal 5 och 6 jämfört med övriga 

studerade lokaler. Detta kan bero på ett flertal faktorer. Framför allt bedöms vikarnas 

mångformighet, tillgång på föda, bottenförhållanden m.m. spela en avgörande roll för 

dess potential som uppväxtlokal.  

Lokal 5 är den största av de undersökta lokalerna. Lokalen är oexploaterad och 

störningar i form av båttrafik bedöms vara liten under hela året, framför allt med 

beaktande av vikens ringa vattendjup som genomgående understiger 1 m. Viken är 

vidare rik på vass samt undervattensvegetation och botten består till stor del av 
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mjukbotten med närhet till sten och grusbotten, med fast berg i dagen. De varierande 

bottenförhållandena erbjuder många olika miljöer, vilka bedöms vara värdefulla ur ett 

födosöksperspektiv men även då ålen söker skydd för sin dagvila.  

Lokal 1,3 och 6 har likartade förhållanden men är betydligt mindre i storlek. Närområdet 

till lokal 6 skiljer sig också markant från övriga lokaler genom att vattendjupet strax 

utanför vikens mynning snabbt ökar till ca 10 meter för att sedan relativt snabbt öka till ca 

20 m. Utanför viken har yrkesfiskare sina fasta ålbottengarn och lokalen är sedan lång tid 

tillbaka känd som en bra fångstlokal för just ål. Djupbranten utanför viken kan fungera 

som en ledlinje för ål som söker sig längs med land. Ledlinjen kan vara en förklaring till 

den goda tillgången av ål på 6.  

En annan aspekt som bedöms ha påverkat fångstresultatet på lokal 5 och 6, är val av 

plats för utsättning av ålyngel. Enligt uppgift från Göran Fransson (2011-12-21), 

yrkesfiskare i Lillängshamnen, har man de senaste fem åren satt ut alla ålyngel i den 

västra delen av Kattfjorden, från Onsön till Nordskär. Utsättningsmängderna har varierat 

från 60 000-400 000 individer per år. Under 2011 sattes totalt 120 000 ålyngel på ovan 

nämnda sträcka. Tidigare år har man även satt ål i den östra delen av Kattfjorden. Att 

man idag inte sätter någon ål där beror enligt Göran på att strandnära exploateringar 

m.m. skapat störda miljöer vilket till viss del förstört bra uppväxtlokaler.    

I Lokal 3 har en omfattande muddring genomförts och en hamn har nyligen etablerats i 

vikens södra del. I vikens norra del finns sedan gammalt en mindre småbåtshamn. Det 

kan inte uteslutas att de vattenarbeten som genomförts i Grundvikens södra del har 

inneburit försämringar för ålen genom förlust av uppväxtområden samt bytesdjur, även 

om detta är svårt att kvantifiera. Även båttrafiken till följd av hamnetableringen kan ha 

medfört störningar för ålen genom propellerströmmar och ljudalstring. Påverkan från 

nämnda störningsfaktorer kan vara en förklaring till de lägre fångsterna under 2011 

jämfört med 2010. 

Variationen i antalet fångade ålar för de lokaler som fiskats båda åren kan också bero på 

ett flertal ytter omgivningsfaktorer såsom; väderlek, vattentemperatur m.m. Fisket under 

2011 påbörjades under maj och avslutades under juli medan motsvarande fiske under 

2010 påbörjades under augusti och avslutades under oktober. Det tidigarelagda fisket 

under 2011 kan vara en förklaring till att fler större ålar med högre konditionsindex 

fångades i lokal 3 jämfört med 2010. Detta eftersom en större andel stor ål fortfarande 

upprätthölls sig på grundare vatten till följd av låg vattentemperatur. Det ska dock 

poängteras att årsvisa variationer som regel alltid förekommer och att man måste 

genomföra uppföljande provfisken under många år för att kunna utläsa trender och dra 

mer långtgående slutsatser.  

Exploatering av grundområden, vilka ofta har en stor betydelse som uppväxtområden för 

flertalet fiskarter och vattenlevande organismer, medför nästan alltid en negativ påverkan 

av något slag. En direkt effekt av till exempel 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.   
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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 

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 dock en 

temporärt förhöjd grumlighet men en längre tids exponering kan vara skadlig. I figur 5 

syns tydligt den grumling som uppstått till följd av genomförd muddring i lokal 3 

(Grundviken). 

Eftersom det inte har genomförts något liknade fiske i Vänern tidigare har inga lokala 

jämförelser kunnat göras. Däremot har fisket i Kattfjorden jämförts med ett liknande fiske i 

Mälaren som pågått under en tioårsperiod. Erhållen fångsdata visar antalet fångade ålar 

per ansträngning i Kattfjorden är högre eller i samma storleksordning jämfört med 

genomförda fisken i Mälaren under en tioårsperiod, undantaget lokal 4 (2011) och 

lokalerna 2 och 4 under 2010. En direkt jämförelse mellan de båda sjöarna är svår att 

göra eftersom det finns stora olikheter vad gäller utsättningsmängder av ål, fisketryck 

m.m. Jämförelsen bedöms ändå ge en anvisning om förväntad åltäthet. 

Beträffande läng och vikt på de fångade ålarna visar resultaten att de största ålarna 

fångades på lokal 2.  Även vid 2010 års fiske erhölls de största ålarna i lokal 2. På lokalen 

fångades också många och stora kräftor båda åren, även om det fångades kräftor på 

lokal 4. Inga kräftor fångades på de andra lokalerna. Det kan inte uteslutas det finns ett 

samband mellan andelen kräftor och andelen stor ål. Det är möjligt att stor ål sökt sig till 

området just för att födosöka efter kräftor. Det går dock inte att fastslå denna teori 

eftersom inga maganalyser tagits eller för att undersökningen ha varit inriktad på att 

undersöka detta.  

I övrigt indikerar erhållen längdfördelningsdata att unga årskullar upprätthåller sig i de 

lokaler som utgör faktiska vikar (1,3,5 och 6) och att större individer går på djupare vatten 

i större utsträckning än mindre. Att inga stora ålar (> 1,2 kg) fångades på lokal 6 kan bero 

på att yrkesfiskarna har sina fasta ålbottengarn strax utanför vikens inlopp och att ålarna 

fångats i dessa.  

Den minsta individen som fångats under de två åren i Kattfjorden vägde 0,10 kg och var 

45 cm lång. Ingen ål under 0,10 kg har fångats vid något tillfälle. Vid fisket användes en 

maskvidd om 10 mm i fångstkammeren. Vid ett likande fiske i Drammensälven i Norge 

(Gregersen 2011) användes 6 mm maskvidd i fångstkammaren. Den minsta individen 

som fångades där vägde 0,080 kg. Totalt fångades 3 individer som vägde minder än 0,10 

kg. Även om inga statistiska jämförelser gjorts mellan de två fiskena kan man förvända 

sig att mindre ålar fångas vid användande av 6 mm maskor i fångstkammaren. Att inte 

fler individer under 0,10 kg fångats i Norge kan bero på att ingen utsättning av ål görs. 

Andel liten ål kan därför antas vara lägre i Norge än i Sverige. Det är högst troligt att 

individer under 0,10 kg hade fångats om 6 mm maksvidd använts vid fisket i Kattfjorden.    
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5.4 Återfångster 

Återfångstandelen för genomförda provfisken ligger strax under 10 %. Då inga liknande 

studier återfunnits, har inga direkta jämförelser kunnat göras. Det är därför svårt att 

avgöra om återfångstandelen är stor eller liten. Man kan dock konstatera att vissa 

individer är förhållandevis hemortstrogna.  

En förklaring till att inte fler individer återfångats kan vara de lokaler som provfiskats båda 

åren är förhållandevis små och att de ur konkurrenssynpunkt endast rymmer ett visst 

antal individer. En spridning till andra områden med goda förutsättningar kan därför ha 

skett. Vänern är stor och det finns många lokaler var de kan ha begett sig. Vidare har 

fisket skett inom en begränsad tidsperiod med ett begränsat antal ryssjor. En annan 

aspekt som också måste beaktas är andelen märkta blankålar. Blankålar (det stadium då 

ålen närmar sig könsmognad) medför att de påbörjat sin vandring till havet och att de 

därför inte kan förväntas återfångas i samma utsträckning som gulålar. Fisket i Vänern är 

i huvudsak inriktat på blankålar varför de få återfångsterna av gulålar inte bedömts ha 

påverkats av yrkesfisket.  År 2011 fångades 25 blankålar jämfört med 5 stycken under 

2010.  

Tillväxten hos de ålar som återfångades år 2010 var låg eller obefintlig. En av ålarna 

hade till och med minskat i vikt och längd. Variationen i vikt och längd för två av de tre 

individerna är så pass liten att det kan bero på mätfel. Troligen har tillväxten varit 

obefintlig eller mycket liten. En förklaring till detta kan vara att perioden mellan de två 

fiskena utgjordes av senhöst, vinter och tidig vår. Nämnd period var mycket kall och stora 

delar av Vänern var isbelagd. Vattentemperaturen sjönk mycket tidigt och det tog lång tid 

innan temperaturen började stiga. Det kan därför på goda grunder antas att ålarnas 

inaktiva period var förhållandevis lång. För att kunna dra mer långtgående slutsatser 

behöver ytterligare provfisken och märkningsförsök genomföras under flera år. 

5.5 Slutlig bedömning 

Utifrån de resultat som erhållits från genomförda undersökningar 2011 och 2010 bedömer 

Sweco att lokal 5 är den som bedöms ha bäst förutsättningar för uppväxande ål. 

Bedömningen grundar sig dels på resultatet från genomförda fisken men framför allt på 

lokalens fysiska förutsättningar. Viken är rik på vass samt undervattensvegetation och 

botten består till stor del av mjukbotten med närhet till sten och grusbotten med fast berg i 

dagen. De varierande bottenförhållandena erbjuder varierande miljöer vilka bedöms vara 

värdefulla ur ett födosöksperspektiv men även då ålen går i dagvila och ska gömma sig. 

Viken bedöms med beaktande av ovanstående som en god uppväxtlokal för ål. För att 

bibehålla lokalens bedömda status som en god uppväxtlokal är det önskvärt att framtida 

exploateringar undviks.  

Övriga lokaler vilka bedöms utgöra faktiska uppväxtlokaler (1,3 och 6) bedöms också 

som värdefulla men de fysiska förutsättningarna är sämre. Lokalerna är betydligt mindre 

och i lokal 3 har dessutom omfattande exploateringsåtgärder genomförts i den södra 

delen och ytterliga exploateringar planeras. Enligt Karlstads kommuns förlag till 

översiktsplan skall bland annat den yttre av de två pirarna i norra delen av viken förlängas 
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och en mindre småbåtshamn tillskapas. För att kunna anlägga bryggor m.m. i önskad 

omfattning bedöms framför allt stora delar av vassen innanför samt runt om piren att 

behöva muddras bort.  

Grundvikens totala areal uppgår till ca 14 ha (räknat från inloppet). Av denna areal täcker 

vassen ca 7 ha. Vassen i de inre delarna av Grundviken är mycket tät (bildar nästa 

fastmark) men blir glesare längre ut mot öppet vatten. Den täta delen uppgår till ca 5 

hektar och bedöms vara så pass tät att den inte kan utnyttjas av fisk. En realisering av 

kommunens förslag skulle innebära att de mest värdefulla delarna av viken till stor del 

försvinner. Detta i kombination med de exploateringsåtgärder som redan genomförts 

innebär med största sannolikhet att Grundvikens betydelse som uppväxtlokal för ål går 

förlorad, även om viss andel ål även i fortsättningen kommer att upprätthålla sig i viken. 

För att i möjligaste mån bibehålla statusen i lokal 3 bör kommande exploatering 

genomföras med eftertanke för att därigenom påverka lokalen i så lite omfattning som 

möjligt. Bland annat bör anläggande av bryggor m.m. förläggas så att muddringen 

begränsas i omfattning. För att kompensera och tillgängliggöra de innersta delarna av 

viken för fisk, kan den mycket täta vassen öppnas upp. Det är också möjligt att tillskapa 

gynnsamma biotoper i Grundviken genom att på konstgjord väg tillskapa gömslen m.m. 

av lekarblock eller likande. För att säkerställa nyttan med en sådan kompensationsåtgärd 

bör emellertid utfall från likande vidtagna åtgärder studeras mer i detalj. Även 

Grundvikens förutsättningar bör studeras mer ingående. Man skall dock vara medveten 

om att möjliga kompensationsåtgärder kan vidtas för att till viss del kompensera förlust av 

naturlig bottenstruktur.    

Vid anläggande av pir bör alternativet med en flytande vågbrytare övervägas. Genom en 

sådan konstruktion ianspråktas en minimal yta av botten samtidigt som en god 

vattengenomströmnings i viken fortsatt erhålls. En god vattengenomströmning bedöms 

minska igenväxningen och behovet av underhållsmuddring, likaså erhålls en bättre 

vattenkvalitet innanför piren. Det bör dock poängteras att en flytande vågbrytare inte alltid 

är det bästa alternativet. Vid ringa vattendjup och vid risk för kraftig sjögång kan en så 

kallad pumpeffekt uppstå, vilket leder till att botten under bryggan gröpas ur och att 

sediment hela tiden rörs upp. Utan att närmare studerat om en flytande vågbrytare är 

tekniskt möjlig att anlägga, bedömer Sweco att de miljömässiga fördelarna med en 

flytande konstruktion överstiger den fasta. 

De spänger och fågeltorn som planeras i de inre delarna av viken bedöms utifrån erhållet 

underlagsmaterial inte ha någon större inverkan på Grundvikens vattenförhållanden och 

därmed inte heller på ålens uppväxtmiljö. 

Förutom att genomföra kompensationsåtgärder i Grundviken till följd av den skada som 

exploateringen medför, rekommenderas kommunen även skydda någon av de andra 

undersökta lokalerna. I första hand bör lokal 5 skyddas då den bedöms ha bäst 

förutsättningar för uppväxande ål.  

För att ytterligare förbättra kunskapsläget om ålen och dess livsmiljö i sötvatten, 

rekommenderas uppföljande årliga provfisken av de lokaler som provfiskats under 2011. 
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Vid en exploatering av lokal 3 (Grundviken) bör ett kontrollprogram, innehållande fortsatta 

undersökningar av ål, upprättas. Detta för att kunna bedöma hur exploateringar i ålens 

uppväxtmiljö påverkar arten och vilka konsekvenser det medför.  

Genomförda studier i Vänern är den enda i sitt slag. Insamlad data bedöms därför vara 

värdefull som baslinjeinformation för att bedöma vilken påverkan kommande exploatering 

av Grundviken kommer att få på ålen. Insamlad data kan utgöra referensunderlag för 

andra liknande provfisken på andra lokaler i Vänern. Sweco bedömer att uppföljande 

fisken bör genomföras under flera år framöver. 
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