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Vänerlax – indikator för välfungerande ekosystem och landsbygdsutveckling
Som en av mycket få sjöar i världen
hyser Vänern storvuxna bestånd av så
kallad glacialrelikt lax, det vill säga
lax (Salmo salar) som tillbringar hela
sitt liv i sötvatten. Ansvaret för att
skydda dem blir följaktligen mycket
stort, i synnerhet för de regionala
miljömyndigheterna. Laxen är klassad
som riksintresse ur
bevarandesynpunkt och skyddad
enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Klarälvslaxen är inte bara en unik,
oersättlig och en lagskyddad
naturresurs. Den har också under
många århundraden varit av stor
ekonomisk och kulturhistorisk
betydelse för både svenskar och
norrmän. Historiskt fanns Klarälvslax
i hela älven, från Vänern i söder till
Femundselva i norr och under 1700talet finns uppgifter om uppemot 50
000 fångade laxar. Laxfisket i nedre
Klarälven under 1800-talet var
omfattande med årliga dokumenterade
fångster på mellan 8000 och 30 000
laxar. Utbyggnaden av älven för
vattenkraft under första halvan av
1900-talet, andra dammkonstruktioner
samt hårt fiske påverkade
laxvandringen negativt och idag
fångas endast 500-1000 vildfödda
lekmogna laxar per år i älven. Laxen
fångas i en fälla vid Forshaga
kraftverk och körs, sedan 1931, med
lastbil ca 8 mil uppströms till de
kvarvarande lekområdena i övre
Klarälvsdalen. Fram till 1988 kördes
även leklaxar till den norska sidan av
älven men pga. hög dödlighet under
fiskens vandring ner till Vänern
upphörde dessa transporter. Idag sker
därför reproduktion enbart på den
svenska sidan, trots att potentialen är
mycket stor på den norska.

Figur 1. Klarälvens/Trysilelvas avrinningsområde

Av flera anledningar kan Klarälvslaxen ses som en indikator för ett väl fungerande
ekosystem. Dess ursprungliga livsmiljö består av flera vitt skilda ekosystem, den fordrar god
vattenkemisk kvalité samt vandringsvägar, uppströms och nedströms. Dessutom är dess lek-

och uppväxtmiljö i strömmar och forsar, starkt reducerad och påverkad av dammar och
kraftverk. Laxen är även av stort värde ur ett ekosystemperspektiv. Med andra ord: lyckas vi
skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande
laxbeståndet kommer också många andra arter och värden att gynnas parallellt.
Sportfiske är ett av Sveriges och Norges mest betydelsefulla fritidsintressen och genererar
inkomster och sysselsättning till landsbygden via till exempel försäljning av fiskekort och
utrustning. Förutom att turisten
spenderar pengar på resa, utrustning
och fiskekort används också det
lokala utbudet av varor och tjänster
i området. Enligt beräkningar från
Interregprojektet ”Vänerlaxens Fria
Gång (2011-2014)” skulle ett
rehabiliterat laxbestånd i KlarälvenTrysilelva-Femundselva kunna ge
årliga inkomster på 25-40 mkr
(spridningseffekter och
ekosystemtjänster ej medräknade). Figur 2. Vild lekmogen Klarälvslax, ca 3,5 kg

Interregprojektet ”Vänerlaxens Fria Gång (2011-2014)” – VFG
Ett viktigt syfte och mål med projektet var att utreda förutsättningar och konsekvenser av att
återintroducera Klarälvslax och öring i de norska delarna av älvsystemet, för att starta
återuppbyggandet av det vilda långvandrande laxbeståndet i hela avrinningsområdet och på
sikt uppnå god ekologisk status enligt Ramdirektivet för vatten. Projektet omfattade även
undersökningar av och åtgärdsförslag för annan biologisk mångfald. De resultat som kom
fram under projektet har starkt bidragit till att en mer kunskapsbaserad och åtgärdsinriktad
återuppbyggnad och förvaltning av Vänerlaxen och övrig biologisk mångfald kan inledas.
Slutrapporten för ”Vänerlaxens fria gång” omfattar en stor mängd resultat och ett program för
fortsatta åtgärder för att kunna nå de långsiktiga målsättningarna inom en 5-20-årsperiod.

Två länder – én elv
Det projekt som nu planeras har sin utgångspunkt i de resultat och åtgärdsförslag som VFG
lyfte fram, vilket fordrar ett gränsöverskridande samarbete med avrinningsområdesperspektiv. Endast genom gränsöverskridande samarbete kan goda förutsättningar för en
ekologisk, social och ekonomiskt stark region med en attraktiv natur- och livsmiljö i och längs
Klarälven-Trysilelva-Femundselva skapas.
Övergripande syften


God ekologisk status enligt Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), gynnsam
bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG), samt att uppfylla de
svenska och norska miljömålen.



Levande landsbygd (ökad och hållbar fisketurism i sjö och älv)

Mål (för delmål se arbeidspakke 1- 3).
Huvudmål under projektperioden 2017-2019
1. Ökning av lekbeståndet till 50 % av det beräknade lekbeståndsmålet. Konkret innebär

detta att alla de åtgärder som genomförs i projektet ”Två länder – én elv” under
projektperioden 2017-2019 ska lägga grunden för att lekbeståndet inom 5-10 år ökar

från dagens ca 500-1000 vilda laxar till att 5-6000 leklaxar årligen fångas och
transporteras från Forshaga till uppströms belägna lekområden.
2. Återetablering av lax på norsk sida
3. Att inleda åtgärder som bevarar och påbörjar återuppbyggnaden av övriga
skyddsvärda arter och livsmiljöer i och längs älvdalen.
4. Etablera en avsiktsförklaring på hög politisk nivå mellan Norge och Sverige som
säkrar en enhetlig, varaktig och gränsöverskridande förvaltningspraxis av älvresursen.
Detta för att på sikt möta vattendirektivets mål om god ekologisk status i vattendraget.

Figur 3. Vy nedströms Höljesdammen med den torrlagda naturfåran.

Arbeidspakker
Mål = det man inom projektperioden ska arbeta med att lösa
Resultat/effekt: det som kommer ut av projektet, antingen inom projektet eller inom 5-10 år
efter (se även under rubriken ”Efter projektet”).
Arbeidspakke 1. Ökad fångst- och överlevnad för upp- och nedströmsvandrande vild lax
vid kraftverken samt miljöanpassad reglering
Delprojekt 1:1. Ökad fångst av uppvandrande lax och öring vid Forshaga krv.
Resultaten från VFG visade att en stor del (22-82%) av den uppvandrande vilda laxen inte
hittar in i fiskvägen och därför aldrig transporteras upp till lekområdena. Det behövs därför
konkreta åtgärder som kraftigt förbättrar situationen.
Mål: projektering och inleda processer för ombyggnad av fiskväg/fälla, ytterligare fiskväg/ar
samt förändrad spillvattentappning.
Resultat/effekt: 50% av lekbeståndsmålet (5-6000 laxar) fångas i och transporteras från
Forshaga till lekområdena. Fångst/passageeffektivitet: 94% (BMT – Bästa Möjliga Teknik).

Figur 4. Forshaga kraftverk. Det första vandringshindret laxen möter på sin lekvandring. Grön stjärna visar
fiskvägens/fällans ingång.

Figur 5. Flygfoto över Forshaga kraftverk. Grön stjärna markerar fiskvägens/fällans ingång. Grön pil visar den
optimala rutten där fisken snabbt hittar fiskvägen. Gula pilar visar hur det ser ut då fisken blir störd av spillvatten
och sämre hittar in i fiskvägen, vilket alltså resulterar i låg fångsteffektivitet och icke önskvärd fördröjning.

Delprojekt 1:2. Ökad överlevnad för nedvandrande fisk vid Edsforsens krv.
Undersökningar inom VFG visade att över 70% av smolten och 99% av den utlekta laxen
(kelt) som ska ta sig ner till Vänern inte överlever passagen genom kraftverken. En utredning
med förslag på en uppsamlingsanläggning vid Edsforsens krv som ökar överlevnaden togs
därför fram. För att öka överlevnaden hos fisken fram till dess passageanläggningen finns på
plats krävs dock en adaptiv fiskvänlig tappning av vatten via ytutskov vid samtliga 8 kraftverk
på sträckan Edforsen-Forshaga.

Figur 6. Utlekta laxar (kelt) framför intagsgallren till turbinerna vid Skoga kraftstation i Klarälven.
I princip överlever ingen av kelten återvandringen ned till Vänern eftersom de dödas när de försöker passera
kraftverken. Därför är det angeläget att anlägga avledare m m och släppa vatten vid kraftverken på sådant sätt att
det ökar fiskens överlevnad ned till Vänern.

Mål: 1. Inleda processen för anläggande av fiskpassage/uppsamlingsanläggning vid
Edsforsens kraftverk för lastbilstransport till nedströms Forshaga. 2. Under tiden: Utredning
och implementering av fiskvänlig tappning av vatten via utskov vid samtliga 8 kraftverk på
sträckan Edsforsen-Forshaga.
Resultat/effekt: Kraftigt ökad överlevnad för nedvandrande fisk. Passageeffektivitet: 90%
(BMT).

Figur 7. Förslag på utformning av fiskpassage/avledare för smolt och kelt vid Edsforsens kraftverk. Modellen på
bilden kallas ”dubbel beta-avledare” där målet är att via två vinklade ledarmar med fingaller styra fisken mot en
uppsamlingscentral för vidare transport nedströms.

Delprojekt 1:3. Hög överlevnad hos nedvandrande fisk vid
Sagnfossens och Lutufallets krv.
Vid återetablering av lax på den norska sidan krävs åtgärder som säkerställer att
nedvandrande fisk överlever passagen förbi Sagnfossen kraftverk.
Tidigare undersökningar har visat att smolten och den utlekta laxen (kelt) som ska ta sig ner
till Vänern inte överlever passagen genom Höljes kraftverk. Avledare vid Lutufallet som ökar
överlevnaden har utretts ett flertal gånger. Fortsatt projektering krävs för att därefter inleda
anläggande av fiskpassageanläggning för i första skedet lastbilstransport från kraftverken till
nedströms Höljes krv, alternativt Forshaga krv.
Mål: Projektering av nedströmspassage/r.
Resultat/effekt: Nedvandrande smolt och kelt från den norska sidan undviker att dö vid
passagen förbi Sagnfossen/Lutufallet/Höljes kraftverk. Avledningseffektivitet: 90% (BMT).

Delprojekt 1:4. Miljöanpassad reglering för a) minskad förlust av biologisk mångfald
och b) minskad uppkomst av översvämningsmygg.
Flera växt- och djurarter påverkas negativt, samt översvämningsmyggen positivt, av den
nuvarande regleringen av älven.
Mål/åtgärd: inleda processen mot miljöanpassad vattenreglering vid samtliga av älvens
kraftverk.
Resultat/effekt: den generella situationen för älvens biologiska mångfald förbättras och antalet
översvämningsmygg minskar.

Figur 8. Ett syfte med projektet är att finna en strategi för vattenregleringen som motverkar massförekomst av
översvämningsmygg vid t ex Dejeområdet.

Arbeidspakke 2. Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning.
Delprojekt 2:1. Restaurera flottningsrensade biotoper.
I och med att älven med dess biflöden varit flottled har de även rensats på material som utgör
livsmiljöer för olika fiskarter, insekter och växter. Vattenbiotoperna behöver därför återställas.
Mål: Minst 3 mil av Klarälven och/eller Klarälvens/Trysilelvas biflöden är restaurerade.
Resultat/effekt: Ökad produktion av lax och öring.

Figur 9. Bilderna visar samma sträcka i det laxförande biflödet Halgån, före och efter restaurering 2014. Genom
att lägga tillbaka stenar och block som rensades upp och lades längs stränderna under timmerflottningsepoken
kan livsmiljöer restaureras för strömlevande arter som t ex lax, öring och harr. På motsvarande sätt kan död ved,
som på grund av bland annat det moderna skogsbruket är bristvara i dagens älvar, läggas ut i vattendragen.

Delprojekt 2:2. Plan för stödutsättning och återintroduktion av rom, yngel och/eller
vuxen Vänerlax (och –öring).
Med dagens antal vilda lekfiskar och dess relativt svaga utveckling kommer återetablering i
hela älven ta mycket lång tid, även med effektiva fiskvägar. Genom att kombinera
miljöåtgärder med förstärkningsutsättningar och återetablering av rom och yngel från

Klarälvslax och öring i lämpliga delar av Klar-Trysil-Femundselva kan rehabiliteringen
påskyndas. Även utsättningar av vuxen lekfisk kan bli aktuellt.
Mål: en strategi och program för utsättningar arbetas fram, utsättningar av rom och yngel
påbörjas, leklax transporteras även till Norge.
Resultat/effekt: Laxen återetablerad på den norska sidan, utvandring av smolt påbörjad.

Figur 10. Vibertbokser fylls med om lag 1 000 oyerogn (Vänerlaks) og gravs direkte ned i
elvebunnen.

Delprojekt 2:3. Övervakning av lax- och öringpopulationerna.
Övervakning av lax- och öringpopulationernas utbredning och utveckling är viktigt när det
gäller förvaltning. Exempelvis kontroller av antalet uppvandrande lekfiskar, var och när de
leker eller vandrar ut, identifiering av flaskhalsar som begränsar utvecklingen, samt inte minst
hur väl populationerna svarar på olika miljöåtgärder. Detta påbörjades under VFG och avses
fortsätta i det nu aktuella projektet.
Mål: Ett övervakningsprogram arbetas fram och startas upp för lekfisk (fälla/ekolodsräkning),
föryngring (elfiske), smoltutvandring (ryssja) samt ev. beteende (telemetri).
Resultat/effekt: Ökad kunskap om när och hur mycket lax och vänervandrande öring som
vandrar upp och ner i älvsystemet, och därigenom underlag för en god förvaltning av
kultur/naturresursen.

Figur 11. En smoltryssja placerad vid Edebäck i Klarälven. Metoden behöver utvecklas ytterligare för att säkrare
kunna beräkna hur stor utvandringen av lax- och öringsmolt egentligen är.

Arbeidspakke 3. Genetik och kostnad-nyttoanalyser
Delprojekt 3:1. Minskad genetisk förlust hos Klarälvens och Gullspångsälvens lax- och
öringstammar.
I och med att Klarälven sedan 1960-talet utgjort ”hemälv” (avelstäkt, odling, smoltutsättning)
även för den odlade stammen av Gullspångslax har en genetisk påverkan och förändring skett
hos både de odlade och vilda stammarna av Klarälvslax och öring.
Mål: Utredning som visar hur avel, odling, samt utsättning av de odlade stammarna av
Gullspångslax- och öring på lämpligaste vis flyttas från Klarälven till ett annat område.
Resultat/effekt: Upphörd genetisk negativ påverkan
.

Figur 12. Ett mål med projektet är att stoppa fortsatt genetisk förlust hos Klarälvs- och Gullspångsfisken.
Andel “gullspångsgener” (95 % konfidensintervall) av vuxen förmodad klarälvslax provtagna i
Forshaga 2011 och 2012. Fenklippt=odlad, Oklippta=vildfödda. Längst till höger finns motsvarande
kontrollskattning av den smolt och parr som utgjorde referensprov för klarälvslax.

Delprojekt 3:2. Kostnad-nyttoanalyser
Åtgärdsprogrammet som togs fram inom VFG, och som utgår från Havs-och
vattenmyndighetens underlag inför vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa
möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan, är
omfattande och kostsamt.
Enligt miljöbalkens hänsynsregler kan krav på en verksamhetsutövare ställas i sådan
utsträckning att de inte kan anses orimliga att uppfylla. Vid denna bedömning ska särskild
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna
för sådana åtgärder. För att en sådan rimlighets/skälighetsbedömning ska kunna göras behöver
därför även nyttan av miljöåtgärderna beräknas. I detta projekt planeras en minimilösning för
att återetablera laxen på norsk sida samt att beståndet ökar till 50 % av lekbeståndsmålet.
Mål: Genom kostnad/nytta-analyser och via t ex identifiering av ekosystemtjänster beräkna
samhällsnyttan av åtgärderna.
Resultat/effekt: En prislapp erhålls för kostnaden för en bra miljö och en god folkhälsa, dvs att
genomföra de övriga arbidspakken/delprojekten, samt vilka fördelar/intäkter genomförandet,
en bra miljö och god folkhälsa ger.

Figur 13. Vad är vinsten/kostnaden i kronor för dammarna och kraftverken så som de är
utformade idag? Vad kostar förlusten av biologisk mångfald? Vad blir vinsten/kostnaden med att
miljöanpassa dessa anläggningar enligt gällande lagstiftning?

Projektorganisation
Den övergripande styrningen av projektet sker via EU:s ramdirektiv för vatten, aktuell
miljölagstiftning samt övriga internationella och nationella förpliktelser inom respektive land.
Projektet avses i huvudsak organiseras enligt nedan:


Styrgrupp: Fungerar som beställare av uppdraget (projektet). Möts cirka två gånger per
år eller vid behov.



Projektgrupp: Fungerar som experter och utförare av projektverksamheten. Möts cirka
två gånger per år eller vid behov.



Referensgrupp: Har till uppgift att vara stöd till verksamhetens utveckling och vara ett
"bollplank" med möjlighet att föra fram respektive organisations stöd, frågor och
synpunkter. Möts ca 1 gång per år.

Projektet kommer att ha en (1) projektledare på svensk sida (Länsstyrelsen Värmland) samt en
(1) projektkoordinator på norsk sida (Fylkesmannen i Hedmark). Dessa, liksom andra berörda
deltagare från projektägarna, deltar vid styrgruppsmöten, projektgruppsmöten,
referensgruppsmöten.
Efter projektet
Det nu aktuella projektet kommer pågå i 3 år och utgöra starten för ett långsiktigt arbete med
älven och dess naturvärden. En del av aktiviteterna består därför av utredningar och
undersökningar som ska lägga grunden för framtida fysiska åtgärder som främjar såväl
biologisk mångfald som landsbygdsutveckling. Dessa åtgärders genomförande inklusive
uppföljning/ev. justering samt naturens läkningsprocess tar dock lång tid varför det i vissa fall
kan krävas upp till 15-20 år innan effekterna av en viss aktivitet får genomslag. Andra fysiska
naturvårdsåtgärder vid kraftverken och i älven kommer att ge mer direkta och snabbare
effekter. Laxens livscykel innebär dock att vissa åtgärder som genomförs vid en viss tidpunkt
inte kommer att synas förrän 2-6 år efter åtgärd, tex i form av mer vuxen lax i älven.
Nedan presenteras ett litet urval av de kort- och långsiktiga effekter man kan förvänta sig:
Kort sikt (inom och strax efter projektet, 1-10 år):
•

Reducerad dödlighet vid nedströmsvandring av smolt och kelt

•

Ökad fångst och transport av lekfisk till lekområdena

•

En stor areal av älvens biotop är restaurerad

•

Laxen återetablerad i Norge

•

50% (ca 5000 lax) av lekbeståndsmålet för lax är nått

•

Ekologisk flödesreglering (till exempel naturligare vårflode, sommarflöde och
vinterflöde) på de vattenförande sträckorna av Klarälven.

•

Grunden för en ökad Sportfisketurism är lagd

Lång sikt (10-20 år)
•

Femund-/Trysil-/Klarälven har även fortsättningsvis en hög vattenkraftproduktion
samtidigt som den blivit en av Skandinaviens bästa laxälvar.

•

Kraftverksdammarna i älvsystemet har välfungerande upp- och nedströmspassager för
lax, öring, ål med flera vandrande fiskarter.

•

Laxbeståndet och dess livsmiljö utökas till att omfatta sitt ursprungliga
utbredningsområde och dess fortlevnad säkerställs långsiktigt. Lekbeståndsmålet med
10-12 000 lekande individer är nått.

•

Bestånden av utpräglat vandrande och/eller strömlevande fiskarter som öring, harr,
asp, ål, id, sik, stäm, flodnejonöga, bäcknejonöga, stensimpa och bergsimpa kan öka
betydligt i utbredning och numerär.

•

Miljökvalitetsnormerna enligt vattenförvaltningen (Vattenförvaltningsförordningen
2004:660) uppnås.

•

Miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar & vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”
samt miljömålet ”Naturmangfold” närmar sig ett uppfyllande.

•

Sportfisketurismen efter lax omsätter ca 11-20 MSEK i Klarälven respektive ca 15-20
MNOK per år i Trysilelva och Femundselva, eller inräknat spridningseffekter, 15-27
MSEK/år respektive 20-27 MNOK/år. Laxsportfisketurismen bedöms generera i
storleksordningen 11-20 nya permanenta helårsarbeten i Värmland och 12-16 nya
permanenta helårsarbeten i Hedmark

•

Regionens attraktivitet och konkurrenskraft är stärkt, liksom innovation,
kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling.
Den attraktiva livsmiljön är lyft till en region där människor vill bo, verka och vistas i.

Figur 14. Åtgärder vid kraftstationerna som ökar överlevnaden för vandrande fisk, biotoprestaurering
etc. i Klarälven och Trysilelva är en förutsättning för att kunna tillvarata den stora utvecklingspotential
som finns för hållbar sportfisketurism i den svensk-norska älvdalen.

