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FLER ÅLAR TILL SARGASSO GENOM ”KRAFTTAG ÅL”

Vattenkraftföretagen utökar satsningen på frivilliga åtgärder för ålens bevarande. Under sommaren
sattes nära 400 000 ålyngel ut på västkusten. Hittills i år har över 7000 vuxna ålar fångats,
transporterats och släppts nedströms nedersta kraftverket i fyra vattendrag:
Göta älv
Motala Ström
Mörrumsån
Lagan
Vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten stödjer även forskning på området. Det
handlar om att sammanställa kunskapsläget kring ålens möjligheter till passage av kraftverk och att
teoretiskt beräkna passageförluster av ål via vattenkraftturbiner. Kunskaperna om vad som får ålen
att påbörja sin långa vandring från svenska sjöar och vattendrag till Sargassohavet ska fördjupas.
Ett nytt koncept till förbipassage för nedströms vandrande blankål ska konstrueras och testas.
Åtgärderna och forskningen drivs inom ramen för programmet ”Krafttag ål”.
Erik Sparrevik, Vattenfall AB, ordförande i styrgruppen för ”Krafttag ål”:
- Kunskap behövs för att kunna göra rätt prioriteringar av åtgärder som förbättrar ålens möjligheter
att passera kraftverksanläggningar. Programmet är ett exempel på ett konstruktivt samarbete mellan
myndigheter och kraftbolag för att ta fram ny kunskap som behövs för att utföra kostnadseffektiva
åtgärder för ålens bevarande.
Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten
- Samverkansarbetet inom ”Krafttag ål” är en viktig del i dialogen mellan myndigheter och
vattenkraftbolag. Havs- och vattenmyndigheten ser fram emot de kommande studierna, ledda av
Karlstad universitet respektive SLU. Dessa studier kan förhoppningsvis ge ytterligare uppslag på
konkreta åtgärder för en förbättrad ålpassage vid kraftverken i Sveriges viktigaste ålvattendrag.
”Krafttag ål” pågår 2011-2013 med en budget på 18,5 miljoner kr. Programmet administreras av
Elforsk och leds av en styrgrupp. Läs mer på www.krafttagål.se.
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