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Fiske

Ålfisket, det var större förlust! Från Vinberg och 
uppåt Åsunden där fanns inte en bäck och inte en 
sjö utan att var bonde hade sin lilla ålkypa! 

 
Så vittnar Johan ”Botel” Andersson, legendarisk laxmetare, om 
det rika ålfisket i Ätran i en bandad intervju från 1955. Där 
Botel bodde kunde hans far i en bäck till Ätran fånga 80-90 
stora ålar på natten, på uppåt ett och ett halv kilo styck. Botel 
själv metade en midsommardag 24 laxar i Ätran ovan Yng-
eredsforsen, och vid Lillån i Mölneby där kunde man enligt 
honom få 1000 ålar på en natt.  I dag kommer vare sig ål eller 
lax förbi där Botel bodde.

Två av 10 000 honor klarar sig förbi
Före kraftverken byggdes hade varje västkustå en invandring 
av flera ton ålyngel per år. På 1960 och 70-talen sjönk in-
vandringen till cirka ett ton. I dag är invandringen tio till 
100 kilo. Förlusten av nedvandrande, rombärande ålhonor 
beräknas till 70 procent i varje kraftverk. Därmed krävs 10 
000 lekvandrande ålhonor från Fegen för att två skall klara 
gatloppet genom de sju kraftverksturbinerna på vägen till ha-
vet. Därefter är det 700 mil kvar till Sargassohavet. 

Enligt Ålplan Ätran skall samtliga kraftverksägare – kom-
munen, Vattenfall, Eon och enskilda småkraftverk – gemen-
samt betala ålutsättningar för att kompensera förlusten. Med 
ett pris per ålyngel om ungefär fem kronor styck, kostar ett 
ton ålyngel 4-15 miljoner kronor. Ålplan Ätran kompenserar 
förlusten i hela Ätran med ålyngel för cirka 60 000 kronor. 

År 2007 utsattes 13,2 kg engelska ålyngel. Trots att Fegens 
fiskevårdsområde gjorde extra utsättningar är en sådan ål-
förvaltning inte hållbar, utan leder ofelbart till kollaps av 
ålbeståndet.

Ålen räddas av EU
Ålens utsatta situation har uppmärksammats av EU-kommis-
sionen först på 2000-talet. EU:s plan för att rädda ålen går 
nu ut på att få minst 40 procent av vattnens tidigare blankål-
produktion att vandra tillbaka till Sargassohavet för att leka. 
Samtidigt har vi stängt dörrarna till ålens uppväxtområden. 
Bara i Falkenbergs kommun finns 48 dammar och drygt 100 
sura sjöar, som mer eller mindre hindrar naturlig ålproduk-
tion. Nittio procent av Ätrans uppväxtområden är stängda 
vid kraftverket i Ätrafors. Sveriges ålfiskare menar att vatten-
kraften totalt i landet blockerar uppväxtområden som skulle 
ha gett 2 000 till 2 500 ton blankål årligen, eller motsvarande 
10 årsfisken. 

Samtidigt har Falkenbergs kommuns ansökan om att få 
kalka fler vatten för en naturlig åltillväxt fått nej av Natur-
vårdsverket, utan motivering. Förhoppningsvis är EU mer 
intresserade av denna åtgärd. 

Krafttag för ålen 
I april 2008 enades Fiskeriverket och flera ledande kraftbolag 
om att genomföra åtgärder för att underlätta ålens vandring. 
Fiskeriverket har också uttalat att de vill ha en översyn av de 
vattendomar som reglerar hur mycket vatten som släpps förbi 
sidan av kraftverken. När Falkenbergs kommun skulle bygga 
en ny ålyngelledare vid Hertings kraftverk i Ätran var invänd-
ningarna ändå många. Ålynglen ansågs slut, det skulle bli för 
dyrt, och kanske krävdes en ny vattendom. 

Men med stöd från Fiskeriverket beställde kommunen en 
ålyngelledare från Frankrike – och projektet blev en omedel-
bar succé. På två år kunde 25 000 ålyngel räknas in i den  

Yngelledare kan rädda ålbeståndet 
Naturmorgons Jenny Berntson Djurvall och park- och anläggningschef Bengt Orsander vid Herting där över 30 000 värdefulla ålyngel hittils räddats. Foto: Ingemar Alenäs
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nya ledaren. Jämfört med en återinplantering för fem kronor per 
engelskt ålyngel har investeringen redan betalat sig.  

Hög tid att betala tillbaka
EU:s ålförordning har samma status som svensk lag. I artikel 10 
sägs att varje medlemsstat snarast skall vidta åtgärder för att minska 
dödligheten av ål på grund av faktorer utanför fisket, till exempel 
vattenkraftturbiner. 
 Hertings kraftverk har visat hur enkelt det är att hjälpa vand-
rande ålyngel. Kraftbolaget Eon skall i sommar bygga ett snedställt 
galler som hjälper den utvandrande ålen förbi kraftverket i Ätrafors. 
Nu när vi vet att det går att utföra enkla åtgärder är det hög tid 
att betala tillbaka en del av miljöskulden. Hälsa den förlorade ålen 
välkommen tillbaka till Ätrans vatten efter 90 år av stängda dörrar. 
Arbeta med restaureringar och ge ålhonorna fri lejd tillbaka till sina 
lekområden. Om alla goda krafter samverkar finns snart inte en 
bäck och inte en sjö utan att den hemlighetsfulla, åtråvärda ålen åter 
slingrar sig fram till vad som varit dess hem i årtusenden.  
 

Ålen (Anguilla anguilla) var tills helt nyligen en av de mest talrika 
och spridda fiskarterna i Sverige och i Europa. I dag är mängden 
glasål som når Europas kuster mindre än 1 procent av vad som var 
fallet i slutet av 1970-talet. 

• Ålhonan kan bli 150 centimeter lång, hanen högst 50 centimeter. 
I vilt tillstånd kan ålen bli uppåt 50 år gammal, men en svensk ål i 
fångenskap blev dock hela 88 år. 
 
• Ålen fortplantar sig i Sargassohavet, cirka 700 mil från Sverige. 
Larverna förs sedan med strömmar till Europas kuster, en resa som 
kan ta tre år. Efter att ha levt i våra vatten mellan fem och 30 år åter-
vänder ålen till Sargassohavet för att leka en enda gång, och sedan 
dö. Mycket lite är känt kring ålens fortplantning, men leken sker 
troligen under våren och försommaren, och på stora djup.
 
• Ålen genomgår flera utvecklingsstadier. Som larv i den öppna 
oceanen kallas ålen Leptocephalus och ser helt annorlunda ut än den 
vuxna ålen. När den når kusten omvandlas larven till genomskinlig 

glasål. Ålen genomgår sedan ytterligare tre stadier vid olika åldrar: 
gulål, blankål (utvandringsdräkt) och slutligen lekmogen ål, som 
forskarna hittills bara kunnat studera i akvarieförsök. 
 
• Ålen är allätare men äter främst musslor, snäckor och kräftdjur. 
 
• Ålen blir könsmogen när den är mellan 12 och 18 år, i varma-
re klimat betydligt tidigare. Könsfördelningen är mycket ojämn i 
svenska vatten där honor är mycket vanligare än hanar. 

Fakta ålen


