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Abstract 

The interest in sports fishing and the number of enterprises involved is a growing phenomenon 
in Sweden. According to statistics from Statistics Sweden, about 1.6 million of all Swedish 
residents has an interest in fishing and about 10 percent of all international trips are related to 
fishing tourism. This indicates that there is a potential to develop fishing tourism in Swedish 
rivers.  

The aim of this study was to explore the fishing tourism around the salmon fishery and to 
identify any action that has been taken to improve conditions for the salmon in the river Göta 
älv, in the area of the Lilla Edet and Trollhättan municipalities. The information in this study has 
been collected from literature and interviews with SFK Laxen and Trollhättan Municipality.  

Göta älv is, among other rivers, regulated for hydropower production with four hydropower 
dams blocking the migration routes for the salmon. The main measurements that have been 
taken to facilitate salmon migration and improve conditions for salmon fishing are fish ladders 
at the power stations, and the addition of gravel to create spawning grounds. However, many 
projects that would improve the potential for fishing tourism are still waiting to be approved or 
has been denied. The result of this study has clarified the current situation for salmon and 
salmon fishing in Göta älv, and make some suggestions for further development of fishing 
tourism in the river. 
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Ett stort tack till SFK Laxen och miljöförvaltningen i Trollhättans kommun för den information 
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mottagit för att strukturera arbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

‘’Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.’’ (Turistdelegationen 1 
995,5).  

Cirka 10 procent av alla internationella resor i världen utgörs av fisketurism (Karkiainen 2014). 
Intresset och antalet företag inom fiske är ett ökande fenomen i Sverige (Jordbruksverket 2016). 
Enligt statistik från Statiska centralbyrån är det ca 1,6 miljoner av alla svenskar som fritidsfiskar 
(Jordbruksverket 2016). Jordbruksverket skriver hur viktig den ständiga utvecklingen kring 
fisketurismen är i dagens samhälle. Därför har Jordbruksverket tillsammans med myndigheter 
och företag från bland annat mediabranschen bildat en vision för att kunna utveckla Sveriges 
fritidsfiske samt fisketurism till och med år 2020. Planen är att nyttja den lättillgängliga miljön. 
Med långa kuster och tiotusentals inlandssjöar är Sverige ett av Europas bästa länder för fiske. 
Sveriges befolkning och myndigheter anser att det finns en viss betydelse med att behålla 
fiskekulturen i Sverige. Detta eftersom fiske till viss del är en social aktivitet men främst också 
för att fisket sägs öka miljöengagemanget samt främja hälsan hos invånarna (Melin 2015, 5). 

 

Vänern blev en inlandssjö för cirka 9000 år sedan när landytan höjdes och kontakten med havet 
förlorades (Bernes 2011,181,182) Kvar i Vänern blev fiskarterna lax och öring. Trollhättefallen, 
ett fall på 32 m i älvfåran, i Trollhättan blev ett naturligt vandringshinder för laxen. Det naturliga 
hindret skapade en gräns och utvecklade därmed två olika underarter av lax i Göta älv 
(Trollhättans kommun 2016c). I den norra delen av Göta älv uppströms Trollhättefallen, mellan 
Trollhättan och Vänern simmar Vänernlaxen som är en insjölevande stam (Gullspångs kommun 
2016). Den södra delen och därmed nedströms Trollhättefallens, från Trollhättan och ner till 
havet (Kattegatt) finns Säveålaxen som är en avlad art från Säveån. Säveålaxen, som beskrivs i 
denna rapport, vandrar mellan maj och oktober i Göta älvs vatten (SFK Laxen 2016a). 

 

Storleken på en älv kan beskrivas via vattenföringen, d.v.s. hur många kubikmeter vatten som 
rinner fram i ett vattendrag och passerar per sekund vid mynningen vid havet. Med den 
mätmetoden är Göta älv Sveriges största vattendrag (Vattenportalen 2014) och försörjer cirka 
700 000 hushåll i närliggande kommuner med vatten. Älven har sitt utlopp i Vänern vilket är 
Sveriges största sjö. Vattnet rinner från Vänern i Vänersborgs kommun, förbi Trollhättans-och 
Lilla Edets kommun för att sedan dela upp sig vid Hisingen i Göteborg. Den norra delen av älven 
heter Nordre älv, där cirka 25 % av vattenflödet går medan den södra delen fortsättningsvis 
kallas Göta älv.  Älven har en längd på 93 km och ett medelvattenflöde på 550 m3/s (Göta älvs 
vattenvårdsförbund 2005, 16-17). Den totala höjdskillnaden i Göta älv är 44 m, med högsta 
punkt i Vänern och längsta punkt i mynningen till Kattegatt (Göta älvs vattenvårdsförbund 
2005, 3, 14). Älven har sedan slutet på 1800-talet används som källa för vattenförsörjning, farled 
för transporter samt för kraftverksproduktion (Göta älvs vattenvårdsförbund 2016, 7). 
Avloppsvattnet från hushållen rensas under 24 h hos Sjöstadsverket innan vattnet åter 
transporteras till Vänern (Karlstads kommun 2015).  År 1910 byggdes Göta älvs första 
vattenkraftverk, Olidan i Trollhättans kommun, och detta blev startskottet för utbyggnaden av 
Sveriges älvar. I dagsläget finns fyra kraftverk i Göta älv; Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. 
Alla fyra ägs av det statliga företaget vattenfall (Vattenfall 2016b).  

 

Vattenkraft anses ofta som ett miljövänligt och klimatsmart energislag då den är förnybar. Dock 
har vattenkraften en stor negativ miljöpåverkan främst genom den förändring som sker i den 
naturliga vattenföringen till vilken organismerna i och kring vattnet har anpassats, samt att 
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dammarna hindrar organismer, sediment och näring att transporteras både nedströms och 
uppströms. För laxen, liksom andra vandrande fiskarter, i Sveriges älvar är vattenkraftverk med 
sina tillhörande dammar ett betydande vandringshinder (Bernes 2011,181,182). Göta älv är 
precis som de flesta andra älvarna i Sverige en reglerad älv, det vill säga en älv med inbyggda 
dammar och vattenkraftverk. Dessa anläggningar stör laxens vandring uppströms mot 
lekplatserna. När laxen simmar nedströms utgör vattenkraftverk en fara då unga laxar tenderar 
att simma genom turbinerna i kraftverket och avlida (Johansson 2010).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Göta älv är en attraktiv plats för flera målgrupper, främst fiskare och turister (SFK laxen 2016a). 
Mitt val av ämne grundas i ett personligt intresse med hänsyn till min utbildning, turism och 
biologi. Genom att närmare granska fisketurismen i Göta älv, sträckan Lilla Edet och 
Trollhättans kommun, är mitt syfte att kartlägga laxfisket och fisketurismens historia, både hur 
det ser ut i dagsläget samt hur framtiden kan se ut. 

Följande frågeställningar har används som riktlinjer i rapporten 

● Vilka återgärder har gjorts, och av vilka, för att utveckla laxfisket i Göta älv inom Lilla 
Edet och Trollhättans kommun? 

●  Hur ser fisketurismen kring laxfisket i Göta älv (Lilla Edet och Trollhättans kommun) ut 
i dagsläget vilka eventuella planer och möjligheter finns att ytterligare utveckla laxfisket i 
Göta älv, sträckan Lilla Edet och Trollhättans kommun? 

 

2 Metod och material 

2.1 Områdesbeskrivning 

Göta älv rinner genom en sprickdal som genom vittring och erosion bildat ett djup i 
berggrunden. Sprickdalen har en varierande topografi och geografi som bildats vid inlandsisens 
avsmältning. Älvens berggrund består till största del av gnejs som är en av Sveriges vanligaste 
bergarter älven (Statens offentliga utredningar 2006). Det finns även avlagringar av kvicklera 
som tenderar att orsaka skred i älven (Statens offentliga utredningar 2006). 
 
Området i rapporten är avgränsat och fokuserar på sträckan Lilla Edet (Kraftverket-fyren) cirka 
200 m (SFK Laxen 2016a) och Trollhättan (Oscarsbron-Hängbron) cirka 1000 m. I dessa 
områden sker kommersiellt laxfiske i Lilla Edet och Trollhättan (Sportfiskarna 
Trollhättan/Vänersborg 2016). 
 

2.1.1 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun har varit befolkad sedan minst 7000 år tillbaka och hade år 2015 13 178 
invånare (Lilla Edets kommun 2016A). I Lilla Edet finns ett vattenkraftverk som togs i drift år 
1926 och ägs av Vattenfall (Lilla Edets kommun 2016B). I dagsläget finns två laxtrappor i Lilla 
Edets vattenkraftverk som hjälper laxen leka uppströms och bidra till en säkrare nedgång 
eftersom kraftverket har en fallhöjd på 7m.  Dock finns det inga data på hur väl nedgången 
funkar. I laxtrapporna finns en räknare som räknar antalet laxar som vandrar uppströms 
(Vattenfall 2016b).  
 
Sträckan vid Lilla Edets vattenkraftverk mellan kraftverket och fyren (Figur 1). sägs enligt 
sportfiskare vara en av Sveriges bästa platser för laxfiske (SFK 2016a). År 2000 fångades fler än 
2000 laxar, vilket motsvarar antalet laxar som fångades detta år i alla andra västkustälvar 
tillsammans (Fina och fula fiskar i Göta älv 2001, 13). Fångststatistiken i Lilla Edet visar en stor 
variation beroende på årstiderna (SFK laxen 2016a, Tabell 1). Fångststatistik av alla lax och 
andel fenklippta laxar mellan år 2009–2015 från Lilla Edets laxtrappa är inhämtad från SFK 
laxen (Tabell1). 
All odlad laxsmolt som sätts ut i älven är fenklippt för att kunna urskilja laxar som simmat från 
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andra biflöden, som då anses som den vilda laxen. Fenklippning innebär att den odlade laxen 
saknar en fena mellan huvud och stjärt. Avklippningen samt kontroll av laxsmolten utförs i 
separata dammar i Göta älv fiskevårdförbunden innan smolten släpps ut i älven. Fenklippningen 
sker eftersom rättsägarna för Göta älv vill kunna jämföra antalet vilda och odlade laxar. (SFK 
2016a). 

 

  
Tabell 1. Fångststatistik från laxtrappan, Lilla Edets vattenkraftverk mellan åren 2009-2015. 

Fångststatistik – säsong Fångststatistik - antal laxar Fångststatistik - fenklippta 

2009 513 53 % 

2010 408 41 % 

2011 599 67 % 

2012 704 30 % 

2013 358  

2014 616  

2015 460 74 % 
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Figur 1. Bild över Lilla Edets ‘’laxpool’’ (google maps 2016). 
 
Sträckan i Lilla Edet har tre fiskerättsägare; Lilla Edets kommun, Sjöfartsverket samt Vattenfall. 
Dessa tre fiskerättsägare bestämmer vilka regler som gäller och vad som skall ske med fisket i 
Göta älv, inom Lilla Edets kommun. SFK laxen, vilket är ett ideellt fiskevårdsförbund 
administrerar och bevakar sträckan åt rättsägarna (SFK laxen 2016a).  
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2.1.2 Trollhättans kommun 
Trollhättans kommun blev en stad år 1916 och hade år 2015 57 092 invånare (Trollhättan 
kommun 2016a). Staden är belägen cirka 7 mil norr om Göteborgs centrum och ligger i 
Bohuslän. Kommunen är medlem i ett nätverk med internationellt arbete, kallat SERN. SERN’s 
huvudområden är utbildning, välfärd, miljö, entreprenörskap och turism (Trollhättans kommun 
2015b). I en intervju med en anställd på Trollhättans kommun kom det fram att det finns 
potential till att utveckla turismen i staden ytterligare (Naturcentrum AB 2009). 
 
I Trollhättan finns två vattenkraftverk; Olidan 1910 (Figur 2) och Hojum 1941, som än idag är i 
full drift. Båda kraftverken ägs av Vattenfall och lockar många turister på grund av den stora 
mängd vatten som förs ut genom kraftverken och har en fallhöjd på cirka 7 m. (Vattenfall 
2016a). 

 
Figur 2: Bild på Trollhättans område för laxfiske (Google maps 2016). 
 



6 

 

2.2 Litteraturstudier och kvalitativ metod 
Förberedelsen inför arbetet var att skapa sig en kunskap inom området och historien bakom 
Göta älv samt laxens ekologi. Det gjordes bl.a. genom inläsning i boken ‘’Fina och fula fiskar i 
Göta älv’’. I boken ges information kring Göta älv, laxen samt fiskens beteende och historia i 
Göta älv. Information inhämtades även från Sjöfartsverket, SFK Laxen, Sportfiskarna 
Trollhättan-Vänersborg, Trollhättans kommun, Lilla Edets kommun och Vattenfalls hemsidor. 
Vetenskapliga rapporter inom liknande ämnen har använts i min rapport för att styrka samt för 
att inhämta faktakunskap om fisketurismen i Sverige. Siffror på laxtrappan i Lilla Edets 
fångststatistik inhämtades från SFK Laxen. Det har även gjorts en empirisk studie i form av 
intervjuer med SFK Laxen och Trollhättans kommun. I dessa intervjuer har kvalitativ metod 
använts eftersom det ansågs vara lämpligast. Intervjuaren var påläst om organisationernas 
arbete och hade god kunskap om laxen och fisketurismen i staden innan mötet. Jag använde mig 
av ett begränsat antal frågor och fokuserade istället på djupet av fakta. På det viset införskaffades 
ny information samt att personerna förhindrades att sväva ifrån ämnet. 
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3 Resultat 

Nedan ges en sammanställning av de intervjusvar som gavs från frågorna (Bilaga 1 och 2) om hur 

laxfiskets ser ut idag, vilka åtgärder som genomförts för att förbättra förutsättningarna för 

laxfisket, samt hur potentialen i framtiden ser ut (Tabell 2). Svaren från tabell 2 används för att 

redovisa resultatet i min rapport. 

 
Tabell 2. Kortfattad sammanställning av intervjusvar.  

Intervju med: Laxfisket idag? Vad har gjorts? Förbättringar? 

SFK Laxen Laxfisket i Lilla 

Edet har idag tre 

rättsägare, 

sjöfartsverket, 

Lilla Edets 

kommun och 

Vattenfall. SFK 

Laxen 

administrerar och 

sköter laxfisket åt 

rättsägarna 

samtidigt som dem 

bedriver 

kommersiellt fiske 

i Göta älv. 

– 2 laxtrappor 

- Tester i form av 

DNA och fen test. 

– Lekgrus vid 

4:ans turbin och 

inlands ön. 

– Inlands ön 

grävdes av SFK 

Laxen för 

utrymme av 

ställplatser och 

därmed ökad 

turism i Lilla Edets 

kommun. 

’’Turismen i 

staden kan bli 

många 100 % 

bättre’’ – SFK 

Laxen, 2016. 

Enligt SFK Laxens 

medlemmar är det 

sällsynt med 

stadsnära 

fiskemiljö samt att 

Göta älv har en 

unik miljö i form 

av Trollhättefallen. 

Trollhättan 

kommun 

Inga lekmiljöer 

finns kvar i 

Trollhättan idag. 

Detta på grund av 

strandskoning, 

farleden och 

vattenkraftverken i 

Göta älv. Även 

fisken i älven 

påverkas av dessa 

verksamheter, 

därför släpps cirka 

1/3 av laxsmolt ut 

i Trollhättans 

kommun.  

Enligt Trollhättans 

kommun har det 

gjorts direkta 

åtgärder  längs 

Göta älvs sträcka i 

Trollhättan. 

Fallens i 

Trollhättan är 

cirka 7 m höga och 

har blivit en gräns 

för två zoner av 

laxen. Vänern-

fallens simmar 

Vänernlaxen, 

Fallens-Kattegatt 

simmar 

Säveålaxen. 

Enligt Trollhättans 

kommun kan 

fisketurismen i 

staden bli mycket 

bättre på grund av 

den unika miljön 

och fallens. Staden 

är mycket väl 

anpassad till 

turism med 

mycket aktiviteter 

samt besöksmål. 

Kommunen ser 

gärna att en grupp 

startas som 

specialiseras sig på 

turismen i staden, 

för det finns enligt 

Trollhättans 

kommun mycket 

potential till ökad 

fisketurism. 

 

  



8 

 

 

3.1 Utförda återgärder för laxfisket 

En av laxtrapporna (se tabell 2) byggdes i samband med Lilla Edets vattenkraftverk år 1918. 
Trappan är gjord av trä och är placerad på västra sidan av älven. År 1989 byggdes 
vattenkraftverket ut och en ny laxtrappa sattes i drift. Den nya trappan gjordes av metall och 
placerades på östra sidan av kraftverket i älven. Båda laxtrapporna är idag i bruk parallellt och 
ägs av Vattenfall (SFK 2016a). Den 1 mars 2016 kom en dom från Miljödomstolen där det 
fastslogs att Vattenfall inte längre har skyldighet att driva den gamla laxtrappan (Palm 2009, 
66). Dock har den gamla trätrappan visat sig vara effektivare som lekplats för laxarna och ett 
beslut togs av Vattenfall tillsammans med Länsstyrelsen i västra Götaland samt entreprenörer 
att hålla trätrappan i drift (SFK Laxen 2016a). 

Efter en vattendom i Miljödomstolen den 1 mars 2006 är Vattenfall skyldiga att årligen sätta ut 
35 000 laxsmolt vid Lilla Edet/Trollhättan som en kompensation av den störning vattenkraften 
orsakar på laxpopulationen och för fisket i Göta älv (Palm 2009, 66, 9). Laxsmolten släpps ut 
både i Lilla Edet samt Trollhättans kommun, med största antal laxsmolt i Lilla Edet. Dock finns 
inga siffror på det exakta antalet laxsmolt som släpps i vardera kommun (SFK Laxen 2016A). 
Den ursprungliga Götaälvslaxen dog ut efter ett antal isättningar av okänd underart av laxsmolt 
skedde år 1986 av Vattenfall (Palm 2011, 4). Laxsmolten som sätts ut idag och sedan några år 
tillbaka i Göta älv är avlad i Säveån, ett biflöde i Göta älv nedström från Lilla Edet. Beslutet att 
använda laxsmolt från Säveålaxen togs av flera entreprenörer samt myndigheter. DNA-test 
utfördes för att jämföra olika underarter av laxarna för att se liknelser i DNA och egenskaper. 
Resultatet visade att den ursprungliga Götaälvlaxen och Säveålaxen har mycket lika DNA och 
utseende. Utifrån detta togs beslutet att använda Säveålaxen i Göta älv (Palm 2011, 3). För att få 
en uppfattning om vilka laxstammar som leker i Göta älv tas alla laxar som leker upp i den gamla 
trätrappan och placeras i en avelsbassäng. Väl i bassängen räknas antal samt att de grupperas i 
två grupper; Främmande, ej fenklippta laxar, och avlade, fenklippta laxar (Tabell 1). Detta görs 
för att få en uppfattning om förekomst av rymlingar från andra biflöden och vatten samt att 
kunna följa den avlade laxsmoltens hälsa (SFK Laxen 2016a). 

 

Vid intervjun med SFK Laxen (se sammanfattning i tabell 2) som bedriver sportfiskeklubb vid 
Lilla Edets uppgavs information om ett nyligen genomfört projekt med namn ‘’Projekt 
klubbstugan’’. Det var SFK Laxen som själva genomförde projektet. Målet med projektet var att 
skapa en inlandsö, där fiske kunde bedrivas.  En grävning utfördes och en inlandsö skapades. I 
dagens läge finns det flöde både på utsidan av ön, där det ursprungliga vattnet går samt längst 
med klubbsträckan, på insidan av ön, där flödet är maskinellt skapat Lekgrus vid inlandsön 
placerades för laxen men det finns inga konkreta bevis att laxen leker där förutom egna 
observationer av medlemmar i SFK Laxen. Lekgrus finns även nedanför 4:ans turbin i Lilla 
Edets kraftverk. Gruset placerades ursprungligen ut för turismens skull, för att göra sträckan 
tillgänglig för folk att promenera. Efter att Vattenfall fått nödstopp i turbinerna har allt grus 
stegvis sjunkit ner till botten och en oplanerad lekplats för lax uppstått (SFK Laxen 2016b). 

 

3.2 Fisketurism och möjligheter för laxfisket 

Vid intervjun med SFK Laxen diskuterade eventuella fiskevårdsplaner. En punkt i SFK Laxens 
fiskevårdsplan är att göra sträckan vid 4:ans turbin, den oplanerade lekplatsen i Lilla Edet, 
djupare. Motivet för projektet är att förhindra fåglar och andra djur att äta upp fiskens rom. Vid 
nödstopp i Lilla Edets vattenkraftverk sker en sänkning av vattennivån och lekgruset exponeras 
på ytan. Detta leder till problematik hos lax populationen samt för laxfisket. Man har även som 
mål att förlänga lekgruset vid inlandsön då det leder till större leksträcka och därmed en möjlig 
ökning på fiskpopulationen i Göta älv (SFK Laxen 2016b). 

Det finns även planer på dammsäkerhetsåtgärder samt ombyggnad på alla slussar i Lilla Edet 
och Trollhättan men det är ännu oklart hur detta projekt kommer att påverka laxen. Detta beslut 
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skall tas upp i riksdagen inom en period av två år, alltså innan 2018. År 2030 skall projekten stå 
färdiga (SFK Laxen 2016a). 

 

Enligt både SFK Laxen samt Trollhättans kommun skulle fisketurismen i Lilla Edet och 
Trollhättans kommun kunna bli mycket bättre.  Genom att ta till vara på det faktum att det är 
sällsynt med stadsnära laxfiske (SFK Laxen 2016b) samt att platsen har en vacker naturmiljö 
(Trollhättans kommun 2016c) skulle fisketurismen ha potential att utvecklas. I 
Sportfiskeklubben, SFK Laxens fiskevårdsplan finns planer att förbättra laxfisket och 
fisketurismen (SFK laxen 2014) och man ser en möjlighet att genom två steg öka fisketurismen i 
Lilla Edet. Första steget är att skapa fler ställplatser för husbilar och husvagnar. Detta planeras 
att utföras söder om vattenkraftverket, på samma sida som SFK laxens lokal är placerad (Figur 
1). Andra steget är att skapa bekvämligheter och utrymme för flera turister såsom stugor på ön. 
För att projektet skall bli möjligt att utföra krävs dock ett godkännande från Sjöfartsverket då de 
äger marken och därmed också frågan på ön (SFK Laxen 2016a). 
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4 Diskussion 

 

4.1 Problematik kring laxens vandringsled och hinder 

Syftet med studien var att kartlägga fisketurismen kring laxfisket samt olika åtgärder som gjorts 
för laxen i Göta älv inom sträckan Lilla Edet och Trollhättans kommun. Utifrån den information 
som jag fått fram under mitt arbete, genom intervjuer (se bilaga 1 och 2) och litteratursök, kan 
jag dra slutsatsen att det utförts fler projekt för laxen och utveckling av fisketurismen i Lilla 
Edets kommun än vad som gjorts i Trollhättan kommun. En möjlig anledning till varför 
Trollhättans kommun har gjort färre åtgärder för laxen kan vara att laxen inte skall längre upp 
än Trollhättan och därför anses det inte vara lika viktigt som i Lilla Edet (Trollhättans kommun 
2016c). I en intervju med SFK Laxen den 11 april 2016 insamlades information på vad som 
genomförts i Göta älv, Lilla Edet, längs sträckan vattenkraftverket-fyren för laxfisket (Figur 1). 
En avgörande faktor för laxens förekomst i Göta älv är laxtrapporna.  Från och med den 1 mars 
2016 har inte längre Vattenfall en skyldighet att driva den gamla trätrappan. I dagens läge är den 
fortfarande i drift parallellt med den nya laxtrappan i metall. I den gamla trätrappan finns en 
avelbassäng där laxarna gruppindelas utifrån deras ursprung (Vattenfall 2016B). Den gamla 
trätrappan har även visat sig vara attraktivare som vandringsväg för laxarna. Därför är det 
viktigt att den gamla trätrappan fortsätter drivas, för att möjliggöra en utveckling av laxfisket i 
Trollhättan samt Lilla Edet (SFK Laxen 2016a). 

 

Laxen kan upprätthålla sin population i Göta älv genom att Vattenfall släpper ut 35 000 laxsmolt 
varje år (Palm 2009, 66, 9). Men det finns självklart flera faktorer som påverkar antalet laxar i 
Göta älv mellan säsongerna. Ett av det allvarligaste problemet är den oplanerade leksträckan i 
Lilla Edet med lekgrus under turbin 4 i Lilla Edet vattenkraftverk. Det är naturligt att 
vattenkraftverk får nödstopp då och då och en viktig säkerhetsaspekt är att man snabbt kan 
stänga ner turbinerna. Anledningen kan vara allt ifrån att någon trillar i vattnet till ett maskinfel.  
I samband med nödstopp vid turbin 4 sjunker allt material och placerar sig på turbinens plattor. 
När Vattenfall får nödstopp sker en höjning av plattan för att underlätta om någon t.ex. ramlat i 
vattnet. När detta sker hamnar lekgruset tillsammans med laxens rom i höjningen och hamnar 
på vattenytan. Romen äts då fort upp av fåglar vilket har en negativ påverkar på den framtida 
laxpopulationen. Detta är en allvarlig problematik enligt laxfiskare i Göta älv som bör åtgärdas 
genom en sänkning av plattorna (SFK Laxen, 2016a). Om en sänkning av plattorna sker 
undviker romen att nå vattenytan och älven blir rikare på fisk. Detta leder med stor sannolik till 
bättre laxfiske(SFK Laxen 2016a). 

 

4.2 Fisketurismen och dess förutsättningar 

Isättningen av laxsmolt i älven sker i första hand för att möjliggöra fiske i älven och inte för att 
skapa en ny laxstam i Göta älv. Tankefokuset är alltså på fisketurismen (Larsson 2 009,67). I 
intervjun med SFK Laxen samt med Trollhättans kommun anser båda parterna att fisketurismen 
skulle kunna bli mycket bättre i Göta älv inom Lilla Edet och Trollhättans kommun. Med de 
stadsnära fiskemöjligheterna samt den vackra naturmiljön skulle folk besöka kommunerna (SFK 
Laxen 2016A, Trollhättans kommun 2016c, figur 1 och 2).  Enligt statistik från Norrona i Norge 
har cirka 81 procent av alla svenskar naturintresse. 74 procent av alla svenskar har en önskan att 
vistas mer i naturen. Samma studie visar även att naturintresset ökar hos de yngre 
generationerna (Nordenmark 2016). Denna statistik ger hopp till turismen i Sverige och dess 

utveckling. Även människans välmående kan förbättras då turism är en social aktivitet som sägs 

främja hälsan (Melin 2015, 5). Problemet hos SFK Laxen i Lilla Edet handlar om platser för 
fisketurister. I dagsläget finns det begränsat antal ställplatser för fordon vid lilla Edet och det 
finns få sängplatser där fiskare kan övernatta. I SFK Laxens fiskevårdsplan finns det en vilja och 
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till viss del en planerad lösning på detta problem. Föreningen vill flytta verksamheten, om 
möjligt, till inlandsön som grävdes av SFK Laxen. Tanken är att få plats med fler ställplatser för 
fordon och husvagnar samt att även bygga stugor och därmed ge förutsättning för ökad 
fisketurism i kommunen. För att detta skall bli möjligt måste rättsägarna på ön, i detta fall 
Sjöfartsverket, godkänna handlingen. Sjöfartsverket vill dock inte sluta ett avtal utan att ha 
stöttning från Lilla Edets kommun och detta drar ut på tiden. En tidigare fritidspolitiker som nu 
är medlem för SFK Laxen anser att kommunen inte är tillräckligt intresserade i denna fråga och 
att projektet därför fördröjs (SFK Laxen 2016a). 
 

Laxfisket i Göta älv inom Trollhättans kommun, längs sträckan Oscarsbron-hängbron (Figur 2) 
sker mellan 1 april till 14 oktober. Under cirka sex månader fångas ungefär kring 300 laxar varje 
säsong (Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg, 2016). I Lilla Edet, längs sträckan 
vattenkraftverket-fyren pågår laxfisket mellan samma datum men fångsten är högre. Längs 
denna sträcka fångas i snitt cirka 500 laxar per säsong (SFK Laxen 2016c). Jag anser personligen 
att fisketurismen i båda kommunerna skulle kunna förbättras. Ett exempel är att utgå från 
turistattraktionerna som man för tillfället har i kommunerna. Fallens dagar i Trollhättan är en 
populär turistattraktion där vatten från Vänern forsar ner i Trollhättefallens och lockar över 
tusentals turister från hela världen för att se på vattnet flöda fritt som det en gång i tiden gjorde. 
Att i samband med dessa attraktioner förtydliga vad platsen har att erbjuda mottagarna skulle 
erbjuda ett tillfälle att sprida kunskap om potentialen av fisketurism. Ett annat exempel på en 
åtgärd som skulle kunna främja fisketurismen skulle kunna vara tydligare samarbete mellan 
Lilla Edet och Trollhättans kommun. Nyligen har en grupp av kommuner och företag startat upp 
och fokuserar just på fisketurism i Göta älv, i denna grupp sitter både Trollhättan och Lilla Edets 
kommun så de är på god väg av ett utvecklande av turismen (SFK Laxen 2016). Genom att till 
exempel anordna en fiskeresa till ett paketpris där båda platser ingår skulle man kunna locka 
både turister samt invånarna i kommunerna. Just marknadsföring är en viktig parameter för att 
öka fisketurism (Paulrud och Waldo 2012). Enligt både SFK Laxen samt Trollhättans kommun är 
det naturturismen som lockar turister till kommunerna, och just naturturism anses ofta vara ett 
framgångsrikt sätt att skapa sysselsättning (Kagervall 2014,9). I området kring Göta älv finns 
också en hög andel fiskeintresserade hushåll (Kagervall 2014, 29, Figur 3). Dock måste mycket 
tankar och planering ägnas åt ekonomin, samt sociala och miljömässiga aspekter av turismen. 
Efter de intervjuer jag gjort anser jag att båda kommunernas fiskevårdsföreningar, (SFK Laxen i 
Lilla Edet och Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg i Trollhättan) dock är medvetna om detta 
och lägger tillräckligt mycket tankar och planering på dessa tre punkter.  

 

 

Figur 3. Kagervall, Anders 2014. Kartan demonstrerar antal fiskeintresserade hushåll. 

Enligt Paulrud och Waldo (2010, 14) har laxen i Sveriges älvar sedan långt tillbaka varit en 

värdefull matkälla för oss människor. Dock har vi under modernare tid mer kontroll och 

dokument över laxens årspopulation i nästan varje svensk älv. Författarna anser att laxfisket 

påverkas av bland annat vattenkraftindustrin. Detta är också fallet för laxen i Göta älv. 

Säveålaxens population och hälsa kontrolleras genom bland annat isättningen av laxsmolt samt 
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laxtrappans räknare. Att kommersiellt fiske i älven påverkar laxens population i Göta älv är ett 

faktum eftersom ett antal laxar fiskas upp varje säsong. Vattenfall AB har dock klarlagt att 

laxsmolten i första hand sätts i för laxfiskets fördel och inte för den biologiska mångfalden, alltså 

att upprätthålla laxpopulationen (SFK Laxen 2016a). 

 
En mer detaljerad fördjupning av laxfisket och potentialen för fisketurismen i Lilla Edet och 
Trollhättans kommun skulle vara möjligt. Ett möjligt fortsatt arbete skulle exempelvis kunna 
vara ett projekt där man kartlägger effekten av nedströmsvandring för laxen i Lilla Edets 
vattenkraftverk. Laxsmolten som släpps ut i Trollhättan tenderar enligt SFK Laxen att simma 
ner i turbinen medan den andel av laxsmolten som släpps i Lilla Edet tenderar att simma ner för 
laxtrappan då den tidigare simmat upp för trappan på väg mot Trollhättan under sin vandring 
(SFK Laxen 2016A). Detta påstående är dock inte bevisat och en undersökning kring denna 
problematik skulle kunna genomföras. Skulle detta dock visa sig vara fallet, skulle åtgärder som 
förbättrar nedströmsvandring kunna bidra till ett förbättrat fiske.  

 

Turismen är ett ökande fenomen i Sverige samt runt omkring i världen(Steene 2013). Genom 
utgå från fokus på fisketurismen och istället fokusera på turismen i helhet i kommunerna skulle 
platserna bli ett attraktivare besöksmål för både svenskar samt utländska turister.  I detta arbete 
har jag förtydligat de åtgärder som gjorts för laxen och därmed laxfisket i Göta älv och vad som 
planeras för att gynna fisket inför framtiden. Jag anser att älven har en potential att bli en 
attraktiv turistattraktion i framtiden om kommunerna fokuserar mer på turismen i staden.  
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5 Ordlista  

M.ö.h - meter över havet 

Avlagringar - samling av sediment 

Vittring - geologisk nedbrytning av bergart, sker på grund av hög temperatur 

Erosion - nednötning av material och bortföring av material, t.ex. jord. 
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Bilaga 1 

Kvalitativ intervju med Trollhättans kommun, miljöförvaltningen. Frågorna är baserade på den 
biologiska mångfalden i kommunen. 

Intervju examensarbete VT2016 
’’Fisketurism inom Lilla Edet och Trollhättans kommun i Göta älv’’. 

 

Förord 
Jag tänkte inleda intervjun med en presentation av mig själv. Jag, Lisa Grahn, är 20 år och 
bosatt i Trollhättan. Jag studerar ett tvåårigt-naturguideprogram via Umeå universitet 
(stationerad i Kiruna). Under tiden då min morfar levde fiskade vi mycket och jag utvecklade ett 
fiskeintresse. Därför har jag valt att ägna mitt examensarbete till fisketurismen och laxfisket. 
Varför valde jag då Göta älv? Jo sedan barn, uppväxt i Trollhättan och Hisingen har jag alltid 
varit i närheten av Göta älv men aldrig lärt mig djupare om älvens historia, detta vill jag ändra 
på. 
 
Jag vill även passa på att tacka er för att ni ställer upp på denna intervju. Intervjun kommer att 
användas som fakta till mitt examensarbete ’’ Fisketurism inom Lilla Edet och Trollhättans 
kommun i Göta älv’’. Alla deltagare kommer vara anonyma i rapporten. 
 

Syfte 
Jag har valt att undersöka närmare kring fisketurismen i dagsläget samt hur laxfisket historiskt 
har utvecklats i Göta älv. För att kartlägga potentialen för framtida fisketurism kommer jag även 
studera eventuella planer/förutsättningar på ytterligare utveckling av fisketurismen. Jag har valt 
mina frågeställningar efter mitt personliga intresse men med hänsyn till min utbildning; biologi 
och turism. 
 

Uppdelning av intervjufrågor 
Denna intervju är en kvalitativ intervju bestående av 12 antal frågor. Dessa frågor är uppdelade i 
tre huvudkategorier; förr, nutid samt framtiden och handlar om fisketurismen samt laxfisket i 
Göta älv, sträckan Lilla Edet-Trollhättans kommun. 
 

Frågeställningar  
● Vilka återgärder har gjorts, och av vilka, för att utveckla laxfisket i Göta älv inom Lilla 

Edet och Trollhättans kommun? 
●  Hur ser fisketurismen kring laxfisket i Göta älv (Lilla Edet och Trollhättans kommun) ut 

i dagsläget vilka eventuella planer och möjligheter finns att ytterligare utveckla laxfisket i 
Göta älv, sträckan Lilla Edet och Trollhättans kommun? 
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INTERVJU MED: Trollhättans kommun   DATUM: 16-04-19 
 

 

Förr 
● Hur skulle ni generellt beskriva turismen i Trollhättans förr i tiden och dess utveckling? 

Ert svar får gärna vara inriktat mot den biologiska mångfalden.  
● Hur har det biologiska i Trollhättan påverkats av kraftverkens bebyggelse? Och vilka 

projekt har gjorts för att förbättra den biologiska mångfalden i Trollhättan? Svaret får 
gärna riktas så mycket som möjligt mot fisket eller Göta älv som möjligt. 

Nutid  
● Jag har intervjuat SFK laxen i Lilla Edet. De berättade att ungefär  1/3 av den laxsmolt 

som släpps ut av vattenfall i Göta älv varje år, släpps här i Trollhättan. Hur ser ni på detta 
beslut? 

● Vilka återgärder har gjorts för laxen population av er på kommunen?   
● Vilka samarbeten mellan kommunen och andra organisationer/företag gällande 

bevarande av den biologiska mångfalden i Trollhättans kommun finns?   
● Samarbetar ni i Trollhättans kommun med Lilla Edets kommun? Motivera 

● Hur anser ni att fisketurismen är i staden? Bra/kräver förbättring? Vilka förbättringar 
skulle du som individ vilja se förverkligas?   

Framtid  
● Eventuella planer på förbättringar för den biologiska mångfalden i Göta älv? 
● Har ni några projekt som är igång kring bevarande av den biologiska mångfalden kring 

Göta älv i Trollhättan?  
● Planer  på att införa l eller liknande för att underlätta för laxarna?   

Övrigt 
● Om vi ser tillbaka på mina frågeställningar, tycker ni att jag har missat att fråga något 

 som är viktigt för mig att ta med i rapporten? 

● Skulle ni vilja ha en kopia av det färdiga examensarbetet ’’ Fisketurism inom Lilla Edet 
och Trollhättans kommun i Göta älv’’?  

________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Kvalitativ intervju med SFK laxen, Sportfiskeklubb i Lilla Edet. Frågorna är baserade på 
turismen och laxfisket i närområdet. 

 

Intervju examensarbete VT2016 
’’Fisketurism inom Lilla Edet och Trollhättans kommun i Göta älv’’. 

 

Förord 
Jag tänkte inleda intervjun med en presentation av mig själv. Jag, Lisa Grahn, är 20 år och 
bosatt i Trollhättan. Jag studerar ett tvåårigt-naturguideprogram via Umeå universitet 
(stationerad i Kiruna). Under tiden då min morfar levde fiskade vi mycket och jag utvecklade ett 
fiskeintresse. Därför har jag valt att ägna mitt examensarbete till fisketurismen och laxfisket. 
Varför valde jag då Göta älv? Jo sedan barn, uppväxt i Trollhättan och Hisingen har jag alltid 
varit i närheten av Göta älv men aldrig lärt mig djupare om älvens historia, detta vill jag ändra 
på. 
 
Jag vill även passa på att tacka er för att ni ställer upp på denna intervju. Intervjun kommer att 
användas som fakta till mitt examensarbete ’’ Fisketurism inom Lilla Edet och Trollhättans 
kommun i Göta älv’’. Alla deltagare kommer vara anonyma i rapporten. 
 

Syfte 
Jag har valt att undersöka närmare kring fisketurismen i dagsläget samt hur laxfisket historiskt 
har utvecklats i Göta älv. För att kartlägga potentialen för framtida fisketurism kommer jag även 
studera eventuella planer/förutsättningar på ytterligare utveckling av fisketurismen. Jag har valt 
mina frågeställningar efter mitt personliga intresse men med hänsyn till min utbildning; biologi 
och turism. 
 

Uppdelning av intervjufrågor 
Denna intervju är en kvalitativ intervju bestående av 12 antal frågor. Dessa frågor är uppdelade i 
tre huvudkategorier; förr, nutid samt framtiden och handlar om fisketurismen samt laxfisket i 
Göta älv, sträckan Lilla Edet-Trollhättans kommun. 
 

Frågeställningar  
● Vilka återgärder har gjorts, och av vilka, för att utveckla laxfisket i Göta älv inom Lilla 

Edet och Trollhättans kommun? 
●  Hur ser fisketurismen kring laxfisket i Göta älv (Lilla Edet och Trollhättans kommun) ut 

i dagsläget vilka eventuella planer och möjligheter finns att ytterligare utveckla laxfisket i 
Göta älv, sträckan Lilla Edet och Trollhättans kommun? 

 
INTERVJU MED: SFK LAXEN   DATUM: 16-04-11 
 

Förr 
• Tänkte börja ställa en fråga kring det två laxtrapporna i Lilla Edets kraftverk.  
Vad var de övervägande besluten för att dessa två laxtrappor kom att byggas och vem  
ledde projektet? 
• Jag har förstått att trapporna är försedda med ett räkneverk som räknar antalet  
laxar som tar sig uppför trapporna. Jag har också tagit del av en sökning från er  
hemsida och fått fram statistik på antalet lax mellan år 2010-2013 men inte för åren  
2014-2015. Finns dessa siffror tillgängliga? 
 
• Det nämns på er hemsida att laxfisket i Göta älv, vid Lilla Edet, var en av  
Sveriges bästa laxfiskeplatser innan kraftverken byggdes. Hur har fisketurismen  
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förändrats genom denna tid? Nämn gärna era projekt och handlingar. 
Nutid 
• Laxtrapporna fokuserar mycket på att hjälpa laxarna uppströms, men det är  
inte ovanligt att laxen vid nergången fastnar i Turbinvägen och få tryckskador. På  
detta sätt dör laxen när den simmar tillbaka ner mot Kattegatt. Hur ser ni på detta? 
• Nära kraftverket släpper ni ut 35 000 laxsmolt varje år för att bevara  
laxbeståndet. Vad är syftet med projektet och vad har ni för mål med projektet? 
• Har fler handlingar, förutom trapporna och odlingen, gjorts för laxen i Göta älv  
från er sida? 
• Finns det ett samarbete mellan kommunerna, Lilla Edet och Trollhättan,  
gällande fisketurismen eller laxfisket i Göta älv? Motivera gärna ditt svar. 
• Vilka samarbeten har ni på SKF laxen, utöver Lilla Edets kommun, vattenfall och  
sjöfartsverket? 
• Hur anser ni att fisketurismen i Lilla Edet är i dagsläget? Vilka förbättringar  
skulle du vilja se förverkligas? 
Framtid 
• Har ni planer på att i framtiden fokusera mer på en säkrare nergång till laxarna i  
• Eventuella planer på förbättringar för laxarna i Göta älv? Kanske påbyggnad på  
laxtrappan? 
• Pågående eller planer på att utveckla fisketurismen i staden? 
Övrigt 
• Är det något du tycker jag missat fråga om, om vi återgår till mina  
frågeställningar på pappret du har framför dig? 
• Skulle ni på SKF laxen vilja ha en kopia av det färdiga examensarbetet  
''Fisketurism inom Lilla Edet och Trollhättans kommun i Göta älv''.  
____________________________________________________________ 
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