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Förord 
Jag vill med denna del uttrycka min tacksamhet till min handledare Micael Jonsson och min 
inofficiella handledare Johan Leander. Roligt att ni lät mig vara en del av studien och tack för 
er engagerade ”guidning” under projektets olika faser. ”Må mången lax visa förtjusning över 
era flugor och drag”.	 	



 
	 		 	

Non-physical fish guidance methods  

A laboratory study evaluating three different fish guiding methods in 
their efficiency in guiding smolt of Atlantic Salmon (Salmo salar L.)  

By Fredrik Schaerström 

Abstract 
Passages by fish through hydropower plants are associated with high mortality. In order to 
reduce the impact of hydropower plants on fish stocks, a variety of fish guiding systems have 
evolved. In this laboratory study, three types of non-physical fish guiding systems were 
evaluated by their efficiency in leading cultivated smolt of Atlantic salmon (Salmo salar L.) to 
a desired passage. This study aimed to answer if it is possible to guide salmon smolt to a 
desired safe passage by using bubbles, strobe light or a combination of bubbles and strobe 
light. With relatively simple means and low cost, fish-guides were constructed consisting of a 
perforated tube driven by an air compressor and a light ramp with four LED lights, which 
simultaneously flashed at 480 bpm. Five replicates were performed for each treatment; 
bubbles, strobe light and bubbles / strobe light, as well as six replicates for the controls. 
During one hour of treatment, ten salmon smolt, marked with PIT tag, could pass one of two 
antennas, where one had a fish-guide in front of the antenna, while migrating downstream in 
a stream aquarium. This study showed that fish-guides of all three methods led smolt to a 
desired passage during the first fifteen minutes of treatment. Furthermore, the bubble 
method showed a continuous guiding capacity throughout the treatment period (60 
minutes), while the strobe light and bubble/strobe light did not show such an effect.  
 
Key Words: Fish guiding, Atlantic salmon, Salmo salar L., smolt, barrier, air, bubbles, 
strobe light, safe passage, population conservation. 
 

Abstrakt 
Fiskars passager genom vattenkraftverk är förenat med hög dödlighet. För att minska 
vattenkraftens påverkan på fiskbestånd har olika fiskledare utvecklats. I denna 
laboratoriestudie utvärderades tre typer av icke-fysiska fiskledare och deras effektivitet i att 
leda odlade smolt av Atlantlax (Salmo salar L.) till en önskad passage. Målet med denna 
studie var att undersöka om det var möjligt att leda odlade laxsmolt till en önskad passage 
med hjälp av bubblor, strobeljus eller en kombination av bubblor och strobeljus. Med relativt 
enkla medel och låg kostnad konstruerades fiskledare som bestod av en perforerad slang 
driven av en luftkompressor samt en ljusramp med fyra LED-lampor vilka blinkade simultant 
med 480 bpm. Fem replikat genomfördes för vardera behandling, bubblor, strobeljus och 
bubblor/strobeljus, samt sex replikat i kontrollen. Under en timmes behandling fick tio 
laxsmolt, märkta med PIT-tag, passera en av två antenner, varav den ena var utrustad med 
en fiskledare, under vandring i nedströms riktning i ett strömakvarium. Denna studie visade 
att fiskledare av samtliga tre metoder ledde smolt till en önskad passage under 
behandlingens första femton minuter. Vidare visade fiskledaren bestående av bubblor en 
fortsatt ledande förmåga över hela behandlingsperioden (60 minuter), medan fiskledarna av 
strobeljus- och bubbel/strobeljus inte visade en sådan effekt.  
 
Sökord: Fiskledare, Atlantlax, Salmo salar L., smolt, barriär, luft, bubblor, strobeljus, 
omlöp, bevarande ekologi. 
 

 



 
	 		 	

 

	 	



 
	 		 	

Innehållsförteckning 
	

1 Inledning och bakgrund ............................................ 1	
1.1 Bakgrund ......................................................................................... 1	
1.2 Vattenkraft ..................................................................................... 2	

1.3 Östersjölax, Atlantlax (Salmo salar L.) utbredning, biologi och 
livscykel ............................................................................................... 2	

1.4 Styrning av fisk ............................................................................... 3	

1.4.1 Ljus	......................................................................................................................................................................	3	

1.4.2 Bubblor	.............................................................................................................................................................	3	

1.4.3 Kombinationer av bubblor och ljus	....................................................................................................	4	

1.5 Syfte och frågeställning ................................................................... 4	

2 Metod ....................................................................... 4	

2.1 Försöksanläggning och material ..................................................... 4	

2.2 Försök ............................................................................................ 6	

2.3 Metod för analys av data ................................................................. 6	

3 Resultat .................................................................... 6	

3.1 Kontroll .......................................................................................... 6	

3.2 Behandlingar bubblor, ljus och bubblor/ljus .................................. 6	

3.3 Respons över tid till behandling ..................................................... 7	
4 Diskussion ............................................................... 9	

4.1 Icke-fysiska barriärers ledande funktion ........................................ 9	

4.2 Material, metod och genomförande ............................................... 11	
4.3 Sammanfattning ............................................................................ 11	

5 Referenser ............................................................. 12	

	

  



 
	 		 	

					



	

1 
	

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Av Sveriges älvar är idag en stor andel exploaterade av vattenkraft och har tidigare även 
tjänat som flottningsleder (Dynesius och Nilsson 1994). De akvatiska ekosystemen har 
belastats av dessa verksamheter med stora förändringar och förluster av habitat som följd 
(Bird och Wallace 2001; Näslund, Kling och Bergengren 2013). Exploateringen av 
vattendragen skedde under tidsperioder då liten eller ingen hänsyn togs till miljö, men 
utvecklingen för att återställa och miljöanpassa verksamheterna i och kring vattendragen har 
ökat i takt med implementeringen av EU:s vattendirektiv och Sveriges nationella miljömål. 
Idag återställs tidigare rensade flottleder och fiskpassager anläggs vid vattenkraftverk och 
vattenmagasin. Att skapa väl fungerande passager för uppströms såväl som nedströms 
vandring har visat sig vara förknippat med svårigheter, då det är stora skillnader i 
förutsättningar vad gäller anläggningar, exempelvis vattenkraftverk eller regleringsmagasin, 
och ekosystem (Calles m.fl. 2013).  
 
Fokus har länge lagts på passage av anläggning i uppströms riktning (Calles och Greenberg 
2005; Schilt 2007; Calles m.fl. 2013), mest troligt för att dammar anses utgöra direkta hinder 
för uppströms vandring av socialt och ekonomiskt värdefulla adulta laxfiskar (Williams m.fl. 
2012). Enligt Degerman (2008) har dock problematiken kring fiskars nedströmspassage av 
vattenkraftverk i Sverige varit eftersatt. Passage av fisk genom vattenkraftverksanläggningar 
är förknippat med hög dödlighet (Montén 1985; Montén 1988; Rivinoja m.fl. 2004; Schilt 
2007; Calles m.fl. 2013; Nyqvist m.fl. 2016). Desto större fisk, desto större risk för dödlig 
utgång vid passage via turbiner (Montén 1985; Schilt 2007; Nyqvist m.fl. 2016). En snabb 
ökning av lax- och havsöringbestånd i älvar med vattenkraft skulle vara möjlig som en följd 
av en minskning i fiskpassager genom vattenkraftverk (Rivinoja 2005). Detta skulle 
hypotetiskt kunna uppnås genom en effektiv ledning av fisk till säkra passager (Welton, 
Beaumont och Clarke 2002), t.ex. omlöp, förbi vattenkraftverk.  
 
Fiskledare för nedströms vandrande fisk är idag relativ ovanliga i Sverige, medan de är mer 
frekvent förekommande i Nordamerika (Schilt 2007). Sedan början av 2000-talet har ett 
antal studier genomförts i Sverige där man undersökt fysiska fiskledare (Calles, Rivinoja och 
Greenberg 2013). Fysiska fiskledare är vanligen galler som anläggs med en vinkel mot 
vattenriktningen och i anslutning till turbinvattenintag (Calles m.fl. 2013). Fysiska fiskledare 
har studerats vid två vattenkraftverk i Emån (Calles m.fl. 2013) och sedan 2010 används 
liknande metoder i anslutning till Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven och Sikfors 
vattenkraftverk i Piteälven. De två senare är fortfarande under utvärdering, men av 
Lundqvist m.fl. (2014) första bedömning är funktionen ännu inte tillfredställande. 
Fiskledarna kräver dessutom en frekvent tillsyn och skötsel som är kostsam för 
vattenkraftsproducenterna (Lundqvist m.fl. 2014; Lundqvist m.fl. 2015).  
 
Alternativ till fysiska fiskledare som bygger på beteendeavledning har studerats i olika 
akvatiska miljöer och med olika fiskarter i Nordamerika och England med varierande resultat 
(Patrick m.fl. 1985; Sager och Hocutt 1987; Ploskey, Carlson och Johnson 2000; Goetz m.fl. 
2001). Som alternativa icke-fysiska ledare har barriärer med bubblor, ljus, ljud och 
elektricitet studerats (Patrick m.fl. 1985; Schilt 2007; Stewart, Wolter och Wahl 2014). 
Många studier är inte designade för att leda fisk i en specifik riktning utan är utformade för 
att avskräcka eller skapa en barriär som förhindrar passage (Dawson, Reinhardt och Savino 
2006; Stewart, Wolter och Wahl 2014; Zielinski m.fl. 2014). Dessutom finns det 
kunskapsmässig brist inom området icke-fysiska fiskledare i skandinaviska förhållanden och 
syftet med denna studie är att bidra med kunskap till detta område. 
 
Arten som används i min studie är Atlantlax (Salmo salar L.), som har sitt ursprungliga 
utbredningsområde utefter Nordatlantens kustområden och därtill mynnande vattendrag 
(Klemetsen m.fl. 2003). Laxen har ett högt socioekonomiskt värde i sitt utbredningsområde; 
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många arbetstillfällen är direkt kopplade till arten genom livsmedelsindustri samt turism och 
därför har åtskilliga åtgärdsprogram och förvaltningsplaner utarbetats för att stärka och 
säkra bestånden (Jonson och Jonsson 2011; Havs- och vattenmyndigheten 2015). Vanligen 
indelas arten i tre huvudgrupper; den västatlantiska populationen, den östatlantiska 
populationen samt den Baltiska populationen (King m.fl. 2007). Arten innehar en stor 
fenotypisk plasticitet och stora variationer är vanligt både inom och mellan populationer 
(Klemetsen m.fl. 2003; Aas m.fl 2010; Jonsson och Jonsson 2011).  
 
1.2 Vattenkraft 
Vattenkraft är en förnybar energikälla som har en liten klimatpåverkan och anses ofta vara 
ett miljövänligt alternativ. I Sverige står vattenkraften för omkring hälften av den totala 
energiproduktionen och är den enskilt största energikällan (Energimyndigheten och SCB 
2016). I och med att energi (vatten som lägesenergi) kan lagras och nyttjas när den behövs, 
fyller vattenkraften en unik och viktig funktion i regleringen av elnätet. Funktionen har blivit 
allt mer viktigt med en ökad mängd anläggningar som framställer elektrisk energi genom 
vind och sol, energi som inte kan lagras (Energimyndigheten och SCB 2016).  
 
Av Sveriges älvar är majoriteten modifierade, anpassade och utbyggda i olika utsträckning för 
produktion av elektricitet genom vattenkraftverksamhet (Renöfält, Jansson och Nilsson 
2010) och totalt finns idag drygt 2000 vattenkraftverk i svenska vattendrag. 
Vattenkraftsverksamhet påverkar vattendragens ekologi både genom dess struktur och 
verksamhet (Jansson, Nilsson och Renöfält 2000; Renöfält, Jansson och Nilsson 2010; 
Näslund, Kling och Bergengren 2013). Påverkan kan vara direkt och utgöras av dammar och 
konstruktioner som utgör vandringshinder för fisk och andra organismer levande i och vid 
vattendraget och/eller genom ökad dödlighet som ett resultat av att djur passerar 
vattenkraftverkets turbiner (Rivinoja m.fl. 2004). Indirekt påverkan kan vara snabba 
förändringar av flödesregimen som följd av reglering av elnätet under dygns-, vecko- eller 
månadsbasis (Harby och Noack 2013).     
 
1.3 Östersjölax, Atlantlax (Salmo salar L.) utbredning, biologi och 
livscykel 
Laxpopulationen i Östersjön är en geografiskt isolerad gren av Atlantlax. Karlsson och 
Karlström (1994) förklarar isoleringen som en följd av att Yoldia-havet isolerades, 
tillsammans med de arter som levde där, från Atlanten under cirka 2000 år på grund av 
landhöjning. Studier där man fångat och märkt lax i Östersjön och efter den svenska 
västkusten visar att märkta individer passerar de danska öarna från vartdera hav i en låg 
utsträckning (Karlsson och Karlström 1994). Ståhl (1987) har visat att bestånden i Östersjön 
skiljer sig genetiskt från andra bestånd av Atlantlax utanför Östersjön samt att älvbestånd 
inom Östersjön är skilda från varandra. Östersjölax är anadrom, vilket innebär att den 
vandrar mellan limniska och marina miljöer under olika livsstadier, men det finns även en 
del icke-anadroma stammar (Klemetsen m.fl. 2003). 
 
Könsmogna individer leker och lägger ägg under perioden september till december i partier 
av vattendrag som har en hög vattenhastighet (Karlsson och Karlström, 1994). Äggen ligger 
nerbäddade i grusbädden fram till mars – april då de kläcks. Juvenilerna (parr) lever sedan 
mellan 1 – 8 år i älven innan de genomgår en smoltifierning, vilket innebär fysiologiska och 
beteendemässiga förändringar, och från april till mitten av juli pågår vandringen nedströms 
vattendraget och ut i havet (Aas 2010; Jonsson och Jonsson 2011). Efter 1 – 4 års tillväxt till 
havs börjar könsmogna individer sin vandring tillbaka till sin ”hemälv” för att reproducera 
sig. Majoriteten av den lekvandrande laxen återvänder till samma vattendrag som den själv 
växte upp i (Aas 2010; Jonsson och Jonsson 2011). Atlantlax är ”semiparous”, d.v.s. 
flergångslekare, och kan vid överlevnad efter lek, vandra ut i havet igen för att äta upp sig och 
återvända ytterligare minst en gång för att leka (Karlsson och Karlström 1994; Jonsson och 
Jonsson 2011). 
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Det finns idag cirka 40 älvar kring Östersjön som har reproducerande vilda laxbestånd och 16 
av dessa älvar ligger helt eller delvis inom Sveriges gränser (Havs- och vattenmyndigheten 
2015). Östersjölaxpopulationen är idag klassad som sårbar (ICES 2016), och trots en kraftig 
ökning av populationen sedan början av 90-talet, anses idag sex av de svenska 
vildlaxbestånden vara mycket svaga (Havs- och vattenmyndigheten 2015; Havs- och 
vattenmyndigheten 2016). Laxpopulationen i Östersjön har belastats på flera sätt, bl.a. av 
överfiske, vandringshinder och förlust av lek och uppväxtområden på grund av antropogena 
aktioner så som vattenkraftverk och timmerflottning, virussjukdomen M74 som orsakar hög 
dödlighet bland gulsäcksyngel på grund av thiaminbrist samt försämrade levnadsmiljöer på 
grund av försurning (Karlsson och Karlström 1994; Aas 2010; Jonsson och Jonsson 2011). 
 
1.4 Styrning av fisk 
Fiskar är aktiva och mobila djur som har utvecklat ett brett spektrum av sensoriska system 
för att kunna orientera sig till omvärlden (Jonsson och Jonsson, 2011). Olika metoder för att 
avleda, avskräcka eller attrahera fiskar genom en respons i beteende har utvecklats och 
undersökts i en mängd studier (Schildt, 2007) redan så tidigt som från mitten av 1950-talet, 
då man undersökte responsen hos nedströmsvandrande ål till ljus och mörker (Calles m.fl. 
2013). En stor andel av studierna som är genomförda inom området har studerat en 
avskräckande effekt eller hindrande av passage, medan en ledande eller styrande effekt är 
mer ovanlig som fokus i studier. Nedan beskrivs en del av tidigare genomförda studier inom 
områdena ljus, bubblor och kombinationer av de båda. 
 
1.4.1 Ljus 
I två separata studier genomförda i Finland respektive Tyskland, har man utsatt sik 
(Coregonus lavaretus) och pelagisk siklöja (Coregonus albula L.) för olika typer av 
ljusbehandlingar; strobe och kontinuerligt ljus (Königson, Fjälling och Lunderyd 2002; 
Schmidt, Balk och Gassner 2009). Båda studierna visade på en avskräckande effekt i respons 
till ljuskällan och i den finska studien såg man att fiskens position i förhållande till ljuskällan 
var avgörande för dess respons till behandlingen. Nemeth och Anderson (1992) testade två 
olika stillhavslaxarters - silverlax (Oncorhynchus kisutch) och kungslax (Oncorhynchus 
tshawytscha) - respons i beteende till strobe och konstant ljus. Det visade sig att båda 
behandlingarna skapade en avskräckande och repellerande effekt. Gemensamt för dessa tre 
studier är att de genomfördes i stilla vatten. Dessutom, det som verkar unisont för dessa tre 
studier är att de alla skapar en avskräckande respons och ökad aktivitet i att söka skydd eller 
simma iväg från ljuskällan. Att detta kan vara direkt kopplat till stress har Richards, Chipps 
och Brown (2007) sett genom mätningar av ökande kortisolnivåer i tre av fem olika fiskarter, 
varav en av arterna är en Stillahavslax (kungslax), efter att de har utsatts för en timmes 
strobe-behandling (86 blinkningar/min). För de tre arterna som hade ökade kortisolnivåer 
sågs också signifikant ökad aktivitet.  
 
1.4.2 Bubblor 
Olika typer av bubbelbarriärer har använts i flera studier med skiftande syfte, som t.ex. 
hindrande av passage eller ledande förmåga, under flera decennier (Patrick m.fl. 1985; Sager 
och Hocutt 1987). Bubbelbarriärer i syftet att hindra passager av flera fiskarter, bl.a. den för 
Nordamerika invasiva fiskarten gärs (Gymnocephalus cernuus), har visat sig fungera väl vid 
flera studier (Dawson, Reinhardt och Savino 2006; Zielinski m.fl. 2014). I en studie utförd av 
Dawson, Reinhardt och Savino (2006) testade man dessutom flera konstruktioner av 
bubbelbarriärer (varierande storlek på hål och avstånd mellan hål) utan att kunna visa på 
någon skillnad mellan dessa. Däremot, i en studie genomförd av Sager och Hocutt (1987), där 
man studerade tre olika fiskarters respons till en bubbelbarriär, visade det sig att bara en av 
tre arter undvek att passera genom barriären. Stewart, Wolter och Wahl (2014) såg ingen 
minskad rymningsfrekvens av juvenila maskalung (Esox masquinongy) från en damm i och 
med att en bubbelbarriär anlades i anslutning till dammen.  
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Vidare finns en brist i utförda studier som undersöker en ledande effekt av bubbelbarriärer, 
men i England har försök genomförts i syfte att utvärdera en bubbelbarriärs ledande effekt på 
smolt av Atlantlax. I studien användes en fiskledare som är en kombination av bubblor och 
ljud (i frekvenser mellan 50 – 600 Hz) och som är utvecklad av Fish Guidance System Ltd. 
Resultaten visade att fiskledaren hade en god förmåga att leda smolt från en oönskad yta till 
en säker passage vid nedströms vandring (Welton, Beaumont och Clarke 2002). Dock kunde 
man i denna studie inte visa om bubblor eller ljud enskilt har en ledande effekt då enbart 
kombinationen testades, det är också en av få studier genomförda med Atlantlax som 
studieart.  
 
1.4.3 Kombinationer av bubblor och ljus 
Det förekommer en del studier där man kombinerat olika ”behandlingar” för att skapa 
avskräckande eller ledande strukturer i vattenmiljöer. Tidigt utförda studier inom området 
har visat på goda avskräckande effekter av barriärer konstruerade i en kombination av 
bubblor och strobeljus (Sager och Hocutt 1987). Patrick m.fl. (1985) såg dessutom att 
bubbelbarriärens avskräckande effekt ökade om den kombinerades med strobeljus. Men i en 
studie där man undersökte rymningsfrekvensen av juvenila maskalung (Esox masquinongy) 
från en damm, kunde man inte visa att rymningsfrekvensen minskade när en barriär 
bestående av bubblor kombinerades med strobeljus (Stewart, Wolter och Wahl 2014).  
 
Bevisligen kan barriärer bestående av en kombination av ljus och bubblor antingen generera 
signifikant skrämmande effekter eller inga påvisade effekter. Oavsett är ingen av dessa 
studier designade med syfte att leda fisk till en önskad yta och Atlantlax har inte ingått som 
studieart i något av försöken. Sålunda finns det skäl till att studera detta. 
 
1.5 Syfte och frågeställning 
Studier som behandlar icke-fysiska fiskledare är huvudsakligen genomförda i Nordamerika 
(Schildt 2007) med undantag från England (Welton, Beaumont och Clarke 2002), medan lite 
forskning är utförd i skandinaviska miljöer med därtill kopplade arter. Syftet med denna 
studie är att bidra med kunskap om icke-fysiska fiskledare och dess effekt på laxsmolt i 
skandinaviska förhållanden. 
 
Frågeställningen som ska besvaras är om smolt kan ledas till en önskad öppen yta under 
nedströmsvandring med hjälp av tre icke-fysiska metoder nämligen bubblor, blinkande ljus 
och en kombination av bubblor och blinkande ljus, samt utröna om de tre behandlingarna 
skiljer sig åt i effektivitet att leda smolt. Vidare var syftet också att undersökta om smolt 
acklimatiserar sig till behandlingarna över tid och om det är någon skillnad i acklimatisering 
mellan de tre behandlingarna. Eftersom samtliga försök i denna studie är utförda i 
laboratorium är resultaten kanske inte överförbara till stor skala i naturlig miljö. Dock bör 
resultaten ge viktig kunskap om laxsmolts beteenderespons till icke-fysiska fiskledare av 
bubblor, ljus, och en kombination av de båda i strömmande vatten, kunskap som kan 
användas vid försök i större skala och i naturliga förhållanden. 
	

2 Metod 

2.1 Försöksanläggning och material 
Studien var planlagt till, och utfördes under, tio dagar den andra hälften av april år 2017, 
med anledning av att juvenila laxar skulle initierat smoltifiering och påbörjat ett 
nedströmsvandrande beteende. Totalt användes 210 individer av odlad laxsmolt i studien. 
Smolten som ingick i studien hade medellängden 203,58 ± 0,68 mm (medel ± 1 SD). Alla 
individer märktes med Oregon 23 mm HDX+ PIT-tags enligt protokoll (bedövning, 
märkning) och fick återhämta sig i minst 12 timmar innan de användes i ett försök. Gustav 
Hellström var innehavare för det djuretiska tillståndet, diarienummer C169/14.   
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Tabell 1: Vattenhastighet (m/s) vid olika mätpunkter (A, B och C i Figur 1) vid tre djup (100 mm, 350 mm och 520 
mm). 

Mätpunkt 100 mm 350 mm 520 mm 
A 0,294 0,24 0,231 
B 0,284 0,361 0,311 
C  0,294 0,374 0,383 

 
Studien genomfördes på Sveriges lantbruksuniversitets fiskeriförsöksstation i Älvkarleby och 
samtliga behandlingar genomfördes i strömakvariet (Figur 1) på anläggningen. Strömakvariet 
är 11 m långt och vardera kanalen är 1,5 m bred. Strömmen drivs av två steglösa motorer 
placerade i vardera kurva av akvariet. Motorernas effekt hölls på en konstant nivå, 60 % 
motor 1 och 40 % motor 2, under hela testperioden och mätningar av vattenhastigheten 
visade att hastigheten inte var jämn över kanalens bredd (Tabell 1). Vattendjupet hölls på 60 
– 65 cm och glödlamporna över strömakvariet var på konstant näst högsta nivån under hela 
perioden för att efterlikna dagsljus. Under försöksperioden användes grundvatten vilket är 
klart och håller en jämn temperatur (+8 C°). 
 

 
Figur 1: Ritning av strömakvariet från fågelperspektiv och i genomskärning. 
 
Två antenner av Oregon-system monterades i den ena kanalen (Figur 1). En gratis mjukvara 
för Windows, PuTTY, användes för att logga data från PIT-tagsystemet. I syfte att förhindra 
passager av fisk utanför antennerna samt för att motverka möjlig detektion på båda 
antennerna applicerades två nät i kanalen, ett tvärgående för ytan mellan antennerna samt 
ett mitt i kanalens bredd men i längsgående riktning (grön i figur 1). Barriären placerades så 
att den täckte av halva kanalens bredd i en 45° vinkel mot strömriktningen, enligt 
rekommendationer för fysiska fiskledare beskrivet av Calles m.fl. (2013). Barriärens 
placering skiftades mellan antenn 1 eller antenn 2 inom (4 och 5 i figur 1) varje behandling. 
Bubbelbarriären, bestående av en förtyngd perforerad (ett hål per cm) transparent 
tryckluftslang (2600 mm) placerades så att den omringade ljusbarriären och ljudbarriären 
och verkade med 5 bars lufttryck genererat från en kompressor. Ljusbarriären bestod av en 
planka (1300 mm x 150 mm) med fyra nedsänkta LED-lampor, iGuzzini, E-101 5w, som 
blinkade simultant med en frekvens av 480 bpm (beats per minute). Ljudbarriären, 
bestående av ett spiralrörslock Ø 250 mm och ett stöd i perforerad metall, användes aldrig 
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under studien p.g.a. dysfunktion, men konstruktionen, eller ett substitut till den, ingick i 
barriären under hela studien.           
 
2.2 Försök 
Fem replikat med vardera tio smolt genomfördes för varje behandling, utom 
kontrollbehandlingen som hade sex replikat. Försök startades mellan kl. 08.00 – 21.00 och 
replikaten fördelades på ett sådant vis att replikat inom samma behandling inte genomfördes 
under samma tidpunkt på dygnet, för att undvika att behandlingarna representerade 
vandring vid olika tidpunkter. I början av varje replikat detekterades (PIT-tag) de aktuella tio 
individerna vartefter de släpptes i strömakvariet. Under 25 minuter skedde sedan en 
acklimatisering till strömakvariets tidigare nämnda konstanta faktorer, vartefter behandling 
startades och pågick under en timme. Efter avslutat replikat håvades samtliga tio individer, 
med undantag för ljusbehandlingens andra replikat, då enbart nio individer kunde 
lokaliseras. Den saknade individen återfanns vid håvning i det efterföljande replikatet.    
 
2.3 Metod för analys av data 
Endast data insamlat inom behandlingstiden analyserades. För att besvara frågeställningarna 
genomfördes två separata serier av analyser, en analys där effekten av en timmes behandling 
jämfördes mot kontroll och de andra behandlingarna samt en andra serie analyser där 
effekten av vardera behandling uppdelades i fyra tidsperioder om 15 minuter och jämfördes 
sinsemellan. Det visade sig att smolten hade en preferens till att passera genom den yttre 
antennen under kontrollerna. För att behandla denna preferens av sida genomfördes därför 
replikat med barriären placerad mot kanalens inre och yttre vägg (Figur 1). Antalet passager 
genom vardera antennen beräknades som andel av det totala antalet passager. Värden givna 
av kontroll användes som förväntad andel passager för respektive antenn och värden från 
behandlingar som observerade andel passager. Vidare beräknades observerade (O) värdens 
förändring (f) i relation till förväntat (F) värde genom funktionen, O – F = f. Som metod för 
statistisk analys av behandlingarna och acklimatisering till behandling skapades 
stapeldiagram utifrån medelvärden av förändring med felstaplar på beräknat 95% 
konfidensintervall. 
Om ett observerat värde avviker positiv eller negativ från det förväntade medelvärdet (d.v.s. 
noll) beskrivs det som en ökning respektive minskning i andel passager av barriär i relation 
till det förväntade resultatet. 
 

3 Resultat 

3.1 Kontroll 
Vid genomförande av kontroller och under period för acklimatisering till strömakvariet kom 
laxsmoltens nedströmsvandring igång. En trend i ökning av vandringsfrekvens kunde ses 
under studiens fortlöpande, med den lägsta vandringsfrekvensen (1,97 passager per minut) 
under kontroll 1 och den högsta vandringsfrekvensen (6,33 passager per minut) under 
kontroll 6. Kontroll 1 och kontroll 6 genomfördes med åtta dagars mellanrum Totalt 
passerade laxsmolt 1268 gånger under sex kontroller och sammanslaget för båda antennerna; 
824 var genom antennen placerad i ytterkant och resterande 444 passager genom antennen i 
innerkant. Smolt genomförde i medel 21,25 ± 14,69 (medel ± 1 SD) passager under en timme 
inom kontrollgrupper. Individen som genomförde flest antal passager, 64 st., ingick i kontroll 
6. Det var två individer som inte vandrade, d.v.s. noll passager, och de ingick i kontroll 5 och 
6.  
 
3.2 Behandlingar bubblor, ljus och bubblor/ljus 
Bubbelbehandlingen visade sig kunna leda fiskar till den öppna passagen i och med att 95% 
konfidensintervallet inte överlappade med noll (förväntat värde). Dessutom skiljde sig 
bubbelbehandlingen signifikant från bubbel/ljusbehandlingen, men inte från 



	

7 
	

ljusbehandlingen (Figur 2). Ljus- och bubbel/ljusbehandlingarna visade inte på någon effekt 
i att leda fisk till den öppna passagen. De tre behandlingarna skiljde sig åt vad gällde antalet 
passager under en timme; antalet genomförda passager för bubbel-, ljus- och 
bubbel/ljusbehandling var följande 738, 398 respektive 650.  
 

 
Figur 2: Behandlingarnas (bubblor:blå, ljus:grå, bubblor/ljus:vit) differens i medelvärden mot förväntat värde (0). 
Avvikelse från förväntat (0) värde, positiv eller negativ, innebär en ökning respektive minskning av passager 
genom fiskledare. Felmarginaler representerar 95% konfidensintervall. 
 
3.3 Respons över tid till behandling 
Under de fyra perioderna inom kontroll uppvisade smolt en tendens till att öka sin 
vandringshastighet över tid, både inom replikat och över studieperioden. Period 1 hade i 
genomsnitt 14,47 passager per minut, period 2 19,27 passager per minut, period 3 24,67 
passager per minut och period 4 26,13 passager per minut. Minst antal passager, tio stycken, 
under 15 minuter skedde under period 1 i kontroll 1 och flest antal passager, 111 stycken, 
skedde under period 4 i kontroll 6. 
 
Under hela behandlingsperioden fick bubbelbehandlingen smolt att passera genom den 
öppna passagen (Figur 3). Mellan de fyra perioderna var endast period 1 (de 15 första 
minuterna) signifikant skild från period 3 (minut 31 – 45), där period 3 visade på värden som 
avvek i lägre utsträckning från förväntat värde (Figur 3). I slutet av behandling, under period 
4, passerade 258 smolt sammanlagt för fem replikat, vilket var flest antal passager för en 
period. Minst antal passager under en period var 144 stycken och detta var under period 1 
sammanlagt för fem replikat. 
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Figur 3: Periodernas (period 1 = 0-15 min, period 2 = 16-30 min, period 3 = 31-45 min, period 4 = 46-60 min) 
differens i medelvärden mot förväntat värde (0). Avvikelse från förväntat (0) värde, positiv eller negativ, innebär 
en ökning respektive minskning av passager genom fiskledare. Felmarginaler representerar 95% 
konfidensintervall. 
 
Effekten av ljusbehandlingen varierade över tid, då vandringen under period 2 och 3 inte 
skiljde sig från förväntat värde. Dock visade period 1 och 4 en effektivitet i att leda smolt till 
den öppna passagen (Figur 4). Period 1 är baserat på fyra replikat då det inte registrerades 
någon vandring i replikat 3, eftersom ljusbehandlingen genererade högt stresspåslag och 
panikbeteende hos smolt vid uppstart, vilket fick dem att hålla sig undan kanalen där 
barriären samt antennerna var placerade. Totala antalet passager under period 1 för de fem 
replikaten var 24 stycken och det totala antalet passager under period 4 var 192 stycken.  
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Figur 4: Periodernas (period 1 = 0-15 min, period 2 = 16-30 min, period 3 = 31-45 min, period 4 = 46-60 min) 
differens i medelvärden mot förväntat värde (0). Avvikelse från förväntat (0) värde, positiv eller negativ, innebär 
en ökning respektive minskning av passager genom fiskledare. Felmarginaler representerar 95% 
konfidensintervall 
 
Under period 1 inom bubbelljusbehandlingen fanns en ledande effekt av smolt till den öppna 
passagen (Figur 5). De andra tre perioderna visade inte på någon ledande effekt till den 
öppna passagen, men period 3 hade en signifikant attraherande effekt, vilket innebär att 
andelen passager genom barriären var högre då behandling var aktiv i jämförelse förväntat 
(d.v.s. kontroll). Perioderna inom behandlingen skiljde sig åt i antal passager; som minst 
passerade 35 smolt sammanlagt under period 1 för fem replikat och som mest 277 
sammanlagt för period 4.    
 

 
Figur 5: Periodernas (period 1 = 0-15 min, period 2 = 16-30 min, period 3 = 31-45 min, period 4 = 46-60 min) 
differens i medelvärde mot förväntat värde (0). Avvikelse från förväntat (0) värde, positiv eller negativ, innebär en 
ökning respektive minskning av passager genom fiskledare. Felmarginaler representerar 95% konfidensintervall 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att bubbelbehandlingen hade den homogenaste 
effekten över hela behandlingstiden och gemensamt för de tre behandlingarna är att de första 
15 minuterna av behandling hade en effekt att leda smolt till den öppna passagen (Figur 3, 4 
och 5).  
 

4 Diskussion 

4.1 Icke-fysiska barriärers ledande funktion 
Resultaten från denna studie visar att det är möjligt att använda en bubbelbarriär för att 
effektivt leda odlade smolt av Östersjölax till en önskad fri passage under en timmes 
behandling. De observerade värdena för en timmes behandling samt fyra, följande efter 
varandra, perioder om 15 minuter skilde sig signifikant från förväntade värden (Figur 2 och 
3). Detta är i likhet med en tidigare studie som genomfördes i en älv med vild laxsmolt 
(Welton, Beaumont och Clarke 2002). En betydande skillnad mellan studierna är dock att 
denna studie har fastställt att en bubbelbarriär i sig, utan komplettering av ljud, vilket var 
fallet i den andra studien, effektivt kan leda smolt. Behandling med ljud var planerat även för 
denna studie för att kunna utvärdera dess separata och kombinerade förmåga, men på grund 
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av problem med att säkerställa funktionen för ljudbarriären kunde den inte användas. Då 
Welton, Beaumont och Clarke (2002) enbart testade en kombination av bubblor och ljus 
kvarstår frågan vilken effekt ljud har i en barriär. Det finns en rad studier där man undersökt 
både Atlantlax och flera arter av Stillahavslax och deras respons till ljudkällor. En 
avskräckande effekt har påvisats vid låga frekvenser på 10 Hz (Knudsen, Enger och Sand 
1991; Knudsen, Enger och Sand 1993) medan ljud i högre frekvenser än så länge inte har gett 
någon respons i likartade studier (Knudsen Enger och Sand 1991; Knudsen, Enger och Sand 
1993; Ploskey, Johnson och Carlson 2000).  
 
En intressant aspekt vore att likt studien utförd av Richard, Chipps och Brown (2007) 
studera laxsmolts fysiologiska respons samt beteenderespons (utifrån rörelsemönster) till en 
bubbelbarriär. Vid uppstart och genomförande av bubbelbehandlingen i denna studie tycktes 
smolten inte stressade på samma vis som under ljusbehandling och bubbelljusbehandling. 
Att leda smolt förbi vattenkraftverksanläggningar utan att utsätta dem för höga belastningar 
av stress skulle kunna minska den fördröjda dödligheten korrelerade till passager av 
vattenkraftverk (Ferguson m.fl. 2006; Schilt 2007; Sandford m.fl. 2012; Calles m.fl. 2013).  
 
Ljusbarriären som testades i denna studie visade ingen generell effekt på att leda laxsmolt 
under en timmes behandling (Figur 2), men analys av behandlingen uppdelat i fyra perioder 
visade på en ledande effekt under period 1 och 4 (Figur 4). Visuella observationer vid 
uppstart av behandling noterade ett kraftigt stressbeteende hos smolten. Olika variationer av 
respons som observerades var ryckigt och snabbt rörelsemönster, sökande av skydd, 
paralysering och simmande i uppströms (d.v.s. fel) riktning, vilket inte observerades under 
kontroll eller bubbelbehandling. Denna studie var inte designad för analys av sådana 
avvikande beteenden i respons till behandlingarna. En tidigare studie har dock visat att en 
timmes strobeljusbehandling ger stresspåslag hos kungslax (Richards, Chipps och Brown 
2007) varför man kan anta att avvikande beteenden i respons till ljusbehandlingen i denna 
studie beror på stress. Att ljusbarriären inte resulterade i någon ledande effekt i denna studie 
behöver nödvändigtvis inte innebära att en sådan respons inte kan uppnås med en annan 
studiedesign. Även om barriären med sin konstruktion och lampor bara täckte halva bredden 
kanalen (Figur 1) så spreds ljuset över en större rymd än så i strömakvariet, vilket inte skapar 
en koncentrerad och riktad påverkan utan en mer diffus behandling av stora delar av 
strömakvariet. I studier där man testat riktad strobeljusbehandling mot sik såg man att 
responsen hos siken berodde av ljuskällans position i förhållande till individen (Königson, 
Fjälling och Lunneryd 2002). Med denna kunskap är det inte otroligt att man skulle kunna 
använda sig av strobeljus för att leda fisk till önskade områden passager, eller egentligen 
avskräcka från oönskade områden, i miljöer och under förhållanden då fisken har 
möjligheter att simma iväg från behandlingen. Detta var inte fallet i denna studie då 
strömakvariet var relativt litet i jämförelse med naturliga miljöer och behandlingen spred sig 
över stora delar av akvariet. 
 
I enlighet med resultat från en tidigare studie, med maskalung som studieart, försämrades 
barriärens ledande förmåga när man kompletterade en bubbelbarriär med ljus (Stewart, 
Wolter och Wahl 2014), vilket är i linje med mina resultat (Figur 2). En möjlig anledning till 
varför den strobe-belysta bubbelbarriären fungerar sämre skulle kunna vara att möjliga 
luckor i bubbelväggen visuellt förstärks och minskar en visuell homogenitet av bubbelväggen, 
denna teori har tidigare diskuterats av Patrick m.fl. (1985) och Welton, Beaumont och Clarke 
(2002). För att kunna besvara denna teori bör bubbelbarriärers ledande effekt studeras 
under mörka förhållanden då fisk inte använder de visuella sensorerna för att orientera sig. 
En annan möjlig faktor till varför bubbelbarriärens effekt minskar med en kombination av 
strobeljus kan vara att det finns en attraktion till ljus. Att smolt delvis använder sig av ljuset 
för orientering vid nedströmsvandring är känt (Aas 2010; Jonsson och Jonsson 2011) och ljus 
har använts av fiskerinäring för att attrahera fisk och därmed öka fångster (Schilt 2007). 
Anmärkningsvärt är att bubbelljusbarriären under period 3 hade högre andel passager än 
kontroll (Figur 5), vilket tyder på en attraktion.   
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4.2 Material, metod och genomförande  
Smolten som användes i studien visade inte något avvikande beteende eller något tecken på 
höga stressnivåer efter minst tolv timmars återhämtning efter märkning. Det fanns en viss 
osäkerhet innan försöken startades om individerna hade genomgått tillräcklig smoltifierning 
för att ha börjat nedströmsvandra, men under ett första pilotförsök kunde det konstateras att 
nedströmsvandringen hade initierats trots en kall vår och låga vattentemperaturer, +5-7 °C. 
Faktorer som påverkar utvandring av lax- och öringsmolt har studerats vid två älvar i 
Västerbotten och Ferguson (2008) har kommit fram till att nedströmsvandringen initieras 
vid +7,9 – 8,0° C för dessa två älvar. Vattentemperaturen anses dock inte vara den ensamt 
styrande faktorn, utan medströmsvandringen styrs troligen av flera miljöfaktorer (Aas 2010; 
Jonsson och Jonsson, 2011).  
 
I studier där man undersökt bubbelbarriärers effekt av att blockera eller hindra passager av 
fiskar, placeras barriären vanligtvis i en rät vinkel och genom hela testområdet (Patrick m.fl. 
1985; Sager och Hocutt 1987; Zielinski m.fl. 2014). Dock, i en studie där man utvärderade 
den ledande funktionen av en bubbelljudbarriär i en älv anlades barriären i en 12° vinkel 
(Welton, Beaumont och Clarke 2002) och i enlighet med rekommendationer för olika typer 
av fysiska fiskledare (Calles m.fl. 2013) anlade jag barriären i en 45° vinkel mot 
strömriktningen. Enligt Calles m.fl. ska en fysisk ledare generera en högre effektivitet vid 
vinklar < 45°, men trots detta visar den icke-fysiska bubbelbarriären i denna studie en 
signifikant ledande effektivitet (Figur 2), med utvecklingspotential.    
 
4.3 Sammanfattning 
Resultaten av denna studie stödjer en tidigare studie (Welton, Beaumont och Clarks 2002) i 
att en barriär av bubblor effektivt leder nedströmsvandrande smolt till en önska yta. Ljus- 
och bubbelljusbarriären visade ingen generell styrande effekt under en timmes försök (Figur 
2), men anmärkningsvärt är att samtliga tre typer av barriärer visade på en styrande effekt 
under de 15 första minuterna av behandling (Figur 3, 4 och 5). Det kan möjligen vara så att 
bubblor och ljus har en styrande/ledande förmåga som resultat av skilda fysiologiska 
responser. Antalet passager under period 1 för de olika behandlingarna och kontroll tyder på 
att addition av strobeljus genererar en minskning i antal passager i jämförelse med kontroll 
och bubbelbehandling. Ett ökat stresspåslag pga. strobeljus (Richards, Chipps och Brown 
2007) saktar med andra ord möjligen in nedströmsvandringen. Givet teorin att stresspåslag 
saktar in nedströmsvandring kan en spekulera i att bubbelbehandlingen inte skapar en lika 
hög stressnivå då antalet passager inte var betydligt lägre än kontroll. Men att effekten av ljus 
avtog efter de första 15 minuterna kan tolkas som att det sker en acklimatisering till 
behandlingen. Det är dock inte särskilt troligt att smolt skulle hamna i en situation där de 
utsätts för en barriärs effekt under en längre period i en naturlig miljö, varför acklimatisering 
inte skulle kunna ta plats.   
 
Potential finns för att nyttja ljus- och bubbelljusbarriärer under förhållanden då det kan 
säkerställas att behandlingsperioden inte överstiger 15 minuter. Dock har bubbelbarriären en 
högre effektivitet redan från de första 15 minuterna och fortsättningsvis under en timmes tid. 
De tre olika metoderna behandlade i denna studie kan därmed användas med varierande 
syfte; bubblor fungerar för att leda smolt och har potential att kunna byggas i anslutning till 
vattenkraftverk för att leda fisk till säkra passager istället för turbinkanaler eller spilluckor 
som har visat sig korrelera med en hög dödlighet för ett flertal arter i olika livsstadier 
(Rivinoja m.fl. 2004; Ferguson m.fl. 2006; Schilt 2007; Keefer m.fl. 2013; Nyqvist m.fl. 
2016). Metoden kan förmodligen även med fördel användas i små strömmande vatten där 
utrymmet för en barriär är begränsat. Strobeljus kan möjligen enligt tidigare resonemang 
användas för att avskräcka fiskar från farliga eller oönskade platser vilket i sig kan vara en 
ledande effekt, men att kontrollera riktningen på dessa avskräckta fiskar kan vara svårare om 
stresspåslaget blir för stort. 
Väl fungerande fiskpassager för nedströmsvandrande fisk har av ägare/förvaltare av 
vattenkraftverk och regleringsdammar ansetts förenligt med förlust i elproduktion då 
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fiskpassager krävt ökade flöden för god funktion samt höga underhållskostnader av fysiska 
fiskledare (Calles m.fl. 2013). Metoderna i denna studie förändrar hydrologin marginellt och 
kräver troligtvis inte samma kostnader för underhåll eftersom material som flyter med 
strömmen inte kan fastna i barriären, ett problem som förekommit med fysiska fiskledare 
(Calles m.fl. 2013; Lundqvist m.fl. 2014).  
  
Eftersom denna studie utfördes i ett strömakvarium och med odlade laxsmolt bör resultaten 
valideras på större skala och med fler arter, framför allt med vildlax, innan metoden kan 
faställas som fungerande i naturliga system. Vilken respons olika typer av barriärer skapar är 
artspecifikt (Patrick m.fl. 1985; Sager och Hocutt 1987) och de yttre faktorerna som, ljusa 
mot mörka förhållanden (Welton, Beaumont och Clarke 2002; Stewart, Wolter och Wahl 
2014), klart eller grumligt vatten (McIninch och Hocutt 1987), eller vattenhastigheten (Sager, 
Hocutt och Stauffer 2000) kan också vara avgörande för vilken respons som en barriär 
skapar. Det är därför viktigt ta detta i beaktning för att generera en så god effekt som möjligt 
vid applicering på stor skala. Då Östersjölaxen kan vara flergångslekare (Klemetsen m.fl. 
2003; Aas 2010 och Jonsson och Jonsson 2011), innebär det att även vuxna utlekta individer 
(kelt) kan genomföra nedströmsvandring likt smolt. Det vore därför av stort intresse att 
studera metoderna utförda i denna studie även med vuxna individer.   
 
Kunskaperna från denna studie har stor potential om metoderna kan appliceras med 
likvärdiga funktioner på stor skala kan det vara av avsevärd betydelse för återhämtning eller 
återetablering av vildlaxbestånd som idag är belastade eller försvunna pga. av vattenkraftens 
påverkan. 
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