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1. Förbättra  kunskap  om  vad  som  får  ålen  att  initiera  vandringsstart  
(triggers,  timing,  beteende,  etc).

2. Undersöka  funktionen  av  någon  form  av  ”early warning”-
system.  

3. Öka  kunskap  om  ålens  vandringsbeteende  i  3D  i  
kraftverksmiljöer  samt  vägval  vid  kraftverkspassage.

Fokus  på  de  två
sista  punkterna



Lilla  Edet,  Göta  Älv Räckviddd för  den  i
KTÅ-projektet  inköpta  
ARIS  kameran:
- hög  frekvens  (15  m)
(bäst  bild)  och
- låg  frekvens  (30  m)

Tänkbar  metod  för  Early Warning,  detektion  av
av  vandrande  ålar  med  akustisk  kamera



?

Stor  yta  att  täcka
i både  sida  och  djup,
placeringen  kritisk

- bättre  kunskap  om
migrationsvägar  och  
beteende  behövs

- hur  lång  förvarning
behöver  en  kraft-
station?



På  vissa  platser  går  
ålarna  tätare

(exemplet  Lawrence
River  i  Nordamerika)



Försöken  2016  gjordes
i  Motala  Ström  som  har
ålrika sjöar  och  flera  
vattenkraftverk



Telemetri

Akustiska  mottagare  (    )  
placerades  ut  för  att  kunna  
följa  märkta  ålars  vandring  
genom  Norrköping,  från  
Fiskeby  ut  till  Bråviken.

Framför  intaget  till  Holmen  
kan  ålarna  följas  med  
exakta  positioner  i  3D.



Akustiska  
loggrar

Akustiska  
sändare

Telemetri
Ca  70  blankålar  
märktes  med  
akustiska  sändare  och  
släpptes  nedströms  
kraftverket  i  Fiskeby  



Telemetri

Utsättning  märkta  ålar  (svart)  och  registrering  
vid  Holmens  intag  (andra  färger)

Insamling  av  mottagare  efter  
försöksperiodens  slut  sker  mha draggning  
(med  viss  bifångst  i  centrala  Norrköping)



Akustiska kameror (Sonar) 
Didson och Aris

Placerades  dels  framför  intaget  till  
Holmens  kraftverk  för  att  studera  
ålarnas  beteende  då  de  kom  fram  
till  intagsgallret  och  dels  riktad  ut  i  
strömfåran  för  att  upptäcka  ålar  
på  avstånd.  





ADCP
strömmätningar

Vattenmassans  strömprofil  mättes  
upp  i  3D  mha en  ADCP  (Acoustic
Doppler  Current Profiler),  under  olika  
driftförhållanden  i  kraftverket.



ADCP
strömmätningar

Kombineras  med  telemetri  
och  sonardata  för  att  
modellera  ålens  
vandringsväg  fram  till  (eller  
förbi)  kraftverk.

Djupkarta

Kraftverk  
stängd

Vattenflöde

Kraftverk
öppet



Locations  of  behavioural  switch  (n  =  31)  
under  two  flow  treatments:  (a)  unrestricted  
flow  and  low  water  acceleration  (UL)  and  (b)  
constricted  flow  with  high  water  acceleration  
(CH).  
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Modellerad ålvandring
Kompletterande studie våren 2017

Planerat  samarbete  med  forskare  från  
Storbritannien.  
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