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Förord 
Havs- och vattenmyndigheten avser ta fram en vägledning gällande lämpliga 
försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska 
deras negativa miljöpåverkan. Vägledningen kommer att bestå av en 
sammanställning av befintlig kunskap om vilka försiktighetsmått och tekniker 
gällande faunapassager, fiskavledningsanordningar och vattenreglering/ 
vattenhushållning som i dagsläget visat sig ge bäst positiv effekt på 
ekosystemen som påverkas av vattenkraften. Denna rapport utgör ett viktigt 
underlag i framtagandet av vägledningen. Rapporten presenterar viktigt 
vetenskapligt underlag, synteser och bedömningar. Författarna ansvarar för 
rapportens innehåll. Rapporten utgör inte något ställningstagande från Havs- 
och vattenmyndighetens sida.  

 
 

Göteborg, oktober 2013 

Björn Sjöberg, avdelningschef 
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Sammanfattning 
En anläggning av en damm i ett strömmande vattensystem får stor inverkan på 
fiskfaunan även om en fungerande fiskväg anläggs genom själva 
dammkroppen. Orsaken är att ett lugnvatten skapas i ett tidigare strömmande 
område. Som en följd kommer fiskfaunan att förändras och arter som är 
anpassade till lugnvatten kommer att dominera över den tidigare 
strömfiskfaunan. Fiskfaunan förändras både uppströms, nedströms och i det 
nya lugnvattnet.  

De fiskar som gynnas av anlagda lugnvatten ökar predationen på strömfiskar 
som öring, harr och lax som lever på platsen eller försöker passera igenom 
lugnvattnet. Även andra vandrande arter påverkas, t.ex. ål. Vid höga 
migrationsförluster kommer bestånden av vandrade fisk att missgynnas. Detta 
innebär en direkt förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i form av 
fiske. 

Några av de studier som redovisas har observerat stor dödlighet hos 
utvandrande smolt av öring och ål även i mycket små dammar, dammar 
ovanför små strömkraftverk, dammar för närsaltretention eller i spegeldammar 
nedströms kraftverk.  

Effekten av även små dammar är stor och i möjligaste mån skall man 
undvika att anlägga konstgjorda lugnvatten i strömmande vattendragsavsnitt. 
Den bästa möjliga tekniken vid anläggning av fiskvägar förbi mindre dammar 
kan därför vara att anlägga fiskvägen förbi både dammbyggnaden och 
lugnvattnet. Vidare bör man undvika att anlägga spegeldammar eller andra 
konstgjorda lugnvatten i tidigare strömhabitat. 
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Summary 
The construction of a dam in a flowing water system has a large impact on the 
fish fauna, even if a functioning fishway is installed in the dam itself. This is 
because calm waters will be created (an impoundment) in an area that was 
previously characterised by currents and rapids. As a result, the fish fauna will 
change and species adapted to calm water will dominate the previous lotic 
fauna. The fish fauna changes upstream, downstream and in the newly created 
calm waters.  

The fish that benefit from these artificial calm waters increase predation on 
lotic fish such as brown trout, grayling and salmon inhabiting the area, or 
attempting to pass through the calm waters. Other migrating species such as 
eel are also affected. In the event of high migratory losses, the stock of 
migratory fish will suffer. This means a direct loss of biodiversity and 
ecosystem services in the form of fisheries. 

Some of the studies presented have observed high mortality rates among 
emigrating brown trout and eel smolts even in very small dams, e.g. dams 
above small hydropower plants or dams for nutrient retention.  

Even small dams have a great impact, and the creation of artificial calm 
waters in flowing stretches of watercourses should be avoided wherever 
possible. The best technique for the construction of fishways that bypass 
smaller dams may therefore be to lead the fishways past both the dam and the 
areas of calm water. Furthermore, the creation of artificial calm water areas in 
what used to be lotic habitats should be avoided. 
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Inledning 
Dammar anläggs flera olika skäl, ofta för att magasinera vatten och höja 
vattennivån för energiutvinning. Idag anläggs också dammar som ett led i 
arbetet med att försöka reducera uttransporten av näringsämnen till havet i 
avrinningsområden med hög näringsämnesbelastning. Dessa anläggningar 
syftar primärt till att förlänga vattnets uppehållstid och förbättra 
förutsättningarna för naturliga vattenrenande processer i vattensystemet 
(Jansson m.fl. 1994; Leonardson 1996; Fleischer m.fl. 1994). Mängden dammar 
i Sverige är stor enligt tillgängliga data (Figur 1).  

Anlagda dammar, själva dammbyggnaden och vattenregleringen har stor 
påverkan på vattenlandskapet genom att förändra flöden och spridningen samt 
förekomst av växter, organiskt material och sediment i vattensystemet (Baxter 
1977, Power m.fl. 1996, Jansson m.fl. 2000, Mims & Olden 2013, Miyake & 
Akiyama 2012). Kumulativa effekter av dammar kan påverka flöden i stora 
regioner i och med att flödena homogeniseras och blir utan de naturliga 
variationerna (Poff m.fl. 2007).  

Dämning av vatten har generellt stor negativ inverkan på biodiversiteten hos 
fiskar (Robson m.fl. 2011, Reidy Liermann m.fl. 2012). Dammbyggnader som 
etableras skapar stora konstgjorda lugnvatten, områden med oftast lägre 
vattenhastighet än före dammens etablering. Eftersom vattenhastigheten är en 
av de primära faktorerna som styr vilka fisksamhällen och fiskarter som 
uppträder i ett område innebär en damm (själva lugnvattnet) generellt att 
fiskfaunan på platsen förändras (Bain m.fl. 1988). 

Även andra organismgrupper påverkas. Påverkan av dämning är visat på 
bottenfaunan både i dammen och nedströms genom att strömlevande arter 
generellt missgynnas (Lindström 1973, Bredenhand & Samways 2009). I 
Australien har man noterat att fågellivet i våtmarksområden nedströms 
dammar utarmas (Kingsford 2000). Svenska studier visar att den reglerade 
älven nedom dammen till och med kan ha negativa konsekvenser för terrester 
fauna (Jonsson m.fl. 2012, 2013, Strasevicius m.fl. 2013). 

Inom projektet med att identifiera bästa möjliga teknik (BMT) vid 
vattenkraftverksamhet har fokus i arbetet lagts på vattenreglering och 
fiskvägar. Som ett biologiskt underlag finns även framtaget en rapport om 
vattenkraftens generella påverkan på vattenlandskapet (Näslund m.fl. 2013a) 
samt mer detaljerad rapporter om fiskars vandringar (Näslund m.fl. 2013b). I 
föreliggande korta sammanställning berörs effekten av konstgjorda lugnvatten 
på den naturliga strömfiskfaunan i en älv eller å. Sammanställningen berör 
endast till ringa del de effekter som uppkommer av regleringen i dammen som 
oftast medför en utarmning av strandzonen och förändringar i tillväxt och föda 
hos fisken (Nilsson 1961, Aass 1964, Grimås & Nilsson 1965). Inte heller berörs 
närmare effekten av att själva dammbyggnaden (dämmet) kan utgöra ett fysiskt 
hinder för vandringen, utan sammanställningen fokuserar på effekten av det 
tillskapade lugnvattnet (dammen) på den tidigare strömfiskfaunan som levde i 
den oreglerade älven/ån. 
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Figur 1. Dammar i Sverige enligt SMHI:s dammregister.  
Figur från Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten.
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Material och metoder 

Sökning efter litteratur har skett i den Internet-baserade litteraturdatabasen 
”Web of knowledge”. För att få med fler svenska studier har även Information 
från Sötvattenslaboratoriet och olika rapporter från Länsstyrelser och 
Fiskeriverket gåtts igenom. Svenska studier har prioriterats och medtagits vid 
sidan av internationella om de ansetts vara av god kvalitet. 

Där så är lämpligt i texten nedan har den vetenskapliga eller engelska 
termen angetts i kursiv. Detta underlättar för dem som vill söka vidare i 
litteraturen. 

Fokus i sammanställningen ligger på effekter på den naturliga 
strömfiskfaunan. Typiska strömfiskarter är lax, havsöring, harr, men även 
färna, simpor och bäcknejonögon (definitioner i Fame Consortium 2004). 
Strömfiskarter klassas som rheofila (rheophilic; strömälskande) i vetenskapliga 
arbeten. I engelsk litteratur kan man också hitta uttrycket ”riverine” och miljön 
benämns ibland lotic, till skillnad från lentic (lugnvatten). Sjöfiskarter, som 
benämns limnofila (limnophilic), utgörs av arter som t.ex. gös, lake, abborre, 
mört och gädda. De fyra senare arterna kan dock uppträda i strömmande 
vatten under kortare tid, speciellt om små lugnvattenområden finns, och 
benämns därför ibland ”eurytopic” – dvs. sådana som kan leva i både lugnt och 
strömmande vatten. I detta sammanhang benämns följande arter som typiska 
strömfiskarter därför att de har hela livet eller längre del av ungdomsstadiet i 
strömmande vatten; bergsimpa, bäcknejonöga, bäckröding, flodnejonöga, 
färna, harr, lax, stensimpa, öring.  
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Effekter av anlagda dammar  
på strömfiskfaunan 

Konstgjorda lugnvatten påverkar den naturliga fiskfaunan på flera sätt: 
 

1. Förändrad fiskfauna i vattensystemet  
2. Minskad förekomst av migratoriska strömlevande fiskar uppströms 
3. Ökad dödlighet hos vandrande fiskar i dammen  
4. Ökad förekomst av främmande fiskarter i dammen 
5. Minskad genetisk variation hos migratoriska arter. 

Förändrad fiskfauna i vattensystemet  
Dämning förvandlar strömmande vatten till lugnvatten och påverkar därför 
starkt förekommande fiskarter och fisksamhällen i dammen (Baxter 1977, 
Raymond 1979, Bain m.fl. 1988, Kang m.fl. 2009). Framför allt missgynnas de 
strömlevande arter som har stora migrationsbehov (Fukushima m.fl. 2007, 
Agostinho m.fl. 2008). Även mycket låga dammbyggnader (<0,4 m) kan ha stor 
inverkan på fisksamhällena (Andersson m.fl. 2006) och så kallade 
spegeldammar i laxälvar kan ha stor negativ påverkan på laxreproduktion i 
spegeldammen genom den lägre vattenhastigheten och förekomsten av andra 
fiskarter (Fjeldstad m.fl. 2012). Robson m.fl. (2011) menar att så fort någon 
form av damm etableras vid små strömkraftverk så uppkommer negativa 
effekter på fiskfaunan.  

Fiskfaunans sammansättning förändras även i vattendraget upp- och 
nedströms dammen (Franssen & Tobler 2013). Ofta har man påvisat negativa 
effekter av anlagda dammar på nedströms fiskfauna, främst genom 
vattenregleringen som sker (Zogaris m.fl. 2012, Jellyman & Harding 2012, 
Näslund m.fl. 2013a). Generellt minskar strömfiskar även här till förmån för 
arter som lever i lugnare vattenhastigheter (Holden 1979, Degerman m.fl. 
2013). Dessa förändringar kan vara kopplade till ändrad vattenhastighet, 
reglering, sedimenttransport, men också till förändrad vattentemperatur. Vid 
undersökningar av låga dämmen/trösklar i Kanada fann man att dammarna 
ofta påverkade vattentemperaturen och att en ökning med två grader generellt 
påverkade den naturliga kallvattensfaunan av laxfiskar negativt (Hayes m.fl. 
2008). I lågproduktiva vattendrag kan lugnvatten med gädda och lake medföra 
att öring inte kan nyttja dessa habitat utan bildar småväxta stationära bestånd i 
strömbiotoperna under hela sin livscykel (Näslund m.fl. 1998). 

Andersson (1978a, b) konstaterade vid en genomgång av fiskundersökningar 
i den reglerade Umeälven mellan Storuman och Stornorrfors att öring och harr 
”har praktiskt taget försvunnit i älven”. I vattenmålen ersattes också 
fiskerättsägare för en totalskada på fisket efter dessa båda arter (op. cit.). I 
gengäld hade sik, gädda och abborre ökat i den uppdämda älven. Sik hade blivit 
mindre i storlek, något som Andersson tillskriver effekten av att strömsträckor 
ersatts med sjöliknande magasin. I magasinen torde sikens föda ha varit i 
huvudsak djurplankton från att tidigare ha ätit bottendjur, något som Hansson 
(1984) visat från vattenmagasin i Luleälven. Detta har lett till en fördvärgning 
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av siken, dvs. en ökning av planktonätande storlekar i relation till mer storväxt 
bottenlevande (bentisk) sik, samtidigt som siken fått fler synliga parasiter (op. 
cit.). Generellt sker stora förändringar av fiskfaunan i vattenmagasin och 
speciellt strandzonen och dess fauna påverkas negativt (Lindström 1973). I de 
vattenmagasin som ersatt strömsträckorna försökte man länge få tillbaka öring 
genom olika utsättningar (t.ex. Gönczi 1982), men utan framgång. Detta har 
tillskrivits att gädda ökat i magasinen (op. cit.), speciellt stort ansågs problemet 
vara i de gäddrika magasinen i Ljusnan (Gönczi 1986).  

Då anlagda dammar utgör viktiga habitat för rovfiskar, som gädda och lake, 
kan dessa sprida sig i vattensystemet upp- och nedströms och når högst täthet 
nära sjön/dammen (Gönczi m.fl. 1985, Degerman & Sers 1994). Förekomst av 
gädda och lake i en miljö minskar signifikant tätheten av öringungar 
(Degerman & Sers 1993) och innebär även en risk för vuxen öring (Gönczi 
1982). Gönczi m.fl. (1985) skriver att ”Gäddan Esox lucius L. är den viktigaste 
fiskpredatorn i kraftverksmagasin”. Även i andra länder har man noterat en 
ökning av predatoriska arter som generellt lever i lugnvatten när ett vattendrag 
får nya anlagda lugnvatten. I Kalifornien konstaterades till exempel första 
förekomsten av gädda (Esox lucius) i Frenchman's Reservoir (Lee 2001).  

När man tog bort anlagda spegeldammar i en norsk älv försvann gädda och 
karpfiskar från området, medan äggöverlevnad och tätheten av laxungar ökade 
signifikant (Fjeldstad m.fl. 2012). I sydvästra Frankrike har man noterat att 
liknande konstruktioner i floden Viaur ökat förekomsten av mört, benlöja och 
sutare på bekostnad av öring (Poulet 2007). 

Minskad förekomst av migratoriska 
strömlevande fiskar i uppströms områden 
Strömfiskars spridning i vattensystemet påverkas självfallet negativt av ett 
vandringshinder i form av en dammkropp (Catalano m.fl. 2007, Agostinho 
m.fl. 2008, Jellyman & Harding 2012). Det är ju ett välkänt fenomen från 
många av de utbyggda svenska älvarna att vandrande fiskarter försvunnit, t.ex. 
ål, havsöring och lax i Indalsälven, Ångermanälven, Luleälven, Umeälven (t.ex. 
Andersson 1978a, b). Samma observationer finns från hela världen, ex Nya 
Zeeland (Jellyman & Harding 2012) och Japan (Katano m.fl. 2006, Han m.fl. 
2008). I Spanien har telemetristudier i floden Bidasoas avrinningsområde visat 
hur strömlevande öringars vandringar begränsades av låga dammbyggnader 
och trösklar vilket gjorde att lekmöjligheterna begränsades (Gosset m.fl. 2006). 

När man river ut dammbyggnader kommer ofta biodiversiteten att öka och 
vandrande fiskar kan nå tidigare blockerade områden (Hitt m.fl. 2012). Då har 
ofta en normalisering skett genom att toleranta arter, generalister, minskat till 
förmån för de intoleranta arter som ofta lever i strömmande miljöer (Catalano 
m.fl. 2007). I Sverige finns idag ännu få exempel på effekter av fiskfaunan av 
utrivning av dammbyggnader (Nilsson m.fl. 2013).  

Den minskade förekomsten av vandrande fiskar uppströms en damm tycks 
enligt tillgänglig litteratur främst vara en effekt av själva dämmet, dvs. det 
fysiska hinder som dammbyggnaden innebär. Inga studier har påvisat att 
lugnvattnet i sig skulle utgöra ett hinder för uppströms vandring, t.ex. genom 
ökad predation. 
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Ökad dödlighet hos vandrande fiskar i dammen 
Under laxfiskars utvandring som smolt kan överlevnaden minska på grund av 
predation från rovfiskar. Omfattningen av denna predation kan vara mycket 
hög med smoltförluster över 90 % även i små anlagda dammar (Olsson m.fl. 
2001). Den höga dödligheten kan bero på att smolten får en lägre simhastighet 
när vattenhastigheten minskar och de kan till och med få svårigheter med 
navigationen (Raymond 1968, 1979, Geen 1975, Thorpe m.fl. 1981, Jepsen m.fl. 
1998, Aarestrup m.fl. 2002, Olsson m.fl. 2001, Gauld m.fl. 2013). Därmed ökar 
den tid de uppehåller sig den farliga miljön (Holbrook m.fl. 2011). En 
ytterligare bidragande orsak är att lugnvatten som anläggs i vattendrag ofta kan 
ha hög täthet med rovfiskar (predatorer) (Jepsen m.fl. 1998), speciellt de första 
åren efter anläggandet (Grimås & Nilsson 1965). I Skandinaviska vatten är de 
predatorer som svarar för denna ökade dödlighet av vandrande laxfisk i 
lugnvatten ofta gädda (Esox lucius), gös (Sander lucioperca) och lake (Lota 
lota) (Larsson 1985, Aarestrup & Koed 2003, Jepsen m.fl. 1998, Olsson m.fl. 
2001, Olsson 2004). Rasmussen m.fl. (1996) fann att över 80 % av 
utvandrande laxsmolt i två danska åar försvann i dammar, troligen som en 
följd av predation från gädda och gös. Aarestrup & Koed (2003) visade att 53 % 
av utvandrande laxsmolt försvann vid passage av låga dammbyggnader (0,6 – 
2,5 m höga) jämfört med kontroller. De hänförde detta till ökad predation i 
dammarna. Liknande resultat finns från River Tweed i England där 19 % av 
radiomärkta smolt klarade utvandringen till havet år 2010 och 45 % år 2011 
(Gauld m.fl. 2013. Skillnaden berodde främst på låg vattenföring år 2010 som 
gjorde att smolten tog längre tid på sig att vandra genom dammarna.  

Olsson m.fl. 2001 studerade effekterna av en artificiell våtmark (Habo 
Dammar) på överlevnaden av utvandrade öringsmolt under två år och fann 
högre migrationskostnader i form av ökade förluster (förluster >90 % km-1), 
fördröjd simhastigheter så att smolten länge uppehöll sig i det farliga området, 
samt förändrat aktivitetsmönster under dygnet i våtmarken jämfört med en 
uppströms lokaliserad referenssträcka i rinnande vatten. Förlusterna av 
öringsmolt är relaterade till våtmarkens storlek (figur 2). 

 

 

Figur 2. Migrationsförluster (medelvärden, % km-1, Y-axeln) hos öringsmolt, som en funktion 
av våtmarksyta (ha, X-axeln) i nio olika våtmarkstyper från Olsson m.fl. 2009. Notera att 
data även har hämtats från en meandring i Klingavälsån (svart cirkel) samt tre andra studier 
(grå cirklar), Skönadalsdammen, Habo dammar och Skårhultsdammen (vita cirklar). 
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Även i små kraftverksdammar i södra Sverige har man observerat en betydande 
överdödlighet av vandrande fisk. Migrationsförluster av telemetrimärk fisk 
(öringsmolt och utvandrande ål) i Kävlingeån i vattenområden påverkade av 
vattenkraftverk var signifikant större (smolt: 14,2 % km-1, ål 12,9 % km-1) i 
förhållande till referenssträckor uppströms (smolt: 2,7 % km-1, ål 2,3 % km-1) 
och nedströms (smolt: 2,3 % km-1, ål 3,8 % km-1) vattenkraftverken (Olsson 
m.fl. 2009). 

Ett strömkraftverk med uppströms anlagd damm kan ha en relativ 
strömsättning av dammen så att vattenhastigheten är ett mellanting mellan 
strömmande och lugnt, så kallade semlentiska habitat. Enstaka studier 
genomförda i vattendrag som delvis innefattar semilentiska habitat, Höje å 
(Olsson m.fl. 2001), Emån (Larsson 1985; Calles 2006) och Skjernå (Koed m.fl. 
2006) indikerar att förlusterna av vandrande öring kan vara betydande, om än 
varierande (förluster på 2–25 % km-1). 

De Leaniz (2008) redovisade effekten av låga dammbyggnader och trösklar 
på laxförekomst och mortalitet på utvandrande smolt i norra Spanien. Han 
fann att dammarna ökade dödligheten hos lax och en mängd andra effekter, 
såsom ökad predation, och menade därför att låga dammar borde tas bort från 
vattensystemen. 

I en fransk reservoar vandrade 91 % av all blankål nedströms när dammen 
var full och flödade över. Endast 12 %, av de som vandrade, valde att gå genom 
ett rör som gick genom dammvallen (Acou m.fl. 2008). Författarna talar om en 
”dammeffekt”, dvs. när en reglering försenar det naturliga flödet och därmed 
ålens vandring mot lekområdet. I detta fall försenades utvandringen med flera 
månader jämfört med den för området naturliga tidsperioden. Därmed riskerar 
ålarna att missa det ”environmental window” som initierar och styr vandringen 
och därmed komma ur fas i sin utveckling mot ett mera marint liv under sin 
lekvandring.  

Även ökad temperatur i större dammar kan vara en viktig faktor för 
försämrad överlevnad för utvandrande smolt av stillahavslax. Eftersom 
laxfisksmolt är kallvattenanpassade kan förhöjda vattentemperaturer inverka 
negativt (Tiffan m.fl. 2003). 

Det är troligt att artificiella lugnvatten, i likhet med andra vandringshinder, 
har kapacitet att isolera uppströms öringpopulationer och på sikt slå ut 
vandringsbenägenheten helt, om nackdelarna (dvs. migrationskostnaderna) 
överstiger fördelarna (främst ökad fekunditet) med migrationen (Hendry m.fl. 
2004). 

I vissa områden kan det ske en nedströmsdrift av fiskägg och larver med 
vattenströmmar. När dessa kommer in i lugnvatten med många fiskarter kan 
predationstrycket bli alltför högt (Agostinho m.fl. 2002, 2007).  

Ökad förekomst av främmande fiskarter i 
dammar  
I områden med övervägande rinnande vatten kan omfattande anläggning av 
lugnvatten i form av dammar skapa ett nytt habitat för vilket den befintliga 
faunan inte är anpassad. Då kan främmande arter etableras i dessa dammar, 
vilket skett i stor omfattning t.ex. i Nordamerika (Johnson m.fl. 2008, Beatty 
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m.fl. 2009), på Cypern (Zogaris m.fl. 2012), på Iberiska halvön (Clavero m.fl. 
2004), i Japan (Han m.fl. 2008), i Nya Zeeland (Jellyman & Harding 2012) och 
i Himalaya (Johal m.fl. 2004).  

Taylor & Duggan (2012) menar att när den naturliga faunan störs av att en 
damm etableras så blir det möjligt för nya arter att etablera sig. Många starka 
konkurrenter eller rovfiskar kan etableras i stora lugnvatten där inte en 
anpassning till strömliv spelar så stor roll för överlevnaden.  

Ofta är de nya arterna i dammen toleranta för miljöpåverkan med 
möjligheter att ta över lediga nischer. I Sverige föreligger inga rapporter om 
ökad förekomst av främmande arter i dammar. I de fall de förekommer är de 
ofta effekten av avsiktliga utplanteringar. Till exempel kan nämnas 
kanadaröding som importerades till Sverige 1958 och har använts för 
utsättningar i främst regleringsmagasin för att kompensera förlusten av 
öringproduktion. Idag finns självreproducerande kanadaröding i minst 16 
svenska vatten, alla regleringsdammar (Bergwall & Berglund 2010).  

Minskad genetisk variation  
hos migratoriska arter  
När dammbyggnader anläggs kommer det normala genflödet att upphöra och 
effekten av detta har visat sig ge förlust av alleller hos uppströms populationer 
av japansk Masu-lax (Kitanishi m.fl. 2012) och grönling i Italien (Livi m.fl. 
2013). Med minskad genetisk variation ökar risken att en population inte kan 
överleva långsiktigt. 

De flesta fiskarter behöver vandra för att överleva och reproducera sig (se 
Näslund m.fl. 2013b). Dessa vandringar innebär att ett utbyte av gener mellan 
populationer sker inom vattensystemet. En population är en grupp 
interagerande individer av samma art inom ett definierat område. I 
vattenlandskapet har många populationer isolerats, t.ex. genom 
dammbyggnader och de lugnvatten som skapats. Detta gör att tillflödet av nytt 
genmaterial upphör. För små populationer med liten genetisk variation i en 
föränderlig miljö kan detta innebära stor risk för utrotning. Ibland kan små 
isolerade populationer få tillskott av genetiskt material genom migrationer. 
Populationerna fungerar då inte isolerat utan ingår i en övergripande meta-
population. I vilken utsträckning funktionen som metapopulation ansvarar för 
vidmakthållandet av den genetiska variationen dagens vattenfauna och flora är 
okänt.   
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Diskussion och slutsatser  
Dammar anläggs för att fylla viktiga samhällsfunktioner, t.ex. bevattning eller 
energiproduktion. De fördelar detta innebär måste vägas mot de ekologiska 
konsekvenserna. En anläggning av en damm i ett strömmande vattensystem 
kan få stor inverkan på fiskfaunan även om en fungerande fiskväg anläggs 
genom själva dammkroppen. Orsaken är att ett lugnvatten skapas i ett tidigare 
strömmande område. Som en följd kommer fiskfaunan att förändras och arter 
som är anpassade till lugnvatten kommer att dominera över den tidigare 
strömfiskfaunan.  

De fiskar som gynnas av anlagda lugnvatten ökar predationen på strömfiskar 
som öring, harr och lax som lever på platsen eller försöker passera igenom 
lugnvattnet. Vid höga migrationsförluster kommer bestånden av öring att 
decimeras (Bohlin m.fl. 2001) och hypotetiskt kan de slås ut (Hendry m.fl. 
2004). Detta innebär en direkt förlust av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i form av fiske. 

Några av de studier som redovisas har observerat stor dödlighet hos 
utvandrande smolt av öring även i mycket små dammar, t.ex. den typ som idag 
anläggs för närsaltretention (jämför Figur 2).  

Några positiva effekter på strömlevande fiskar av att anlägga konstgjorda 
lugnvatten har vi inte sett i litteraturen, även om det finns exempel på att öring 
överlevt och haft oförändrad tillväxt i ett regleringsmagasin genom att den var 
enda arten i vattnet (sjön Sippmikken i övre Faxälven, Ångermanälvens 
vattensystem; Nilsson & Fagerström 1973). Övergången från ett liv i ett 
naturligt fluktuerande vatten till ett kraftverkmagasin var möjlig utan 
konkurrenter och predatorer. Och det är också kontentan av denna 
sammanställning – när artificiella lugnvatten skapas gynnas andra arter än de 
normalt förekommande strömfiskarterna. Dessa nya arter är generellt starka 
konkurrenter till och predatorer på strömfiskarna. Förutom att 
dammbyggnaden är ett vandringshinder kommer det anlagda lugnvattnet att 
fungera som ett biologiskt filter. 

Den bästa möjliga tekniken vid anläggning av fiskvägar förbi mindre 
dammar kan därför vara att anlägga fiskvägen förbi både dammbyggnaden och 
lugnvattnet. Vidare bör man undvika att anlägga spegeldammar eller andra 
konstgjorda lugnvatten i tidigare strömhabitat.  
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