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Inledning
Syftet med denna rapport är att utreda och beskriva historisk fiskvandring i Gavleån och den
”naturliga”, historiska utbredningen av migrerande fiskarter som vandrar mellan havet och
vattendrag i inlandet. Studien syftar att besvara frågor som; hur högt upp i vattensystemet har
exempelvis ålen och laxen nått och hur har de påverkats av byggen av kraftverk?
Gavleån rinner från Storsjön i mellersta Gästrikland genom Gävles centrala delar och ut i
Gävlebukten. Gavleån är ett relativt stort vattensystem med ett avrinningsområde på 2459 km2
och här finns flera sjöar såsom Storsjön, Ottnaren, Öjaren, Hyen, Hinsen och Logärden.
Gavleån har ett flertal biflöden som Jädraån, Gavelhytteån och Borrsjöån. Gavleåns
avrinningsområde är rikt på fisk och har länge varit en viktig ekonomisk källa till de
omgivande samhällena (Gävledraget, 2012). Man har sedan århundraden tillbaka haft fällor
och fångstanordningar för att ta tillvara de migrerande fiskarterna.
Gavleån är ett viktigt vattendrag för många fiskarter (Länsstyrelsen Gävleborg, 2007) och
framförallt ålen har haft en stor ekonomisk betydelse för hela Gästrikland genom historien.
Gavleån fungerar även som länk mellan havet och sjöarna inåt landet för de arter som vandrar
mellan söt- och saltvatten under olika perioder av sina livscykler (Lantbruksstyrelsen, 1923).
Liksom många andra stora vattendrag i Sverige har Gavleån tidigt börjat nyttjas för
vattenkraft (Ekman, 2014) och idag finns åtta kraftverk i Gavleån mellan Storsjöns utlopp och
Gävlebukten (Calles et al 2015) (Figur 1).

Figur 1. Karta över Gavleån och de åtta vattenkraftverken (Calles et al 2015)
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Det finns även ett stort antal kraftverk i flera av Gavleåns biflöden. Dessa har hindrat fisken
från att kunna vandra mellan sina lekområden (Lantbruksstyrelsen, 1923). De tidigaste
kraftverken byggdes redan under slutet av 1800-talet och det är idag svårt att hitta information
om hur långt olika fiskarter faktiskt vandrat innan dessa hinder uppkom. Med största
sannolikhet fanns där redan ett flertal naturliga partiella eller definitiva vandringshinder i
form av kraftiga forsar och vattenfall som stoppade fiskens vandring med tanke på fallhöjden
på ett antal historiskt välkända strömsträckor som gav namn till strömmar och forsar i
Gavleån. Hit hör Strömsborgsforsen, Strömdalsforsen, Storfallet, Tolvforsen, Åbyforsen,
Hälleströmmen, Prästforsen, Hammarfallet, Lundbyfallet och Forsbackaforsen. Dessa har
bildats bland annat där fallhöjden är hög i avsnitt där Gavleån skurit sig igenom branta och
tvärgående rullstensåsar.
Länsstyrelsen, Sportfiskarna och Gävle kommun har vid studier i Gavleån, Testeboån, sista
sträckan av Björkeån innan havet i Hillevik samt Sävaån i Uppland (Figur 2 och 3) kunnat
visa att det räcker med starkt vattenflöde eller endast två decimeters höjdskillnad på ett enda
ställe för att hindra abborre, gädda och karpfiskarter från att ta sig upp i ett vattendrag.

Figur 2. Sävaån i Uppland: ett litet ”fall” med bara cirka två decimeters fallhöjd mellan stenarna hindrar i princip
all fiskvandring utom öring, nejonöga och ål. Foto: Linda Svensson.
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Figur 3. Måttligt ”fall” på endast cirka 2dm och strömsträcka var effektivt vandringshinder för alla arter utom
öring, ål och nejonöga innan fiskvandringsåtgärd utfördes i Hillevik. Detta vandringshinder har numera
åtgärdats. Foto: Lars Ljunggren

Vi har genom litteraturstudier försökt ta reda på var fisken faktiskt vandrade innan
kraftverken byggdes och om det fanns några naturliga vandringshinder. Vårt fokus har av
faktamässiga skäl främst legat på lax och ål. Det har visat sig att övriga fiskarter inte kunnat
vandra upp i Gavleån i någon högre grad, inte varit kommersiellt eller biologiskt intressanta
eller av annat skäl inte beskrivits. Vi har sökt information genom att studera äldre litteratur,
äldre statistik, handlingar och protokoll från flera olika arkiv, myndigheter, organisationer och
privatpersoner. Bland annat har vi besökt Arkiv Gävleborg, varit i kontakt med
Fiskeutredningsgruppen; före detta Fiskeriverkets utredningskontor i Härnösand, fått ta del av
Hushållningssällskapets skrifter och Länsstyrelsen Gävleborgs arkiv samt gjort ett flertal
intervjuer.

Ålens historiska vandring och utbredning
Under senare delen av 1800-talet fanns ett utbrett ålfiske i både Gästrikland och Hälsingland.
År 1895 fanns det i Gästrikland 20 stycken dokumenterade fasta fångstplatser för ål och i
Hälsingland fanns det minst 40 stycken. Ungefär 10 av dessa fångstplatser fanns i Gavleåns
vattensystem (Figur 4). Den totala fångsten av ål-flodfisket i Gävleborgs län detta år uppgick
till 3,000kg (Ekman, 1910).
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Figur 4. Fångstplatser för ål i Gästrikland och Hälsingland under senare delen av 1800-talet. Vrakfiske kallas
metoden där man fiskar genom att fånga upp fisken när dessa ”vräker” nedströms i kraftigt strömmande vatten
och ej kan ta sig från fångstanordningen motströms.

Handlingar från Hushållningssällskapet 1895 styrker uppgifterna om ålfångster på 3,000kg
inom länet. Där nämns även att majoriteten av ålen fångades längs med Gavleån. Vid
Forsbacka bruk fångades 450 stycken och vid Hammarby 352kg. Även i Testeboån har ål
fångats på flera platser och många av dessa är långt belägna från kusten (Figur 5).

Figur 5: Utdrag ur Hushållningssällskapets Handlingar 1895, fiskestatistik för 1894.
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Det finns även berättelser om ett utbrett ålfiske i Mackmyra under 1800-talets senare hälft;
”Där kunde vi ha 20–30 ålar om mornarna”, berättade Olle Öberg, som levde i trakten under
denna period. Hälften av ålen tillhörde Mackmyra bruk och den andra hälften delades upp
mellan bönderna i Bäck. Denna fiskeplats försvann dock när den nya och större kraftstationen
byggdes (Hedblom, 1985). Hedblom nämner även här att den befintliga kungsådran togs bort i
samband med bygget. ”Man har inte ens behövt spara den kungsådra som gällt sedan bortåt
ett årtusende”. Kungsådra är en del av ett vattendrag som skall lämnas fri från
vandringshinder, eller en fri ”ränna” med vatten vid sidan av dämmet som låter fisk vandra
obehindrat. Tidigare fanns det lag på att detta skulle finnas vid byggnationer som potentiellt
hindrar vattnets flöde. Dock efterföljdes denna lag dåligt redan vid sekelskiftet 1800–1900
och när Vattenlagen inrättades 1983 upphävdes alla dessa bestämmelser.
(Nationalencyklopedin, 2015).
År 1903 byggdes Strömdalens kraftverk (Statens meteorologisk-hydrogeografiska anstalt,
1928). Efter detta kunde man se en nedgång i ålfångsten (Figur 6 och 7). Runt 1920 så ökade
ålen igen (Figur 8). Detta tror man beror på att ålen lyckades ta sig över mellan Lundbosjön (i
Testeboåns vattensystem) och sjön Öjaren i Gavleåns vattensystem via bygget av en
flottningsled (Sundberg, 1923).

Figur 6: Utdrag ur ”Hushållningssällskapets Handlingar 1904, I och II”,
fiskestatistik från Gavleån 1903.
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Figur 7: Utdrag ur ”Hushållningssällskapets Handlingar 1907”, med
fiskestatistik från Gavleån 1906.

Figur 8. Stycke ur Insjöfiske i Gästrikland, beskrivande ålfiskets variation
mellan 1890–1923.
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Laxens historiska vandring och utbredning
Det har tidigare funnits stora bestånd av lax i nedre Gavleån. År 1901 fångades 460kg vid
Gustafsbro, 219kg vid Tolvfors och 180kg vid Hagaström (Puke & Steffner, 1970). Fångster
av lax på flera platser längs med Gavleån styrks även av Hushållningssällskapet Handlingar
som sammanfattar åren 1899 och 1897 (Figur 9 och 10).

Figur 9. Utdrag ur ”Hushållningssällskapets Handlingar 1900”, fiskestatistik från Gavleån 1899.

Figur 10. Utdrag ur ”Hushållningssällskapets Handlingar 1898”, fiskestatistik från Gavleån 1897.

Laxfisket i Gavleån runt 1880-talet finns även beskrivet av Folke Hedblom efter berättelser
från hans morbror Olle Öberg. Byn hade ett gemensamt laxnotvarp där man varje morgon fick
3-4 laxar åt gången som delades upp i byn. Ett känt söndagsnöje för Olle och många andra var
att bege sig till Gustavsbron vid Gävle för att se på när man fiskade och fick massor av lax.
1903 minskade dock laxfisket i Gavleån då Strömdalens kraftverk byggdes. ”Alltsedan
hedenhös hade det varit en viktig binäring för våra förfäder” (Hedblom, 1985).
Efter bygget av Strömdalens kraftverk sågs en nedåtgående trend i antalet fångad lax redan
samma år där endast 4 laxar fångades i Tolvfors (Figur 6). Vid byggandet av Strömdalens
kraftverk så kände man till problematiken med att fisk, framförallt lax, inte kunde ta sig förbi.
Man anlade en laxtrappa som tyvärr inte verkade fungera då det rapporterats om dåligt
laxfiske från Hagaström (Kungsladugården Vall) och Gustavsbro. Ur Hushållningssällskapets
Handlingar 1904: ”Enligt ingångna underrättelser – från Kungsladugården Vall och Gefle
Bryggeriaktiebolag, Gustafsbro – tycktes laxtrappan vid Strömdalen ej funktionerat, hvilket
äfven från flera håll hade förutsagats.”
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Sammanställning över dokumenterat ål‐ och laxfiske.

Figur 12: Kartan anger dokumenterade fångstplatser för ål (rött) och lax (blått) längs med Gavleån och
Testeboån.

Diskussion

Diskussion
Våra resultat tyder på att både ål och lax har kunnat vandra mycket högre upp i Gavleån än
vad de gör idag. Övriga fiskarter finns det ingen bra dokumentation över. Det troligaste är att
de hindrats från att vandra på ett flertal strömsträckor i ån. De första vandringshindren för
icke-hoppande, så kallade svagsimmande fiskarter, låg kanske redan i några av de första
strömsträckorna från havet i Strömdalen eller Tolvfors.
Fiskvandringen i Gavleån kan ha en parallell i närliggande Testeboån. Fiskarter som gädda,
gös, abborre, sik, mört och andra karpfiskarter hindras även idag vid några naturliga
berghällar i den allra första strömsträckan från havet bredvid kvarteret Vävaren i Strömsbro.
Lax har fångats upp till Mackmyra-området, medan ålen har vandrat mycket långt i stora delar
av Gavleåns vattensystem, bland annat i Gavelhytteån och Jädraån. Byggandet av
vattenkraftverken har rubbat både ålens och laxens naturliga vandringsvägar. Laxen försvann
helt från vattendraget ovanför kraftverken och ålen minskade kraftigt i antal. Då ålen är
mycket skicklig på att ta sig förbi svåra vandringshinder, genom att exempelvis tillfälligt
förflytta sig på land, förklarar det troligtvis varför man fortfarande kunde fånga ett litet antal.
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Handlingarna från Hushållningssällskapet 1895 nämner att ål funnits mycket högt upp i
Testeboåns vattensystem, såsom i flera vattendrag uppströms Ockelbo och Åmot. Detta
indikerar på att ålen även bör kunnat vandra ännu högre upp i Gavleåns vattensystem än vad
som räknats vid dokumenterade ålfisken.
Lax har inte dokumenterats på lika många platser som ålen och det är okänt om den vandrat
högre upp än till Mackmyra. Detta beror troligen på att det fanns naturliga vandringshinder
men det kan också vara så att vi inte lyckats hitta den informationen. En del av lax- och
ålfisket på 1800-talet har dessutom skett för ”hushållets räkning” och rapporterades troligen
inte in till Hushållningssällskapet. De riktiga fasta fiskena av betydelse har säkerligen
dokumenterats av de noggranna konsulenterna på Hushållningssällskapet.
Utplantering av fisk var redan under denna tidsperiod populärt och skedde i stor utsträckning.
Tyvärr så finns ett begränsat underlag till var man planterade ut fisken och i vilken mängd.
Redan under sekelskiftet 1800–1900 betonades vikten av att notera utplanterad fisk. Detta
skedde dock inte alltid vilket gör det svårt att veta om exempelvis ål vandrat upp längs med ån
eller planterats dit (Lönnberg, 1904).
Det är möjligt att laxen historiskt sett inte vandrat längre än just förbi Mackmyraområdet. Vi
har ju hittat dokumenterade fångster av ål i Forsbacka, samt i Jädraån, Gavelhytteån och
Borrsjöån och då borde man även dokumenterat om lax också fångades på dessa platser.
Eftersom Storsjön är ett större lugnvattenområde och laxen inte söker sig till liknande
områden är det möjligt att den aldrig vandrat längre upp än till de sista stora strömområdena i
Mackmyra. Detta skulle i så fall vara väldigt likt förhållandena i Testeboån. Där har man vid
noggranna studier i arkiv med mera i samband med Fiskeplanen i Ockelbo kommun kommit
fram till att laxen historiskt inte gått längre upp än till den första stora sjön i det vattendraget;
Lundbosjön.
Samtidigt så kan man spekulera i om laxen även kan ha rört sig längre upp i vattensystemet
eftersom den har vandrat upp till Mackmyra. Lax är känd för att kunna vandra tusentals
kilometer (Näslund et al 2013). Somliga frågar sig därför varför laxen skulle ha stannat i
Mackmyra. Laxen skulle kunna ha vandrat upp i Jädraån eller Högboån, vars utlopp ligger
nära Gavleåns inlopp. Det som talar emot detta är att det borde ha dokumenterats på samma
sätt som ålfångsten dokumenterades i Jädraån och Högbo samt att varje vattendrag som
mynnar i Storsjön har så mycket mindre vattenflöde och arealer med hög vattenhastighet än
vad ”egentliga” Gavleån har. Det är också mycket troligt att det skulle ha dokumenterats om
det skett någon laxfångst i Forsbacka.
Det är inte bara ål och lax som vandrat i Gavleån, utan även många sötvattensfiskar. Det har
dock varit svårt att hitta information och statistik om dessa då de ofta i äldre statistik klumpas
ihop i en stor grupp och inte redovisas som enskilda arter. Men arter som t.ex. abborre, gös,
lake och karpfiskar kan även de, till viss del, vara beroende av att vandra för att överleva
(Hladik & Kubecka, 2003). Man kan anta att alla fiskar som har vandring i sin livscykel,
vandrat så långt upp de kunnat i Gavleån. Det är dock svårt att veta exakt hur långt eftersom
ett fall på endast 1-2dm stoppar de flesta fiskarter. I en studie från Länsstyrelsen i
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Västernorrland som sträckte sig mellan 1897–2012 visades att vandrande fiskarter minskat
betydligt i sötvatten i Västernorrland. De arter som påverkats där var lax, flodnejonöga,
havsöring, stäm, id, sik, harr och lake. Den gemensamma orsaken angavs vara den ökande
mängden vandringshinder i vattendragen (Näslund et al 2013).
Under våra studier har vi upptäckt att man redan under sent 1800-tal var medveten om fiskars
vandringsbeteende och vikten av att tillåta dess vandring för att uppnå ett hållbart fiskbestånd
i vattendrag. Fiskeinspektören Einar Lönnberg som arbetade för Hushållningssällskapet
mellan åren 1894–1896 var engagerad i problematiken och höll bland annat föredrag där han
påpekade att ”…fisket skall handhafvas med förstånd och ej så, att det urartar till ett
utrotningskrig”. Han sade även att ”Ty en stor del af fisken vänder om, när den finner vägen
stängd, drifves bort och afvänjes från sin gamla lekplats och, om den ej finner någon annan
lämplig, kan de rent af bli sjuk och dö.” Men precis som nu hamnade fiskens välbefinnande
ofta i konflikt med ekonomisk vinning och andra intressen.

Tack
Vi vill tacka Arkiv Gävleborg för all hjälp med att ta fram material. Vi vill även tacka
Fiskeutredningsgruppen i Härnösand, Bernt Moberg och Aron Westlin som tog sig tid att dela
med sig av material de samlat på sig om Gavleån.

Övrigt
För intresserade finns Hushållningssällskapets Handlingar 1893–1907 att läsa på Arkiv
Gävleborg. Där finns även protokoll från Fiskeristyrelsen/nämnden 1889–1894 i handskrift.

11

Referenser
Calles O, Gustafsson S, Olsson P, Gullberg K. 2015. Återställande av fiskvandring i
Gästrikland - Fisksamhällen, kraftverk och åtgärders potential och kostnadseffektivitet i
Gavleån. Karlstad University Studies. FORSKNINGSRAPPORT 2015:48.
Universitetstryckeriet, Karlstad 2015
Ekman H. 2014. Första steg i utredning om nya fiskvägar i Gavleån – remissupplaga.
Ekman S. 1910. Norrlands jakt och fiske. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1910.
Duvhammar V. Historiken – kring Gavleån.
http://www.gavledraget.se/A3/Gavleans_Historik_Vanja_Duvhammar.htm
Hämtad 2014-12-09.
Hedblom F. 1985. När man fiskade ål och lax i Ön. Utanvessarn.
Hladik M, Kubecka J. 2003. Fish migration between a temperate reservoir and its main
tributary. Hydrobiologia 504: 251–266
Hushållningssällskapets Handlingar 1893–1907.
Länsstyrelsen Gävleborg. 2007. Plan för restaurering av sjöar och vattendrag i Gävleborgs län
2006–2010.
Lönnberg E. 1904. Hushållningssällskapets Handlingar I och II.
Näslund I, Degerman E, Calles O, Wickström H. 2013. Fiskvandring – arter, drivkrafter och
omfattning i tid och rum. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11
Nationalencyklopedin. 2015. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kungsådra
Hämtad: 2015-01-08
Puke C, N G Steffner.1970. PM - Laxen i Gavleån och Testeboån.
Statens meteorologisk-hydrogeografiska anstalt. 1928,52 Gavleån. Förteckning över Sveriges
vattenfall.
Sundberg O A. 1923. Insjöfiske i Gästrikland. Undersökningar från Kungliga.
Lantbruksstyrelsen N:r 245.
Undersökningar från Kungliga. Lantbruksstyrelsen N:r 245. (N:r 4 år 1923). Undersökningar
rörande Sveriges fiskerier, fiskar och fiskevatten. Utgivna av kungl. lantbruksstyrelsens
fiskeribyrå XXI.

12

Länsstyrelsens rapporter 2017
2017:1

Fiberbankar i Norrland - metoder för efterbehandling av fibersediment samt
sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment

2017:2

Uppföljning av Gävleborgs län klimat- och energimål - Resultat fram till 2016

2017:3

Hur mycket narkotika finns det i avloppsvattnet i Gävleborg?
En rapport om avloppsanalyser i Gävleborg

2017:4

En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i Gävleborgs län 2017

2017:5

Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2016

2017:6

Inventering av marksvamp i Gävleborgs kalkbarrskogar och sandtallskogar 2016

2017:7

Galvån–Rösteån - Inventering och värdering av kulturmiljöer 2016 i Alfta, Arbrå och
Bollnäs socknar i Hälsingland

2017:8

Kilån - Inventering och värdering av kulturmiljöer 2016 i Hanebo socken i Hälsingland

2017:9

Miljögifter i fisk i Gavleån 2016

2017:10 Regional samverkansplan för arbetet mot prostitution och människohandel
2017:11 Bostadsmarknadsanalys 2017
2017:12 Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016/2017
2017:13 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017–2021
2017:14 På flykt och försvunnen - En regional kartläggning av ensamkommande barn som avviker
2017:15 Historisk fiskvandring i Gavleån

Länsstyrelsen Gävleborg
Rapportnr: 2017:15
ISSN: 0284-5954

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag och
regering genomförs samt att samordna den statliga verksamheten
i länet. Vi är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt
med flera olika sakfrågor från landsbygdsutveckling, miljömålen,
biologisk mångfald och djurskydd till flykting- och integrationsfrågor
hållbar samhällsplanering och krisberedskap.
Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professionalitet,
och förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer.

Borgmästarplan, 801 70 Gävle, 010-225 10 00
lansstyrelsen.se/gavleborg

