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alkenbergs nya fors            ...      
Tullbroforsen, Garvareforsen och Hertingforsen. 
Nu forsar Ätrans vatten i Falkenbergs stad i tre 
lätttillgängliga forsar där den biologiska 
mångfalden frodas.  Hertingforsen var tyst i 70 år, 
1944-2014. Tack vare insatser och bidrag, ca 40 
miljoner kronor, från Falkenbergs kommun, 
myndigheter, konsulter, byggfirmor, forskare och 
europeiska gemenskapen, kunde HM Carl XVI 
Gustaf inviga Hertingforsen den 1 april 2014. HM 
Kungen satte symboliskt ut några smolt I forsen. 
Nu, fem år senare, finns ca 30 000 naturligt 
producerade laxyngel och ca 3 000 ålyngel i 
forsen som tidigare varit torrlagd! Kungsfiskaren 
och strömstaren ses ofta i forsen där de har dukat 
bord bland alla fiskar och sländor. 

alkenbergs laxfiske förbättrat 

Hertingforsen omsluts av Kungastigen med 
Laxbron och nya Hertingbron. Flugfiskarna har 
fått en ny härlig fiskesträcka med fem pooler; 
Edmans ström, Kungsådran, Alenäs raka och 
Dicksons pool. Det nya fisket öppnades 2018 
och blev genast mycket populärt. Trots 
sommarens torka har fiskekort sålts för ca 
80 000 kronor. Flugfiskarna vet att uppgången 
av laxfiskar i Ätran årligen ökat från ca 2000 till 
ca 4000 efter utrivningen av Hertingdammen. 
Ätrans laxar videofilmas och räknas i en 
avancerad fiskräknare tillverkad på Island. 
Filmerna kan ses på www.fiskdata.se 
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axarna blir fler och större                                                                      
Ätran är unik med ett av Sveriges största ursprungliga bestånd av Atlantlax. Åtgärderna vid 
Hertings kraftverk gynnar merparten av de 35 fiskarter som finns I Ätrans vatten. Rivningen 
av dammen kompletterades även med ett fisksäkert galler vid intaget till turbinerna. Detta 
säkerställer utvandringen av alla fiskar som laxar, ålar, majfiskar m.fl. utan att de skadas i 
kraftverkets turbiner. Samtidigt ger fisksäkra galler en ökad energiproduktion i kraftverket! 

Tack vare att utlekta öringar och laxar 
nu klarar passagen till havet kan de 
växa till och bli rekordfiskar. Dessa är 
viktiga dels för sportfisket men också 
för bevarandet av den genetiska 
mångfalden. Vid Nydala kvarn har 
fiskarna räknats sedan 1954. År 2017 
passerade fler stora laxar än det gjort 
något år sedan starten på räkningen. 
Storöringar på 10 kg och meterlängd 
börjar nu registreras! Laxen kommer till 
Nydala en månad tidigare och är ca 
1000 fler sedan Hertingdammen rivits. PS Se fimen om Ätran “Fria Vatten” på Youtube DS 

ajfiskens återkomst 
Före kraftverksepoken förekom Alosa-sillarna Majfisk och Staksill troligen rikligt i Ätran. I juni 
2018 filmades en uppvandrande majfisk och i september fångades en utlekt majfisk i Ätran. 
Tänk om Hertingprojektet bidrar till att vi återfår denna intressanta fiskfauna i Falkenberg. 
 

 
Firma Inger o Ingemar Alenäs erbjuder föredrag och guidningar i Kungens fotspår vid 
Hertingforsen. Vi har sedan 2015 informerat över 2000 personer om detta lyckade 
projekt och vad det betyder för Falkenbergs ekologi och ekonomi. Vill du veta mer 
gå in på vår hemsida www.ätran.se beställ en bildvisning eller en guidad vandring de 
1,2 promenadvänliga kilometrarna längs Kungastigen. 


