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Bakgrund

● Förslag till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP)

● Tidigare pilotprojekt från Vattenkraftens Miljöfond i Alsterån & Tidan

● Testa samverkansprocessen och prioritering av miljöåtgärder  

● Hela älven med biflöden, både stora och mindre vattenkraftsanläggningar





Projektet i korthet

Syfte 

• Bidra till samverkansprocesser som leder till att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och 

en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel

Arbetssätt

• Projektgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, Vattenkraftens Miljöfond samt 

verksamhetsutövare. 

• 6 workshopar genomfördes, bra för kunskapsspridning och som deadlines

• 5 arbetsgrupper gjorde det praktiska arbetet

• Projektettiden var januari 2020 till juni 2021, ett fysiskt uppstartsmöte, därefter digitala möten.
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Regelverk och processer

• Prövningens omfattning - beskrivning samt 
checklista för ansökan till MMD

• Processflödesbeskrivning

• Målkonflikter 

• Vattenförvaltning inkl. VISS

• Kompensation för fiskeskada



Regelverk och processer



Målkonflikter, några exempel

• Planeringsmål och riktvärde

• Natura 2000 och kraftproduktion

• Rennäring och tappning

• Kulturmiljö och åtgärder

Slutsatser

• Behov av vägledning och klargöranden

• Delvis oprövad lagstiftning och avsaknad av praxis.

• Tolkningsutrymme

Regelverk och processer



• Ljungans naturvärden påverkade av vattenkraft

• Ekologisk bakgrundsbeskrivning

• Bruttolista över åtgärder med kvalitativ bedömning av 

miljönytta

• Driftdykinventering fisk och GIS-analys av 

strömsträckor i huvudfåran

Återstående behov av prioritering av ytterligare 

kartläggning, värdering, åtgärdspotential

Ekologi



Åtgärdspaket miljöåtgärder



• Beskrivning av Ljungans vattenkraftsystem och energivärden, kraftverk och övriga dammar

• Modellering av miljöåtgärders påverkan på elproduktion och reglerkapacitet

• Undersöka möjligheter till utökad reglerförmåga utan negativ miljöpåverkan

Elberedskap eller det nationella elsystemets behov och begränsningar hanterades inte

Kraft och reglering



Modellering av olika miljöåtgärder 

 Mintappning

 Fiskpassager

 Avveckling av regleringsdamm Storsjön & Havern

Av konsult föreslagen metod för att beräkna och kvantifiera påverkan på reglerförmåga som en kombination av 

”ekvivalent elektriskt lagringsbehov” och ”ekvivalent elektrisk balanseringseffekt”. 

Kraft och reglering
Modelleringar



Åtgärden för att uppnå Natura 2000-krav (naturliga vattenståndsvariationer i Storsjön, naturliga flödesförhållanden i 

Sölvbacka strömmar och konnektivitet mellan Flåsjön till Storsjön och dess biflöden).

Kraft och reglering
Modelleringar exempel

Förändring lagringskapacitetFörändring elproduktion



• Syfte, utgå från material från övriga arbetsgrupper för att göra 

prioriteringar och urval av miljöåtgärder för tre scenarier, 0 %, 0,5 % 

och 5 % produktionspåverkan

• Beskrivning av metoder för prioritering och avvägning samt för och 

nackdelar med dessa genomfördes

• Två metoder valdes ut

• Prioriteringsarbetet utgick på grund av resursbrist hos 

länsstyrelserna

Åtgärder och prioritering



• Fokus på kulturmiljöer som skulle kunna påverkas 

av eventuella miljöåtgärder, t ex fiskvägar eller 

ändrad reglering

• Förslag på kompenserande åtgärder, t ex 

erosionsskydd och inventeringsinsatser

• Förslag på metodik för värdering av påverkan

• Sammanställning över olika vattenanknutna 

värden

• Kontakter med samebyar kring påverkan på 

rennäringen

• Friluftsliv och näringsliv som kan beröras

Andra värden



Analys och sammanfattning

• En rad målkonflikter och skillnader i tolkning har identifierats, men ömsesidig respekt och professionalitet 

genomsyrade projektet.

• Avsaknad av vägledning samt möjligheten till fysiska möten och platsbesök var en utmaning och försvårade 

projektet.

• Samverkan och framtagande av underlag tar tid.

• Arbetet med arbetsgrupper och workshops med därtill hörande deadlines bedöms ha varit en framgångsfaktor.

• Vi gjorde tillsammans en kunskapsresa som vi bedömer kommer att underlätta kommande samverkansprocess.

• En del av de underlag och metoder som tagits fram kan vara till hjälp i NAP-myndigheternas vägledningsarbete.



TACK!
Ta del av 

projektmaterialet på 

Vattenkraftens 

miljöfonds hemsida

https://vattenkraftensmiljofond.se/sa-sakrar-vi-en-hallbar-elproduktion/genomforda-projekt/pilotprojektet-ljungan-2/

