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1 INLEDNING 

Regelverket för svensk vattenkraft förändrades genom ändringar i framförallt miljöbalken per den 1 januari 

2019. De nya reglerna fastslår bland annat att svensk vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor. Vid 

prövningen för moderna miljövillkor ska en avvägning ske mellan behovet av miljöåtgärder och behovet av en 

nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Moderniseringen av miljövillkoren ska ske enligt en nationell plan 

(NAP) som utarbetats av tre statliga verk (Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Havs-och 

vattenmyndigheten) och som ska genomföras under en period av 20 år. Av förslaget till NAP framgår vid 

vilken tidpunkt under 20-årsperioden olika områden (prövningsgrupper) ska prövas för moderna miljövillkor 

hos mark- och miljödomstolen. Av planen framgår också vilken andel av nuvarande kraftproduktion som får 

tas i anspråk till förmån för miljöåtgärder i olika avrinningsområden. Av förarbetena till den förändrade 

lagstiftningen och förslaget till NAP framgår att det för en effektiv prövning är nödvändigt att inblandade parter 

(verksamhetsutövare, myndigheter, organisationer m.fl.) genomför en regional samverkansprocess. Syftet 

med den processen är att skapa förståelse för avrinningsområdets förutsättningar och behov av åtgärder samt 

hitta de lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en nationell effektiv 

tillgång till vattenkraftsel bibehålls. Samverkansprocessen har inte mandat att besluta om vilka åtgärder som 

ska vidtas – det ska prövas hos mark- och miljödomstol. Dock kan en väl genomförd regional 

samverkansprocess sannolikt underlätta och effektivisera prövningarna i domstol. 

Detta pilotprojekt har inneburit att genomföra en samverkansprocess i prövningsgrupperna Alsterån och 

Badebodaån, vilka båda ingår i Alsteråns huvudavrinningsområde. Samverkansprocessen har omfattat 44 

dammar och kraftverk. Utifrån uppgifter från länsstyrelserna omfattas 23 av dessa anläggningar av NAP. I 

arbetet har deltagit representanter från länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, kraftverksägare, 

Vattenkraftens miljöfond och initialt vattenmyndigheten i södra Östersjön samt WSP. 

Ett syfte med genomfört pilotprojekt har varit att undersöka förutsättningar och metoder för att genomföra en 

samverkansprocess inför omprövning utifrån den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). 

Ett viktigt syfte med samverkansprocessen är att verksamhetsutövare och myndigheter tillsammans ska 

identifiera avvägningar mellan miljönytta och tillgång till vattenkraftsel. Dessa avvägningar görs med hänsyn 

till riktvärde för påverkan på elproduktion, art och habitatdirektivet (Natura 2000 och arter) och 

miljökvalitetsnormerna. I NAP anges riktvärden som anger gränsen för en betydande påverkan på 

vattenkraftproduktionen för minskad elproduktion som myndigheterna har att förhålla sig till vid beslut om 

undantag och/eller utpekande av KMV. För Alsterån och Badebodaån finns inget specifikt utpekat riktvärde 

utan ett riktvärde på 11,7% som avser övriga avrinningsområden utöver de s k huvudavrinningsområdena. 

Områden och arter som omfattas av Natura 2000-bestämmelserna kan dock innebära att mer långtgående 

åtgärder kan krävas. 

Vid avvägningar mellan miljönytta och påverkan på elproduktion bedöms inte nuvarande miljökvalitetsnormer 

(MKN) kunna uppnås i alla vattenförekomster inom ramen för 11,7%. Detta eftersom huvuddelen av alla 

vattenförekomster i prövningsgrupperna har klassificerats till sämre än god status utifrån bedömd påverkan 

från vattenkraft. En förutsättning för att kunna göra dessa avvägningar, och nå riktvärdet för minskad 

elproduktion är att nuvarande MKN för vissa vattenförekomster ändras. Sådana ändringar kan vara undantag 

från vissa åtgärder som krävs för god ekologisk status eller utpekande av vattenförekomster som KMV 

(kraftigt modifierade vatten). 

För att kunna göra ovanstående avvägningar har WSP tagit fram underlag som beskriver effekter och 

konsekvenser av ett urval olika miljöåtgärder. Ett flertal samverkansmöten har också genomförts då framtaget 

underlag har kommunicerats inom samverkansgruppen. Skriftliga delrapporter har också skickats ut och 

insamlad GIS-data presenteras på en webbkarta.  

WSP har bl.a. tagit fram och redovisat följande underlag och analysresultat: 
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- information om bl.a. hydrologi, elproduktion, reglering, artförekomst, habitat och skyddade områden 

för varje dämningsområde inom prövningsgrupperna  

- förutsättningar och kostnader för byggnation av fiskvägar, produktionspåverkan av spill, 

miljöanpassad reglering och utrivning av dammar. 

- kvantifierade effekter av miljöåtgärder på hydrologi och ekologi.  

- underlag för revidering av statusklassificering och utpekande av undantag och KMV 

- underlag för prioritering av åtgärder utifrån ekologisk nytta i förhållande till påverkan på elproduktion. 

För att kunna göra avvägningar mellan miljönytta och elproduktion har förslag till prioritering av åtgärder och 

därmed ev. ändring av befintliga MKN tagits fram. WSP fick uppdraget att så långt som möjligt tillämpa 

arbetsmetodiken i PRIOKLIV. PRIOKLIV omfattar ett stort antal olika miljöåtgärder, utöver fiskvägar i hög grad 

även t.ex. åtgärder för flödes- och nivåanpassningar. När det gäller fiskvägar och spill i fåror har WSP 

presenterat ett förslag till prioritering. För åtgärder som syftar till flödesanpassning och/eller återskapande av 

referensförhållanden (utrivningar), har miljönytta (bl.a. arealer strömmande vatten), samt påverkan på 

elproduktion redovisats, dock utan någon rangordning av åtgärderna. 

De nedre delarna av vattensystemet (Havet-Knivingaryd/Aboda Kvarn) omfattas i sin helhet av Natura 2000 

och förekomst av högt prioriterade arter, av vilka flera omfattas av artskyddsförordningen. Åtgärder för att 

tillgängliggöra och/eller förbättra habitat och säkerställa bevarandemål är därför generellt mycket högt 

prioriterade, varför åtgärder inom detta geografiska område är mycket högt prioriterat.  

Det finns stora kunskapsluckor i de data som ligger till grund för klassificering av ekologisk status, särskilt när 

det gäller biologiska mätdata. WSP inte fullt ut kunnat beräkna eller förutsäga effekterna av studerade 

åtgärder på biologiska kvalitetsfaktorer. 

Fiskvägar och spill i vissa naturfåror bedöms vara en förutsättning för att uppnå nuvarande normer i de flesta 

vattenförekomsterna. För att uppnå referensförhållanden i den grad att nuvarande MKN kan uppnås, krävs 

sannolikt utrivning av vissa dammar, åtminstone de som i hög grad dämmer in tidigare strömmande vatten.  

Det bedöms som möjligt att spilla vatten i fiskvägar (förutsatt att sådana anläggs) vid alla dammar och 

kraftverk och i ett flertal torrfåror utan att riktvärdet om 11,7% produktionsminskning överskrids. Undantas det 

kraftverket med i särklass störst produktion och reglernytta (Hornsö) från dessa åtgärder beräknas 

produktionsförlusterna av både spill i fiskvägar och spill om MLQ i samtliga torrfåror underskrida riktvärdet. 

Kostnaderna för att bygga fiskvägar vid samtliga studerade fiskvägar har bedömts till åtminstone 170 miljoner 

kronor. Kostnader och förutsättningar för utrivning har inte bedömts utom för två dammar och kraftverk. 

Effekterna av utrivning i form av ökade arealer strömmande vatten, påverkan på parametern specifik 

flödeseffekt och årsproduktionen av el framgår dock i rapporten. Ett flertal dammar saknar, eller har liten 

betydelse för elproduktion, det ligger därför nära till hands att dra slutsatsen att utrivning av sådana dammar 

är av hög prioritet. Fördjupade studier om dammarnas betydelse ur andra hänseenden såsom 

vattenhushållning, kulturmiljö, föroreningsrisker m.m. kvarstår dock. 

Utifrån genomförda och omfattande hydrologiska och hydrauliska studier framgår att flödesregimen idag 

uppnår det som betecknas som säsongsanpassade flöden. Både regleringsvolymer och regleringsgrad är så 

små att naturliga årtidsfluktuationer inte går att påverka i mer än marginell omfattning. Att uppnå god status 

för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim kräver dock anpassning av regleringen på ett sådant sätt att hela 

produktionen för alla anläggningar påverkas. Att uppnå god hydromorfologisk status även i enskilda 

vattenförekomster innebär en total produktionsförlust för både Badebodaån och Alsterån om ca 3 000 MWh 

per år, eller ca 12 % av den totala årsproduktionen. 

Vattenståndsanpassning i syfte att efterlikna naturliga nivåfluktuationer har studerats utifrån ett scenario med 

tre månaders driftsstopp och 0,5 m avsänkning i regleringsmagasinen. Påverkan på elproduktionen har utifrån 

detta scenario beräknas till ca 3% av den totala årsproduktionen, påverkan på elproduktionen i enskilda 

dämningsoråden/kraftverk är dock generellt låg. Någon kvantifiering av miljönyttan eller påverkan på MKN har 

dock inte kunnat göras. 
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En viktig lärdom från projektet är att samverkan och dialog mellan parter – som i vart fall fram till införandet av 

den nya lagstiftningen haft skilda och i viss utsträckning motstående agendor – tar tid. Försvårande 

omständigheter för att uppnå de syften som finns med den regionala samverkansprocessen är att det i stor 

utsträckning råder oklarheter kring översyn av miljökvalitetsnormer, utpekande av kraftigt modifierade vatten 

och beslut om undantag från miljöåtgärder. Vidare finns osäkerhet kring hur riktvärdet 11,7 % 

produktionsminskning ska tillämpas. Om man väljer att betrakta värdet som ett tak, ett golv eller ett riktvärde 

har stor betydelse för vilka miljöanpassningsåtgärder som föreslås.  

Projektet har inte lett till att någon av de deltagande parter har accepterat någon prioritering av miljöåtgärder. 

En avgörande orsak är att det inte uppnåtts någon enighet bland deltagarna i samverkansgruppen om i vilken 

grad prioriteringar ska göras, på vilka grunder undantag för miljöåtgärder ska göras och i vilken mån 

miljökvalitetsnormerna kan ändras utifrån ny kunskap, kostnadsnytta och riktvärden för påverkan på 

elproduktion. WSP bedömer att det kvarstår utmaningar för att uppnå en samsyn om syfte och mål med att 

genomföra avvägningar och prioriteringar. Det kvarstår nu för berörda parter att ta arbetet vidare inför 

förestående omprövningar.  

Det underlag som presenteras i denna rapport med bilagor utgör underlag för fortsatt samverkan, vidare 

undersökningar, klassificering av ekologisk status och omprövningsprocess. Innehållet i rapporten kan även 

användas i samband med initiering av samverkan inför omprövning i en ny prövningsgrupp i fråga om vilka 

utredningar som bör genomföras och metoder för dessa utredningar. 

1.1 ORGANISATION 

Från WSP har i första hand följande personer deltagit: 

Dag Cederborg Uppdragsansvarig, 

huvudförfattare 

Michal Pancewicz Hydraulisk modellering 

Marco Alicera Expertstöd hydraulik Martin Stenqvist Expert fiskvägar 

Fredrik Bjerrehorn Konstruktion & fiskvägar Joakim Thanke Wiberg Produktionsförluster, 

hydrologi & hydraulik 

Alexis Cazorla Inmätning Julia Walldén GIS 

Kristoffer Hallberg Expertstöd hydrologi Prof. Anders Alanärä * Populationsmodellering 

Pernilla Johansson Hydraulisk modellering Doc. Kjell Leonardsson * Populationsmodellering 

Magnus Löfqvist Granskare Johnny Norrgård Populationsmodellering 

 

* Underkonsulter till WSP, anställda vid SLU. 

2 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

En viktig målsättning med WSP:s arbete i pilotprojektet har varit att ta fram underlag för värdering av olika 

miljöåtgärder i förhållande till miljönytta, kostnader och påverkan på energiproduktion. Arbetets genomförande 

och val av studerade åtgärder har i hög grad utgått från resultat av forskningsprojektet ”PRIO-KLIV”.  

Som ett resultat av genomförda studier har underlag om arter, naturvärden, vattenkraft och reglering och 

andra uppgifter om vattensystemet samlats in och sammanställts. En del av detta presenteras i föreliggande 

rapport men information kan även tas fram i olika dataformat, t.ex. som GIS-data, CAD-filer, underlag till 

hydrauliska modeller mm. Resultat och underlag som tagits fram i pilotprojektet kan användas i den fortsatta 

samverkansprocessen och inför kommande prövningar av myndigheter och verksamhetsutövare.  
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WSP har genomfört beräkningar för klassificering av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, vilket kan utgöra 

underlag för revidering av hittills genomförd klassning av flera parametrar av ansvariga myndigheter. 

Framtaget material kan också användas som underlag för utpekande av undantag av åtgärder och utpekande 

av kraftigt modifierade vatten. 

WSP har studerat följande miljöåtgärder: 

- Fiskvägar, inklusive spill i dessa 

- Spill i torrfåror 

- Säsongsanpassade flöden 

- Vattenståndsanpassning 

- Naturlig flödesregim 

2.1 FISKVÄGAR 

För huvuddelen av alla dammar och kraftverk har lösningar till fiskvägar beskrivits och kostnadsbedömts. 

Produktionsförluster för spill i fiskvägar har beräknats. Ett exempel på underlag som tagits fram för Hornsö 

kraftverk presenteras i bilaga till denna rapport. Underlaget för övriga kostnadsbedömda fiskvägar har 

upprättats utifrån samma grunder och principer som för Hornsö. 

De sammanlagda kostnaderna för upp- och nedströms fiskvägar bedöms till ca 150–160 Mkr, därtill 

tillkommer ytterligare kostnader såsom tex byggherrekostnader, eventuell inlösen av mark, eventuell sanering 

av mark etc. 

I det fall fiskvägar skulle byggas vid samtliga kraftverk bedöms produktionsförlusterna uppgå till  

ca 1400 MWh/ år, eller ca 5,6 % av den totala produktionen i Alsterån och Badebodaån. I det fall spill i 

torrfåror om MLQ ska spillas samtidigt uppgår den totala produktionsförlusten till ca 3 700 MWh/år eller ca 14 

% av den totala årsproduktionen. I det fall Hornsö (det i särklass största kraftverket) undantas från åtgärder är 

motsvarande siffror 3,6 % (enbart fiskvägar) 9 % (både spill i fiskvägar och fåror).  

För samtliga vandringshinder har förlag till prioritering utifrån miljönytta i relation till produktionsförluster tagits 

fram utifrån WSP:s förslag till verktyg för prioritering. Prioriteringen presenteras i form av olika kategorier: 

”Nej”, Låg, Medel, Hög och Högst. Exempel på de högst prioriterade fiskvägar och/eller förbättrad effektivitet i 

befintliga fiskvägar är: Torsrum, Gunnarström, Skälleryd, Blomsterström, Duveström och Böta Kvarn. 

Ytterligare vandringshinder har relativt hög prioritet avseende konnektivitet, och innebär inte att några 

produktionsförluster uppstår till följd av spill. Sådana hinder får därför hög prioritet utifrån 

prioriteringsverktyget. Exempel på högt prioriterade vandringshinder är Arbåga, Söderfors, Höneström, 

Gällaryd, Grönskåra, Björkshult, Mada Kvarn, Åkvarn, Björkå och Råås. För dessa behöver ägarförhållanden 

och vilka förutsättningar som finns för rådighet, drift och underhåll klargöras. Flera av dessa objekt 

rekommenderas att studeras mer fördjupat utifrån förutsättningar för utrivning. 

Ett flertal vandringshinder ligger i på nära avstånd till varandra. Ett exempel är Sävsjöström Övre och nedre 

(Alstern utlopp). Att enbart bygga en fiskväg vid ett av dessa hinder får låg prioritet, men att bygga fiskvägar 

vid båda hindren får tillsammans medelhög prioritet. Fröseke Övre, Fröseke Nedre och Kullafors är exempel 

där varje enskild åtgärd i sig har låg miljönytta. Att enbart bygga en fiskväg vid ett av dessa hinder får låg 

prioritet, men att bygga fiskvägar vid alla hindren får tillsammans högre prioritet. Fröseke Övre, Fröseke 

Nedre och Kullafors är exempel där varje enskild fiskväg har relativt sett låg miljönytta, men miljönyttan för 

fiskvägar vid alla anläggningar är betydligt högre. I detta exempel är produktionsförlusterna (och kostnaderna) 

dock stora, varför prioriteten ändå klassificerats som låg. 

För att bedöma kostnadsnyttan med en fiskväg vid Hornsö (det 6:e vandringshindret från havet) har SLU 

genomfört populationsmodelleringar med verktyget FiMod. Modellresultaten visar att an fiskväg vid Hornsö i 

relativt låg grad bidrar till ytterligare ökningar av populationerna av lax och havsöring jämfört med andra 

studerade åtgärder nedströms. Studerade åtgärder för förbättrad fiskvandring vid de nedersta anläggningarna 
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närmast havet har en potentiellt mycket stor positiv effekt på populationerna. Det bör betonas att Hornsö 

tidigare bedömts som ett definitivt naturligt vandringshinder för alla arter utom ålyngel. Ingen information som 

varken befäster eller ändrar denna bedömning har ännu kunnat tas fram. Av väsentlig betydelse är att det i 

skrivande stund inte är klargjort om det historiskt har funnits någon älvegen population av lax, eller om de 

laxar som finns idag i huvudsak härrör från lax från andra vattendrag, tex den närliggande Emån. För att 

uppnå en väsentlig ökning av laxpopulationen kan det inte uteslutas att omfattande åtgärder utöver 

byggnation av fiskvägar krävas, t.ex. utsättning av rom. En stor ökning av laxpopulationen kan innebära en 

minskning av populationen havsöring beroende på konkurrens mellan arterna (se stycke 5.4.2 nedan).  

2.2 SPILL I TORRFÅROR 

Simuleringar av arealer strömmande vatten i alla torrfåror med en upprättad hydraulisk modell har 

genomförts. En kvantifiering av miljönytta i form av förbättrad areal vid spill av MLQ har genomförts. Den 

sammanlagda förbättrade arealen strömmande vatten vid spill av MLQ i fårorna uppgår till ca 4 ha. 

Produktionsförlusterna för spill av MLQ eller tillrinningen i samtliga fåror är ca 1935 MWh/år eller 7,7 % av den 

totala produktionen.  

Ett förlag till prioritering av spill i fåror redovisas i denna rapport. Exempel på högt prioriterade fåror för 

kontinuerligt och optimerat spill är bla: Torsrum, Skälleryd, Blomsterström, Duveström, Hornsö, Böta Kvarn, 

Knivingaryd, Sandslätt, Fröseke Övre och Nedre, Skälvandeström och Alsterfors 

2.3 SÄSONGSANPASSADE FLÖDEN 

WSP bedömer utifrån genomförda hydrologiska studier att Alsteråns vattenföring idag redan innebär att 

flödesregimen uppnår det som betecknas som säsongsanpassade flöden. Både regleringsvolymer och 

regleringsgrad är så liten att naturliga årtidsfluktuationer inte går att påverka i mer än marginell omfattning. 

2.4 VATTENSTÅNDSANPASSNING 

Åtgärden vattenståndsanpassning innebär i princip att utifrån dämnings- och sänkningsgräns hålla lägre 

flöden sommartid jämfört med vintertid för att efterlikna naturliga nivåfluktuationer av betydelse för bl. a. 

strandvegetation och naturliga ekologiska funktioner i svämplanet (vissa naturtyper/Natura 2000 har dessa 

behov). 

WSP har beräknat påverkan på energiproduktionen för ett flertal dämningsområden utifrån ett exempel på 

antagande som innebär 3 månaders driftsstopp och 0,5 meters avsänkning av magasinen. Att genomföra 

detta för alla kraftverk och regleringsmagasin innebär en minskad energiproduktion om ca 664 MWh/år eller 

ca 3 % av den totala årsproduktionen för båda prövningsgrupperna. Utifrån framtida prognoser om ökad 

frekvens och varaktighet av extrema lågflödessituationer rekommenderas dock stor restriktivitet i fråga om 

minskade möjligheter till magasinering av vatten. 

Något underlag för prioritering har inte tagits fram i detta läge, fördjupad kunskap om faktiska naturvärden, 

lokala förutsättningar och preciserade behov av anpassningar i förhållande till miljönytta finns inte tillgängligt i 

detta läge. 

2.5 NATURLIG FLÖDESREGIM 

Utifrån analyser av reglering och magasineringsförutsättningar i systemet konstaterar WSP att det för att 

uppnå god status för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim krävs anpassning av regleringen på ett sådant sätt att 

det inte att uppnå god hydromorfologisk status i någon del av huvudfårorna utan att hela produktionen för i 

princip alla anläggningar påverkas. 
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Att uppnå god status avseende hydrologisk regim innebär en total produktionsförlust för både Badebodaån 

och Alsterån om ca 3 000 MWh per år, eller ca 12 % av den totala årsproduktionen.  

Att genomföra spill i fiskvägar eller torrfåror under lågflödessituationer, samtidigt som god hydrologisk regim 

ska kunna uppnås är svårt att genomföra, då detta innebär att mer vatten än den naturliga tillrinningen måste 

spillas. Detta innebär en negativ påverkan på kvalitetsfaktorn hydrologisk regim.  Att kunna förbättra 

parametern specifik flödeseffekt kräver utrivningar. 

2.6 UTRIVNING 

Förutsättningar för utrivning har inte studerats bortsett från för de nedersta vandringshindren Torsrum och 

Gunnarström. Konsekvenserna av utrivning av enskilda dammar i form av ökad andel strömmande vatten har 

studerats utifrån simuleringar i en endimensionell hydraulisk modell.  Påverkan på elproduktion för utrivning 

av regleringsdammar redovisas också. 

Ett flertal dammar utan betydelse för vattenkraftsproduktion finns. Att bygga fiskvägar vid dessa innebär höga 

kostnader och är behäftat med ansvar för funktion, drift och underhåll. Utrivning av dessa dammar (hel eller 

partiell) kan innebära betydligt lägre kostnader och återskapande av strömmande vatten. I vilken grad 

utrivning står i konflikt med, och går att anpassas till kulturmiljöintressen och andra motstående intressen, 

samt om förorenade sediment förekommer kan dock kräva omfattande utredningar och samrådsprocesser. 

Dessa förutsättningar har inte studerats inom pilotprojektet. 

Enbart utrivning av alla regleringsdammar skulle ge produktionsförluster på omkring 3300 MWh/år 

motsvarande ca 13 % av årsproduktionen. 

2.7 ÅTGÄRDER FÖR VATTENKRAFT FÖR UPPFYLLANDE AV 
MILJÖKVALITETSNORMER 

Efter genomgång av klassificering av samtliga kvalitetsfaktorer och parametrar för av vattenkraft påverkade 

vattenförekomster konstateras att de parametrar som oftast varit utslagsgivande för klassificering till sämre än 

god status har varit fisk, konnektivitet och morfologisk påverkan. Det finns dock stora kunskapsluckor och en 

omfattande avsaknad av underlagsdata för att genomföra klassificeringar av parametrar och kvalitetsfaktorer 

fullt ut enligt föreskrivna bedömningsgrunder. En mycket stor del av klassificeringarna har gjorts som 

expertbedömningar eller med annan metod än bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25. I många av 

motiveringstexterna för klassificering av ekologisk status, konnektivitet eller fisk nämns att vandringshinder är 

en avgörande faktor för att god ekologisk status inte uppnås. 

Utifrån en sammanvägd utifrån WSP:s bedömningar och vad som anges i VISS bedöms att fiskvägar och spill 

i torrfåror är de miljöanpassningar som har störst potential att leda till att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas.  

Mest utslagsgivande för lägre än god status för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim är parametern specifik 

flödeseffekt. Ett antal vattenförekomster är dämda till stor del, varför referensförhållandena och god status 

sannolikt inte kan uppnås annat än genom utrivning, eller lägre ställda krav till följd av utpekande som KMV 

och fastställande av normer för god ekologisk potential. WSP har beräknat och klassificerat parametern 

specifik flödeseffekt. Klassificeringen av vattenförekomsterna avviker stort från vad som redovisas i VISS. 

WSP rekommenderar en översyn av såväl klassificeringen av specifik flödeseffekt som övriga parametrar för 

kvalitetsfaktorn hydrologisk regim. 

2.8 ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDEMÅL OCH GYNNSAM BEVARANDESTATUS 
FÖR SKYDDADE ARTER OCH NATURA 2000 

Delar av Alsterån och Badebodaån omfattas av Natura 2000-området Alsteråns vattensystem. Inom, eller i 

omedelbar anslutning till, detta område är 11 vattenkraftverk eller friliggande dammar belägna. Den naturtyp 
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som i högst grad bedöms påverkas av vandringshinder och reglering är Mindre vattendrag (3260). Övriga 

naturtyper, som Ävjestrandsjöar bedöms generellt i låg grad påverkas av vattenreglering till följd av den låga 

regleringsgraden och stor flödesdämpning i det stora oreglerade magasinet Allgunnen. I Store Hindsjöns SO 

del finns områden som klassificerats till fullgod Natura-naturtyp Ävjestrandsjö. I vilken grad nuvarande 

reglering av sjön har en negativ påverkan på naturtypen har inte utretts. Vattenståndsanpassning och ev. 

fiskvägar kan vara åtgärder för Länsstyrelsen i den kommande påverkansanalys som behöver göras. I Store 

Hindsjön har kvalitetsfaktorn fisk klassificerats till god status utifrån två standardiserade provfisken. 

Övriga naturtyper bedöms utifrån nuvarande kunskapsläge inte påverkas i avgörande grad av vattenreglering 

(årstidsreglering eller korttidsreglering finns inte), men underlaget för att kunna bedöma detta är bristfälligt. 

De mest uppenbara åtgärderna för att påverka bevarandemål och gynnsam bevarandestatus är fiskvägar och 

spill i naturfåror vid alla anläggningar mellan havet och Knivingaryd (med undantag för Hornsö) samt Aboda 

Kvarn i Badebodaån. Aboda Kvarn bedöms kunna vara ett naturligt mycket svårpasserbart naturligt hinder. 

Fördjupade studier om referensförhållandena rekommenderas. För samtliga anläggningar inom Natura 2000-

området (utom Hornsö) har fiskvägar hög prioritet utifrån WSP:s förslag till prioritering, liksom spill i 

huvuddelen av torrfårorna. 

2.9 PRIORITERING AV FISKVÄGAR OCH SPILL 

WSP har tagit fram förslag på prioritering av åtgärderna fiskväg och spill i torrfåra. Prioriteringen grundar sig 

på miljönytta i relation till påverkan på energiproduktion. Metoden för detta presenteras mer i detalj i detta 

dokument, se stycke 6 nedan. För fiskvägar och spill i torrfåror har åtgärdsnyttan kategoriserats i 5 olika 

klasser; högsta, hög, medel, låg och obetydlig/ingen åtgärd. För 44 fiskvägar bedöms 15 fiskvägar av 

hög/högsta prioritet, 5 av medelprioritet och 11 av lägre prioritet. Av 23 torrfåror bedöms 12 vara av 

högsta/hög prioritet, 7 av medelprioritet och 4 st av låg/obetydlig prioritet. 

Högsta prioritet för fiskvägar bedöms för Torsrum, Gunnarström och Uddevallshyttan. Samtliga anläggningar 

mellan havet upp till och med Högeström (uppströms Allgunnen) bedöms till minst hög prioritet, med undantag 

från Hornsö, där någon fiskväg inte rekommenderas att byggas. Vid dessa anläggningar (utom Hornsö) finns 

redan idag fiskvägar med bristfällig funktion, varför ombyggnation eller nya fiskvägar rekommenderas. Ett 

flertal anläggningar som saknar betydelse för energiproduktion bedöms också till hög prioritet för fiskväg, 

däribland Söderfors, Höneström, Gällaryd och Mada Kvarn. Flera kraftverksdammar bedöms till låg/eller 

obetydlig prioritet för fiskväg, tex Fröseke Ö+N och Kullafors och Alstermo. 

Regleringsdammar i biflöden till huvudfårorna bedöms till relativ låg prioritet för fiskvägar i förhållande till 

andra anläggningar. 

När det gäller kontinuerligt spill i torrfåror (utifrån beräkningar om MLQ eller tillrinningen har samtliga 

anläggningar upp till Hornsö hög prioritet. Spill vid Hornsö är en viktig miljöåtgärd, men spill av MLQ får ett 

mycket stort genomslag på den totala elproduktionen i hela Alsteråns vattensystem. Vilket spill som är den 

bästa avvägningen i förhållande till flöden i fiskvägar, optimala ekologiska förutsättningar och påverkan på 

energiproduktion rekommenderas att studeras mer i detalj.  Knivingaryd, Sandslätt och Skälvandeström är 

exempel på hög prioritet av spill i torrfåror.  

Att bygga fiskvägar och spilla i fiskvägar och torrfåror vid samtliga anläggningar innebär kostnader för 

byggande av fiskvägar på över 170 miljoner kr, och produktionsförluster motsvarande ca 14 % av den totala 

produktionen i Alsterån och Badebodaån tillsammans. 

Om man bygger (eller förbättrar) fiskvägar och spiller i fiskvägar och torrfåror vid alla anläggningar som har 

minst medelprioritet motsvarar detta kostnader för fiskvägar om minst 85 Mkr och produktionsförluster 

motsvarande ca 6,5% av den totala produktionen. Motsvarande siffror för ett scenario där åtgärder för 

fiskvägar och torrfåror med minst låg prioritet är 141 Mkr kostnad för fiskvägar och en minskning av den totala 

produktionen om ca 11%. 
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Av ovanstående exempel framgår att det är fullt möjligt att bygga fiskvägar och spilla vatten vid huvuddelen av 

de studerade dammarna/kraftverken utan att överskrida t.ex. det föreslagna riktvärdet på 11,7%, särskilt om 

någon fiskväg vid Hornsö inte genomförs. Kostnaderna för investering i fiskvägar (och ersättning av förlorad 

produktion) blir dock höga. Det är också sannolikt att kostnaderna kan skjuta i höjden till följd av oförutsedda 

orsaker, samt ytterligare tillkommande kostnader. I vissa fall är det idag inte klargjort i vilken grad vissa 

vandringshinder historiskt kunnat passeras av fisk. 

Resultat av prioritering och konsekvenser för kostnader och påverkan på energiproduktion presenteras längre 

fram i denna rapport. 

2.10 UNDERLAG OCH GENOMFÖRDA ANALYSER 

För att kunna beskriva miljönytta, kostnader och påverkan på energiproduktion av ovan beskrivna åtgärder 

flera olika utredningar genomförts med olika metoder, bl. a.: 

Hydrologisk utredning för att beskriva reglering och påverkan på flödesdynamik och framtagande av 

kvalitetskontrollerade flödeskaraktäristika för alla dammar och kraftverk. Kvalitetskontrollerade data om 

flödeskarakteristika har tagits fram för alla anläggningar, vilket visar mer korrekta data än modelldata från S-

HYPE och vattenwebb. Data från S-HYPE överskattar generellt lågflöden, vilket har stor betydelse för 

dimensionering av spill och beräkningar av produktionspåverkan. Den hydrologiska utredningen redovisas 

separat i Bilaga Hydrologisk utredning. 

Hydrauliska modeller för varje dämningsområde, för bl. a. beräkning av arealer strömmande vatten vid 

spill i torrfåror och effekter av utrivning av dammar, samt referensförhållanden. Modellerna har också använts 

för beräkning av parametern specifik flödeseffekt. Modellerna är 1-dimensionella modeller som upprättats i 

HEC-RAS. Underlag till modellerna har utgjorts av kvalitetskontrollerade flödesdata (se ovan), data från 

nationella höjdmodellen, inmätningar i Alsterån och Badebodaån samt insamlade data från kraftverksägare. 

Den hydrauliska modelleringen redovisas separat i Bilaga Hydraulisk modell. 

De hydrauliska modellerna förvaltas tillsvidare av WSP, och detaljerade analyser av påverkan och effekter av 

åtgärder kan göras på begäran. 

Populationsmodellering av effekter av fiskvägar på lax och havsöring (havet-Böta Kvarn) har genomförts för 

att studera kostnadsnytta och konsekvenser av olika alternativ med olika effektivitet i fiskvägar och utrivning. 

En första populationsmodell utifrån flera alternativa scenarier genomfördes av WSP. En ytterligare 

modellstudie genomfördes därefter av SLU på uppdrag av WSP, för att studera ytterligare alternativa 

scenarier med även hänsyn taget till bl.a. konkurrensförhållanden mellan havsöring och lax. Resultaten av 

beräkningarna visar att byggnation av en fiskväg vid Hornsö har låg kostnadsnytta för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus för lax och havsöring. Åtgärder som ger en mycket hög passageeffektivitet närmast havet 

har en stor potential. Det ska betonas att det ännu så länge är okänt om det någonsin funnits en älvegen 

population av lax i Alsterån, som idag är en havsöringså. Att etablera ett laxbestånd i Alsterån kräver 

sannolikt, utöver väl fungerande fiskvägar, utsättning av befruktad rom. Görs ovan nämnda riktade insatser 

mot lax kommer förbättrade fiskvägar även leda till en förbättrad situation för havsöring (och andra arter). 

Konkurrensförhållanden mellan lax och havsöring kan, i det fall laxen kraftigt ökar i numerär, innebära att det 

finns risk att den älvegna populationen av havsöring kan minska. Hänsyn och överväganden utifrån detta 

rekommenderas. Se bilagor. 

Förstudier av fiskvägar med kostnadsbedömningar har genomförts för huvuddelen av alla studerade 

vandringshinder (40 st). Resultaten har levererats i form av ritningar, kostnadskalkyler mm till samtliga 

verksamhetsutövare och Vattenkraftens Miljöfond. WSP förvaltar tills vidare dataunderlag i programvaror som 

används i branschen vid ev. kommande projektering av fiskvägar (dwg-format i CAD mm). Utöver 

ritningsunderlag finns också terrängmodeller för flygscanning i samma digitala system. Ett exempel som avser 

Hornsö presenteras i en bilaga till denna rapport. Bilagan är representativ för de utredningar om fiskvägar 

som gjorts i projektet. 
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Fotodokumentation. I samband med platsbesök har fotodokumentation med flygbilder (drönare) och andra 

fotografier genomförts. 623 flygbilder och över 900 vanliga fotografier finns. Samtliga flygbilder har levererats 

till verksamhetsutövare och Vattenkraftens miljöfond. Tillstånd för spridning av flygbilder har meddelats enligt 

beslut av Lantmäteriet. 

Beräkningar av produktionsförluster för samtliga miljöåtgärder har genomförts av WSP utifrån insamling av 

data om drift, produktion och tekniska uppgifter från verksamhetsutövare. Dessa beräkningar redovisas 

separat i Bilaga Produktionsförluster. 

GIS-databas och webbkarta har upprättats för att sammanställa, analysera och presentera geografisk 

information om bl.a. artförekomst, karteringar, lokalisering av kraftverk och dammar. I webbkartan presenteras 

också flygbilder och fotografier. 

Genom webbkartan kan kartinformation och annan information kommuniceras.  

Kartan nås på nedanstående webbadress: 

https://giscloud.se/pilotprojekt-fonden 

För att logga in anges följande uppgifter: 

Användarnamn: Alsterån 

Lösenord: Smörkola1 

Webbkartan förvaltas och finansieras av WSP under tiden för WSP:s uppdrag i pilotprojektet. WSP ansvarar 

inte för fortsatt drift efter avslutat uppdrag. 

Sammanställning av tekniska data, produktion, drift mm för vattenkraftsanläggningar 

WSP har samlat in tekniska- och andra data från verksamhetsutövarna, dels via enkätutskick, dels genom 

bl.a. telefonintervjuer. Trots omfattande insatser för att få tillgång till information är underlaget långt ifrån 

fullständigt beroende på att uppgifter inte meddelats WSP. Verksamhetsutövarna har bett WSP att inte sprida 

informationen vidare. Underlaget hanteras utifrån GDPR. 

Beskrivning av konsekvenser av framtida flöden 

En sammanställning av kunskapsläget och bedömning av vad framtida förändrade flöden till följd av ett 

förändrat klimat har genomförts. WSP:s bedömning är att förändrade flöden kommer att ha en stor negativ 

påverkan på energiproduktionen. Mer frekventa och utdragna perioder med extrem lågvattenföring innebär att 

möjligheterna att magasinera vatten blir ännu viktigare i framtiden för att undvika total torrläggning av 

vattendraget under torrperioder, se stycke om Prognoser om framtida klimat och flöden i denna rapport. 

Utredning om förutsättningar för undantag och KMV, samt kontrollberäkningar av parametrar för 

klassificering av hydrologisk regim har genomförts. Se bilaga. 

  

https://giscloud.se/pilotprojekt-fonden
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3 BESKRIVNING AV ALSTERÅN OCH BADEBODAÅN 

3.1 ALLMÄNT 

Alsteråns avrinningsområde har enligt SMHI:s dammregister 44 dammar, varav 23 är kopplade till 

kraftproduktion. Totalt producerar kraftverken omkring 25 GWh/år. Avrinningsområdets storlek är 1525 km2, 

medelvattenföringen vid mynningen i havet ca 11 m3/s och regleringsgraden 3,7 % räknat vid mynningen.  

Alsteråns avrinningsområde ligger inom Södra Östersjöns vattendisrikt inom Kronobergs och Kalmar län. 

Avrinningsområdet omfattas av fyra kommuner; Uppvidinge, Nybro, Högsby och Mönsterås 

   

Figur 1. Alsteråns lokalisering i förhållande till Läns- och kommungränser. I bilden t.v. framgår Länsgränsen mellan Kronoberg (V) och 
Kalmar (Ö). Bilden t.h. visar Alsteråns avrinningsområde och kommunerna Uppvidinge, Nybro, Högsby och Mönsterås. 

Det finns två prövningsgrupper inom området, prövningsgrupp 1 omfattar den största ytan och flest 

anläggningar. Prövningsgruppen omfattas av Alsteråns huvudfåra. Prövningsgrupp 2 är ett mindre område 

omfattande Badebodaån i avrinningsområdets NV del, se Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Prövningsgrupper inom Alsteråns avrinningsområde. Prövningsgrupp 1 omfattar Alsteråns huvudfåra inklusive biflöden. 
Prövningsgrupp 2 omfattar anläggningar i Badebodaån (det mindre området på kartan). 

Tjugosju fiskarter finns registrerade inom avrinningsområdet, liksom flera hotade andra arter såsom utter, 

hårklomossa och flodkräfta. I Alsterån nedre delar finns havsvandrande arter som lax och havsöring. Flera 

vattendrag och sjöar omfattas av natura 2000-områden, hela Vattensystemets nedre del omfattas av Natura 

2000-området Alsterån.  
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3.2 VATTENKRAFTVERK OCH DAMMAR 

Som tidigare nämnts finns det 23 vattenkraftverk med pågående verksamhet i Alsteråns avrinningsområde. 

Den totala årsproduktionen är omkring 25 GWh, den installerade effekten är ca 7,3 MW. Kraftverken är små 

och den installerade effekten spänner mellan 35 kW till 2,3 MW per anläggning (medel 360 kW). Störst är 

Hornsö, med en total årsproduktion och effekt om 8,1 GWh resp. 2,3 MW. Utöver kraftverk med tillhörande 

damm finns det ett flertal friliggande regleringsdammar, f.d. kraftverk och andra dammanläggningar som 

tillkommit för annat ändamål än vattenkraftsproduktion. Se Figur 3 och Tabell 1 nedan.  

Uppgifter om produktion och andra tekniska data har insamlats av WSP utifrån enkätutskick, besök på plats 

och intervjuer med verksamhetsutövare. 

 

Figur 3. Lokalisering av kraftverk och dammar, se WSP webbkarta för ytterligare information. 

 

Tabell 1. Kraftverksdammar och andra dammar som studerats inom avrinningsområdet. Detaljer kring kraftverken återfinns i Bilaga 
Produktionsförluster.  

Vattendrag Namn Län Kategori 
(enl Lst kulturmiljö- 
inventering) 

Fiskväg   
finns 

Verksamhet  
(enl Lst kulturmiljö- 
inventering) 

Alsterån Sävsjön Kronoberg regleringsdamm nej 
 

Alsterån Torsum Kalmar kraftverk ja elproduktion 

Alsterån Gunnarström Kalmar f.d. kraftverk ja sågverk 

Alsterån Skälleryd Kalmar kraftverk ja industri 

Alsterån Blomsterström Kalmar kraftverk ja industri 

Alsterån Blomsterström 2 Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Duveström 1 Kalmar kraftverk nej industri 

Alsterån Duveström 2 Kalmar spärrdamm ja elproduktion 

Alsterån Hornsö Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Böta kvarn Kalmar kraftverk nej sågverk 

Alsterån Arbåga Kalmar övrigt nej sågverk 

Alsterån Uddevallshyltan 2 Kalmar f.d. kraftverk nej industri 

Alsterån Uddevallshyltan 2 Kalmar f.d. kraftverk nej industri 

Alsterån Högeström 1 Kalmar kraftverk nej elproduktion 



 
 

15 
 

Vattendrag Namn Län Kategori 
(enl Lst kulturmiljö- 
inventering) 

Fiskväg   
finns 

Verksamhet  
(enl Lst kulturmiljö- 
inventering) 

Alsterån Högeström 2 Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Knivingaryd Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Sandslätt Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Alsterbro nedre Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Alsterbo övre Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Uvafors Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Kullafors Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Fröseke Nedre Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Fröseke Övre Kronoberg regleringsdamm nej industri 

Alsterån Fagraskog Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Rydefors Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Söderfors Kronoberg spärrdamm nej elproduktion 

Alsterån Alstermo Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Råås Kronoberg spegeldamm nej 
 

Alsterån Alsterfors 1 Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Alsterfors 2 Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Höneström 1 Kronoberg spärrdamm nej 
 

Alsterån Höneström 2 Kronoberg spärrdamm nej 
 

Alsterån Skahus Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Alsterån Sävsjöström nedre Kronoberg spegeldamm nej 
 

Alsterån Sävsjöström övre Kronoberg regleringsdamm nej stånghammare 

Alsterån Östraby Kronoberg regleringsdamm nej reglering 

Alsterån Möckeln Kronoberg regleringsdamm nej reglering 

Badebodaån Aboda kvarn Kalmar kraftverk nej elproduktion 

Badebodaån Gällaryd Kalmar f.d. kraftverk nej elproduktion 

Badebodaån Strömsfors nedre Kalmar kraftverk nej kvarn 

Badebodaån Strömsfors övre Kalmar f.d. kraftverk nej sågverk 

Badebodaån Grönskåra Kalmar f.d. kraftverk nej fabrik 

Badebodaån Björkshult Kronoberg/Kalmar f.d. kraftverk nej glasbruk 

Badebodaån Furusjömåla Kronoberg kraftverk nej elproduktion 

Badebodaån Åkvarn Kronoberg övrigt nej ingen 

Badebodaån Björkå Kronoberg spegeldamm nej ingen 

Badebodaån Mada kvarn Kronoberg kvarn nej kvarn 

Lillån (Alsterån) Älgasjön Kronoberg regleringsdamm nej 
 

Lillån (Alsterån) Hovgårdssjön Kronoberg regleringsdamm nej 
 

Hökabäcken (Alsterån) Östra hjärtasjön Kronoberg regleringsdamm nej glasbruk 

Hindabäcken (Alsterån) Idesjön Kronoberg regleringsdamm nej 
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3.3 HYDROLOGI OCH VATTENREGLERING 

Vattensystemet innehåller 23 kraftverk samt ett 30-tal sjöar varav några aktivt används för 

vattenhushållningens ändamål. Vatten magasineras under perioder med hög tillrinning, för att tappas ur 

magasinen för energiproduktion och i linje med regler om minimitappning. Nolltappning har på frivillig basis 

frångåtts under senare tid, enligt uppgifter från Alsteråns Kraftverksförening spills 0,2 m3/sek eller tillrinningen 

vid alla kraftverk i Alsterån. Förekomsten av minimitappning i Badebodaån är inte klargjord. 

Vattenflödena i Alsterån och Badebodaån följer i stora drag de naturliga årstidsvariationerna i ett vattendrag i 

södra Sverige med höga vinterflöden, en vårflod och mycket låga sommarflöden. Detta eftersom 

magasinsvolymerna är begränsade sett till tillrinningen. Detta kan ses i Figur 4 där naturlig och reglerad 

vattenföring vid Alsteråns mynning jämförs enligt data ifrån Vattenwebb. En schematisk bild över kraftverk och 

reglervolymer presenteras i en av WSP upprättad älvkarta (Figur 5). 

 

 

Figur 4 Hydrograf från SMHI:s Vattenwebb. Den svarta kurvan beskriver modellerad naturlig vattenföring och den röda kurvan bakom den 
svarta beskriver modellerad vattenföring. Den horisontella axeln visar dag 1 till och med 365 från och med 2018-01-01 till och med 2018-
12-31. Den vertikala axeln beskriver vattenföringen i m3/s. 

 

Av de ingående magasinen är Alstern det särklass viktigast sett till volym och läge i systemet då det ligger 

uppströms samtliga kraftverk i Alsterån (ej Badebodaån). Baserat på uppgifter i Svenskt dammregister och 

Alsteråns kraftverksförening uppgår reglervolymen i Alsterån till ca 17 Mm3 och i Badebodaån till  

ca 2 Mm3. Enligt WSP:s hydrologiska utredning uppgår reglervolymerna i Alsterån till 20,8 Mm3 och i 

Badebodaån till 1,8 Mm3. 

Sett över tidsskalorna år och månader följer variationen i reglerad vattenföring en rekonstruerad naturlig 

vattenföring väl i hela systemet. Lokalt samt på kortare tidsskala såsom dygn och timmar finns möjlighet att 

via aktiv tappning/magasinering styra vattenföringen på ett sätt som avviker ifrån naturlig vattenföring. 

Påverkansområdet vid denna typ av reglering begränsas geografiskt av de relativt måttliga magasinen 

(frånsett Alstern) samt att systemet innehåller flertalet sjöar som dämpar kortvarig upp- respektive 

nedreglering av vattenföringen. För sträckor med flera kraftverk utan sjöar eller magasin är flödesdämpningen 

liten. 

Tappningen ur ett magasin styrs av flera faktorer exempelvis tillståndets villkor, tillrinning energibehov samt 

prisbild. Potentialen i ett magasin ges av volymsinnehållet men vattendomar och praxis för regleringen 

påverkar hus potentialen realiseras.  För Alstern har regleramplitudens ytterligheter nyttjats vid något tillfälle 
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de senaste 10 åren, men inte varje år. Reglervolymen i Alstern motsvarar 0,36 m3/s under ett år, vilket som 

jämförelse är ca 26 % av MQ nedströms Alstern, ca 7 % av MQ nedströms Store Hindsjön samt ca 3 % av 

MQ vid mynningen i Östersjön. För energiproduktion är Alstern således av störst betydelse för de närmast 

nedströms liggande kraftverk.  

Dygnsenhet är ett etablerat begrepp inom kraftindustrin för att åskådliggöra volymer och tidsförlopp.  

1 dygnsenhet (DE) motsvarar 1 m3/s under 1 dygn, dvs 86 400 m3. Exempelvis kan magasinet Uvasjön med 

16 DE således nyttjas för att magasinera eller tappa vattenföringen 1 m3/s under 16 dygn, 2 m3/s under 8 

dygn eller 0.5 m3/s under 32 dygn. 

WSP har genomfört en hydrologisk utredning för att kunna ta fram flödesdata och uppgifter av betydelse för 

att kunna beräkna regleringspåverkan. Denna utredning redovisas i detalj i Bilaga Hydrologisk utredning. Den 

hydrologiska utredningen har bl.a. gett följande underlag: 

• Beräknade karakteristiska flöden (MQ och MLQ) för samtliga anläggningar. MQ och MLQ för 

respektive anläggning har använts till att beräkna produktionsförluster vid olika miljöåtgärder samt 

definiera omfattning på vissa miljöåtgärder. Vidare har vi kunnat visa på skillnader mellan uppmätta 

flöden och beräknade flöden via Vattenwebb (SMHI, 2019). 

• Mer korrekta karakteristiska flöden än de som beskrivs av modellverktyget S-HYPE i SMHI:s 

Vattenwebb. WSP har konstaterat att för ett flertal anläggningar är MLQ kraftigt överskattat i SMHI:s 

vattenwebb (vilket utgjort underlag för statusklassificeringar och villkor om spilltappning vid fiskvägar 

och torrfåror mm.). Samtliga resultat presenteras i Bilaga Hydrologisk utredning, men som exempel 

visas ett utdrag av resultaten i  

 

• Tabell 2. Att utgå från rätt flöden för bl.a. MLQ har mycket stor betydelse för dimensionering och 

avvägning av miljöåtgärder. Felaktigt beräknade flöden innebär bl.a. större produktionsförluster och 

felaktiga antaganden av betydelse för drift av anläggningar både upp- och nedströms. 

• Analys av vilka reglervolymer i systemet som går att använda till miljöåtgärder och påverkan på MKN. 

Något underlag för hur regleringen av systemet ser ut, och vilka konsekvenser t.ex. naturliga flöden i 

regleringsmagasinen har på flöden och drift i systemet nedströms har inte funnits. Att genomföra 

åtgärder enligt vad som t.ex. anges i VISS får konsekvenser, vilket nu kan belysas. 

• Mer realistiska hydrologiska tidsserier än de tillgängliga i Vattenwebb för respektive anläggning för att 

kunna beräkna produktionsförluster av olika miljöåtgärder samt för statistiska analyser av 

genomförbarheten och nyttan med vissa åtgärder enligt Priokliv. 

• Randvillkor till den hydrauliska modellen. 

• En av WSP upprättad s.k. Älvkarta, i vilken reglervolymer och vattensystemens regim åskådliggörs, 

se Figur 5. 

 

Tabell 2. Exempel på resultat ifrån den hydrologiska utredningen. 

Vattendrag Anläggning MQ (Vattenwebb) 

[m3/s] 

MQ (WSP) [m3/s] MLQ (Vattenwebb) 

[m3/s] 

MLQ (WSP) [m3/s] 

Alsterån Uvafors 4,4 4,4 0,5 0,4 

Alsterån Högeström 5,6 5,5 1,0 0,5 

Alsterån Torsum 11,4 10,4 2,3 1,2 
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Figur 5. Älvkarta över Alsterån och Badebodaån. I figuren framgår reglermagasin och reglervolymer. Underlaget har upprättats av WSP 
utifrån uppgifter från SMHI och underlag från kraftverksägare. 
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3.4 ARTFÖREKOMST 

3.4.1 Särskilt prioriterade arter 

I NAP anges ett stort antal arter som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen som också kan påverkas 

negativt av vattenkraft. Ett antal observationer som berör vattendrag och dessas närområdes i Alsterån finns 

noterade i artportalen, från provfisken (SERS) och enligt uppgifter från Länsstyrelsen (Borger, 2019).  

Någon mer precis dokumentation av förekomst av vissa av dessa arter har inte återfunnits inom ramarna för 

hittills genomfört arbete. Bottenfaunaundersökningar och inventering av makrofyter har genomförts i ett 

mindre antal vattenförekomster, men något urval av eventuellt skyddade arter utifrån dessa inventeringar 

tycks inte vara sammanställt. I vattensystemet förekommer bl.a. utter och högst sannolikt ett stort antal olika 

andra vattenanknutna arter, däribland olika fågelarter, växter mm. 

Följande arter som bedömts som särskilt högt prioriterade och har noterats förekomma i Alsterån inom 

områden som potentiellt kan påverkas av vattenkraft. De arter som också i NAP pekat ut som särskilt 

beaktansvärda ingår bland dessa: 

• Fiskar: Flodnejonöga, färna, id, ål, öring (havs-, insjö- och strömstationär), havsvandrande sik, vimma, 

lax 

• Ryggradslösa djur: Bred paljettdykare, Bredkantad dykare 

• Mossor och växter: Hårklomossa, skedvitmossa, strandlummer 

• Däggdjur: Utter 

• Fåglar: Kungsfiskare, storlom m.fl. 

 

Ett stort antal ytterligare arter beskrivs i referensmaterial till NAP, men har inte identifierats förekomma i 

studerade vattensystem utifrån studerade källor. Skulle ytterligare information om förekomst av sådana arter 

tillkomma påverkar detta incitament för utredningar och åtgärder (även om huvuddelen av alla anläggningar 

de facto omfattas av åtgärdsförslag, se nedan). 

När det gäller förekomst av arter som pekas ut i t ex ”PRIO-KLIV” (Malm Renöfält, Widén, Jansson, & 

Degerman, 2017) och referenser i NAP (Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för 

hydromorfologisk påverkan, HaV Rapport 2017:15) har sökning av förekommande arter främst gjort genom 

artportalen (www.artportalen.se). Det bör betonas att det underlag som redovisas i artportalen har en 

varierande grad av säkerhet. 

3.4.2 Fisk 

I Alsterån finns utifrån genomgångna källor 27 fiskarter. Uppgifter om förekomst av arter har hämtats från el- 

och nätprovfisken registrerade i databaserna SERS och NORS, Länsstyrelsens planer för biologisk 

återställning, uppgifter från Länsstyrelsen i Kalmar (Borger, 2019), samt utifrån kompletterande information 

om sportfiskeregistreringar tillgängliga via webben. Förekomst av fiskarter presenteras i nedanstående tabell 

(Tabell 3). En sammanställning av registrerade arter i relation till kraftverksanläggningar presenteras längre 

fram i rapporten. 

Tabell 3. Förekomst av fiskarter i Alsteråns vattendrag och sjöar. Förekomsten har sammanställts utifrån källa till uppgifter. Inplanterade 
främmande arter är markerade med rött. 

 
Elfiske Sjöprovfiske Länsstyrelsen i Kalmar* Förekomst 

Abborre 1 1 1 1 

Benlöja 1 1 1 1 

Bergsimpa 1 1 
 

1 

Björkna 1 1 1 1 

Braxen 1 1 1 1 

Bäcknejonöga 1 
 

1 1 

Elritsa 1 
 

1 1 
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Elfiske Sjöprovfiske Länsstyrelsen i Kalmar* Förekomst 

Flodnejonöga   1  

Färna 1 
  

1 

Gers 1 1 1 1 

Gädda 1 1 1 1 

Gös (fiskutsättningar) 
 

1 
 

1 

Id 
  

1 1 

Lake 1 1 1 1 

Lax 1 
 

1 1 

Mal 1 
  

1 

Mört 1 1 1 1 

Nissöga 
  

1 1 

Regnbåge (fiskutsättningar) 1 
  

1 

Ruda 
  

1 1 

Sarv 1 1 1 1 

Sik 
 

1 1 1 

Siklöja 
 

1 1 1 

Stensimpa 1 1 1 1 

Sutare 1 1 1 1 

Vimma 
  

1 1 

Ål 1 
 

1 1 

Öring 1 1 1 1 

Summa 
   

27 

*BÅ-planer (2007) samt PM från Länsfiskekonsulent Tobias Borger 2019-05-08 

 

I vattensystemet förekommer 27 fiskarter, varav 25 förkommer naturligt. Enligt uppgift från Länsstyrelsen i 

Kalmar är gös och regnbåge inplanterade – dessa arter berörs därför inte av miljöanpassningar av 

vattenkraften (Borger, 2019). Fullständiga data om utsatta främmande arter har ännu inte inhämtats.  

Flertalet av fiskarterna antas förekomma generellt och spritt inom hela vattensystemet. I systemets nedre 

delar förekommer id, färna, vimma, lax, lake och mal(!), troligen främst nedströms Torsum. Ett flertal arter, 

bl.a. vimma och färna har registrerats vid sportfiske (sannolikt nedströms Torsum). Sannolikt finns stor lokal 

kunskap om olika fiskarters förekomst i Alsterån, vilken bedöms vara välkänd i sportfiskekretsar – särskilt 

bland s.k. specimenfiskare med särskilt intresse av att fånga många olika arter.  

Uppgifter om förekomst av id högre upp i systemet, i Fagrasjö och Hummelsgölarna anges i Länsstyrelsen i 

Kalmars BÅ-planer. Att id skulle förekomma i mindre sjöar uppströms ett flertal vandringshinder förefaller 

osäkert, och förekomsten föreslås verifieras. 

Fångst av en liten mal vid elfiske registrerades vid elfiske vid Strömsrums ekhage 2011 (Thorfve, 2012). 

Sportfiskenoteringar av mal finns också från Alsterån (2014-08-03, 2015-06-06, 2014-06-07). Fångstplatsen 

anges till Ålem (https://tavling.fiskejournalen.se/hugo-lilja-2/). Uppgifter om förekomst av reproducerande mal i 

Alsterån har inte återfunnits i några officiella rapporter, men rekommenderas att undersöka vidare. 

Alla fiskarter vandrar och är i varierande grad beroende av konnektivitet för fullbordande av sin livscykel. 

Således kan åtgärder vara av ekologisk nytta, även om ett flertal sjölevande arter generellt gynnats i 

förhållande till mer strömvattenberoende arter. Det är således svårt att utesluta att miljöåtgärder inom 

vattenkraft har ekologisk nytta för olika arter. I avvägning mellan energiproduktion mot lokal ekologisk nytta är 

det dock ofta nödvändigt att värdera olika arter olika högt. I allmänhet är strömvattenberoende arter och 

ekosystem högre prioriterade än sjölevande arter med lägre vandringsbehov. Att genomföra stora 

investeringar för förbättrad konnektivitet för arter som abborre, gädda och mört bedöms generellt som av lägre 

miljönytta än åtgärder som återskapar förutsättningar för mer uppenbart missgynnade arter såsom tex lax, 

vimma och öring. 

 Länsstyrelsen i Kalmar har i två PM som levererats inom detta projekt angett fiskarter som omfattas av natura 

2000 (Persson & Nilsson, 2019), samt ett urval ytterligare arter som särskilt prioriterade inom Alsteråns 

avrinningsområde (Borger, 2019). Någon tydlig precisering om prioritering av arter och specifika åtgärder för 

https://tavling.fiskejournalen.se/hugo-lilja-2/
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dessa har inte meddelats, men utifrån underlag från Länsstyrelsen i Kalmar och annat underlag kan en 

sammanställning av arter med särskilt stora behov av miljöåtgärder presenteras, se  

Tabell 4 nedan. Ett flertal arter som förekommer i Alsterån bedöms hotade, och där särskilt åtgärdande av 

vandringshinder bedöms angeläget för att säkerställa populationernas fortlevnad (Borger, 2019). 

 

Tabell 4. Sammanställning av fiskarter med särskilda behov av åtgärder. 
 

Habitat- 
direktivet 

Nationell  
rödlistningskategori 

Bedömd 
status  
i Alsterån 

Typisk art naturtyp  
små vattendrag 
Natura 2000-områden 

Typisk art naturtyp  
ävjestrandsjöar 
Natura 2000-områden 

Art 
     

Bäcknejonöga J Livskraftig (LC) 
 

J 
 

Elritsa 
 

Livskraftig (LC) 
 

J 
 

Flodnejonöga J Livskraftig (LC) Hotad J 
 

Färna 
 

Livskraftig (LC) Hotad J 
 

Id 
 

Livskraftig (LC) Hotad 
  

Lax J Livskraftig (LC) Hotad 
  

Nissöga J Livskraftig (LC) 
   

Sik J Ej bedömd (NE) Hotad 
  

Stensimpa J Livskraftig (LC) 
 

J 
 

Vimma 
 

Nära hotad (NT) Hotad 
  

Ål Globalt rödlistad, 
Åldirektivet mm 

Akut hotad (CR) Hotad 
  

Öring 
 

Livskraftig (LC) Hotad J J 

Siklöja J Livskraftig (LC) 
  

J 

Ål 
 

Akut hotad (CR) Hotad 
  

Lake 
 

Nära hotad (NT) 
   

Mal 
 

Sårbar (VU) 
   

 

3.4.3 Kräftor 

I Alsterälvens vattensystem förekommer såväl flodkräfta som inplanterad signalkräfta. Flodkräftan är akut 

hotad, främst till följd av kräftpest vars huvudsakliga spridning beror på inplantering av den nordamerikanska 

arten signalkräfta som är bärare av kräftpest och själv har viss resistens mot kräftpest. 

Länsstyrelsen i Kalmar anger i BÅ-plan (2007) för Trändeån att hinder uppströms sjön Stora Sinnern 

(signalkräfta finns här) ska vara kvar eftersom befintliga hinder fungerar som barriärer för oönskad spridning 

av signalkräfta (och därmed kräftpest) till kvarvarande flodkräftbestånd i ”källflödena”. Förekomst av flod- 

respektive signalkräfta kan vara en viktig aspekt rörande beslut om åtgärder av vandringshinder. Kräftpestens 

och/eller signalkräftans spridning inom Alsteråns avrinningsområde under senare år eller status och förekomst 

av flodkräfta har inte kunnat verifieras med några data från riktade inventeringar av flodkräfta. 

3.4.4 Musslor 

Enligt inrapporterade data till musselportalen (www.musselportalen.se) har inga andra stormusslor än Allmän 

dammussla registrerats (8 fyndlokaler). Någon ytterligare information om förekomst av rödlistade musselarter 

har inte återfunnits. 

Vanlig dammussla är inte hotad, och arten förekommer i alla typer av vatten, utom de mest näringsfattiga. 

Den är föga krävande vad gäller bottensubstrat och finns även på mjuka slambottnar på relativt stora djup.  

Arten är vår allmännaste stormusselart och förekommer allmänt i hela landet från Skåne till Lappland, 

ovanligare i det inre av Norrland (von Proschwitz, 2019). 

  

http://www.musselportalen.se/
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3.5 ARTFÖREKOMST I RELATION TILL VANDRINGSHINDER OCH 
DÄMNINGSOMRÅDEN 

Förekomst av fisk och kräftor har sammanställts från studerade källor – provfiskedata (SERS, NORS), 

uppgifter i Länsstyrelsen i Kalmars BÅ-planer samt uppgifter från länsstyrelsen (Borger, 2019). Underlaget är 

inte komplett och det antas finnas betydande kunskapsluckor i materialet, även om artuppgifter kunnat samlas 

in för samtliga områden mellan huvuddelen av vandringshindren.  

I nedanstående tabell (Tabell 5) presenteras en sammanställning av artförekomst enligt ovan angivna källor. 

Förekomsten av olika arter presenteras uppströms angivna vandringshinder. Artförekomsten nedströms 

vandringshindren är kanske mer betydelsefull. Detta går att utläsa i tabellen som är sorterad i hydrologisk 

ordning. Det ska betonas att artförekomsten avser såväl förekomst i huvudfåror och biflöden mellan 

vandringshindren – abundans och förekomst av olika arter i nära anslutning till ett visst vandringshinder är inte 

känd. 

Tabell 5. Sammanställning av noterad förekomst av fiskarter uppströms kända dammar. Källor är Länsstyrelsen i Kalmar, SERS och 
NORS. 
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3.5.1 Habitat 

Stora delar av vattensystemet har biotopkarterats av Länsstyrelserna. Genomförandet i tid av karteringarna 

varierar, men huvuddelen av karteringarna, särskilt i Kalmar län har genomförts mellan år 2000–2005, dvs för 

15–20 år sedan. Trots att undersökningarna är relativt gamla bedöms de kunna utgöra ett värdefullt underlag 

för värdering av miljönytta. I vilken grad bedömningar som gjorts vid karteringarna återspeglar verkliga 

förhållanden har inte kunnat bedömas. 

Biotopkarteringen omfattar långa sträckor av huvudfårorna i Badebodaån, Alsterån och Trändeån. Karteringen 

omfattar samtliga identifierade kraftverk. Mindre biflöden har inte karterats. Ev. översiktlig karta över karterade 

vattendragssträckor presenteras nedan (Figur 6). 

Utöver karterade sträckor finns potentiella habitat i naturfåror vid vattenkraftsdammar samt i omlöp vid 

anläggningar nedströms Hornsö. Någon detaljerad kunskap om potentiell ekologisk funktion på dessa platser 

har inte funnits tillgängliga. 

 

Figur 6. Karterade vattendragssträckor i Alsteråns avrinningsområde. Även den övre delen av Badebodaån har karterats, vilket dock inte 
framgår i ovanstående karta. För ytterligare information, se WSP webbkarta. 

 

Nedanstående tabell (Tabell 6) presenterar resultat av preliminära GIS-analyser av andel biotopkarterad 

längd och areal i relation till total längd och areal vattendrag. Uppgifter om arealer och längder är inte helt 

jämförbara eftersom data i biotopkarteringsunderlaget inte gått att matcha mot underlagskartor och 

digitaliserade sträckor ofta saknats (enbart start-stoppkoordinater har angetts). Generaliseringsgraden i 

underlagen är varierande. I vissa fall har objekt som i SVAR anges som sjöar biotopkarterats som vattendrag. 

Längder och arealer har i WSP:s analys för längder främst utgått från SVAR, medan arealuppgifter har 

beräknats utifrån hydrografiska kartskikt från Lantmäteriet (skala 1:50 000).  

I tabellen nedan framgår därför att den biotopkarterade längden och arealen i vissa fall överskrider de totala 

längder och arealer som kunnat analyseras utifrån tillgängligt GIS-underlag. Lantmäteriets GIS-data 

”Hydrografi i nätverk”, samt digitaliserade biotopkarteringsdata utifrån samma kartunderlag skulle ge 

noggrannare analyser. Trots osäkerheter i underlagsdata ger genomförda analyser en vägledning om 

omfattningen av biotopkarteringen i förhållande till vandringshinder och kraftverksanläggningar. I 

nedanstående tabell har vattendragssträckor uppströms anläggningar/dammar rödmarkerats i de fall andelen 
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karterade sträckor bedöms förhållandevis låg. I tabellen framgår också bedömd passerbarhet för fisk vid 

dammar samt annan statistik. 

Tabell 6. Fördelning av arealer och längder biotopkarterade vattendragssträckor samt totala längder och arealer vattendrag och sjöar. 
Samtliga data avser vattensystemet uppströms angiven damm/hinder (bortsett från ”Havet” som är sträckan nedströms Torsum). 
Underlagsdata har inte varit fullt jämförbara men ger ändå vägledning om omfattning av karteringar. Se även WSP:s webbkarta. 
Passerbarhet för fisk (öring och mört) är bedömd i Länsstyrelsens biotopkarteringsdata som utgjort underlag till tabellen. 1: Partiellt 
vandringshinder, 2: definitivt hinder, 0: passerbart. 
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Havet (ns Torsum) 
   

0,00 16,61 16,61 5,24 55,91 61,15 6,89 0,00 6,89 20,91 0,00 20,91 

Torsum 1 1 ja 0,00 3,43 3,43 0,79 0,00 0,79 1,05 0,00 1,05 4,31 0,00 4,31 

Gunnarström 1 1 ja 0,00 9,64 9,64 3,14 0,00 3,14 3,74 0,00 3,74 14,22 0,00 14,22 

Skälleryd 1 1 ja 0,00 13,44 13,44 2,79 6,15 8,93 3,62 0,00 3,62 15,27 0,00 15,27 

Blomsterström 1 1 ja 0,00 2,70 5,39 1,16 0,00 1,16 1,00 0,00 1,00 2,05 0,00 2,05 

Blomsterström 2 2 2 nej 0,00 2,70 5,39 1,16 0,00 1,16 1,00 0,00 1,00 2,05 0,00 2,05 

Duveström 1 2 2 nej 0,00 39,96 80,08 14,19 45,57 59,76 25,36 0,00 25,36 82,01 0,00 82,01 

Duveström 2 1 1 ja 0,00 39,96 80,08 14,19 45,57 59,76 25,36 0,00 25,36 82,01 0,00 82,01 

Hornsö 2 2 nej 194,72 20,72 213,13 6,79 43,16 49,94 8,88 27,29 36,17 46,73 15,59 62,31 

Böta kvarn 2 2 nej 445,35 18,99 393,90 6,31 10,79 17,10 8,40 5,05 13,45 33,99 6,18 40,17 

Arbåga 2 2 nej 107,61 9,81 119,90 3,91 0,38 4,30 5,36 0,00 5,36 12,96 0,00 12,96 

Uddevallshyltan 2 2 2 nej 2835,51 44,62 2878,67 20,10 63,70 83,80 25,00 0,00 25,00 86,28 0,00 86,28 

Uddevallshyltan 2 2 2 nej 2835,51 44,62 2878,67 20,10 63,70 83,80 25,00 0,00 25,00 86,28 0,00 86,28 

Högeström 1 2 2 nej 28,36 6,04 31,05 2,91 0,00 2,91 8,19 0,00 8,19 46,90 0,00 46,90 

Högeström 2 2 2 nej 28,36 6,04 31,05 2,91 0,00 2,91 8,19 0,00 8,19 46,90 0,00 46,90 

Knivingaryd 2 2 nej 0,00 9,92 10,05 1,92 0,00 1,92 1,97 0,00 1,97 12,18 0,00 12,18 

Sandslätt 2 2 nej 15,87 7,12 333,14 1,26 0,00 1,26 2,63 0,00 2,63 11,67 0,00 11,67 

Alsterbro nedre 2 2 nej 0,00 0,90 0,90 0,33 0,00 0,33 0,08 0,00 0,08 0,46 0,00 0,46 

Alsterbo övre 2 2 nej 308,18 0,00 0,00 0,44 30,00 30,44 0,00 6,89 6,89 0,00 3,60 3,60 

Uvafors 2 2 nej 141,97 5,76 147,74 1,15 11,58 12,73 1,48 0,00 1,48 12,01 0,00 12,01 

Kullafors 2 2 nej 0,00 1,41 1,42 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fröseke Nedre 2 2 nej 0,00 1,95 1,95 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fröseke Övre 2 2 nej 17,99 16,24 32,59 4,39 9,89 14,28 8,13 0,00 8,13 37,45 0,00 37,45 

Fagraskog 2 2 nej 0,00 11,71 11,71 2,49 7,26 9,75 0,76 0,00 0,76 7,39 0,00 7,39 

Rydefors 2 2 nej 13,14 12,15 27,32 3,39 0,00 3,39 6,22 0,00 6,22 19,31 0,00 19,31 

Söderfors 2 2 nej 0,00 5,22 5,22 3,32 24,41 27,73 0,10 3,14 3,24 0,04 1,40 1,44 

Alstermo 2 2 nej 0,00 8,95 8,95 1,26 9,67 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Råås 2 1 nej 0,00 2,72 2,72 1,56 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alsterfors 1 2 2 nej 0,00 16,35 32,70 14,62 14,99 29,61 14,46 0,00 14,46 23,61 0,00 23,61 

Alsterfors 2 2 2 nej 0,00 16,35 32,70 14,62 14,99 29,61 14,46 0,00 14,46 23,61 0,00 23,61 

Höneström 1 2 2 nej 24,52 11,10 46,04 12,13 50,85 62,98 14,35 8,83 23,18 21,49 4,07 25,56 

Höneström 2 2 2 nej 24,52 11,10 46,04 12,13 50,85 62,98 14,35 8,83 23,18 21,49 4,07 25,56 

Skahus 2 2 nej 0,00 10,87 10,87 1,99 0,00 1,99 0,14 0,00 0,14 0,21 0,00 0,21 

Sävsjöström nedre 2 2 nej 0,00 2,63 2,63 0,74 3,27 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sävsjöström övre 2 2 nej 437,67 1,20 380,79 2,03 19,83 21,86 0,19 4,09 4,27 0,07 1,02 1,10 

Östraby 2 2 nej 56,72 3,17 58,23 1,32 3,22 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Möckeln 2 2 nej 187,78 0,02 192,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aboda kvarn 2 2 nej 58,96 27,34 84,72 8,96 0,58 9,54 11,01 0,00 11,01 20,78 0,00 20,78 

Gällaryd 0 0 nej 169,19 7,67 179,02 2,52 0,96 3,47 3,10 0,00 3,10 5,04 0,00 5,04 

Strömsfors nedre 2 2 nej 0,00 0,26 0,26 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strömsfors övre 2 2 nej 0,00 6,29 6,29 2,01 0,00 2,01 2,15 0,00 2,15 3,85 0,00 3,85 

Grönskåra 2 1 nej 0,00 11,13 11,13 3,48 2,09 5,57 4,01 0,00 4,01 10,04 0,00 10,04 

Björkshult 2 2 nej 233,95 11,40 252,57 5,04 0,31 5,34 5,32 0,00 5,32 7,84 0,00 7,84 

Furusjömåla 2 2 nej 92,54 14,01 111,88 5,49 5,75 11,24 0,28 0,00 0,28 0,62 0,00 0,62 

Åkvarn 2 2 nej 0,00 1,32 1,32 0,54 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Björkå 2 2 nej 0,00 4,01 4,01 7,78 12,67 20,45 3,28 0,00 3,28 14,51 0,00 0,00 

Mada kvarn 2 2 nej 276,31 14,40 299,80 27,76 17,55 45,31 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 2,22 
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Förekomsten av goda habitat för uppväxtområde och lekområden för öring (gäller även andra reofila arter) 

utifrån biotopkarteringsdata har analyserats. I nedanstående tabell (Tabell 7) redovisas arealer av lek- 

respektive uppväxtområden för öring med klass 2 och 3 (bedömningar från biotopkartering) uppströms 

vandringshinder. I tabellen har även en kvot av förhållandet goda uppväxtområden upp-/nedströms 

vandringshindren beräknats. Ett högt kvotvärde indikerar potentiellt höga ekologiska incitament för fiskvägar 

förutsatt att arter som i väsentlig grad gynnas av konnektivitetshöjande åtgärder förekommer.  

 

Tabell 7. Sammanställning av arealer lek- och uppväxtområde för öring av klass 2 och 3 uppströms vandringshinder. I tabellen redovisas 
även kvoten mellan arealer uppväxtområde (klass 2 och 3) upp/nedströms vandringshinder. Som anges i texten är detta en översiktlig 
analys, ytterligare analyser och bearbetning av underlag krävs för att identifiera åtgärder med potentiellt högst miljönytta. Några 
avvägningar av kostnadsnytta, referensförhållanden mm har inte gjorts. I vilken grad vandringshinder bedömts passerbara för mört 
respektive öring anges i tabellen utifrån följande begrepp: 1= partiellt hinder, 2= definitivt hinder. 
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Havet (ns Torsum) 
    

4,18 0,00 4,18 0,12 0,00 0,12 - 

Torsum krv 1 1 ja 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,10 

Gunnarström f.d. krv 1 1 ja 1,86 0,00 1,86 0,06 0,00 0,06 4,60 

Skälleryd krv 1 1 ja 1,89 0,00 1,89 0,01 0,00 0,01 1,02 

Blomsterström krv 1 1 ja 1,31 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,70 

Blomsterström 2 krv 2 2 nej 1,31 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,70 

Duveström 1 krv 2 2 nej 14,93 0,00 14,93 0,09 0,00 0,09 11,38 

Duveström 2 spärrd. 1 1 ja 14,93 0,00 14,93 0,09 0,00 0,09 11,38 

Hornsö krv 2 2 nej 5,01 3,81 8,82 0,10 2,46 2,56 0,59 

Böta kvarn krv 2 2 nej 2,12 0,31 2,42 0,05 0,08 0,13 0,27 

Arbåga övr. 2 2 nej 4,08 0,00 4,08 0,12 0,00 0,12 1,68 

Uddevallshyltan 2 f.d. krv 2 2 nej 9,88 0,00 9,88 0,08 0,00 0,08 2,42 

Uddevallshyltan 2 f.d. krv 2 2 nej 9,88 0,00 9,88 0,08 0,00 0,08 2,42 

Högeström 1 krv 2 2 nej 4,85 0,00 4,85 0,15 0,00 0,15 0,49 

Högeström 2 krv 2 2 nej 4,85 0,00 4,85 0,15 0,00 0,15 0,49 

Knivingaryd krv 2 2 nej 1,30 0,00 1,30 0,02 0,00 0,02 0,27 

Sandslätt krv 2 2 nej 1,33 0,00 1,33 0,01 0,00 0,01 1,03 

Alsterbro nedre krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alsterbo övre krv 2 2 nej 0,00 0,83 0,83 0,00 0,57 0,57 0,62 

Uvafors krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kullafors krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Fröseke Nedre krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Fröseke Övre rgl.d. 2 2 nej 1,14 0,00 1,14 0,03 0,00 0,03 1,14/0 

Fagraskog krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rydefors krv 2 2 nej 0,87 0,00 0,87 0,05 0,00 0,05 0,87/0 

Söderfors spärrd. 2 2 nej 0,00 0,53 0,53 0,00 0,08 0,08 0,61 

Alstermo krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Råås sp.dam. 2 1 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Alsterfors 1 krv 2 2 nej 6,43 0,00 6,43 0,21 0,00 0,21 6,43/0 

Alsterfors 2 krv 2 2 nej 6,43 0,00 6,43 0,21 0,00 0,21 6,43/0 

Höneström 1 spärrd. 2 2 nej 10,63 1,56 12,19 0,45 0,00 0,45 1,90 

Höneström 2 spärrd. 2 2 nej 10,63 1,56 12,19 0,45 0,00 0,45 1,90 

Skahus krv 2 2 nej 0,21 0,00 0,21 0,01 0,00 0,01 0,02 

Sävsjöström nedre sp.dam. 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sävsjöström övre rgl.d. 2 2 nej 0,07 0,58 0,65 0,00 0,22 0,22 3,05 

Östraby rgl.d. 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Möckeln rgl.d. 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Aboda kvarn krv 2 2 nej 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 3,04/0 

Gällaryd f.d. krv 0 0 nej 0,50 0,00 0,50 0,05 0,00 0,05 0,16 

Strömsfors nedre krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strömsfors övre f.d. krv 2 2 nej 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19/0 
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Grönskåra f.d. krv 2 1 nej 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2,28 

Björkshult f.d. krv 2 2 nej 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,27 

Furusjömåla krv 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Åkvarn övr. 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Björkå sp.dam. 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

Mada kvarn kvarn 2 2 nej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 

 

Utöver biotopkarterade sträckor finns även data från Vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas GIS-

analyser över potentiella strömvattenmiljöer. Underlaget bygger på en GIS-analys över vattendragssträckors 

lutning, där sträckor mellan 0,25–4 % lutning identifierats som potentiella strömvattenhabitat.  

Enligt tidigare analyser av bl.a. WSP kan det konstateras att detta underlag innehåller betydande osäkerheter, 

bl.a. då vattendragen bredd skattats utifrån schabloner. För små vattendrag bedöms bredden och därmed 

arealen potentiellt strömmande vatten kraftigt överskattad, i många fall med begränsad betydelse för 

miljöåtgärder för vattenkraften. Underlaget kan dock vara till stor nytta för att identifiera områden för 

biotopkartering i fält. 

3.5.2 Natura 2000, skyddade arter 

Alsterån och delar av Badebodaån och Trändeån (inga vattenkraftsanläggningar finns i Trändeån) berör 

Natura 2000 och därmed särskilda bevarandeområden som berör vattenmiljö och vattenkraft. Bevarandemål 

för områdena innebär att ingående miljöer och arter ska ha ett gynnsamt bevarandetillstånd.  

 

Figur 7. Lokalisering av natura 2000-områden (grönt) samt naturtyper som mer direkt berör vattenkraft; små vattendrag och 
Ävjestrandsjöar (blått). Kraftverk och dammar är markerade i kartan. För ytterligare information, se WSP webbkarta. 

 



 
 

27 
 

För Natura 2000 finns olika naturtyper definierade. I NAP med referenser anges ett antal högt prioriterade 

naturtyper. Av dessa förekommer följande naturtyper i eller anslutning till av vattenkraft berörda 

vattenområden i prövningsgrupperna Alsterån och Badebodaån: 

• Mindre vattendrag 3260 

• Svämlövskog 9750 

• Svämädellövskog 9760 

• Fuktängar 6410 

• Ävjestrandsjöar 3130 

• Myrsjöar 3160 

I nedanstående figur presenteras på ett översiktligt sätt lokalisering av förekommande utpekade naturtyper 

 

Figur 8. Tematisk karta med lokalisering av anläggningar och utpekade naturtyper, 

 

För dessa naturtyper kan förutsättningar för bevarande innebära att det är viktigt att bibehålla 

utbredningsområden för arter, betydelsefulla hydrologiska funktioner och att typiska arter ska förekomma i 

livskraftiga populationer. Länsstyrelsen i Kalmar har meddelat åtgärder måste vidtas för att säkerställa 

gynnsamt bevarandetillstånd för berörda naturtyper (se ovan) och vissa berörda arter; lax, nissöga, öring, 

stensimpa, hårklomossa, utter, bäcknejonöga, färna och elritsa (Persson & Nilsson, 2019). 



 

28 
 

Exakt vilka åtgärder som är viktigast och kostnadsmässigt och miljömässigt motiverade för olika arter beskrivs 

inte – men åtgärder rörande konnektivitet, förbättring av reproduktionsområden och en naturlig flödesregim 

nämns. 

Vad gäller några av ovanstående arter; t.ex. lax, öring och färna är förutsättningar för åtgärder mer kända – 

här handlar det om fiskvägar, restaurering och miljöanpassad tappning. Förutsättningar för åtgärder för övriga 

arter i avvägning mot vattenkraft behöver studeras närmare.  

Bevarandemålen för lax innebär utifrån skrivelser från Länsstyrelsen i Kalmar (Persson & Nilsson, 2019) att 

väl fungerande fiskvägar upp till åtminstone Hornsö behöver säkerställas. Restaurering av indämda och 

rensade sträckor behöver enligt samma källa också genomföras.  

Övriga åtgärder av betydelse för bevarandemålen och relaterade till vattenkraft är förbättrad konnektivitet. I 

vilken mån indämda strömsträckor, utloppskanaler och lokal hydrologisk påverkan behöver och kan åtgärdas, 

och vilken effekt detta har på bevarandemålen har inte preciserats av Länsstyrelsen. 

Graden av påverkan på natura 2000-bevarandemål har inte utretts och kan antas variera för olika arter. En 

viss andel av strömsträckorna är indämda och magasinen har till följd av regleringen en avvikande 

nivåfluktuation jämfört med oreglerade förhållanden. WSP har genom hydrologiska analyser tagit fram 

underlag för att identifiera potentiell påverkan utifrån påverkan på hydrologisk regim, varför vissa områden 

kan uteslutas, se nedan 

3.6 MILJÖKVALITETSNORMER OCH KLASSIFICERING AV EKOLOGISK 
STATUS 

Nedanstående sammanställningar har hämtats från VISS 2020-03-02. Dataunderlaget kommer från färdiga 

exporter i VISS från 2020-03-02. Data och bedömningar om klassningar etc avser förvaltningscykel tre. Under 

tiden för genomförandet av pilotprojektet har klassningarna i VISS ändrats ett flertal gånger, och det kan inte 

uteslutas att ändringar har gjort sedan 2020-03-02. 

I hela Alsteråns avrinningsområde (i vilket båda prövningsgrupperna Alsterån och Badebodaån ingår finns 56 

vattenförekomster). Av dessa är 17 klassificerade som sjöar och 39 klassificerade som vattendrag. Av 

vattendragen är 7 definierade som ”Preliminära vattenförekomster”. 

Den ekologiska statusen för vattenförekomsterna klassas generellt till måttlig status (ca 80 % av det totala 

antalet). 

 

Tabell 8. Sammanställning av klassning av ekologisk status för samtliga vattenförekomster i Alsteråns avrinningsområde. Uppgifterna 
avser förvaltningscykel 3 och har hämtats från VISS 2020-03-03. 

Klassificering av ekologisk status Vattendrag Sjöar Summa 

Hög 0 0 0 
God 4 3 7 

Måttlig 33 12 45 

Otillfredsställande 1 1 2 

Dålig 1 1 2 

Summa 39 17 56 

 

För nästan alla vattenförekomster med sämre än god status har fisk, morfologiska förändringar, 

hydromorfologi och kontinuitet [sic] angivits som motiv till bedömningen av ekologisk status. I många av 

motiveringstexterna för klassificering av ekologisk status, konnektivitet eller fisk nämns att vandringshinder en 

avgörande faktor för att god ekologisk status inte uppnås. 
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Parametern fisk har klassificerats för 50 av 56 vattenförekomster. 30 av bedömningarna (64 %) har 

genomförts utan mätdata på fisk, och ca 84 % har genomförts som en expertbedömning, där 

bedömningsgrunderna (beräkning av s.k. VIX-index utifrån provfiskedata) inte tillämpats (se Tabell 9). 

 

Tabell 9. Sammanställning av metod för bedömning av kvalitetsfaktorn fisk för vattenförekomster av typen sjöar eller vattendrag i 
Alsteråns avrinningsområde. Uppgifterna avser förvaltningscykel 3 och har hämtats från VISS 2020-03-03. 

Typ av bedömning Sjö Vdr Summa 

Annan expertbedömning 4 26 30 

Mätvärden - bedömningsgrund 7 2 9 

Mätvärden - expertbedömning 5 6 11 

Bedömning saknas 1 5 6 

Summa 17 39 56 

 

Övriga biologiska parametrar har klassificering inte genomförts för ett relativt stort antal vattenförekomster. 

För parametern bottenfauna har 21 % av vattenförekomsterna klassificerats (ca 12 % av sjöarna, 26 % av 

vattenförekomster av typen vattendrag). Ca 80 % saknar alltså klassificering. Övriga biologiska parametrar, 

såsom makrofyter, kiselalger, växtplankton har klassificerats för ett fåtal vattenförekomster. 

Som nämnts ovan har bedömningarna av vattenkraftens påverkan på biologiska parametrar (spec. fisk) i 

majoriteten av vattenförekomsterna inte kunnat verifierats med klassificering enligt bedömningsgrunderna. 

Konnektivitet har klassificerats för samtliga vattenförekomster utom två vattendragsförekomster. Klassningen 

skiljer sig mellan vattenförekomsterna, alla klasser utom Hög status är representerade. På vilket sätt de olika 

klassgränserna för konnektivitet har bedömts/beräknats framgår inte. Vissa sjöar med vandringshinder i in- 

eller utlopp har klassificerats på olika sätt.  

Det tycks inte finnas något beskrivet samband mellan status för t ex parametern fisk och förekomsten av 

vandringshinder i relation till bristande konnektivitet utifrån andel grunda vattenområden som påverkas 

(HVMFS 2019:25). Vilka arter som ska kunna vandra, eller saknas enligt referensförhållandena kommenteras 

inte, det är därför svårt att direkt kunna använda klassificeringen av parametern för att utvärdera i vilken grad 

förbättrad konnektivitet skulle leda till en förbättring av de biologiska parametrar som är styrande för ekologisk 

status.  

För parametrar av betydelse för att bedöma vattenkraftens påverkan konstateras att det finns stora luckor i 

statusklassificeringen. Detta gäller särskilt parametrar rörande hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.  

I nedanstående två tabeller sammanfattas klassificeringen för ett urval av de parametrar som har störst 

betydelse för att bedöma påverkan från vattenkraft i sjöar (Tabell 10) och vattendrag (Tabell 11). Underlag till 

tabellerna har hämtats från VISS 2020-03-03 och avser pågående förvaltningscykel (förvaltningscykel 3). 

Utifrån dessa tabeller kan följande utläsas: 

Hydrologisk regim i sjöar har inte klassats för någon vattenförekomst (0 %). Hydrologisk regim i vattendrag 

har klassats för en majoritet av vattenförekomsterna, men detta beror på att parametern Specifik flödeseffekt i 

vattendrag klassificerats för majoriteten av vattenförekomsterna (87 %). Övriga parametrar har klassats i låg 

grad eller inte alls. Volymsavvikelse i vattendrag och Avvikelse i flödets förändringstakt har klassats för 23 % 

av vattenförekomsterna, medan parametern Vattenståndets förändringstakt i vattendrag inte klassats i något 

fall. 



 

30 
 

Tabell 10. Sammanställning av klassning för ett urval av de mest relevanta parametrarna för vattenförekomster av typen sjöar för att 
bedöma påverkan från vattenkraft. Data avser förvaltningscykel 3 och är hämtade från VISS 2020-03-03. 

 

 

För morfologiskt tillstånd kan det vara betydligt svårare att etablera en koppling mellan status och 

regleringspåverkan. Klassningen av morfologiskt tillstånd för sjöar är hög eller god för alla vattenförekomster, 

medan klassningen är relativt jämt spridd (Dålig-Hög) för vattenförekomster av typen vattendrag. 

I de flesta fall får parametrarna relaterade till ”närområde…” och ”svämplan…” oproportionerligt stort 

genomslag, särskilt då dessa parametrar beräknats utifrån GIS-analyser av markanvändning (som i mycket 

låg grad kan kopplas till påverkan från vattenkraft). Övriga underparametrar som avser tex planform, 

strukturer och bottensubstrat har klassats i begränsad omfattning eller inte alls (se Tabell 10 och Tabell 11). 

Parametrarna Specifik flödeseffekt i vattendrag, Volymsavvikelse i vattendrag och Flödets förändringstakt har 

kontrollberäknats av WSP utifrån framtagna resultat av hydrologiska utredningar och en av WSP upprättad 

hydraulisk modell (1D-modell i HEC-RAS). Det finns stora avvikelser mellan klassningen och resultatet av 

WSP:s beräkning av klassningen enligt bedömningsgrunderna (HVMFS 2019:25). WSP rekommenderar 

starkt en översyn av klassningen av alla vattenförekomster avseende hydrologisk regim. 

 

Granskning av klassning av parametern Specifik flödeseffekt 

Mest utslagsgivande för klassning av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i Alsterån är parametern specifik 

flödeseffekt, som klassats för huvuddelen av vattenförekomsterna. Denna parameter har i många fall klassats 

till otillfredsställande eller dålig status (se Tabell 12 nedan).  

Detta har inneburit att kvalitetsfaktorn hydrologisk regim klassats till samma klass, eftersom den sämsta 

parametern avgör klassningen av kvalitetsfaktorn. Som tidigare nämnts har dock denna klassning inte 

genomförts utifrån föreskriven metod. Som metod för bedömning av specifik flödesenergi anges att 

”Dataunderlaget bygger på digitaliserade markavvattningsföretag, information från biotopkartering och analys 

av flygbilder och nationella höjddatabasen.”, vilket skiljer sig ifrån metodbeskrivningen i HVMFS 2013:19. 
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Boasjö Otill Otill Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Hjärtsjön Dål Dål God Hög Dål Otill Otill Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn Hög God Sakn Sakn Hög God

Lilla Sinnern Mått Mått Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn God Sakn Sakn Sakn God God

Hultbren Mått Mått Mått Hög God Dål Dål Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God God Sakn Sakn Hög God

Uvasjön God Sakn Sakn Sakn Sakn Dål Dål Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn Hög God Sakn Sakn Hög Hög

Tämmen Mått Mått Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Alstern God God God Hög Hög Otill Otill Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God God Sakn Sakn God Hög

Kiasjön God God God Hög God Dål Dål Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Hög Hög

Möckeln Mått Mått Mått God Hög Otill Otill Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God God Sakn Sakn Hög God

Hjärtsjön Mått Dål Dål Dål Hög God God Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God God Sakn Sakn Hög Hög

Möcklasjö Mått Okl Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn God Sakn Sakn Sakn God God

Store Hindsjön Mått God Sakn Sakn Sakn Mått Mått Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Hökasjön Mått Mått God Hög Mått Dål Dål Sakn Ej ang Sakn Sakn Sakn God God Sakn Sakn Hög God

Allgunnen Mått God Sakn Sakn Sakn Mått Mått Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Barnebosjön Mått God Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Hultsnäsesjön Mått Okl Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Stora Sinnern Mått Mått Sakn Sakn Sakn God God Sakn Oklass Sakn Sakn Sakn Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög

Antal klassade 17 14 7 7 7 17 17 0 0 0 0 0 17 8 0 0 17 17

Antal oklassade 0 3 10 10 10 0 0 17 17 17 17 17 0 9 17 17 0 0

Andel klassade 100% 82% 41% 41% 41% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 47% 0% 0% 100% 100%
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Tabell 11. Sammanställning av klassning för ett urval av de mest relevanta parametrarna för vattenförekomster av typen vattendrag för att 
bedöma påverkan från vattenkraft. Data avser förvaltningscykel 3 och är hämtade från VISS 2020-03-03. 

 

 

WSP har för de vattenförekomster som är helt eller delvis indämda för vattenkraftsändamål beräknat specifik 

flödeseffekt. Beräkningen bygger på analys av förändrad lutning och förändrad medelbredd utifrån en av WSP 

upprättad hydraulisk modell (1D-modell i HEC-RAS) vilken beskrivs mer i detalj under Bilaga Hydraulisk 

modell. 

15 vattenförekomster (vattendrag) i Alsterån och Badebodaån berörs av dämning av vattenkraftsdammar. 

Som framgår av Tabell 12 nedan är det stora skillnader mellan WSP:s analyser och den klassning för 

förvaltningscykel 3 som presenteras i VISS (2020-01-21).  

WSP har med hjälp av den hydrauliska modellen (se Bilaga Hydraulisk modell) kunnat beräkna både 

lutningen S och bredden b för samtliga vattenförekomster, både i nuläget och i ett referensförhållanden där 

dammarna är utrivna. Under arbetet med pilotprojektet har WSP upptäckt att det finns en alternativ tolkning av 

lutningen S som inte framgår av föreskrifterna, se Figur 9. Om beräkningar av specifik flödeseffekt sker med 

hjälp av denna inofficiella vägledning istället för strikt enligt föreskrifterna erhålls helt andra resultat för 4/15 

studerade vattenförekomster, se Tabell 12. 
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Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen Mått Mått Mått Otill Otill Sakn Otill Otill Okl Okl Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

Alsterån: Barnebosjön - Trändeån Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Dål Dål Hög Hög Sakn Mått Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål Hög Hög

Dammån Mått God Okl God God Sakn Hög Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög Sakn Sakn Sakn Sakn Hög God God

Alsterån: Allgunnen - Store Hindsjön Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Mått Mått Hög Hög Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög Hög

ALSTERÅN: Forsaån - Alstern Mått Mått Mått Dål Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God Hög

Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Mått Mått Mått Otill Otill Sakn Dål Otill Mått Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill Mått Otill

Älebäcken God God Okl God God Sakn Okl Okl Okl Okl Sakn Hög Okl Sakn Sakn Sakn Sakn Okl Hög Hög

Badebodaån: Allgunnen - Bjärssjön Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Otill Otill Okl Okl Sakn God Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill Hög Hög

ALSTERÅN: Alstern - Möckeln Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög God

Bäsebäck: Bjärssjön - Älebäcken Mått God Okl God God Sakn Dål Dål Okl Okl Sakn Mått Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål God God

ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Dål Dål Sakn Sakn Sakn Otill Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål Mått Mått

BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God Mått

BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren  Dål Otill Otill Dål Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

Trändeån: Lilla Sinnern - Stora Sinnern Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Okl Okl Okl Okl Sakn Hög Okl Sakn Sakn Sakn Sakn Okl Hög Hög

Forsaån Otill Otill Otill Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög God

Trändeån: Alsterån - Lilla Sinnern Mått Otill Otill Otill Otill Sakn Otill Otill Okl Okl Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill Mått Mått

Bäsebäck: Älebäcken - Boasjö Mått God Okl God God Sakn Dål Dål Okl Okl Sakn Mått Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål Hög Hög

HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög Hög

Alsterån: mynningen  Pataholmsviken - Rikebäcken Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Dål Okl Mått Dål Sakn God Okl Sakn Sakn Sakn Sakn Okl Hög Otill

Alsterån: Trändeån - Hultsnäsesjön Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Dål Dål Hög Hög Sakn Otill Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål God Mått

ALSTERÅN: Lillån - Forsaån  Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått God Hög

Lillån Mått Mått Mått Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått God God

Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Mått Mått Mått Otill Otill Sakn Hög Hög Hög Hög Sakn Hög Hög Sakn Sakn Sakn Sakn Hög Hög Hög

Trändeån: Stora Sinnern - källan Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Mått Mått Okl Okl Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått God God

Rikebäcken Mått Mått Okl Okl Okl Sakn Otill Otill Okl Okl Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill Mått Mått

Hökabäcken Mått God God Otill Otill Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

Bäck från Hultbren Mått Mått Okl Dål Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God Mått

Alsterån: Store Hindsjön - Uvasjön Mått Mått Okl Otill Otill Sakn Mått Mått God Mått Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög Hög

BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Mått Mått Okl Okl Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög Hög

Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen Mått Mått Mått Otill Otill Sakn Dål Otill Mått Dål Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Mått Mått Okl Otill Otill Sakn Otill Otill Hög Hög Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

Skälbrobäck Mått Mått Okl Mått Mått Sakn Dål Dål Okl Okl Sakn Otill Dål Sakn Sakn Sakn Sakn Dål Mått Otill

Snokabäcken Mått Sakn Sakn Dål Dål Sakn Hög Hög Sakn Sakn Sakn Hög Hög Sakn Sakn Sakn Sakn Hög Hög God

Marskogbäcken Mått Sakn Sakn Dål Dål Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög God

WA17055157 God Okl Okl Okl Okl Sakn Okl Okl Okl Okl Sakn Hög Okl Sakn Sakn Sakn Sakn Okl Hög Hög

Sågbäcken Mått Sakn Sakn Dål Dål Sakn God God Sakn Sakn Sakn Hög God Sakn Sakn Sakn Sakn God Hög Hög

Badebodaån Mått Sakn Sakn Dål Dål Sakn Otill Otill Sakn Sakn Sakn Mått Otill Sakn Sakn Sakn Sakn Otill God God

WA49722112 God Okl Okl Mått Mått Sakn Okl Okl Okl Okl Sakn God Okl Sakn Sakn Sakn Sakn Okl God God

Bäck från Juven God Sakn Sakn God God Sakn Mått Mått Sakn Sakn Sakn God Mått Sakn Sakn Sakn Sakn Mått Hög God

Antal klassade 39 32 10 37 39 0 35 34 9 9 0 39 34 0 0 0 0 39 39 39

Antal oklassade 0 7 29 2 0 39 4 5 30 30 39 0 5 39 39 39 39 0 0 0

Andel klassade 100% 82% 26% 95% 100% 0% 90% 87% 23% 23% 0% 100% 87% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
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Figur 9 Beräkningsexempel kring tolkning av föreskrifterna HVMFS 2013:19 ifrån Havs- och vattenmyndigheten daterat 2013-12-06. 
Bilden härstammar ifrån en powerpointpresentation med okänt ursprung. 

 

Av de 15 vattenförekomsterna är en oklassad (VISS, 2020-01-20). Vid en jämförelse av de 14 klassade 

vattenförekomsterna skiljer sig WSP:s bedömning från genomförd klassning för 12 av 14 (86 %) 

vattenförekomster om föreskrifterna följs strikt. WSP:s klassning innebär en högre klass för samtliga 12 

vattenförekomster (86 %) där klassningen skiljer sig åt om föreskrifterna följs strikt. 

Om den inofficiella vägledningen från HaV används skiljer sig WSP:s bedömning ifrån genomförd klassning 

för 10 av 14 vattenförekomster (71 %). Om den inofficiella vägledningen används innebär WSP:s bedömning 

en högre klass för 6 av de klassade vattenförekomsterna, samma klass för 4 av vattenförekomsterna och en 

lägre klass för 3 av vattenförekomsterna.  

Om istället dämd andel av vattenförekomsten användes som ett mått på avvikelsen i specifik flödeseffekt, 

med samma klassgränser som i föreskrifterna, skulle WSP göra samma bedömning som klassningen i VISS i 

4 av 14 fall. 

En iakttagelse i Tabell 5 är att ingen av de 14 klassade vattenförekomsterna har samma klass enligt samtliga 

fyra sätt att bedöma den specifika flödeseffekten. Ett av de intressantaste fallen i skilda bedömningar skulle 

kunna vara vattenförekomsten SE632295-152056 Barnebosjön – Trändeån, med inga kraftverk eller dammar 

på sträckan, som är klassad i VISS till dålig med avseende på specifik flödeseffekt i gällande 

förvaltningscykel, men som skulle klassas som hög med avseende på specifik flödeseffekt enligt de övriga tre 

föreslagna sätten att beräkna parametern. 

 

Tabell 12. Jämförelse mellan av WSP analyserad specifik flödeseffekt och uppgifter i VISS (förvaltningscykel 3) för 15 vattenförekomster 
med kraftverk och dammar. Vattenförekomster har beräknats utifrån detaljerade jämförelse analyser av modellsimuleringar med och utan 
dammar. 

Vattenförekomst 
(EU CD) 

Vattenförekomst 
(Namn VISS) 

Antal 
dammar 
(kraftverk) 

Ekologisk 
status (VISS 
2020-01-21) 

Status specifik 
flödeseffekt (VISS 
2020-01-21) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
strikt enligt 
föreskrifterna) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
enligt inofficiell 
vägledning från HaV) 

Dämd 
andel [%] 
WSP 

SE631843-
147777 Forsaån-Alstern 3 (1) Måttlig Otillfredsställande God (15 %) Måttlig (29 %) 55 

SE631514-
148450 Lillån-Forsaån 4 (2) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) Måttlig (16 %) 18 

SE631734-
149541 Uvasjön-Lillån 6 (5) Måttlig Dålig Hög (< 5 %) Måttlig (30 %) 23 

SE631273-
150247 

Hindsjön-
Uvasjön 1 (1) Måttlig Måttlig God (8 %) Dålig (78 %) 84 
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Vattenförekomst 
(EU CD) 

Vattenförekomst 
(Namn VISS) 

Antal 
dammar 
(kraftverk) 

Ekologisk 
status (VISS 
2020-01-21) 

Status specifik 
flödeseffekt (VISS 
2020-01-21) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
strikt enligt 
föreskrifterna) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
enligt inofficiell 
vägledning från HaV) 

Dämd 
andel [%] 
WSP 

SE631249-
151007 

Allgunnen-Store 
hindsjön 5 (5) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(46 %) 49 

SE631727-
151691 

Hultsnäsesjön – 
Allgunnen 2 (0) Måttlig Hög Hög (< 5 %) Måttlig (21 %) 7 

SE632302-
151947 

Trändeån - 
Hultsnäsesjön 1 (1) Måttlig Dålig God (10 %) Måttlig (22 %) 100 

SE632295-
152056 

Barnebosjön - 
Trändeån 0 (0) Måttlig Dålig Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

SE631940-
152245 

Hornsödammen 
- Barnebosjön 1 (1) Måttlig Otillfredsställande 

Otillfredsställande 
(37 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 15 

SE631910-
152809 

Tohagebäcken - 
Hornsödammen 4 (4) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 22 

SE631425-
153521 

Rikebäcken - 
Tohagebäcken 3 (2) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 32 

SE631146-
153805 

mynningen 
Pataholmsviken - 
Rikebäcken 0 (0) Måttlig Ej klassad Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

SE633140-
148439 

Kiasjön - Bäck 
från Hultbren 4 (1) Dålig Otillfredsställande Hög (< 5 %) God (11 %) 5 

SE632960-
150121 

Bäsebäck - 
Kiasjön 6 (2) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) God (14 %) 27 

 SE632474-
151117 

Allgunnen - 
Bjärssjön 0 (0) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

Antal och andel med annan klassning än i VISS 0 av 14 12 av 14 10 av 14 10 av 14 

 

Myndigheternas bedömningar av specifik flödeseffekt tillämpas på fler prövningsgrupper än Alsterån och 

Badebodaån. Det är troligt att det för stora delar av Sverige finns avvikelser i metod och resultat av 

statusklassning i likhet med Alsterån och Badebodaån. 

I en jämförelse mellan vilka vattenförekomster som skulle kunna pekas ut som preliminära KMV utifrån 

uppgifter i VISS jämfört med WSP:s analys strikt utifrån föreskrifterna HVFMS 2019:25 finns stora skillnader. 

Även med hjälp av den inofficiella vägledningen framgår att det finns stora skillnader. 

Utifrån uppgifter i VISS skulle 9 av 15 studerade vattenförekomster uppfylla kriterierna för preliminärt KMV 

enligt steg A1. Enligt WSP:s analys är det bara 4 vattenförekomster som uppfyller kriterierna enligt en analys 

strikt utifrån föreskrifterna. Om den inofficiella vägledningen från HaV används skulle 7 vattenförekomster 

uppfylla kriterierna för preliminärt KMV. Vilka vattenförekomster som kan definieras som preliminära KMV 

(steg A1) eller ej skiljer sig stort mellan klassningen i VISS och WSP:s bedömning. Endast i 3 av 9 fall gör 

WSP samma bedömning som klassningen i VISS enligt vilka vattenförekomster som skulle kunna uppfylla 

kriterierna för preliminärt KMV om föreskrifterna följs strikt. Om den inofficiella vägledningen från HaV 

används kring beräkning av specifik flödeseffekt gör WSP samma bedömning som VISS för 5 av 9 

vattenförekomster kring vilka som uppfyller kriterierna för preliminärt KMV. För mer information om hur KMV-

vägledning använts i detta uppdrag, se Bilaga om Utvärdering av förutsättningar för KMV och undantag. 

 
Granskning av klassning av Flödets förändringstakt och Volymsavvikelse 
I HVMFS 2019:25, bilaga 3 anges att ”Naturlig vattenföring beräknas genom rekonstruktion av oreglerade 

naturliga förhållanden för samma tidsperiod och upplösning som den reglerade vattenföringen.” WSP kan 

konstatera att klassningen av flödets förändringstakt i vattendrag och volymsavvikelse i vattendrag är ett 

utslag av att vattenmyndigheter jämför uppmätta timdata med modellerade dygnsvärden från S-HYPE.  

WSP har kunnat konstatera att S-HYPE har volymfel gentemot uppmätta flöden vid opåverkade mätstationer, 

även för s.k. stationskorrigerade data. Modellavvikelser redovisas öppet av SMHI, det är upp till användaren 

av data att ta hänsyn till angivna modellosäkerheter, men modellfelen inkluderas i parametervärden utifrån 

nuvarande tillämpningar.  
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I nedanstående figur (Figur 10) presenteras vid Hornsö uppmätta dygnsmedelvärden samt modellerad 

naturlig resp. stationskorrigerad vattenföring. Vid en jämförelse mellan stationskorrigerad vattenföring och 

uppmätta flöden vid Hornsö framgår att flödena från kraftverket i hög grad följer de naturliga flödena. 

 

 
Figur 10. Jämförande grafer av modellerad vattenföring (blå och röd kurva) och uppmätt vattenföring vid Hornsö kraftverk. Data från 
SMHI och Uniper Energy. 

 

Magasinet uppströms Hornsö är på ca 1 DE (dygnsenhet) och ingen korttidsreglering bedrivs. Det är således 

orimligt att regleringen vid Hornsö (utifrån det underlag som ligger till grund för statusklassificeringen inom 

förvaltningscykel 3), skulle kunna påverka vattenföringen i en grad som motsvarar över 100 % (beräknat till 

781 %) avvikelse för flödets förändringstakt vilket innebär dålig status och att vattensystemet uppströms 

Hornsö samtidigt skulle kunna ha hög status (Tabell 12). 

Den huvudsakliga reglervolymen finns i Alstern och magasin långt uppströms Hornsödammen. Orsaken till 

den orimliga klassificeringen av parametern har spårats till att uppmätta timdata har jämförts med 

modellerade dygnsdata. WSP har genom muntlig kontakt med beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i 

Kalmar fått verifierat att beräkningen grundar sig på en sådan jämförelse. I dagsläget torde det inte vara 

möjligt att kunna simulera naturliga, opåverkade flöden med en sådan noggrannhet att någon relevant 

jämförelse torde vara möjlig. Volymsavvikelse i Alsterån bedöms överlag av WSP till måttlig. I VISS angivna 

klassningar bygger troligen på beräkningar med bristfälliga data. I VISS har hela vattendraget nedströms 

Hornsö har klassats till dålig status; den övervägande delen av övriga avrinningsområdet har hög status. 

Data med högre tidsupplösning har stor inverkan på den hydromorfologiska parametern ”Flödets 

förändringstakt i vattendrag” men är försumbar för parametern ”Volymsavvikelse i vattendrag”. För Hornsö 

beräknas ”Flödets förändringstakt i vattendrag” till ca 781 % för data med 1-timmes upplösning respektive ca 

10 % med dygnsmedelvärden. Beroende på val av data ger detta alltså en skillnad i klassificering mellan god 

status (10 %) eller dålig status (781 %). WSP gör bedömningen att om timdata används för bedömning av 

flödets förändringstakt för hela vattenförekomster nedströms vattenkraftverk, kommer även rena 

strömkraftverk att få klassningen dålig status för hydrologisk regim, alltså samma klassning som kraftverk med 

omfattande korttidsreglering. I sådant fall kommer det bli svårt att särskilja var i vattensystemet den största 

påverkan finns.  

3.6.1 Referensförhållanden 

Referensförhållandena för artförekomst, fiskvandring och vattensystemens hydromorfologiska förhållanden är 

mycket ofullständigt beskriven och undersökt.  

Som tidigare beskrivits finns det minst 45 vandringshinder i form av dammar inom Alsteråns 

avrinningsområde. Dessa dammar orsakar både vandringshinder och minskande arealer av tidigare 
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strömmande vatten. I vilken grad dammar och vattenreglering påverkat artsammansättning och förekomst av 

arter utifrån referensförhållandena tycks inte vara utrett i förhållande till gränsvärden för ekologisk status. 

Utifrån vedertagna ekologisk principer torde det dock vara uppenbart att särskilt strömvattenberoende arter 

som t.ex. öring i delar av systemet försvunnit eller minskat till följd av bristande konnektivitet och påverkan på 

strömmande vatten. Alsterån bedöms i varierande grad inom vattensystemet ha en större andel 

lugnvattenarter än jämfört med referensförhållandena. Negativ påverkan till följd av försämrade ekologiska 

naturliga förutsättningar i både vattenmiljön och närområdet till följd av en förändrad transport av sediment, 

näringsämnen och möjligen påverkan på svämplan bedöms förekomma, även om denna påverkan inte kunnat 

kvantifieras. 

Någon sammanställning för vattensystemet, utöver myndigheternas klassificering av status för olika biologiska 

parametrar, där det går att utläsa vilka arter som idag saknas har inte återfunnits. I de nedre delarna av 

Alsterån går det dock att göra bedömningen att havsvandrande arter som havsvandrande sik, havsöring, lax 

och id inte reproducerar sig eller förekommer uppströms de nedre vandringshindren (vid vilka det i dag finns 

fiskvägar med bristfällig funktion). 

I vilken grad fisk och andra organismer historiskt har kunnat passera alla enskilda platser där dammarna 

ligger idag har inte kunnat beläggas. Under samverkansmötena har det också funnits oenighet om 

referensförhållandenas betydelse för miljöåtgärder, tex om fiskvägar bör byggas, eller anpassas till att vara 

artselektiva i det fall det ett vandringshinder med rimlig säkerhet kan sägas vara ett svårpasserbart eller 

definitivt naturligt hinder för fisk. 

Företrädare från en Länsstyrelse menar att det inte finns några belägg för att naturliga definitiva 

vandringshinder vid branta fall funnits pga. berggrundsförhållandena i regionen. Detta överensstämmer dock 

inte med uppmätta fallprofiler för vattendraget, som tydligt visar mycket branta partier av såväl botten- som 

vattenyta efter utrivning av dammar.  

En historisk utredning av referensförhållandena, liksom detaljerade inmätningar av fallprofil m.m., har 

diskuterats inom pilotprojektet, men företrädare från Länsstyrelsen har framfört att detta inte kan räcka som 

bevis i frågan om referensförhållandena. Istället har önskemål om en studie av historiskt eDNA i sediment 

framförts. Det finns dock en hel del osäkerheter runt metoden och förutsättningarna för en studie av detta. 

WSP har kontaktat nationell expertis på Centrum för Genetisk Identifiering (CGI) Naturhistoriska riksmuseet. 

CGI bedömer att eDNA-analyser i sediment i dagsläget är en ganska osäker metod eftersom det är svårt att 

få fram resultat, vilket innebär att resultaten ej blir särskilt tillförlitliga. Olika typer av substrat binder olika bra 

till DNA – här saknas även information, men man vet t.ex. att lera binder så pass bra till DNA att det blir 

omöjligt/svårt att extrahera från sedimentprovet. Detta verkar gälla globalt på forskningsfronten. CGI anser 

därför att man bör avvakta med att använda sediment-eDNA i nuläget.  

På några platser har referensförhållandena varit svåra att uppskatta. Hindren kan ha varit svåra att passera 

åtminstone för svagsimmande arter och individer. Fördjupade studier rekommenderas för åtminstone följande 

vandringshinder: 

Hornsö, Aboda kvarn, Strömsfors, Rydefors, Skahus, Fagraskog, Björkå, Uvafors, Mada Kvarn 

 

Några betydande naturliga fall, vid vilka det idag inte finns dammar har inte påträffats. Utifrån studerade 

underlagsdata från biotopkartering bedöms inga ytterligare naturliga svåra hinder av betydelse för beslut om 

åtgärder finnas än utöver platserna för dammar. Att känna till referensförhållandena har stor betydelse ifråga 

om genomförande av åtgärder utifrån försiktighetsprincipen. Det är rimligt att anta att man inte bör underlätta 

fiskpassage jämfört med referensförhållandena, då detta kan leda till onaturlig spridning av arter. Kunskap om 

referensförhållanden är också av stor betydelse för prioritering av åtgärder utifrån kostnader och påverkan på 

energiproduktion. Att bygga tex bygga fiskvägar på platser som inte tidigare kunnat passeras av fisk, eller 

som leder till områden som historiskt saknat större betydelse för fiskreproduktion innebär en låg kostnadsnytta 

och försämrade möjligheter att återskapa referensförhållandena på rätt plats. 
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Som tidigare nämnts har vattenregleringen medfört att delar av vattensystemet dämts upp, vilket inneburit 

förlust av tidigare strömmande vatten. WSP har simulerat utrivning av dammar med hjälp av en upprättad 

hydraulisk modell. Utifrån resultat av simulering av arealer strömmande vatten (>0,2 m/s) görs bedömningen 

att i storleksordningen 44 av 651 ha (ca 7 %) tidigare strömmande områden är indämda. Ca 4 ha strömmande 

områden finns i spillfåror.  

3.7 VATTENKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN OCH MÖJLIGA MILJÖÅTGÄRDER 

Reglering av vattendrag med dammar och vattenkraftverk medför påverkan på akvatiska ekosystem. Den 

kanske mest uppenbara påverkan är vandringshinder, förlust av reproduktionsområden på grund av 

indämningar och en förändrad hydrologi med ofta minskade vårfloder och högre vintervattenföring. Andra 

störningar, är bl.a. ökad dödlighet för fisk och andra akvatiska djur vid kraftverkspassager, påverkan på 

sedimentation och erosion, förändrad vattenkemi och vattentemperatur. Generellt uppvisar utbyggda 

vattendrag en artfattigare djur- och växtfauna och förlust av vissa miljöer, som tex grunda strömsträckor, 

svämplan med naturliga översvämningsperioder mm. 

Barriäreffekter av vandringshinder (försämrad konnektivitet) kan i viss grad motverkas genom att anlägga 

faunapassager förbi dammar och kraftverk. På så vis ges fisk och andra akvatiska organismer möjlighet att 

åtminstone delvis förflytta sig utmed vattendragen för att tex nå lek- eller uppväxtområden. Detta förutsätter 

givetvis att det finns lämpliga livsområden för de aktuella arterna upp- och nedströms ett vandringshinder. 

Saknas lämpliga livsområden, eller möjligheten att ev. återskapa lämpliga livsområden i ett aktuellt område 

blir miljövinsten av åtgärden liten, eller svår att kvantifiera. Begreppet ”ecological trap” används ibland då man 

tex tillgängliggör och lockar fisk till områden där det saknas förutsättningar och habitat som fisken kan 

tillgängliggöra sig, tex vid förlust av historiska reproduktionsområden på grund av indämning och lämningarna 

av gamla flottningsföretag. Att enbart bygga fiskvägar utan att kunna tillgängliggöra ekologiskt funktionella 

miljöer, för vilken syftet med en fiskväg avser, kan därför innebära en låg kostnadsnytta. 

Naturlig erosion och transport av sediment och organiskt material kan vara av mycket stor betydelse för 

akvatiska ekosystem. Dammar är ofta hinder för transport av näringsämnen och leksubstrat. Detta 

återspeglas bl.a. tydligt i spillfåror där det ofta råder brist på bl.a. lämpligt leksubstrat för laxartad fisk. 

Fiskvägar och faunapassager har dock sällan någon betydande funktion för att uppnå ursprunglig transport av 

sediment, organiskt material, frön mm i vattendragen i det fall omfattande dämning kvarstår uppströms. 

Vattenregleringens påverkan beror i hög grad på hur det reglerade flöden skiljer sig från det opåverkade 

naturtillståndet. En vattenföring med omvända hög- och lågflöden jämfört med det naturliga kan innebära stor 

påverkan på habitat och organismers behov utifrån deras livscykel under olika delar av året. Då 

regleringsmagasinen fylls upp under vår och sommarhalvåret, för att tömmas under vinterhalvåret, leder den 

ökade vattenföringen under vinterhalvåret till ökat energibehov för djurlivet i vattendragen under en naturligt 

stillsam period, som är viktig för att minska energiåtgången under vintern. Uteblivna vårfloder kan orsaka en 

betydande störning på både fauna och flora i både vatten och omgivande markområden, t ex svämskogar och 

strandängar. Effekterna kan vara komplexa och svåra att förutse, liksom effekterna av åtgärder för att minska 

störningarna.  

Korttidsreglering eller nolltappning innebär ofta en stor påverkan på det akvatiska ekosystemet i ett 

vattenområde. Mest uppenbart är ofta störningarna vid nolltappningar där delar av det ursprungliga 

vattendraget periodvis eller permanent torrläggs, eller flödesdynamiken växlar mellan stillastående djupt och 

starkt strömmande grunt vatten. I vissa fall kan all produktion av både fisk och annan fauna slås ut i det 

påverkade området.  

I många fall är torrfåror relativt lite påverkade av rensning, i andra fall är kan restaureringspotentialen vid 

första anblicken vara till synes vara god, det kan därför vara en entusiasmerande tanke att etablera viss 

vattenföring för att åstadkomma habitat för akvatiska organismer. Förutsättningarna för att åstadkomma 
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långsiktigt effektiva och robusta miljöåtgärder genom spilltappning i spillfåror är dock ofta begränsade, och i 

många fall föga kostnadseffektiva, särskilt i de fall torrfåran nyttjas som enda avbördningsväg vid höga flöden. 

Positiva effekter av passager förbi vandringshinder är inte givna utifrån mätbara effekter på t.ex. 

fiskreproduktion. Om habitaten som görs tillgängliga via passager redan är besatta med fisk, kan man inte per 

automatik förvänta sig någon större positiv effekt ur totalt produktionsperspektiv. Om passagemöjligheter 

medger att små isolerade delpopulationer kan interagera kan det oavsett ett uteblivet ökat produktionsnetto 

likväl innebära positiva effekter i form av tex bredare genetisk bas och ökad resiliens. 

Alsterån har en låg regleringsgrad, vilken inte medger att hålla vatten i den omfattning att i större omfattning 

påverka naturliga säsongsvariationer, och korttidsreglering bedrivs inte. Det finns dock ett relativt stort antal 

vandringshinder i form av kraftverk, regleringsdammar och andra typer av dammar; minst 45 dammar finns i 

vattensystemet, varav 5 st har fiskvägar, dock med en bristfällig funktion. Det relativt stora antalet dammar 

och kraftverk innebär att minst 44 av 651 ha (ca 7 %) tidigare strömsträckor försvunnit. Hur stor andel som är 

indämd i de olika dämningsområdena varierar dock stort. 

Utifrån genomförd klassificering av ekologisk status framstår att bristande konnektivitet, och i vissa fall 

indämning av strömsträckor och rensningar bedöms som kanske den huvudsakliga orsaken till 

miljökvalitetsnormerna idag inte bedöms uppfyllda i Alsterån och Badebodaån. 

3.8 PÅVERKAN PÅ NATURA 2000 OCH SKYDDADE ARTER 

Den nationella planen behandlar, utöver anpassningar för att uppnå miljökvalitetsnormer, till mycket stor del 

hur bevarandemålen enligt Natura 2000 och artskyddsbestämmelserna ska kunna efterlevas. 

Förklarande av kraftigt modifierade vatten eller undantag i form av mindre stränga krav får inte innebära risk 

att exempelvis bevarandemålen enligt Natura 2000-regelverket inte uppnås. För vattenförekomster som även 

utgör skyddade områden, såsom exempelvis Natura 2000 områden, ska vattenmyndigheten besluta 

miljökvalitetsnormer så att även de kvalitetskrav som följer av Natura 2000 lagstiftningen nås. Det vill säga 

även kravet på gynnsam bevarandestatus. Om en vattenförekomst omfattas av olika kvalitetskrav ska det 

strängaste kravet gälla enligt 4 kap 7 § vattenförvaltningsförordningen. 

Vattenkraftverk som ligger inom, eller påverkar ett Natura 2000-område som innefattar naturtyper som 

påverkas av vattenkraft innebär att påverkan på Natura 2000 och/eller arter skyddade enligt art- och 

habitatdirektivet behöver utredas inför omprövning. I kommande prövningar inom NAP kommer sannolikt ett 

stort antal anläggningar behöva prövas utifrån 7 kap MB utöver 11 kap MB.  

Prövning enligt 7 kap. MB sker lämpligen samordnat med omprövningen enligt 11 kap. Det behövs dock mer 

specifika utredningar om påverkan på värdena i Natura 2000-området, och det vore en fördel om detta utretts 

redan i samverkansprocessen.  

I förslaget till NAP anges att en översyn av bevarandeplaner och miljökvalitetsnormer bör initieras under 

samverkansprocessen, och en påverkansanalys genomförs av hur vattenkraften påverkar bevarandemål för 

respektive område. WSP konstaterar att kunskapsläget om ett flertal skyddade arters åtgärdsbehov är mycket 

ofullständigt. För vissa arter, såsom lax, är kunskapsläget relativt väldokumenterat, medan det för andra arter, 

t ex grön flodtrollslända eller krypfloka, tycks vara sämre undersökt vilken tolerans för påverkan som kan 

tillåtas. När det gäller många arter kommer det att finnas behov av mycket hög geografisk noggrannhet för 

beskrivning av förekomst i relation till vattenytor och svämplan för att kunna göra relevanta bedömningar av 

påverkan och åtgärdsbehov. 

I Alsterån ligger 12 kraftverk och ytterligare dammar inom, eller i direkt anslutning till, Natura 2000-områden. 

Förekomst av Natura 2000-områden och skyddade arter presenteras i bl.a. stycke 3.5.2 och 5.1. 
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3.9 BEFINTLIG MILJÖANPASSNING 

I Alsterån finns idag fiskvägar vid de längst nedströms belägna kraftverken och dammarna. Villkor för 

spilltappning i fiskvägar och spillfåror finns också. Samtliga fiskvägar bedöms ha en otillräcklig effektivitet, 

särskilt då reproduktionsområden för havsvandrande arter finns uppströms fiskvägarna (se mer utförlig 

beskrivning i stycke 5.4).  

Funktionen hos befintliga fiskvägar har tidigare studerats av Länsstyrelsernas fiskutredningsgrupp (Nilsson, 

2017). WSP delar bedömningarna i den tidigare studien att funktionen hos befintliga fiskvägar är bristfällig, 

men bedömer att effektiviteten vid även de nya fiskvägarna vid Blomsterström och Skälleryd sannolikt är 

betydligt lägre än enligt bedömningen av fiskutredningsgruppen. Vid Blomsterström mynnar t.ex. fiskvägen en 

lång bit nedanför hindret, och flödena från fiskvägen konkurrerar med såväl flöden från kraftverksutlopp och 

spillfåra (Figur 11). WSP har tagit fram förslag för ombyggnation och nya fiskvägar vid samtliga anläggningar, 

vilka bl.a. innebär möjliggörande av fiskvandring från både utloppskanal och spillfåra samt att flytta 

fiskvägarnas insteg närmare vandringshindren (idag mynnar de nya fiskvägarna långt nedströms kraftverken, 

vilket inte torde vara optimalt för anlockning av fisk). Ett exempel på en sådan lösning presenteras i bilagan 

om fiskväg vid Hornsö kraftverk. Förslag till fiskvägslösningar har levererats till verksamhetsutövarna och 

uppdragsgivaren Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB. 

I Alsterån sker enligt uppgift en frivillig minimitappning vid alla kraftverk. Det är dock oklart om detta spill sker 

genom spillfåror eller turbiner vid alla anläggningar. I Badebodaån har inga uppgifter om villkor för spill eller 

minimitappning, eller om detta görs på frivillig grund. Restaureringsåtgärder i vattendragssträckor har 

genomförts på flera sträckor i Alsterån. 

 

Figur 11. Befintlig fiskväg vid Blomsterström. Fiskvägen s insteg ligger långt från hindret, och anlockningen 

bedöms inte vara optimal med avseende på konkurrerande flöde från kraftverksutlopp och spillfåra. 

Spridningstillstånd enligt Lantmäteriets beslut i ärende LM2019/009345. Fotograf Dag Cederborg, WSP 

Sverige AB. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖÅTGÄRDER OCH 
PRIORITERINGAR 

4.1 METODER OCH ARBETSGÅNG 

Efter en längre tids diskussioner och värdering av flera olika metoder för prioritering av miljöåtgärder inom 

pilotprojektet beslutades att metod för kvantifiering av åtgärdsnytta och prioritering av åtgärder skulle utgå från 

den metod som tagits fram i ett utvecklingsprojekt; ”PRIO-KLIV”. Detta utvecklingsprojekt har genomförts 

inom ramarna för programmet Kraft och liv i vatten (KLIV). Forskningsprogrammet bekostades av 

vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten och samordnas av Energiforsk. 

I KLIV:s programgrupp, som följer verksamheten, fanns även Vattenmyndigheterna representerade. Motivet 

för att genomföra projektet PRIO-KLIV var att ta fram en arbetsgång för hur arbetet med att genomföra 

miljöåtgärder inom vattenkraften kan bedrivas.  

Forskningsprogrammet KLIV har resulterat i flera rapporter, varav främst rapporten från PRIO-KLIV 

”Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft” (Malm 

Renöfält, Widén, Jansson, & Degerman, 2017) har utgjort vägledning för arbetet med att identifiera och 

värdera åtgärder i pilotprojektet. PRIO-KLIV har bedömts som sannolikt den mest genomarbetade och allmänt 

accepterade kända vägledningen som bygger på vetenskapliga grunder, som är praktisk möjlig att tillämpa 

utifrån givna tidsramar. I nedanstående text benämns både projektet och slutrapporten som ”Priokliv”. 

Rapporten ger en översikt av olika möjliga miljöåtgärder i vattendrag påverkade av vattenkraft och hur dessa 

bidrar till att åtgärda resultaten från en analys av vilka ekosystem som försvunnit eller minskat i utbredning till 

följd av reglering, samt hur man kan prioritera mellan olika miljöåtgärder. 

Priokliv utgör ingen exakt modell, men beskriver bl.a. arbetsmetoder och viktiga miljöaspekter och 

påverkansfaktorer. Priokliv beskriver också att åtgärder i olika steg kan vara nödvändiga för att eftersökta 

resultat av olika åtgärder ska kunna uppnås. Priokliv omfattar såväl primära (konnektivitet, flödesanpassning), 

sekundära åtgärder (tex habitatrestaurering) som tertiära åtgärder (återintroduktion av arter, stödutsättningar 

av fisk etc). I arbetet har vi i Pilotprojektet avgränsat oss till åtgärder för konnektivitet och förbättring av 

flödesförhållanden.  

Ett arbetssätt där primära, sekundära och tertiära åtgärder identifieras och genomförs i rätt ordning för 

måluppfyllelse är viktigt. 

Exempel: 

Primära åtgärder: Miljöanpassad vattenreglering och fiskvägar 

Sekundära åtgärder: Restaurering av habitat, tex flottledsåterställning, biotopvård 

Tertiära åtgärder: Återintroduktion och eller stödutsättningar av missgynnade eller försvunna arter (tex fisk 

eller musslor) 

För att uppnå önskade effekter kan i vissa fall alla åtgärder krävas; exempelvis kanske åtgärdsnyttan blir 

begränsad av att enbart bygga fiskväg om habitaten uppströms är kraftigt rensade, eller om 

fiskpopulationerna inte kan återhämta sig naturligt utan stödutsättningar. 

I pilotprojektet Alsterån har enbart primära åtgärder såsom fiskvägar, miljöanpassad tappning och spill att 

studeras för respektive dämningsområde, damm och kraftverk 
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Priokliv går sammanfattningsvis ut på att identifiera och utreda bl.a. följande: 

• Grunder för prioritering (arter, naturvärden, bristhabitat) 

• Kartläggning av naturvärden, vattenhabitat och miljöpåverkan 

• Kartläggning av särskilt utpekade arter och naturmiljöer 

• Identifiera dämningsområden med högst naturvärden 

• Kartläggning av bristhabitat 

• Kvantifiera miljönytta med olika miljöåtgärder per dämningsområde, och utifrån ett systemtänk 

• Kartläggning av hydrauliska referensförhållanden före utbyggnad, jämfört med nu 

• Kartläggning av tekniska förutsättningar (hydrologiska/reglermässiga flaskhalsar, naturliga 

vandringshinder mm) 

• Kvantifiering av miljönytta per dämningsområde och hela vattensystemet med olika åtgärder 

• Kostnadsbedömning av åtgärder och energiförluster per dämningsområde och hela vattensystemet 

• Bedömning av kostnadsnytta 

• Presentera förslag på prioritering av åtgärder och möjlig metod för detta. 

 

Enligt Priokliv ska åtgärder i första hand riktas mot arter och miljöer med särskilt höga bevarandevärden samt 

arter och naturtyper särskilt negativt påverkade av vattenkraft. Miljönyttan kan kvantifieras utifrån absolut och 

relativ areal förbättrad eller återskapad yta av bristhabitat (tex strömmande vatten, svämplan mm) 

I Priokliv ges en lång rad exempel på åtgärder; fiskvägar, klunkning, anpassning av vägtrummor, minskad 

korttidsreglering, säsongsanpassade flöden mm. 

I Pilotprojektet har inte alla åtgärder studerats, utan avgränsats till ett urval av primära åtgärder. 

Nedanstående tabell (Tabell 13) är hämtad från Priokliv och är en beskrivning av de miljöåtgärder utöver 

fiskvägar (och i viss mån utrivning) som utgjort grund för WSP:s studie. 

 

Tabell 13. Ur rapporten Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft, (Malm 
Renöfält, Widén, Jansson, & Degerman, 2017) 

Basfunktion Definition Process som gynnas 

Nolltappningsrestriktion Lägsta tillåtna flöde genom turbin (minimitappning) Sedimentation, vattenhastighet, syresättning 

Spill i torrfåra eller 
omlöp 

Säsongsanpassat flöde som spills till omlöp eller 
torrfåra 

Konnektivitet, habitat 

Spill i fiskväg Vatten inklusive lockvatten till fiskväg under hela 
eller delar av året 

Konnektivitet 

Säsongsanpassade 
flöden 

Flödesvariationen i systemet efterliknar aspekter av 
naturlig flödesregim t.ex. perioder med höga och 
låga flöden 

Flöde, sedimentation (samtliga processer utom 
longitudinell konnektivitet, lateral 
konnektivitet i de fall flöde och vattenstånd 
följs åt) 

Vattenståndsanpassning Anpassning av vattenstånden över tid i ett 
dämningsområde mellan dämningsgräns och 
sänkningsgräns för att efterlikna naturlig 
vattenståndsvariation 

Etablering och överlevnad av strandvegetation 

Naturlig flödesregim Genom att systemet fråntas reglerförmåga 
återinförs naturliga flöden och vattnet rinner 
allteftersom i systemet utan lagringsförmåga 
(avreglering) 

Flöde, sedimentation (samtliga processer utom 
longitudinell konnektivitet, lateral 
konnektivitet i de fall flöde och vattenstånd 
följs åt) 
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De ovan beskrivna miljöåtgärderna har studerats för alla anläggningar och dämningsområden i Alsterån och 

Badebodaån. Kvantifiering av miljönytta och påverkan på reglering och energiproduktion har analyserats för 

såväl enskilda anläggningar som konsekvenser för hela systemet. 

Möjligheter och kostnader för utrivning har inte studerats (utom för två dammar), dock har uppgifter för att 

kvantifiera miljönyttan i form av differens i vattenareal, lutning, areal strömmande vatten) tagits fram 

Miljönyttan definieras med areal förbättrad eller tillgängliggjord areal bristhabitat. Högst prioritet är det om 

dessa arealer sammanfaller med naturlig förekomst av utpekade arter, möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormer och gynnsam bevarandestatus och/eller bevarandemål. 

5 GRUNDER FÖR PRIORITERING 

Det underlag som utifrån Priokliv bedöms primärt viktigast för prioritering är: 

• Miljövärden: artförekomst, förekomst av natura 2000, förekomst av bristhabitat och goda 

reproduktionsområden för strömvattenberoende vandrande arter upp- och nedströms 

vandringshinder,  

• Kvantitativ nytta med åtgärd: hur stor förbättring av arealer eller tillgängliggörande av bristhabitat kan 

uppnås för prioriterade arter 

• Förutsättningar: Tillgång till erforderlig vattenmängd, åtgärdseffekt (tex om tillräcklig 

passageeffektivitet är realistisk), förekomst av naturliga vandringshinder 

• Motstående samhällsintressen: Kostnader, påverkan på energiproduktion (även ev. påverkan på 

kulturmiljö, intressen av att bibehålla dämning mm) 

Följande arter, vilka förekommer i Alsterån utgör primär prioriteringsgrund avseende arter: 

flodnejonöga sjövandrande öring hårklomossa 

färna havsöring Skedvitmossa 

id lax Strandlummer 

ål Havsvandrande sik Utter 

stationär öring vimma Arter inom natura 2000-områden, tex 

bäcknejonöga och stensimpa 

 

Ett stort antal ytterligare arter beskrivs i referensmaterial till NAP, men har inte identifierats förekomma i 

studerade vattensystem. Skulle ytterligare information om förekomst av vissa arter (tex flodpärlmussla m.fl.) 

påverkar detta naturligtvis förutsättningarna (även om huvuddelen av alla anläggningar de facto omfattas av 

åtgärdsförslag enligt WSP:s förslag, se nedan). 

5.1 NATURVÄRDEN, ART- OCH HABITATDIREKTIVET OCH HYDRAULISKA 
FAKTORER 

Sammanställning av artförekomst har gjorts för hela vattensystemet. Genomgångna källor har varit 

provfiskedata för sjöar och vattendrag, intervju med Länsstyrelsen i Kalmar (mailuppgifter), litteraturuppgifter 

från Länsstyrelser (flera rapporter). På vissa delsträckor saknas bl.a. fiskuppgifter, men vissa antaganden har 

gjorts om att överallt annars förekommande arter (abborre, gädda, mört m.fl., finns åtminstone periodvis 

överallt). En sammanställning över fiskförekomst från olika källor har tagits fram för samtliga 

dämningsområden. I Tabell 14 presenteras en överblick över förekommande särskilt utpekade arter, och 

dessas bedömda eller dokumenterade förekomst i dämningsområdena. Det måste betonas att insamling av 
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artdata måste vara ett levande arbete, och det kan naturligtvis inte uteslutas att ytterligare förekomster kan 

noteras med ytterligare fördjupade studier eller ej tidigare noterat underlag.  

Det kan i nuläget ändå konstateras att förekomsten av Natura 2000-naturtyper och särskilt utpekade arter är 

koncentrerade till i huvudsak vattensystemets nedre delar, nedströms Knivingaryd, samt nedströms Aboda 

Kvarn. Förekomst av arter enligt artportalen rekommenderas principiellt att betrakta som overifierade, 

noggrannheten i observationer är varierande. 

Tabell 14. Insamlade uppgifter om naturtyper och utpekade arter. Siffran 1 innebär att förekomst är noterad i dämningsområdet. 
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Havet-Torsum 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1       10 1   1   

Torsum-Gunnarström   1  1 1  1    1       5 1      

Gunnarström-Skälleryd     1 1  1    1   1    5 1      
Skälleryd-
Blomsterström     1 1  1    1   1   1 6 1      

Blomsterstr-Duvestr     1 1  1    1   1    5 1      

Duveström-Hornsö     1 1  1    1   1    5 1      

Hornsö-Böta kvarn      1      1      1 3 1  1 1   

Böta kvarn-Arbåga      1      1      1 3 1   1 1  
Arbåga-Uddevallshyttan      1      1      1 3 1    1  
Uddevallsh-Högeström      1 1     1  1     4 1 1   1 1 

Högeström-Knivingaryd         1                         1 1           

Knivingaryd-Sandslätt      1      1       2       

Sandslätt-Alsterbro N      1      1   1 1  1 5       

Alsterbro N-Alsterbo Ö      1            1 2       

Alsterbo övre-Uvafors      1      1  1    1 4       

Uvafors-Kullafors      1             1       

Kullafors-Fröseke N      1             1       

Fröseke N-Fröseke Ö      1      1       2       

Fröseke Ö-Fagraskog      1             1       

Fagraskog-Rydefors      1             1       

Rydefors-Söderfors      1             1       

Söderfors-Alstermo      1             1    1   

Alstermo-Råås      1             1       

Råås-Alsterfors      1             1       

Alsterfors-Höneström      1             1       

Höneström-Skahus      1       1 1   1 1 5       

Skahus-Sävsjöström N      1            1 2       

Sävsjöstr N-Sävsjöst Ö      1             1       

Sävsjöström Ö-Östraby      1 1            2       

Östraby-Möckeln      1             1       

Möckeln      1             1       

Uddevallsh-Aboda       1 1     1  1     4 1 1   1 1 

Aboda kvarn-Gällaryd      1      1       2       

Gällaryd-Strömsfors N      1             1       

Strömsf N-Strmsf Ö      1             1       
Strömsfors övre-
Grönskåra      1      1       2       

Grönskåra-Björkshult      1             1       

Björkshult-Furusjömåla      1      1      1 3    1   

Furusjömåla-Åkvarn      1            1 2       

Åkvarn-Björkå      1             1       

Björkå-Mada kvarn      1            1 2       

Mada Kvarn         1                       1 2             
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I första hand föreslås prioritering av dämningsområdena nedströms Knivingaryd till följd av Natura 2000-

områden och flertalet prioriterade arter. Detta har inte uteslutit att andra åtgärder i systemet kan prioriteras 

relativt högt, då den ekologiska åtgärdsnyttan i förhållande till förbättrade habitat, förekomst av andra arter etc 

bedömts. 

Undersökningar av det europeiska ålbeståndets genetiska struktur visar att den europeiska ålen består av ett 

enda bestånd. Valet av vattendrag för åtgärder har i Sveriges ålförvaltningsplan har därför som utgångspunkt 

var störst effekt kan nås på utvandringen av blankål. Enligt den modellering av potentiell ålproduktion som 

Fiskeriverket gjorde var huvuddelen av lämpliga uppväxtområden i Alsterån belägna mer än 5 kraftverk 

uppströms mynningen vilket gjort att åtgärder för utvandring av ål i Alsterån inte har prioriterats. Sex 

vattenkraftsbolag tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten bedriver sedan 2011 ett program för ål med 

frivilliga åtgärder samt forsknings och utvecklingsprojekt. 

5.2 BRISTHABITAT 

Utifrån en påverkansanalys utifrån upprättad hydraulisk modell kan det konstateras att uppdämda arealer 

tidigare strömmande vatten är stor. Samtidigt kan det utifrån biotopkarteringsdata också konstateras att det 

finns varierande brist på reproduktionsområden för strömvattenlekande fisk (lax, öring, m.fl.).  

Åtgärder som kan tillgängliggöra och förbättra strömvattenmiljöer för utpekade arter har därför bedömts till 

högsta prioritet. I Alsterån är inte påverkan på flödena till följd av reglering särskilt stora. WSP har dock 

beräknat kostnader för vattenståndsanpassning och naturlig flödesregim i alla dämningsområden, liksom 

påverkan på produktion och hydrauliska effekter av att ta bort dammar. 

5.3 METOD FÖR BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSNYTTA MED FISKVÄGAR 

Som ett underlag för prioritering av kostnadsnytta med fiskvägar har ett tidigare utvecklat prioriteringsverktyg 

använts. Detta verktyg bygger på tidigare använda index för ett flertal vattensystem i Sverige (Cederborg, 

Stenqvist, Freitt, Molin, & Glimmersten, 2017).  

Prioriteringsverktyget bygger ursprungligen på en vidareutveckling av ett verktyg som bl.a. använts för 

prioritering i Gavleån i Gästrikland (Calles, Gustafsson, & Gullberg, 2015). Verktyget är indikativt och syftar 

främst till att identifiera potentiell relativ miljönytta med fiskvägar. Verktyget innehåller dock ingen funktion för 

att beräkna kumulativa effekter av fiskvägar eller effekt på populationsutveckling. För sådana analyser 

rekommenderas andra verktyg såsom populationsmodeller, se nedan. 

Ett index för konnektivitet av total areal strömmande vatten upp- och nedströms hindret har tagits fram med 

hjälp av verktyget. Kortfattat innebär indexet att en hög förekomst av högt prioriterade arter i kombination med 

potential till att tillgängliggöra relativt sett stora arealer vattendrag eller vattenyta får ett högt indexvärde (hög 

prioritering). Förekomst av särskilt hotade och vandringsbenägna fiskarter samt musslor som är beroende av 

dessa får ett stort genomslag i indexet, liksom både absolut och relativ storlek av arealer som kan 

tillgängliggöras för uppströmsvandrande fisk. Indexet tar hänsyn till den totala strömvattenarealen som kan 

sammanbindas. 

• Indexet viktar den relativa arealen uppströms ett vandringshinder i förhållande till vad som finns 

nedströms. 

• Exempelvis ger en stor andel strömmande vatten uppströms ett hinder i kombination med en stor 

totalareal (både upp- och nedströms) ett högt indexvärde. 

• En stor strömvattenareal nedströms hindret i förhållande till en liten areal uppströms hindret ger ett 

lägre indexvärde. 
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För att beräkna det relativa värdet av konnektivitet i relation till förekommande fiskarter, kostnader och 

produktionsförluster, används nedanstående beräkning: 

𝑃𝑓 = 𝐿𝑛 ((𝐴𝑆𝑢 + 𝐴𝑆𝑛) ∗
𝐴𝑆𝑢+𝑘

(𝐴𝑆𝑛+𝑘)
) ∗ 𝐹  

Där: 

Ln= Naturliga logaritmen 

Pf= Priorteringsindex fiskväg 

ASu= areal goda reproduktionsområden uppströms hindret, tex klass 2 och 3 uppväxtområden från biotopkartering 

ASn= areal reproduktionsområden vatten nedströms hindret, tex klass 2 och 3 uppväxtområden från biotopkartering 

k= korrektionsfaktor 0,001 (för att undvika beräkning med 0-värden) 

F=Fiskfaktor 

 

Förhållandet mellan arealer och längder vattensystem upp- och nedströms de studerade vandringshindren 

har i enskilda fall en mycket stor spridning, vilket ger extrema skillnader i index. Dessa stora skillnader 

bedöms inte alls motsvara skillnader i den ekologiska nyttan. Vi har därför valt att logtransformera (Ln) 

indexet, vilket gör ett extrema värden får en mindre betydelse för indexet. Vi har också valt att inkludera en 

korrektionsfaktor som satts till 0,001 ha i indexet. Detta görs för att undvika division med 0 då annars indexet 

blir oändligt högt i det fall det saknas arealer nedströms. Det är väl värt att betona att indexet inte ger ett linjärt 

värde, utan främst bör användas för att i nästa steg kategorisera miljönyttan i olika kategorier, tex låg, medel, 

hög eller liknande, se nedan. 

I vissa fall är underlaget om arealer strömmande vatten mycket bristfälligt. I sådant fall kan arealer 

strömmande vatten i ovanstående beräkning eventuellt ersättas med arealer strömmande vatten (från tex en 

hydraulisk modell, men man måste vara medveten om att detta innebär stora potentiella felkällor. För Alsterån 

och Badebodaån är underlaget från biotopkartering relativt heltäckande för huvudfåran och biflöden av 

betydelse varför dessa underlagsdata har använts. 

Indexet är främst anpassat för uppströmsvandring av fisk. I vissa fall (dock ej känt i Alsterån) förekommer 

även nedströmsvandring för reproduktion. I sådant fall kan en kompletterande beräkning med indexet göras, 

då formeln anpassas genom att ”byta plats” på areal upp- resp. nedströms där dessa divideras i formeln.  

Beräkningsverktyget har vissa brister som man måste vara medveten om, bl.a. övervärderas ibland områden 

med mycket små arealer nedströms, tex vid det övre av två närliggande vandringshinder. I dessa fall måste 

beräkningen av indexet göras utifrån arealer upp och nedströms båda hindren (i praktiken som ett enda 

vandringshinder). I verkligheten bör naturligtvis inga fiskvägar byggas vid enbart det översta av två 

intilliggande hinder. 

Som tidigare nämnts innehåller såväl detta som andra verktyg osäkerheter, och att direkt utgå från index kan 

vara olämpligt, man bör därför utifrån indexet kategorisera åtgärdsnyttan i olika klasser, på ett sätt som i 

högsta möjliga grad utgår från stora skillnader i indexvärden. Kompletterande analyser av högt prioriterade 

vandringshinder med tex populationsmodeller rekommenderas. 

Prioritering i denna utredning bygger i hög grad förekomst av skyddsvärda och hotade fisk- och musselarter 

med behov av vandring och tillgång till strömmande vatten. Av de arter som förekommer i Alsterån och för 

vilka åtgärder i form av fiskvägar, spilltappning och habitatförbättrande åtgärder är mest betydelsefulla har 

följande urval gjorts: 

• Flodnejonöga 

• Ål (naturligt uppvandrande). För ål föreslås dock att följa den nationella strategin och 

ålförvaltningsplanen. 
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• Id 

• Färna 

• Vimma 

• havsvandrande sik 

• Lax 

• Havsöring 

• Insjööring 

• Strömstationär öring 

För ål har enbart naturlig uppvandring inkluderats. Undersökningar av det europeiska ålbeståndets genetiska 

struktur visar att den europeiska ålen består av ett enda bestånd. Valet av vattendrag för åtgärder har i 

Sveriges ålförvaltningsplan har därför som utgångspunkt var störst effekt kan nås på utvandringen av blankål. 

Enligt den modellering av potentiell ålproduktion som Fiskeriverket gjorde var huvuddelen av lämpliga 

uppväxtområden i Alsterån belägna mer än 5 kraftverk uppströms mynningen vilket gjort att åtgärder för 

utvandring av ål i Alsterån inte har prioriterats. Sex vattenkraftsbolag tillsammans med Havs- och 

Vattenmyndigheten bedriver sedan 2011 ett program för ål med frivilliga åtgärder samt forsknings och 

utvecklingsprojekt. Samtliga av dessa arter bedöms gynnas av åtgärder som ger tillgång till 

strömvattenhabitat samt förbättrad konnektivitet. Andra strömvattengynnade arter kommer indirekt också 

gynnas av detta, vilka bedöms ha minskat till följd av kraftverksutbyggnaden. Andra utpekade arter såsom 

stensimpa förekommer spritt och allmänt i hela vattensystemet. I praktiken gynnas de också av fiskvägar och 

prioriteringen utifrån ovan urval av arter har i praktiken ingen relevans av beräkningens utslag mot riktade 

åtgärder mot dessa. 

Många övriga insjöarter har i hög grad gynnats av vattenkraftsutbyggnaden på bekostnad av ovan nämnda 

arter, varför dessa arter inte utgör grund för hög prioritering i detta uppdrag, även om många av dessa arter 

också har behov av konnektivitet. 

Förekommande fiskarter och musslor tilldelas en s.k. fiskfaktor utifrån deras hotstatus och behov av vandring. 

Denna fiskfaktor beräknas utifrån ett underlag hämtat från Calles, Gustafsson, & Gullberg, 2015 (Calles, 

Gustafsson, & Gullberg, 2015). 

Fiskfaktorn beräknas enligt följande: 

𝑭 = ∑𝑲𝒊 = ∑(𝑴𝒐𝒃 + 𝑽𝒄)𝟐  

Där: 

Mob (mobilitet) anger hur vandringsbenägen arten är och hur viktig vandringen är för artens livscykel  

VC (skyddsvärde) är ett värde på hur skyddsvärd en art är grundad på dess förekomst i olika former av officiella listor över hotade och 

skyddade arter 

 

Beräkningen av fiskfaktorn för urvalet av arter i Alsterån har beräknats enligt uppgifter i (Näslund, Degerman, 

Calles, & Wikström, 2013) enligt nedanstående tabeller (Tabell 15 och Tabell 16). 

 

Tabell 15. Indexberäkning av mobilitetsvärde (Mob) utifrån beskrivningar i Näslund et. al., 2013. 

Vandringsbenägenhet Mob 

Diadroma arter, d.v.s. anadroma och katadroma 3 

Potamodroma långvandrande arter 1,5 

Arter som vandrar mellan sötvatten och Östersjön 1 

Kontinuitetsbehov 1 

Minsta summa är 0, maximal summa är 5 Summa 0–5 
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Tabell 16. Indexberäkning för skyddsvärde grundat på svenska och internationella klassificeringar. 

Kriterier Klassificering Vc 

Svenska rödlistan Starkt eller akut hotad 2 

 Nära hotad eller sårbar 1 

Internationella rödlistan Starkt eller akut hotad 2 

 Nära hotad eller sårbar 1 

Behov enligt EU:s art- och habitatdirektiv Strikt skydd (Bilaga IV) 0,5 

 Skyddad livsmiljö (Bilaga II) 0,25 

 Särskilda förvaltningsåtgärder (Bilaga V) 0,25 

Maxpoäng  5 

 

En faktor – Ki, för urvalet arter i Alsterån har beräknats utifrån Skydds-(Vc) och mobilitetsindex (Mob) enligt 

formeln Ki= (Vc+Mob)2, se Tabell 17 nedan. 

Tabell 17. Beräknat prioritetsindex (Ki) för urvalet prioriterade arter i Alsterån 

Art Vc Mob Ki 

Flodnejonöga 0,25 5 27,6 

Europeisk ål 4 5 81 

Id 0 3,5 12,3 

Färna 0 2,5 6,3 

Vimma 1 3,5 20,3 

Älvsik 1,25 3,5 22,6 

Lax 0,5 5 30,3 

Havsöring 0 5 25 

Insjööring 0 4 16 

Strömstationär öring 0 3,5 12,25 

 

Den beräknade fiskfaktorn utifrån förekomsten av utvalda arter i Alsterån och Badebodaån presenteras per 

dämningsområde/vandringshinder i Tabell 18 nedan. Som ett lägsta värde för fiskfaktor har värdet för 

stationär öring (12,3) satts. Nedanstående tabell presenterar data om arealer uppväxtområde för laxartad fisk 

(klass 2 och 3, fiskfaktor, samt beräknat priorteringsindex. 

 

Tabell 18. Beräknat priorteringsindex för fiskvägar vid vandringshinder i Alsterån. Observera att vissa fiskvägar har grupperats i det fall 
två vandringshinder ligger mycket nära varandra. HF=huvudfåra, BF= Biflöden, US= uppströms, NS=nedströms 

Namn VH ID HF US 
 Uppv 
2+3 
Kvm 

BF US  
Uppv 
2+3 
Kvm 

Uppv US 
TOT 
 
Kvm 

HF NS  
Uppv 
2+3 
Kvm 

BF NS  
Uppv 
2+3 
Kvm 

Uppv NS  
TOT 
 
Kvm 

F urval 
 
Fisk- 
faktor 

Prioindex 

Torsum+Gunnarström 22609,43 0,00 22609,43 45842,42 0,00 45842,42 237,7 2477,99 

Torsum 1 4036,33 0,00 4036,33 41806,09 0,00 41806,09 237,7 1995,19 

Duveström 5 74629,22 0,00 74629,22 6560,74 0,00 6560,74 118,3 1624,28 

Blomst+Duve 
 

81189,96 0,00 81189,96 25431,84 0,00 25431,84 118,3 1506,25 

Gunnarström 2 18573,10 0,00 18573,10 4036,33 0,00 4036,33 124,6 1438,87 

Hornsö 6 50085,39 38130,48 88215,88 74629,22 0,00 74629,22 118,3 1438,84 

Skälleryd 3 18871,10 0,00 18871,10 18573,10 0,00 18573,10 118,3 1247,13 

Blomsterström 4 6560,74 0,00 6560,74 18871,10 0,00 18871,10 118,3 1074,58 

Alsterfors 24 32159,32 0,00 32159,32 0,00 0,00 0,00 12,3 340,28 

Uddevallshyltan 9 49404,99 0,00 49404,99 40765,69 0,00 40765,69 28,3 328,33 

Fröseke öv+ned+Kullafors 
 

11433,38 0,00 11433,38 0,00 0,00 0,00 12,3 314,83 

Rydefors 20 8719,31 0,00 8719,31 0,00 0,00 0,00 12,3 308,17 

Aboda kvarn 31 30427,12 0,00 30427,12 49404,99 0,00 49404,99 28,3 305,72 

Högeström 10 24242,52 0,00 24242,52 49404,99 0,00 49404,99 28,3 297,01 

Furusjömåla 37 23762,00 0,00 23762,00 1121,85 0,00 1121,85 12,3 162,05 

Höneström 25 53151,25 7819,11 60970,36 32159,32 0,00 32159,32 12,3 148,60 

Arbåga 8 40765,69 0,00 40765,69 21171,28 3073,28 24244,56 12,3 142,70 

Böta kvarn 7 21171,28 3073,28 24244,56 50085,39 38130,48 88215,88 12,3 127,17 
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Namn VH ID HF US 
 Uppv 
2+3 
Kvm 

BF US  
Uppv 
2+3 
Kvm 

Uppv US 
TOT 
 
Kvm 

HF NS  
Uppv 
2+3 
Kvm 

BF NS  
Uppv 
2+3 
Kvm 

Uppv NS  
TOT 
 
Kvm 

F urval 
 
Fisk- 
faktor 

Prioindex 

Sandslätt 12 13283,58 0,00 13283,58 12958,95 0,00 12958,95 12,3 125,46 

Sävsjöström öv+ned 
 

747,21 5782,77 6529,98 2139,94 0,00 2139,94 12,3 125,25 

Mada kvarn 40 7167,00 0,00 7167,00 3402,00 0,00 3402,00 12,3 123,13 

Knivingaryd 11 12958,95 0,00 12958,95 24242,52 0,00 24242,52 12,3 121,74 

Grönskåra 35 4221,32 0,00 4221,32 1853,92 0,00 1853,92 12,3 117,28 

Asterbro öv+ned 
 

0,00 8275,41 8275,41 13283,58 0,00 13283,58 12,3 116,92 

Söderfors 21 0,00 5309,74 5309,74 8719,31 0,00 8719,31 12,3 111,35 

Åkvarn+Björkå 
 

3402,00 0,00 3402,00 3402,00 0,00 3402,00 12,3 108,55 

Gällaryd 32 4974,67 0,00 4974,67 30427,12 0,00 30427,12 12,3 106,56 

Strömsfors öv+ned 
 

1853,92 0,00 1853,92 4974,67 0,00 4974,67 12,3 96,46 

Skahus 26 2139,94 0,00 2139,94 53151,25 7819,11 60970,36 12,3 94,75 

Björkshult 36 1121,85 0,00 1121,85 4221,32 0,00 4221,32 12,3 89,29 

Östraby 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,3 0,03 

Alsterbro nedre 13 0,00 0,00 0,00 13283,58 0,00 13283,58 12,3 0,01 

Uvafors 15 0,00 0,00 0,00 0,00 8275,41 8275,41 12,3 0,01 

Kullafors 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 0,01 

Fröseke Nedre 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 0,01 

Fagraskog 19 0,00 0,00 0,00 11433,38 0,00 11433,38 12,3 0,01 

Alstermo 22 0,00 0,00 0,00 0,00 5309,74 5309,74 12,3 0,01 

Råås 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 0,01 

Sävsjöström nedre 27 0,00 0,00 0,00 2139,94 0,00 2139,94 12,3 0,01 

Möckeln 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 0,01 

Strömsfors nedre 33 0,00 0,00 0,00 4974,67 0,00 4974,67 12,3 0,01 

Åkvarn 38 0,00 0,00 0,00 3402,00 0,00 3402,00 12,3 0,01 

Fröseke Övre 18 11433,38 0,00 11433,38 0,00 0,00 0,00 12,3 314,83 

Alsterbo övre 14 0,00 8275,41 8275,41 0,00 0,00 0,00 12,3 306,88 

Sävsjöström övre 28 747,21 5782,77 6529,98 0,00 0,00 0,00 12,3 301,06 

Björkå 39 3402,00 0,00 3402,00 0,00 0,00 0,00 12,3 285,02 

Strömsfors övre 34 1853,92 0,00 1853,92 0,00 0,00 0,00 12,3 270,08 

5.4 POPULATIONSMODELL HAVET-BÖTA KVARN 

WSP och SLU har genomfört olika beräkningar med en populationsmodell av ökningen av populationerna av 

lax och havsöring vid förbättring eller nybyggnation av fiskvägar på sträckan mellan Havet och Böta Kvarn. 

Syftet med studierna var att genom populationsmodellering bedöma i vilken grad en fiskväg vid Hornsö skulle 

kunna påverka populationsutvecklingen för lax och havsöring i Alsterån, och vilka ev. övriga åtgärder som 

detta skulle förutsätta. Ett annat syfte är att identifiera vid vilka anläggningar en förbättrad effektivitet vid 

fiskvandring är mest kostnadseffektiv. WSP:s och SLU:s rapporter om genomförda modellberäkningar 

redovisas i Bilaga 1 och 2. 

WSP genomförde en första studie utifrån bedömd nuvarande passageeffektivitet av länsstyrelsernas FUG-

grupp (Nilsson, 2017), samt utifrån två ytterligare scenarier med 90% effektivitet i befintliga fiskvägar, samt 

utrivning av de två nedersta vandringshindren. SLU genomförde därefter på uppdrag av WSP en 

kompletterande studie med flera ytterligare scenarier där såväl utrivning av ovan nämna vandringshinder samt 

byggnation av fiskväg vid Hornsö jämfördes med alternativ effektivitet i övriga fiskvägar (70 respektive 90 %). 

I den kompletterande studien av SLU gjordes en något lägre bedömning av fiskens fekunditet (antal ägg), 

samt beräkningar utifrån av effekter av konkurrens mellan arterna. SLU:s beräkningar. 

Hornsö kraftverk, det sjätte vandringshindret i Alsterån från havet räknat bedöms som antingen ett naturligt 

svårpasserbart hinder eller ett definitivt naturligt vandringshinder. Något underlag för att bedöma om hindret 

har varit ett definitivt hinder för alla arter (med undantag från ålyngel som kan klättra) har ännu inte tagits 

fram. En rimlig bedömning är dock att, i det fall fisk någonsin kunnat passera har det i så fall enbart handlat 

om starksimmande individer av lax och havsöring (och ålyngel) under gynnsamma flödesförhållanden.  
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Även om det skulle kunna bevisas att Hornsö varit passerbart för lax och havsöring måste man ta i beaktande 

att det finns fem ytterligare hinder med redan byggda fiskvägar nedströms. Åtminstone delvis till följd av att 

fiskvägarna (ev. alla) bedöms ha sådana brister saknas sannolikt idag förutsättningar för en reproducerande 

laxpopulation uppströms hindren. Att åstadkomma tillräckligt hög effektivitet för passage genom så många 

som sex fiskvägar (för att kostnadsnyttan med de högst uppströms belägna fiskvägarna ska vara relevant) 

bedöms generellt mycket svårt att realisera. En mycket viktig aspekt är att även om Hornsö historiskt kunnat 

passeras av lax och havsöring, är det långt ifrån självklart att den naturliga passageffektiviteten ens varit så 

hög som 70%. Detta måste tas i beaktande vid bedömning av resultaten av beräkningarna. 

Två av kraftverken, Skälleryd och Blomsterström, har moderna miljövillkor och omfattas därmed inte av 

kommande miljöprövning i enlighet med NAP (Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft).  

5.4.1 Modellverktyg 

Kjell Leonardsson, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU på institutionen för vilt, fiske och 

miljö i Umeå, har på uppdrag av Energiforsk utvecklat ett öppet modellverktyg benämnt FiMod. Verktyget 

finns i flera olika versioner. Vilken/vilka version(-er) som bör väljas för analys beror på förutsättningarna och 

vad man är intresserad av att prediktera. Modellverktyget utvecklas fortlöpande efter efterfrågan och behov.  

För att beräkna det förväntade antalet laxhonor vid lek när beståndet nått jämvikt (dvs då beståndet ökat till 

maximal medelnivå) i Alsterån har FiMod3.1a använts. Denna version är utvecklad för att kunna utvärdera 

den potentiella effekten av fiskvägar vid dammar eller kraftverk på havsvandrande fiskbestånd som initialt 

endast finns nedströms det nedersta vandringshindret.  

FiMod3.1a medger analyser som inkluderar flera kraftverk/passager samt delområden med lämpliga lek- och 

yngeluppväxtområden. Förväntat antal honor vid lek presenteras i ett nätverk med de olika delområdena. För 

att få en uppfattning om hur utfallet förhåller sig utifrån det definierade enskilda fallet, till en situation utan 

vandringshinder, anger analyserna även andelen av den maximala jämvikten (det maximala medelantalet 

individer).  

5.4.2 Slutsatser utifrån genomförda modellberäkningar 

Några av slutsatserna av populationsmodelleringen framgår nedan: 

Utifrån genomförda modellberäkningar bedöms utrivning eller mycket effektiva fiskvägar vid Torsrum och 

Gunnarström, samt förbättring av befintliga fiskvägar till minst 70 % effektivitet (vilket är realiserbart) vara det 

mest kostnadseffektiva alternativet. Utrivning av dammarna ger stor potentiell effekt på fiskpopulationerna, 

men innebär att hela eller större delen av elproduktionen vid Torsrum går förlorad. WSP bedömer att WSP:s 

förslag till fiskvägslösning vid Torsum och utrivning av Gunnarström utifrån nuvarande kunskapsläge (se 

bilaga om populationsmodell) kan utgöra ett förstahandsalternativ för åtgärder. 

Byggnation av effektiva fiskvägslösningar vid Torsrum bedöms kosta minst 7Mkr. Utrivning av Gunnarström 

bedöms kosta ca 1 Mkr. 

Byggnation av fiskväg vid Hornsö har ingen, eller en marginell effekt på beståndet trots långtgående åtgärder 

med tex utrivning av vandringshinder 

Det måste också betonas att referensförhållandena vid Hornsö inneburit åtminstone stora svårigheter för fisk 

att kunna passera. Detta innebär alltså en betydligt lägre naturlig passageeffektivitet än de studerade 

alternativen med 70 resp. 90% passageeffektivitet i fiskvägar.  

Det är inte klargjort om laxpopulationen i Alsterån tillhör en älvegen population, eller om de laxar som finns 

härrör från s.k. strayers från t.ex. Emån. Om man inte kan fastställa att laxarna i Alsterån är en älvegen unik 

population, kan åtgärder för att öka laxpopulationen jämfört med referensförhållandena ifrågasättas. Eftersom 

lax och havsöring konkurrerar kan det inte uteslutas att åtgärder för att öka laxpopulationen innebära att den 

unika havsöringspopulationen minskar/försvinner. 
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I nuläget domineras Alsterån till nästan 100 % av havsöring. Utöver fiskvägar krävs troligen omfattande 

insatser för att öka laxpopulationen i ån. Ett arbete som är både resurs- och tidskrävande, utan säkra 

garantier att lyckas. Ytterligare åtgärder för lax innebär, utöver restaurering och optimering av lekområden 

mm, även att det kan vara nödvändigt med utsättning av befruktad rom längre upp i ån. Idag är det säkert 

stora problem att få tag i rom (det finns ytterst få laxar i ån). Alternativet är att använda laxar från Emån – men 

detta kan vara kontroversiellt eftersom detta som nämnts ovan på sikt kan leda till att en unik havsöringsstam 

konkurreras ut av en introducerad laxstam. 

Om man väljer att inte genomföra några särskilda åtgärder för laxen kan det inte uteslutas att Alsterån i 

framtiden även fortsatt kommer att vara en havsöringså. Att enbart bygga effektiva fiskvägar utan ytterligare 

åtgärder för lax kan leda till en stor förbättring för havsöring och ett flertal andra arter, vilket bortsett från 

förutsättningarna för lax ändå är mycket högt prioriterade åtgärder. 

Ytterligare beskrivningar och resultat presenteras i Bilaga Populationsmodell Havet-Böta Kvarn. 

5.5 HYDRAULISK MODELL 

WSP har upprättat hydrauliska modeller för Alsterån och Badebodaån. Modellerna är endimensionella 

modeller i programvaran HEC-RAS. Modellen beskrivs i detalj i Bilaga Hydraulisk modell. Nedan listas resultat 

som tagits fram med hjälp av den hydrauliska modellen, antingen som direkta resultat eller med inspiration 

ifrån arbetet med den hydrauliska modellen. 

• Tänkbara parametrar för statusklassning som en hydraulisk modell kan kvantifiera på ett effektivt sätt 

har identifierats, bland annat vid genomförande av åtgärder enligt Priokliv samt åtgärder för att uppnå 

god status för olika MKN. 

• Representativa tvärsektioner i vattendraget har mätts in med GPS tillsammans med vattennivåer för 

att kunna kalibrera den hydrauliska modellen (för att denna ska vara så korrekt som möjligt) samt för 

att studera historisk passerbarhet. 

• Fallprofiler för nuläget samt i ett referensförhållande för att; 

o Utifrån vetenskapliga grunder kunna visa på effekter av utrivning av enskilda dammar. 

o Analysera historisk passerbarhet för fisk vid olika anläggningar. 

o Beräkna parametern specifik flödeseffekt i enlighet med förkrivna bedömningsgrunder 

(HVMFS 2019:25). 

• Beräknat arealer vattendrag, och arealer strömmande/starkt strömmande vatten för samtliga 

dämningsområden (40 st) både utifrån nuläget, och jämfört med referensförhållandena. Detta ger 

tillämpbara mått för att bedöma förutsättningar att nå fram till referensförhållanden så att god 

ekologisk status ska kunna uppnås. 

• Beräknat arealer strömmande vatten vid spill i samtliga torrfåror. Detta kan användas som nyckeltal 

för att värdera kostnadsnytta med spillet. Alternativet till att göra detta är provtappningar och 

flygfotografering, som är ett bra komplement, men som innebär ett större inslag av subjektivitet.  

• Beräknat MKN-parametern specifik flödeseffekt  

• Analyserat hydraulisk påverkan på Natura 2000 från respektive anläggning. Natura 2000-områdena 

har lyfts fram som högst prioriterade av Lst i Kalmar, och anges i NAP som av högsta prioritet. Det 

anges också att påverkansanalyser från vattenkraft ska göras av Länsstyrelserna inför kommande 

prövningar. Det underlag vi har tagit fram innebär att det finns förutsättningar att göra dessa analyser. 

5.6 FÖRSTUDIE AV FISKVÄGAR – RITNINGAR, BERÄKNING AV KOSTNADER 
SAMT PRODUKTIONSPÅVERKAN 

Ritningar, preciserade kostnadsbedömningar och huvudinriktning för genomförande vid anläggning av fiskväg 

har tagits fram och beskrivits för 44 vandringshinder. Detta underlag har kommunicerats och levererats till 

verksamhetsutövarna. Underlag är omfattande och innehåller ett stort antal planritningar, fotografier, längd- 
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och tvärsektioner samt olika kostnadsposter. Ett exempel: Hornsö kraftverk presenteras i en bilaga till denna 

rapport. 

Ett vanligt arbetssätt för att identifiera möjliga lösningar till fiskpassage är att initialt genomföra en förstudie. I 

förstudien identifieras potentiella lokaliseringar och tekniska genomförbara lösningar. Oftast studeras flera 

olika alternativ som sedan avvägs mot varandra, både avseende kostnader, kraftverksdrift och 

fiskvandringsfunktion. Detta underlag brukar många gånger också användas som underlag för samråd med 

myndigheter m.fl. inom ramen för en tillståndsprocess.    

WSP har i detta projekt gett ett initialt förslag på fiskväg. Det kan dock finnas flera alternativa lösningar vid 

varje anläggning. På grund av projektets syfte och omfattning har det inte varit möjligt att genomföra en 

komplett förstudie för varje anläggning där flera fiskvägsförslag studerats. De förslag som WSP angivit i den 

här studien är en lösning som bedömts som realiserbar och som även bedöms kunna accepteras i en 

kommande omprövningsprocess, med hög grad av anpassningar utifrån vägledningar (bla HaV’s rapport, 

DWG, och erfarenheter från ett flertal miljöprövningar).  

Samtliga vandringshinder har besökts på plats. Utifrån platsbesök har förslag till fiskvägar upprättas i CAD.  

Dragning av fiskvägar har utgått från platsbesök, fotodokumentation (bla flygbilder) och upprättade 

terrängmodeller utifrån flygscannade höjddata. Volymer av schakt, kostnader för fångdammar, 

väganslutningar mm har beräknats. Kostnadsposterhar beräknats utifrån entreprenadschabloner. 

Kostnaderna har för respektive anläggning angivits för följande poster för att ge så transparenta möjligheter 

för granskning och justeringar, se Tabell 19. 

 

Tabell 19. Exempel på kostnadsposter som redovisas för en anläggning. Samtliga kostnadsposter är inte aktuella för alla anläggningar 

Kostnadspost Kostnadspost Kostnadspost 

Totalt med oförutsett (x1,25)  Insteg Intag: låglutande galler 

Totalt  Naturlik fiskväg Intag: betonggjutning 

Projektering Injustering naturfåra Intag formsättning 

Inmätning Slitstrappa Intag gjutning 

Arbetsledning Slitstrappa formsättning Intag: stativ, lucka gångbrygga och räcken 

Etablering Slitstrappa gjutning Utsteg  

Fångdamm av morän/sprängsten Natursten i slitstrappa Utsteg - markarbete 

Spontfångdamm Markarbete slitstrappa Utsteg - form 

Enkel torrläggning  Stödmur Utsteg - btg och armering 

Anläggningsväg Vägbro Utsteg - ståldetaljer, stativ, lucka, gallerdurk 

Rivning och deponi Halvtrumma/Kulvertering Utsteg - tillfartsväg 

Bergsprängning Nedströmsavledare Anpassning av gallerrensare 

  Återställning av mark 

 

Byggtekniska bedömningar och ritningar har gjorts av vattenbyggnadsteknisk expertis, med praktisk 

erfarenhet av entrepenadarbete. WSP:s inriktning har varit att ta fram förslag på fiskvägar som i största 

möjliga mån kan betraktas som BAT (dock ej utrivning utom för två dammar). Den genomförda förstudie är på 

relativt översiktlig nivå, men detaljeringsgraden är ändock sådan att presenterade förslag bedöms som 

realiserbara och hänsyn har även tagits till byggtekniska utmaningar, höjddata mm för att därigenom erhålla 

uppgifter om erforderliga byggmoment, schaktvolymer mm. Bedömt erforderliga byggmoment och bedömd 

materialåtgång är också prissatta enligt á-priser från entreprenörer och erfarenheter av liknande arbeten. Det 

har även lagts till en post för oförutsedda kostnader 

Gällande bedömda kostnader har WSP utgått får priser vilka generellt betraktas som korrekta även i andra 

projekt där WSP arbetar tillsammans med entreprenörer och andra konsulter. Det kan naturligtvis inte 

uteslutas att dessa kostnader kan variera beroende på val av entreprenör, entreprenadform, avtalsformer mm. 

Mängder på material och schaktvolymer är främst beräknade utifrån lantmäteriets laserscannade 

terrängmodell, från fotografier och platsbesök. Där underlaget är knapphändigt, exempelvis bottendjupet vid 

intaget och de geotekniska förhållandena, är risken stor att uppskattningen avviker. Mer detaljerade data från 



 
 

51 
 

verksamhetsutövarna har efterfrågats och där kompletterande information och synpunkter lämnats har 

kostnadsuppskattningen och de givna förslagen anpassats därefter. 

Något som är svårt att bedöma i detta läge (inom ramen för denna förstudie) är t. ex. detaljer kring hur 

övergång mellan damm och fiskväg ska ske, hur intagen behöver byggas för att installera nya galler och vad 

dessa arbeten för med sig ytterligare, hur geotekniska förhållanden påverkar konstruktionen mm. När 

ovanstående och övriga detaljer studeras mer ingående kan svårigheter, möjligheter och kostnadsdrivande 

poster identifieras. Nya förslag till justeringar mm tas då också vanligen fram för att finna mer 

kostnadseffektiva lösningar för vissa delar. När arbetet sedan påbörjas finns emellertid alltid en risk att man 

kommer behöva hantera oförutsedda händelser 

Förslagen har kommunicerats med verksamhetsutövarna, vilka anlitat en konsult, Hushållningssällskapet, för 

second opinion, vilket dock gav liten vägledning för eventuella revideringar. Däremot innehöll granskningar 

från Uniper bra underlag för revideringar och justering av kostnadsposter och genomförandebeskrivning för ett 

stort antal anläggningar. Typ av fiskvägar och bedömda kostnader framgår i Tabell 20. 

Tabell 20. Beräknade kostnader för möjliga fiskvägslösningar. För två anläggningar har kostnader bedömts för utrivning, dessa anges 
inom parentes. Den totala kostnaden avser av WSP beräknade kostnader för ett huvudförslag. 

Anläggning Uppstr. 

fiskväg,  

Nedstr. 

fiskväg 

Kostnad  

fiskvägar [Mkr] 

01 Torsrum Naturliknande Lågl. galler+avled. 7,0 (1,4) 

02 Gunnarström Naturliknande - 2,6 (1,0) 

03 Skälleryd Naturliknande Avledare 3,4 

04 Blomsterström Naturliknande Lågl. galler+avled. 5,8 

05 Duveström Naturliknande Lågl. galler+avled. 8,4 

06 Hornsö Naturlikn.+slitstrappa Lågl. galler+avled. 14,9 

07 Böta kvarn Slitstrappa Lågl. galler+avled. 6,1 

08 Arbåga Naturliknande (upptr.) - 2,5 

09 Uddevallshyltan Naturliknande - 1,5 

10 Högeström Naturliknande Lågl. galler+avled. 6,3 

11 Knivingaryd  Naturliknande Lågl. galler+avled. 8,5 

11 Knivingaryd 2.1 Slitstrappa Lågl. galler+avled. 8,4 

12 Sandslätt Naturliknande Lågl. galler+avled. 6,1 

12 Sandslätt Hushållningss. Naturliknande Lågl. galler+avled. 7,3 

13 Alsterbro nedre Naturlikn.+slitstrappa Lågl. galler+avled. 5,6 

13 Alsterbro nedre Hushållningss. Naturliknande Lågl. galler+avled. 5,8 

14 Alsterbro övre Naturliknande Lågl. galler+avled. 4,3 

14 Alsterbro övre Hushållningss. Naturliknande Lågl. galler+avled. 4,6 

15 Uvafors Slitstrappa Lågl. galler+avled. 7,0 

16 Kullafors Slitstrappa Lågl. galler+avled. 3,8 

17 Fröseke nedre Naturliknande Lågl. galler+avled. 4,8 

18 Fröseke övre Naturliknande Lågl. galler+avled. 5,3 

19 Fagraskog Slitstrappa Lågl. galler+avled. 4,9 

20 Rydefors Slitstrappa Lågl. galler+avled. 6,1 

21 Söderfors Naturliknande - 1,8 

22 Alstermo Naturliknande Lågl. galler+avled. 5,1 

24 Alsterfors Naturliknande Lågl. galler+avled. 4,1 

25 Höneström Naturliknande - 2,6 

26 Skahus Slitstrappa Lågl. galler+avled. 6,4 

27 Sävsjö nedre Naturliknande - 2,5 

28 Sävsjö övre Naturliknande - 2,4 

29 Östraby Naturliknande - 1,8 

30 Möckeln Naturliknande - 2,4 

31 Aboda kvarn Slitstrappa Lågl. galler+avled. 4,7 

32 Gällaryd Naturliknande - 2,0 

33 Strömsfors nedre Naturliknande Lågl. galler+avled. 2,8 

34 Strömsfors övre Naturliknande - 2,2 

36 Björkshult Naturliknande - 2,3 

37 Furusjömåla Slitstrappa Lågl. galler+avled. 4,0 
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Anläggning Uppstr. 

fiskväg,  

Nedstr. 

fiskväg 

Kostnad  

fiskvägar [Mkr] 

37 Furusjömåla VU förslag Naturliknande Lågl. galler+avled. 3,8 

38 Åkvarn Naturliknande - 1,9 

40 Grönskåra Naturliknande - 0,1 

41 Östra Hjärtsjön Naturliknande - 0,4 

42 Sävsjön Naturliknande - 1,5 

43 Hovgårdssjön Naturliknande - 2,1 

44 Idesjön Naturliknande - 1,3 

45 Älgasjön Naturliknande - 1,3 

Summa (WSP förslag) 
  

171 

 

En jämförelse mellan WSP:s kostnadsberäkningar och kostnader för genomförda åtgärder vid Skälleryd och 

Blomsterström har gjorts. För jämförbara kostnadsposter för dessa anläggningar var överensstämmelsen 

mycket god. Genomförandebeskrivning och kostnadsbedömning för utrivning har enbart tagits fram för två 

anläggningar; Torsrum och Gunnarström. 

5.6.1 Beräkning av energiförluster till följd av fiskvägar 

WSP har för att kunna göra översiktliga bedömningar av produktionsförluster utgått från följande antaganden 

om spill i fiskvägar: 

Tabell 21. Antaget spill i fiskvägar 

Sträcka Fiskväg 15/4–15/11 Övrig tid Perioder med överskottsvatten 

Havet-Allgunnen Uppströms 800 300 1000 

Havet-Allgunnen Nedströms 200 100   

Allgunnen-Uvasjön Uppströms 500 200   

Allgunnen-Uvasjön Nedströms 200 100   

Uvasjön-Alstern Uppströms 200 100   

Uvasjön-Alstern Nedströms 50 50   

Badebodaån Uppströms 300 150   

Badebodaån Nedströms 100 100   

 

Dessa flöden måste naturligtvis justeras utifrån närmare studier och beräkningar, men har utgjort underlag för 

att i detta läge översiktligt dimensionera fiskvägar och beräkna produktionsförluster. Ett antal 

regleringsdammar i biflöden till Alsterån har så låga naturliga flöden att ovanstående flöden inte går att 

tillämpa utan det är i så fall mer lönsamt att släppa hela tillrinningen i fiskvägarna. Det finns dock stora 

incitament om att värna om möjligheten att kunna reglera flödena utifrån prognosticerade framtida flöden, se 

nedan. 

I nedanstående tabell (Tabell 22) presenteras beräknade produktionsförluster för respektive kraftverk, 

observera att det finns ett flertal dammar och anläggningar som ej är i drift, varför några produktionsförluster 

inte föreligger. Observera också att några anläggningar (Blomsterström, Duveström, Skälleryd och Torsum) 

redan idag spiller vatten i fiskvägar och naturfåra utifrån gällande villkor. Detta är medräknat i beräkningarna 

för produktionsförluster.  

Som framgår i Tabell 22 går det att bygga fiskvägar vid alla anläggningar, till en total produktionsförlust av 

strax över 7 %, utifrån beräkningar med ovanstående antaganden om flöden. Detta inkluderar även Hornsö, 

samt kostnader för spill i befintliga fiskvägar. Vid Hornsö rekommenderas dock ingen fiskväg, se ovan. 
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Tabell 22. Sammanställning av produktionspåverkan av fiskvägar i Alsterån och Badebodaån. I tabellen framgår även 
investeringskostnader, prioritetsindex. Notera att vissa data i skrivande stund revideras och, kontrollberäknas. 

Prövngr Anläggning Prod, MW % av 
prod 

PrioIndex  
fiskväg 

MKr Energi-
förlust 
MWh/år 

Egen 
förlust 
(%) 

Total 
förl. 
(%) 

Alsterån 01 Torsum 1 000 3,93% 1995,19 7,0 50,3 5,02% 0,20% 
Alsterån 02 Gunnarström 

 
0,00% 1438,87 2,6 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån Torsum+Gunnarström 1 000 3,93% 2477,99 9,6 50,3 5,02% 0,0 

Alsterån 03 Skälleryd 2 203 8,78% 1247,13 4,5 -158 -7,16% -
0,63% Alsterån 04 Blomsterström 945 3,71% 1074,58 5,8 -4 -0,42% -
0,02% Alsterån 05 Duveström 2865 11,26% 1624,28 8,4 48,5 1,69% 0,19% 

Alsterån Blomsterström+Duveströ
m 

3810 14,97% 1506,25 14,2 44,5 1,17% 0,18% 

Alsterån 06 Hornsö 8 217 32,30% 1438,84 14,9 590,1 7,18% 2,35% 

Alsterån 07 Böta kvarn 269 1,06% 127,17 6,1 27,4 10,18
% 

0,11% 

Alsterån 08 Arbåga 
 

0,00% 142,70 2,5 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 09 Uddevallshyltan 
 

0,00% 328,33 1,5 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 10 Högeström 621 2,44% 297,01 6,3 66,7 10,73
% 

0,27% 

Alsterån 11 Knivingaryd 1 031 4,05% 121,74 8,4 101,0 9,80% 0,40% 

Alsterån 12 Sandslätt 756 2,97% 125,46 6,1 92,6 12,24
% 

0,37% 

Alsterån 13 Alsterbro nedre 240 0,94% 0,01 5,6 26,2 10,89
% 

0,10% 

Alsterån 14 Alsterbro övre 202 0,79% 306,88 4,3 22,4 11,07
% 

0,09% 

Alsterån Alsterbro övre+nedre 442 1,74% 116,92 9,9 48,5 10,97
% 

0,19% 

Alsterån 15 Uvafors 983 3,86% 0,01 7,0 44,0 4,47% 0,18% 

Alsterån 16 Kullafors 176 0,69% 0,01 3,8 11,7 6,64% 0,05% 

Alsterån 17 Fröseke nedre 519 2,04% 0,01 4,8 31,1 6,00% 0,12% 

Alsterån 18 Fröseke övre 1 070 4,21% 314,83 4,5 62,9 5,88% 0,25% 

Alsterån Fröseke övre+nedre & 
Kullafors 

1 590 6,25% 314,83 9,3 94,0 5,92% 0,42% 

Alsterån 19 
Fagraskog/Skälvandeströ
m 

687 2,70% 0,01 4,9 40,6 5,91% 0,16% 

Alsterån 20 Rydefors 523 2,05% 308,17 6,1 35,1 6,71% 0,14% 

Alsterån 21 Söderfors 
 

0,00% 111,35 1,8 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 22 Alstermo 1 396 5,49% 0,01 5,1 140,8 10,08
% 

0,56% 

Alsterån 23 Råås 
 

0,00% 0,01 - 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 24 Alsterfors 284 1,12% 340,28 4,1 31,0 10,90
% 

0,12% 

Alsterån 25 Höneström 
 

0,00% 148,60 2,6 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 26 Skahus 406 1,60% 94,75 6,4 53,8 13,25
% 

0,21% 

Alsterån 27 Sävsjö nedre 
 

0,00% 0,01 2,5 0,0 0,00% 0,00% 

Alsterån 28 Sävsjö övre (Alstern)   301,06 2,4  Ej ber Ej ber 

Alsterån Sävsjöström övre+nedre   125,25 4,9  Ej ber Ej ber 

Alsterån 29 Östraby (Lilla sjön)   0,03 1,8  Ej ber Ej ber 

Alsterån 30 Möckeln   0,01 2,4  Ej ber Ej ber 

Alsterån 41 Östra Hjärtsjön  
  

0,4  Ej ber Ej ber 

Alsterån 42 Sävsjön  
  

1,5  Ej ber Ej ber 

Alsterån 43 Hovgårdssjön  
  

2,1  Ej ber Ej ber 

Alsterån 44 Idsjön  
  

1,3  Ej ber Ej ber 

Alsterån 45 Älgasjön  
  

1,3  Ej ber Ej ber 

Alsterån Summa 24 394 97,19% 11 887 162,9 
 

1 318  5,39% 

Badebodaån 31 Aboda Kvarn 459 1,80% 305,72 4,7 55,4 12,07
% 

0,22% 

Badebodaån 32 Gällaryd 
 

0,00% 106,56 2,0 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån 33 Strömsfors nedre 151 0,59% 0,01 2,8 21,9 14,57
% 

0,09% 

Badebodaån 34 Strömsfors övre 
 

0,00% 270,08 2,2 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån Strömsfors övre+nedre 151 0,59% 96,46 5,0 21,9 14,57
% 

0,09% 

Badebodaån 35 Grönskåra 
 

0,00% 117,28 0,1 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån 36 Björkshult 
 

0,00% 89,29 2,3 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån 37 Furusjömåla 95 0,37% 162,05 4,0 15,7 16,49
% 

0,06% 

Badebodaån 38 Åkvarn 
 

0,00% 0,01 1,9 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån 39 Björkå 
 

0,00% 285,02 ? 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån Åkvarn+Björkå 0 0,00% 108,55 ? 0,0 0,00% 0,00% 

Badebodaån 40 Mada Kvarn 
 

0,00% 123,13 ? 
 

0,00% 0,00% 

Badebodaån Summa 705 2,81% 1 459 12,1 93 
 

13,2% 

Båda Summa 25 099 
 

13 347 171 1 411 
 

5,62% 
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5.7 SPILL I NATUR-/SPILLFÅROR 

En hydraulisk 1-dimensionell modell över Alsteråns och Badebodaåns huvudfåror har upprättats och 

simuleringar av vattentäkt areal och areal strömmande vatten utifrån spill av MLQ har genomförts. Utifrån 

simuleringarna har uppgifter om strömmande vatten i spillfåror och magasin tagits fram. En jämförelse av 

såväl arealen i respektive fåra som den relativa andelen jämfört med strömmande vatten i samma 

dämningsområde vari fårorna mynnar har gjorts. Det är inte givet att just MLQ är det mest lämpliga flödet vid 

varje anläggning, mer detaljerade studier och avvägningar kan behöva göras i varje enskilt fall. Många 

kraftverk har en låg slukförmåga i förhållande till vattenflödena, varför det idag sker omfattande spill i fårorna 

under perioder på året, under resten av tiden sker enligt uppgift från Alsteråns kraftverksförening ett spill om 

MLQ på frivillig basis. I Tabell 23 presenteras data framtagna utifrån simuleringar med upprättade hydrauliska 

modeller. Som framgår i tabellen går det att spilla MLQ vid alla anläggningar, till en total produktionsförlust av 

omkring 9 %, utifrån beräkningar med ovanstående antaganden om flöden. 

Tabell 23. Sammanställning av produktionsförluster, arealer och relativ ökning av strömvattenmiljö vid respektive kraftverk och 
dämningsområde nedströms vid spill i fåror. 

Prövningsgrupp Anläggning Prod, MW Förbättrad 
areal  
[ha] >0,2 m/s 

Andel 
förbättrad  
areal (%) 

Energiförlust 
MWh/år 

Egen 
förlust 
(%) 

Total 
förlust  
(%) 

Alsterån 01 Torsum 1 000 1,04 0,23 72 7% 0,29% 

Alsterån 02 Gunnarström 
      

Alsterån Torsum+Gunnarström 1000 
     

Alsterån 03 Skälleryd 2203 0,07 0,02 -75 -3% -0,30% 

Alsterån 04 Blomsterström 945 0,17 0,04 27 3% 0,11% 

Alsterån 05 Duveström 2865 0,36 0,53 136 5% 0,54% 

Alsterån 06 Hornsö 8217 0,36 0,03 851 10% 3,39% 

Alsterån 07 Böta kvarn 269 0,29 0,04 27 10% 0,11% 

Alsterån 08 Arbåga 
      

Alsterån 09 Uddevallshyltan 
      

Alsterån 10 Högeström 621 0,03 0,01 60 10% 0,24% 

Alsterån 11 Knivingaryd 1031 0,28 0,38 85 8% 0,34% 

Alsterån 12 Sandslätt 756 0,26 1,61 73 10% 0,29% 

Alsterån 13 Alsterbro nedre 240 0,08 0,01 22 9% 0,09% 

Alsterån 14 Alsterbro övre 202 0,03 0,04 18 9% 0,07% 

Alsterån Alsterbro övre+nedre 442 
     

Alsterån 15 Uvafors 983 0,00 0,00 79 8% 0,32% 

Alsterån 16 Kullafors 176 0,13 0,00 17 10% 0,07% 

Alsterån 17 Fröseke nedre 519 0,07 0,24 48 9% 0,19% 

Alsterån 18 Fröseke övre 1070 0,20 6,25 100 9% 0,40% 

Alsterån 19 Skälvandeström 687 0,16 0,02 62 9% 0,25% 

Alsterån 20 Rydefors 523 0,02 0,01 48 9% 0,19% 

Alsterån 21 Söderfors 
      

Alsterån 22 Alstermo 1396 0,47 0,35 159 11% 0,63% 

Alsterån 23 Råås 
      

Alsterån 24 Alsterfors 284 0,03 0,02 32 11% 0,13% 

Alsterån 25 Höneström 
      

Alsterån 26 Skahus 406 0,00 0,00 31 8% 0,12% 

Alsterån 27 Sävsjö nedre 
      

Alsterån 28 Sävsjö övre (Alstern) 
      

Alsterån Sävsjöström övre+nedre 
      

Alsterån 29 Östraby (Lilla sjön) 
      

Alsterån 30 Möckeln 
      

Alsterån 41 Östra Hjärtsjön 
      

Alsterån 42 Sävsjön 
      

Alsterån 43 Hovgårdssjön 
      

Alsterån 44 Idsjön 
      

Alsterån 45 Älgasjön 
      

Alsterån Summa 24 394 4,04 9,83 1874 
 

7,7% 
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Prövningsgrupp Anläggning Prod, MW Förbättrad 
areal  
[ha] >0,2 m/s 

Andel 
förbättrad  
areal (%) 

Energiförlust 
MWh/år 

Egen 
förlust 
(%) 

Total 
förlust  
(%) 

Badebodaån 31 Aboda Kvarn 459 0,02 0,01 41 9% 0,16% 

Badebodaån 32 Gällaryd 
      

Badebodaån 33 Strömsfors nedre 151 0,03 0,01 12 8% 0,05% 

Badebodaån 34 Strömsfors övre 
      

Badebodaån Strömsfors övre+nedre 151 
     

Badebodaån 35 Grönskåra 
      

Badebodaån 36 Björkshult 
      

Badebodaån 37 Furusjömåla 95 0,01 0,01 7 8% 0,03% 

Badebodaån 38 Åkvarn 
      

Badebodaån 39 Björkå 
      

Badebodaån Åkvarn+Björkå 
      

Badebodaån 40 Mada Kvarn 
      

Badebodaån Summa 705 0,06 0,02 61 
 

0,2% 

Båda Summa 25 099 
  

1935 
 

7,7% 

 

6 VÄRDERING AV RELATIV KOSTNADSNYTTA MED 
FISKVÄGAR OCH SPILL I FÅROR 

För prioritering av fiskvägar förslås en jämförande analys av miljönytta jämfört med produktionspåverkan. 

Produktionsförlusterna har utifrån en sammanställning och sortering rangordnats i följande kategorier:  

1. Ingen produktionsförlust 

2. Låg produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms inom 0–25% av den totala sammanlagda 

förlusten 

3. Medel produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms inom 25–50% av den totala sammanlagda 

förlusten 

4. Hög produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms inom 50–75% av den totala sammanlagda 

förlusten 

5. Högst produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms inom 75–100% av den totala sammanlagda 

förlusten 

 

Miljönyttan med fiskväg har kategoriserats utifrån klassificering av priorteringsindex (se ovan) i följande 

kategorier: 

0. Obetydlig miljönytta: motsvarar de övre av två mycket närliggande anläggningar (dessa bör åtgärdas 

tillsammans med det nedre hindret), eller Strömsfors som är ett säkert definitivt vandringshinder. 

1. Låg miljönytta: Fiskvägar som sammanlagt ryms inom 0–25% av det totala sammanlagda indexvärdet 

2. Medel miljönytta: Fiskvägar som sammanlagt ryms inom 25–50% av det totala sammanlagda 

indexvärdet 

3. Hög miljönytta: Fiskvägar som sammanlagt ryms inom 50–75% av det totala sammanlagda 

indexvärdet 

4. Högst miljönytta: Fiskvägar som sammanlagt ryms inom 75–100% av det totala sammanlagda 

indexvärdet 

 

Fiskvägar inom natura 2000-området Mindre vattendrag har tilldelats som lägst hög klass. 
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För vissa fiskvägar har referensförhållandena varit svåra att uppskatta. Hindren kan ha varit svåra att passera 

åtminstone för svagsimmande arter och individer. Fördjupade studier rekommenderas för följande 

vandringshinder: 

Aboda kvarn, Rydefors, Skahus, Fagraskog, Björkå, Uvafors, Mada Kvarn 

Hornsö bedöms varit ett svårt vandringshinder och möjligen varit passerbart för lax, havsöring och ålyngel. 

Genomförd populationsmodellering för lax och havsöring visar på låg biologisk nytta med en fiskväg, även i 

sammanvägning med omfattande konnektivitetsförbättrande åtgärder nedströms. 

En klassificering av sammanvägs åtgärdsnytta utifrån produktionsförluster och teoretiskt värde med fiskväg 

har gjort genom en korsvis jämförelse enligt Tabell 24 nedan. I tabellen anges den procentuella 

produktionsförlusten för hela årsproduktionen i Alsterån och Badebodaån för alla anläggningar i respektive 

ruta.  

De minsta regleringsdammarna i biflödena innebär relativt stora kostnader fiskväg i relation till såväl 
åtgärdsnytta som möjligheter till spilltappning. Värdet med fiskvägar i relation till utrivning eller inga åtgärder 
alls är inte klargjort.  

 

Tabell 24. Kategorisering av åtgärdsnytta i jämförelse mellan kategorier för energiförluster och miljönytta med fiskväg. De minsta 
regleringsdammarna i biflöden bör utredas  

 Fiskvägsindex     

Energi Obetydligt Låg Medel Hög Högst 

Ingen 
 
Strömsfors Övre 

 
 
Åkvarn 
Björkå 

Arbåga (N2000) 
Söderfors 
Höneström 
Gällaryd 
Grönskåra 
Björkshult 
Mada Kvarn 
Åkvarn+Björkå 
Råås 

Uddevallshyttan (N2000) 
Gunnarström (N2000) 
Blomsterström (N2000) 
Skälleryd (N2000) 

  

Låg 
Strömsfors Ö+N 
Alsterbro Övre 

Östraby 
Sävsjö nedre  
Sävsjö Övre 
Möckeln 
Alsterbro Nedre 
Uvafors 
Kullafors 
Skälvandeström 
Strömsfors Nedre 

Sävsjöström Ö+N 
Rydefors 
Alsterfors 
Furusjömåla 
 

Böta kvarn (N2000) 
Duveström (N2000) 

  

Medel 
Fröseke Övre  
Fröseke Nedre 

  
Alsterbro Ö+N 
Sandslätt 
Skahus 

Aboda kvarn (N2000) 
Högeström (N2000) 
 

Torsrum  
 

Hög     
Fröseke Ö+N + Kullafors 
Alstermo 

Knivingaryd (N2000)   

Högst   Hornsö       
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Utifrån ovanstående korsvis genomförda kategorisering ges följande förslag på prioriteringsklasser av 

fiskvägar (Tabell 25):  

Tabell 25. Prioritetskategorier utifrån jämförande analys av miljöindex och produktionsförluster 

Kategori Beskrivning 

Nej Fiskvägar rekommenderas inte att byggas 

Låg Lägsta prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Medel Medel prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Hög Hög prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

  

 

Miljönytta med spill i torrfåror 

För att bedöma miljönyttan med spill i torrfåror har jämförelser av arealer genomförts utifrån liknande principer 

som för fiskvägar. För spillfårorna har inget index för arter som för fiskvägar använts, men spillfårornas 

absoluta areal, samt relativa areal i förhållande till vad som finns i dämningsområdet har bedömts.  

Observera att beräkningar av ytor och produktionsförluster har utgått från av WSP beräknade MLQ-flöden. I 

vissa enskilda fall har speciella beräkningar gjorts utifrån antaganden om varaktighet mm, vilket redovisas i en 

fördjupad beskrivning senare. Att spilla MLQ (eller tillrinningen) är ofta ett mycket högt flöde, men MLQ-

flödena i Alsterån är låga och utbyggnadsvattenföringen låg (idag spills generellt stora mängder vatten redan 

vid högflöden vid flertalet anläggningar. Den enskilda förlusten vid detta spill varierar dock, vid Hornsö innebär 

detta spill absolut störst påverkan på både den enskilda produktionen vid Hornsö och den sammanlagda 

produktionen för hela vattensystemet. 

Det måste också betonas att det mest optimala spillet i förhållande till produktionsförlust eller miljönytta inte 

behöver vara MLQ, man behöver genomföra fördjupade analyser och seriella simuleringar, ev. tillsammans 

med provtappning för att avgöra detta. Ett exempel är Hornsö, där det bedöms särskilt angeläget med en 

fördjupad studie om vilket (ytterligare) spill i torrfåran som är det mest optimala utifrån en avvägning av 

produktionspåverkan och ekologisk nytta. 

För prioritering av fiskvägar förslås en jämförande analys av miljönytta jämfört med produktionspåverkan. 

Produktionsförlusterna har utifrån en sammanställning och sortering rangordnats i följande kategorier:  

1. Låg produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms 0–25% av den totala sammanlagda förlusten 

2. Medel produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms 25–50% av den totala sammanlagda 

förlusten 

3. Hög produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms 50–75% av den totala sammanlagda 

förlusten 

4. Högst produktionsförlust: Förluster som sammanlagt ryms 75–100% av den totala sammanlagda 

förlusten 

Absolut areal 

Obetydlig: alla spillfåror som vid spill sammanlagt bidrar till förbättrad areal om ca 0% av den totala 

torrfårearealen 

Låg: alla spillfåror som vid spill sammanlagt bidrar till förbättrad areal mellan 1–10% av den totala 

torrfårearealen 

Medel: alla spillfåror som vid spill sammanlagt bidrar till förbättrad areal mellan 10–50% av den totala 

torrfårearealen 

Hög: alla spillfåror som vid spill sammanlagt bidrar till förbättrad areal mellan 50–75% av den totala 

torrfårearealen 
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Högst: alla spillfåror som vid spill sammanlagt bidrar till förbättrad areal mellan 75–100% av den totala 

torrfårearealen 

Relativ areal 

Obetydlig: enskilda spillfåror som vid spill bidrar till ca 0% av den totala arealen strömvatten inom 

dämningsområdet 

Låg: enskilda spillfåror som vid spill bidrar till 0–1% av den totala arealen strömvatten inom dämningsområdet 

Medel: enskilda spillfåror som vid spill bidrar till 1–10% av den totala arealen strömvatten inom 

dämningsområdet 

Hög: enskilda spillfåror som vid spill bidrar till 20–50%% av den totala arealen strömvatten inom 

dämningsområdet 

Högst: enskilda spillfåror som vid spill bidrar till 161–625% av den totala arealen strömvatten inom 

dämningsområdet 

Indelningen i ovanstående klasser bygger på en naturlig fördelning inom ovan listade intervall. 

En sammanviktning av klassificeringen av absolut och relativ areal har genomförts för att kategorisera 
miljönyttan, se Tabell 26.  I det fall det skiljer en klassgräns har den högsta valts, skiljer två klassgränser väljs 
mellanliggande klass. Hänsyn har tagits till förekomst av fiskarter och natura 2000. 
 

Tabell 26. Kategorisering av åtgärdsnytta i jämförelse mellan kategorier för energiförluster och miljönytta med spill i torrfåror. 
Understruken text illustrerar lokalisering inom Natura 2000 och/eller stor andel högt prioriterade arter. 

Energiförlust. Obetydligt Låg Medel Hög Högst 

Låg 0–25 
 
Skahus 

Högeström 
Alsterbro nedre 
Kullafors 
Rydefors 
Strömsfors nedre 
Furusjömåla 

Böta Kvarn 
Alsterbro övre 
Fröseke nedre 
Skälvandeström 
Alsterfors 

Blomsterström 
Skälleryd 

 

Medel 25–50  Uvafors Aboda Kvarn  

 
Fröseke övre 
Sandslätt 
Knivingaryd 
 

Torsum 

Hög 50–75      

 
Alstermo 
Duveström 
 

  

Högst 75–100       Hornsö   

 

Utifrån ovanstående korsvis analys ges följande förslag på prioriteringsklasser av spill i fåror (Tabell 27):  

Tabell 27. Prioritetskategorier utifrån jämförande analys av miljöindex och produktionsförluster 

Kategori Beskrivning 

Nej Spill har obetydlig miljönytta 

Låg Lägsta prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Medel Medel prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Hög Hög prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Högst Högsta prioritet i förhållande till miljövärde och produktionsförlust 

Spec. Fördjupad utredning av förutsättningar krävs 
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Observera att analyser genomförts utifrån rangordning av produktionsförluster vid spill av MLQ. Det kan inte 

uteslutas att väsentliga (eller t.o.m. större) positiva ekologiska effekter av ett lägre spill kan uppnås. 

Exempelvis är spill i fåran vid Hornsö en viktig åtgärd, men utifrån tillämpningen av prioriteringsverktygen får 

Hornsö en sammanviktad låg prioritet vid spill om MLQ. Ett lägre spill som är optimerat utifrån både 

ekologiska förutsättningar och påverkan på produktion och reglerförmåga rekommenderas att studeras i 

fördjupade studier. 

 

Syntes 

Om man skulle genomföra åtgärder som innebär anläggande av fiskvägar samt spill om MLQ i torrfåror vid 

samtliga anläggningar innebär detta kostnader för anläggande om över ca 170 Mkr (ett fåtal fiskvägar har 

ännu inte kostnadsuppskattats av olika anledningar). Produktionsförlusterna för spillet bedöms till ca 14 % av 

den totala produktionen. I denna bedömning ingår även Hornsö som har en stor enskild andel av den totala 

påverkan på produktionen. Observera att summan av spill i fiskväg och torrfåra tillsammans inte blir 

densamma som om båda enskilda åtgärderna summeras! Detta beror på flera orsaker, bl.a. att ett större totalt 

spill får ett större genomslag utifrån kraftverkens lägsta drivvattenföring och att fiskvägarna i vissa fall nyttjar 

spill i spillfåror, i vissa andra fall krävs separat vattenavledning till fiskvägen. Se  

 

Tabell 28. Sammanställning av prioritering utifrån WSP:s föreslagna metod, samt kostnader och produktionspåverkan av åtgärder utifrån 
gjorda antaganden. 

Anläggning Prioritering Fiskväg Spill i fåra 
Spill i fåra  
och fiskväg 

Namn Prio fiskväg Prio torrfåra 

Kostnad 
fiskväg 
Mkr 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

01 Torsum Hög Högst 7 50,3 0,2% 72,4 0,3% 146,7 0,6% 

02 Gunnarström Högst Saknas 2,6  0,0%    0,0% 

Torsum+Gunnarström Hög Högst 9,6 50,3 0,2%         

03 Skälleryd Högst Högst 3,4 -157,7 -0,6% -75,4 -0,3% 83,3 0,3% 

04 Blomsterström Högst Högst 5,8 -4,0 0,0% 26,9 0,1% 92,6 0,4% 

05 Duveström Hög Hög 8,4 48,5 0,2% 136,0 0,5% 339,4 1,4% 

06 Hornsö Nej Låg 14,9 590,1 2,4% 851,2 3,4% 1365,8 5,4% 

07 Böta kvarn Hög Hög 6,1 27,4 0,1% 26,9 0,1% 53,3 0,2% 

08 Arbåga Hög Saknas 2,5  0,0%    0 

09 Uddevallshyltan Högst Saknas 1,5  0,0%    0,0% 

10 Högeström Medel Medel 6,3 66,7 0,3% 59,5 0,2% 113,5 0,5% 

11 Knivingaryd Låg Hög 8,5 101,0 0,4% 85,4 0,3% 179,6 0,7% 

12 Sandslätt Låg Hög 6,1 92,6 0,4% 73,4 0,3% 92,6 0,4% 

13 Alsterbro nedre Låg Medel 5,6 26,2 0,1% 21,7 0,1% 45,3 0,2% 

14 Alsterbro övre Nej Hög 4,3 22,4 0,1% 18,4 0,1% 38,5 0,2% 

Alsterbro övre+nedre Låg Hög 9,9 48,5 0,2%         

15 Uvafors Låg Nej 7 44,0 0,2% 79,3 0,3% 118,3 0,5% 

16 Kullafors Låg Medel 3,8 11,7 0,0% 16,9 0,1% 25,6 0,1% 

17 Fröseke nedre Nej Hög 4,8 31,1 0,1% 48,4 0,2% 73,4 0,3% 

18 Fröseke övre Nej Hög 5,3 62,9 0,3% 100,0 0,4% 150,4 0,6% 

Fröseke övre+nedre+Kullafors Nej Hög 13,9 105,7 0,4%         

19 Skälvandeström Låg Hög 4,9 40,6 0,2% 62,1 0,2% 62,1 0,2% 

20 Rydefors Medel Medel 6,1 35,1 0,1% 47,9 0,2% 75,0 0,3% 

21 Söderfors Hög Saknas 1,8  0,0%    0 

22 Alstermo Nej Medel 5,1 140,8 0,6% 159,2 0,6% 159,2 0,6% 

23 Råås Hög Saknas 0  0,0%    0 

24 Alsterfors Medel Hög 4,1 31,0 0,1% 32,1 0,1% 58,3 0,2% 

25 Höneström Hög Saknas 2,6  0,0%    0 

26 Skahus Låg Låg 6,4 53,8 0,2% 31,3 0,1% 78,5 0,3% 

27 Sävsjö nedre Låg Saknas 2,5  0,0%     
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Anläggning Prioritering Fiskväg Spill i fåra 
Spill i fåra  
och fiskväg 

Namn Prio fiskväg Prio torrfåra 

Kostnad 
fiskväg 
Mkr 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

Prod.förl. 
MWh/år 

Tot. 
förl (%) 

28 Sävsjö övre (Alstern) Låg Saknas 2,4  0,0%     
Sävsjöström övre+nedre Medel Saknas 4,9   0,0%         

29 Östraby (Lilla sjön) Låg Saknas 1,8  0,0%     
30 Möckeln Låg Saknas 2,4  0,0%     

41 Östra Hjärtsjön Låg (ej klar) Saknas 0,4       
42 Sävsjön Låg (ej klar) Saknas 1,5       
43 Hovgårdssjön Låg (ej klar) Saknas 2,1       
44 Idsjön Låg (ej klar) Saknas 1,3       
45 Älgasjön Låg (ej klar) Saknas 1,3       

31 Aboda Kvarn Medel Låg 4,7 55,4 0,2% 41,2 0,2% 89,8 0,4% 

32 Gällaryd Hög Saknas 2,0  0,0%     

33 Strömsfors nedre Nej Medel 2,8 21,9 0,1% 12,4 0,0% 31,5 0,1% 

34 Strömsfors övre Nej Saknas 2,2  0,0%     
Strömsfors övre+nedre Nej Medel 5,0 21,9 0,1%         

35 Grönskåra Hög Saknas 0,1  0,0%     
36 Björkshult Hög Saknas 2,3  0,0%     

37 Furusjömåla Medel Medel 4,0 15,7 0,1% 7,5 0,0% 21,0 0,1% 

38 Åkvarn Medel Saknas 1,9  0,0%     
39 Björkå Medel Saknas ?  0,0%     
Åkvarn+Björkå Hög Saknas 1,9 0,0 0,0%         

40 Mada Kvarn Hög Saknas ?  0,0%     
 
 

Jämförelse av olika scenarier av åtgärder i olika prioritetsklasser 

I Tabell 29 framgår kostnader och påverkan på produktion utifrån genomförande av olika scenarier med 

byggnation av fiskvägar samt spill i fiskvägar och torrfåror 

Tabell 29. Sammanställning av kostnader för fiskvägar och produktionspåverkan vid byggnation av fiskvägar samt spill i fiskvägar och 
torrfåror utifrån olika åtgärdsscenarier. 

 
Fiskvägar Produktionsförlust för spill 

 Scenario Mkr MWh/år Andel av total produktion, % 

Scenario 1-Åtgärder av minst hög prioritet 48 1135 4,5% 

Scenario 2-Åtgärder av minst medelprioritet 85 1631 6,5% 

Scenario 3 - alla åtgärder som är minst låg prioritet 141 2726 10,9% 

Scenario 4 - alla åtgärder 171 3494 13,9% 

 

Som framgår av ovanstående tabell (Tabell 29) framgår att det är fullt möjligt att bygga fiskvägar och spilla 

vatten vid huvuddelen av de studerade dammarna/kraftverken utan att överskrida t.ex. det föreslagna 

riktvärdet på 11,7%- Kostnaderna för investering i fiskvägar (och ersättning av förlorad produktion) blir dock 

höga. Det är sannolikt att kostnaderna i ett antal fall kan skjuta i höjden till följd av oförutsedda orsaker, samt 

ytterligare tillkommande kostnader. I vissa fall är det idag inte klargjort i vilken grad vissa vandringshinder 

historiskt kunnat passeras av fisk. Observera att kostnaderna för två fiskvägar, Skahus (låg prioritet) och 

Aboda Kvarn (Medel prioritet) inte beräknats i skrivande stund. 

I nedanstående figurer presenteras förslagen till prioritering av fiskvägar respektive torrfåror. 
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Figur 12. Prioriteringsklasser för studerade fiskvägar 

 

Figur 13. Prioriteringsklasser för spill i torrfåror vid anläggningar med torrfåra. 

6.1 KOSTNADER 

Kostnader för anläggande av fiskvägar är ett viktigt underlag för att värdera om åtgärder är rimliga i 

förhållande till miljönyttan i förhållande till enskilda intressen. Stora investeringskostnader i förhållande till 

(relativt sätt) lägre miljövärden innebär mycket stora kostnader för återstående energiproduktion. Samtidigt blir 

kostnadsbördan för enskilda ägare stor, trots finansiering från fonden.  

Några kostnadsberäkningar och bedömning av byggtekniska förutsättningarför utrivning har hittills enbart 

genomförts för Torsrum och Gunnarström, men kostnader för fler anläggningar kan behövas tas fram inför 

kommande omprövningar, särskilt för anläggningar utan betydelse för energiproduktion. I nedanstående tabell 
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anges totalkostnad för byggnation av fiskvägar. Ett detaljerat underlag för kostnadsposter för varje fiskväg mm 

har tagits fram och levererats till berörda verksamhetsutövare och Vattenkraftens miljöfond Sverige AB, se 

ovan. 

Tabell 30. Sammanställning av beräknade kostnader för ett hittills framtaget huvudförslag, samt i några fall alternativa förslag. 
Kostnaderna avser enbart byggkostnader och projektering mm. Kostnaderna för utrivning anges inom parentes. I slutsumman är enbart 
kostnader bedömda av WSP inkluderade. 

Namn MKr Namn MKr Namn MKr 

01 Torsrum 7,0 (1,4) 14 Alsterbro övre Hushållningss. 4,6 32 Gällaryd 2 

02 Gunnarström 2,6 (1,0) 15 Uvafors 7 33 Strömsfors nedre 2,8 

03 Skälleryd 3,4 16 Kullafors 3,8 34 Strömsfors övre 2,2 

04 Blomsterström 5,8 17 Fröseke nedre 4,8 35 Grönskåra 0,1 

05 Duveström 8,4 18 Fröseke övre 4,5 36 Björkshult 2,3 

06 Hornsö 14,9 19 Fagraskog 4,9 37 Furusjömåla 4 

07 Böta kvarn 6,1 20 Rydefors 6,1 37 Furusjömåla VU förslag 3,8 

08 Arbåga 2,5 21 Söderfors 1,8 38 Åkvarn 1,9 

09 Uddevallshyltan 1,5 22 Alstermo 5,1 39 Björkå   

10 Högeström 6,3 24 Alsterfors 4,1 40 Mada kvarn   

11 Knivingaryd  8,5 25 Hönöström 2,6 41 Ö Hjärtasjön 0,4 

11 Knivingaryd 2.1 8,4 26 Skahus 6,4 42 Sävsjön 1,5 

12 Sandslätt 6,1 27 Sävsjö nedre 2,5 43 Hovgårdssjön 2,1 

12 Sandslätt Hushållningss. 7,3 28 Sävsjö övre 2,4 44 Idsjön 1,3 

13 Alsterbro nedre 5,6 29 Östraby 1,8 45 Älgasjön 1,3 

13 Alsterbro nedre Hushållningss. 5,8 30 Möckeln 2,4 Summa kostnad (WSP)(WSP) 170,6 

14 Alsterbro övre 4,3 31 Aboda kvarn 4,7 Summa antal (WSP) 
 

44 

 

7 ÅTGÄRDER FÖR MILJÖANPASSAD DRIFT OCH 
REGLERING 

Konsekvenserna av att förändra nuvarande reglering utifrån prognosticerade klimatförändringar kan innebära 

att stor restriktivitet rörande förändrade förutsättningar för reglering bör göras. Se stycke om 

klimatförändringar nedan. Underlagsdata och resultat presenteras med i Bilagor som bifogas till denna 

rapport: Hydraulisk modell, Hydrologisk utredning och Produktionsförluster 

7.1 NATURLIG FLÖDESREGIM 

Att genomföra åtgärder för att uppnå naturlig flödesregim innebär att magasineringen och regleringen av 

vatten ska efterlikna de naturliga flödena i ett vattendrag. För att kunna uppnå god hydromorfologisk status 

utifrån parametrarna Flödets förändringstakt och Volymsavvikelse kan maximalt 15 % avvikelse utifrån 

parametrarnas beräkningsgrunder tillåtas. Detta antas innebära att högst 7,5 % av reglervolymen kan 

utnyttjas i driften av kraftverken. Det går inte att uppnå god hydromorfologisk status i någon del av 

huvudfårorna utan att hela produktionen för i princip alla anläggningar påverkas. 

Att uppnå god hydromorfologisk status innebär en total produktionsförlust för både Badebodaån och Alsterån 

om ca 3 000 MWH per år, eller ca 12 % av den totala årsproduktionen. 

Att genomföra spill i fiskvägar eller torrfåror under lågflödessituationer, samtidigt som god hydrologisk regim 

ska kunna uppnås är svårt att genomföra. Att kunna förbättra parametern specifik flödeseffekt kräver 

utrivningar. 

  



 
 

63 
 

7.2 SÄSONGSANPASSADE FLÖDEN 

Säsongsanpassade flöden innebär att naturliga hög- och lågflödessituationer efterliknas.  

WSP bedömer utifrån genomförda hydrologiska studier att Alsteråns vattenföring idag redan innebär att 

flödesregimen uppnår det som betecknas som säsongsanpassade flöden. Både regleringsvolymer och 

regleringsgrad är så liten att detta inte har betydelse att kunna påverka naturliga årtidsfluktuationer i någon 

relevant omfattning. 

7.3 VATTENSTÅNDSANPASSNING 

Åtgärden vattenståndsanpassning innebär i princip att utifrån dämnings- och sänkningsgräns hålla lägre 

flöden sommartid jämfört med vintertid för att efterlikna naturliga nivåfluktuationer av betydelse för bla 

strandvegetation (tex vissa naturtyper/Natura 2000). 

WSP har beräknat påverkan på energiproduktionen för ett flertal dämningsområden utifrån ett exempel på 
antagande som innebär 3 månaders driftsstopp och 0,5 meters avsänkning av magasinen. Resultatet 
presenteras i Tabell 31 nedan. 
 
Något underlag för prioritering har inte tagits fram i detta läge, fördjupad kunskap om faktiska naturvärden och 
behov av anpassningar i förhållande till miljönytta finns inte tillgängligt i detta läge 
 

Tabell 31. Beräkning av energiförluster för vattenståndsanpassning för magasin i Alsterån och Badebodaån. 

Prövningsgrupp Anläggning Energiförlust 
MWh/år 

Egen förlust (%) Total 
förlust  
(%) 

Alsterån 01 Torsum 35,4 3,40 0,14 

Alsterån 02 Gunnarström 
   

Alsterån 03 Skälleryd 70,3 2,78 0,27 

Alsterån 04 Blomsterström 52,3 5,21 0,20 

Alsterån 05 Duveström 69,5 2,19 0,27 

Alsterån 06 Hornsö 87,5 1,08 0,34 

Alsterån 07 Böta kvarn 11,6 4,39 0,05 

Alsterån 08 Arbåga 
   

Alsterån 09 Uddevallshyltan 
   

Alsterån 10 Högeström 29,4 4,76 0,11 

Alsterån 11 Knivingaryd 34,7 3,40 0,14 

Alsterån 12 Sandslätt 24,9 3,33 0,10 

Alsterån 13 Alsterbro nedre 23,2 9,80 0,09 

Alsterån 14 Alsterbro övre 18,5 9,26 0,07 

Alsterån 15 Uvafors 31,1 3,21 0,12 

Alsterån 16 Kullafors 12,2 6,94 0,05 

Alsterån 17 Fröseke nedre 12,6 2,49 0,05 

Alsterån 18 Fröseke övre 26,7 2,53 0,10 

Alsterån Fröseke övre+nedre 
   

Alsterån 20 Rydefors 17,6 3,40 0,07 

Alsterån 21 Söderfors 
   

Alsterån 22 Alstermo 17,7 1,27 0,07 

Alsterån 23 Råås 
   

Alsterån 24 Alsterfors 18,1 6,41 0,07 

Alsterån 25 Höneström 
   

Alsterån 26 Skahus 11,3 2,82 0,04 

Alsterån 27 Sävsjö nedre 
   

Alsterån Summa 633,9 
 

0,03      

Badebodaån 31 Aboda Kvarn 17,8 3,88 0,07 

Badebodaån 32 Gällaryd 
   

Badebodaån 33 Strömsfors nedre 7,2 4,76 0,03 

Badebodaån 34 Strömsfors övre 
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Prövningsgrupp Anläggning Energiförlust 
MWh/år 

Egen förlust (%) Total 
förlust  
(%) 

Badebodaån 35 Grönskåra 
   

Badebodaån 36 Björkshult 
   

Badebodaån 37 Furusjömåla 5,3 5,56 0,02 

Badebodaån 38 Åkvarn 
   

Badebodaån 39 Björkå 
   

Badebodaån 40 Mada Kvarn 
   

Badebodaån Summa 30,2 
 

0,04 

Båda Summa 664,1 
 

2,54 

 

7.4 HYDRAULISK PÅVERKAN PÅ NATURA 2000-NATURTYPER 

Naturtypen mindre vattendrag Alsterån nedströms Knivingaryd-havet, samt Aboda Kvarn-Uddevallshyttan 

påverkas både av konnektivitet, indämning och onaturliga vattenståndsfluktuationer i delar av de mindre 

magasinen. 

För denna naturtyp bedöms inte avvikelser i vattenföringen avseende volymsavvikelse och flödets 

förändringstakt vara stort påverkade (bortsett från lokalt i spillfåror och nära kraftverken), det reglerade flödet 

avviker förvisso från det naturliga, men fluktuationerna är i praktiken relativt små. Avvikelserna på 

säsongsanpassade flöden är liten. Däremot är en del strömsträckor uppdämda (specifik flödeseffekt), den 

enda möjligheten att påverka detta är genom utrivning eller sänkning av dämningsgränser. Någon fullständig 

analys av hur långtgående åtgärder som krävs för att bevarandemålen för natura 2000 ska uppnås kan inte 

göras utan bättre kunskapsläge om de enskilda områdenas artsammansättning, lokalisering av ståndplatser 

för växter etc, men åtgärder bedöms utifrån nuvarande kunskapsläge vara högst prioriterade inom Alsteråns 

nedre del, inom eller i direkt anslutning till Natura 2000-områdena. Ävjestrandsjöar bedöms inte pga. av stora 

volymer i relation till regleringsgraden uppströms kunna påverkas av reglering och flöden på så sätt att mer än 

ytterst marginella avvikelser på sjöarnas naturliga svämplan finns. Ett undantag är dock Store Hindsjön 

uppströms Alsterbo övre, i vilken delar av ytan identifierats som tillhörande naturtypen Ävjestrandsjö. Någon 

dokumentation eller underbyggd bedömning av i vilken grad naturvärdena försämras eller påverkas av 

regleringen av sjöns yta har dock inte tagits fram. 

Vissa naturtyper är beroende av förekomst av naturliknande flödesfluktuationer, tex regelbunda 

översvämningar. Detta påverkas i mycket begränsad omfattning av befintlig reglering av vattenflödena. I det 

fall man vill åstadkomma naturliknande nivåfluktuationer kan tex vattenståndsanpassning göras. I praktiken är 

det ett fåtal områden i vattensystemet som potentiellt påverkas av dämningar nedströms, Detta är dock 

(förutom kraftproduktionsbehov) i potentiell konflikt med de situationer med extremt låga flöden som både 

förekommer idag och sannolikt ökar i frekvens och varaktighet i framtiden (se nedan). Utrivning av dammar 

(tex Söderfors, uppströms finns fuktängar) innebär en ökad, naturliknande fluktuation av vattennivåerna 

uppströms. Det bör dock nämnas att flödena (beroende på förutsättningar för reglering), efter utrivning kan bli 

så låga att en negativ påverkan på bevarandestatusen inte kan uteslutas i enskilda fall. Att minska 

reglerförmåga och volymen i magasinen innebär mindre möjligheter att kompensera för total torrläggning eller 

mycket låga flöden. 
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8 PROGNOSER OM FRAMTIDA KLIMAT OCH FLÖDEN 

8.1 BAKGRUND 

Jordens klimat håller på att förändras och långtgående hydrologiska effekter kan förväntas även i Sverige 

men skiljer sig markant mellan olika regioner och vattensystem (Sjökvist, o.a., 2015). Vattenkraftindustrin 

påverkas inom produktion (Gardelin, J, Carlsson, Lindström, & Bergström, 2002) (Thorsteinsson & Björnsson, 

2011) och produktionsplanering framförallt av förändringar i medelvattenföring och årstidsdynamik. Perioder 

med extrem tillring kommer att påverka dammsäkerheten (Andréasson, o.a., 2011) (Hallberg, o.a., 2014).  

Inom klimatforskningen används flera olika verktyg för att kvantifiera och värdera mänskliga utsläpp, 

aktiviteter och återkopplingsmekanismer. Historiska observationsdata används främst för att kvantifiera den 

integrerade effekten av redan utsläppta växthusgaser, medan numeriska beräkningsmodeller och scenarier 

för framtida utsläpp används för att beräkna framtida effekter. Klimatscenerier konstrueras utan politiska 

överväganden och täcker in en mängd olika framtidsscenarier, från extrema utsläppsminskningar och CO2-

lagring (CSS-teknik) till scenarier för fortsatt omfattande utsläpp. 

Något förenklat kan klimatförändringens takt och styrka knytas till de ackumulerade utsläppen av 

växthusgaser (IPCC, 2014). Politiska överenskommelser kommer vara viktiga instrument framöver, tex siktar 

Parisavtalet på att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under +2 oC. Avgörande för 

klimatets utveckling är dock de facto utsläpp av växthusgaser. Nationella åtaganden (vid tillfället för detta PM) 

snarare pekar på över 3 oC (WMO, 2019). För Sverige väntas större förändringar än det globala medelvärdet 

och mätdata indikerar ca dubbelt så stor förändring på årsbasis.  

Vattenresurshantering är generellt anpassad för historiska förhållanden både avseende fysiska strukturer 

såsom dammar och kraftverk samt inom administrativ styrning såsom tillstånd. Det förefaller otillfredsställande 

att definiera förutsättningar för framtida drift utifrån historiska data, om historiken inte förväntas vara 

representativ för framtiden.  

Vattentillgången och årstidsdynamiken i ett vattensystem är nära kopplat till temperatur och nederbörd, vilket 

är två grundläggande parametrar som traditionellt studerats ingående av klimatforskarsamhället. Inom riktade 

hydrologiska effektstudier studeras påverkan på snö (Hock, 2019) (Meredith, 2019) och vegetationsperioder. 

Detta möjliggör med detaljerade tolkningar av framtida hydrologisk regim.  

Hydrologi är en grundförutsättning men vattenkraftproduktion optimeras för fler ingångsvärden. Den unika 

reglerförmågan på alla tidsskalor gör samspelat med andra variabla energislag (VRE) viktigt vilket väntas 

förändra och öka vattenkraftens betydelse, både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Vattenkraftens roll i 

ett framtida, 100 % förnybart, energisystemet är i sig inte en klimatfråga men nära kopplat då utfasning av 

fossila energislag är fundamental del av arbetet med att minska storleken och takten av klimatförändringar. 

8.2 ALSTERÅN OCH BADEBODAÅN 

För aktuell tillämpning kring produktion och miljöanpassningar fokuserar nedanstående sammanfattning kring 

medel- och lågvattenföring. 

8.2.1 Nuvarande hydrologisk karaktäristik 

Alsterån har idag en tydlig årstidsdynamik med markant större tillrinning och vattenföring under vinterhalvåret 

än under sommarhalvåret. Systemets sjöar bidrar med magasineringsvolymer och jämnar ut flödet över året. 

Utjämningseffekten från sjöarna och magasinen bidrar till att fördröja avrinningen från vinterhalvåret, detta 

oavsett om det sker med eller utan aktiv reglering. Reglering bidrar typiskt till att öka fördröjningen eftersom 

det ur kraftproduktionssynpunkt är fördelaktigt att magasinera vatten då vattenföringen överstiger 



 

66 
 

utbyggnadsvattenföringen (sker vintertid). Sommartid är tillrinning begränsad och det förekommer att delar av 

vattendragen torkar ut.  

I Alsteråns nedre del ligger Getebro mätstation där kvalitetssäkrad vattenföringsmätning skett sedan år 1920. 

Insamlade data ger goda möjligheter att värdera flödeskarakteristik och klimatscenarier. Medelvattenföring 

(MQ) och medellågvattenföring (MLQ) från Getebro mätstation redovisas nedan Figur 14 och Figur 15). Den 

långsiktiga trenden för såväl lägsta vattenföring som för medelvattenföring är svagt avtagande. 

 

Figur 14. Årliga medelvattenföring i Alsterån vid Getebro år 1920–2019. 

 

Figur 15. Årliga lägsta vattenföring i Alsterån vid Getebro år 1920–2019. 

 

Medellågvattenföring (MLQ) är medelvärdet av varje års lägsta vattenföring. Det följer inte av definitionen, 

men vanligtvis underskrids MLQ ungefär vartannat år. För den senaste 30-årsperioden (1990–2019) 

redovisas förekomsten av tillfällen då MLQ underskridits (Figur 16). I medeltal underskrids MLQ under ca 40 

dagar per år, men mycket ojämnt fördelade mellan olika år. Perioder med flöden som är lägre än MLQ är 

således ofta betydligt längre när de inträffar, typiskt två till fyra månader. Stödtappning från uppströms 

magasin hade för dessa tillfällen höjt vattenföringen till MLQ. Som referens kan nämnas att reglervolymen i 

Alstern är 132 DE (dygnsenheter) samt att Alsteråns totala reglervolym är ca 240 DE.   
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Figur 16. Antal dagar med vattenföring lägre än MLQ vid Getebro i Alsterån år innevarande 30 årsperiod (1990–2019). 

 

8.2.2 Framtida hydrologisk karaktäristik 

I klimatanalys för Kalmar län (Persson G. A.-C., 2015) och tillhörande data (Sjökvist E. A., 2015) analyseras 

hydrologiska karaktäristik i Alsterån och omkringliggande vattendrag. Värt att notera är att vattendragen har 

analyserats som oreglerade, men också att Alsterån särskiljer sig något genom mer markanta förändringar än 

övriga. Regionen karaktäriseras av hydrologiska förändringar i riktning mot blötare vintrar och betydligt torrare 

somrar. Det väntas alltså högre tillrinningar under den tid på året då det redan idag är god vattentillgång samt 

mindre vatten under de delar av året då tillrinningen är låg. För året som helhet pekar klimatanalysen på att 

vattenföringen kommer att minska med 5 - 15 %, se Figur 17. Säsongsvisa variationer över året presenteras i 

Figur 18. För ytterligare parametrar och spridningen inom respektive ensemble hänvisas till Klimatanalys 

Kalmar län (Persson G. A.-C., 2015).  

 

Figur 17. Förändring i årsmedelvattenföring enligt klimatscenarier (efter Sjökvist, 2015). 

 



 

68 
 

Vår (mars-maj) 

 

Vinter (december-februari) 

 

Sommar (juni-augusti) 

 

 

 

Höst (september-november) 

 

Figur 18. Förändring i medelvattenföring under säsonger enligt klimatscenarier (efter Sjökvist, 2015). 

 

För Alsterån väntas tillrinningen under våren att minska med ca 20–30 %. Även under sommaren väntas en 

minskning med ca 30–50 %. Att tillrinningen minskar trots att nederbörden ökar förklaras troligtvis av ökad 

avdunstning med högre temperatur och längre växtsäsong. Även under hösten väntas vattenföringen minska 

med ca 15–25 %. Under vintern pekar analysen på ökad tillrinning, i storleksordningen ca 20–30 %, vilket kan 

kopplas till den ökade nederbörden samtidigt som de allmänt låga temperaturerna ger måttlig avdunstning.  

8.2.3 Framtida vattentillgång i Alsterån 

Den säsongskaraktäristik som finns idag, med höga vinterflöden och låga sommarflöden, väntas accentueras 

ytterligare. Trots säsongsvis ökande nederbörd minskar avrinningen, vilket troligtvis förklaras med ökad 

avdunstning som följer av ökande temperatur. Med ledning av klimatscenarier göras följande bedömning; 

• Medelvattenföringen minskar med 5–15 % 

• Säsongsmedelvattenföring 

- Vinter (dec-feb) ökar medelvattenföringen, ca +20 - 30 % 

- Vår (mars-maj) minskar medelvattenföringen, ca -20% till -30 % 

- Sommar (jun-aug) minskar medelvattenföringen, ca -30% till -50 % 

- Höst (sep-nov) minskar medelvattenföringen, ca -15 % till - 25% 

• Varaktigheten av låga vattenföringar (under dagens MLQ) ökar med ca 50–75 %. Idag inträffar detta 

ca vartannat år och med en varaktighet om ca två månader. 

• Överhängande risk för torrlagda strömfåror sommartid 
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8.2.4 Framtida produktionspotential i Alsterån 

Nuvarande säsongsfördelningen av tillrinningen förstärks ytterligare och perioden vår-sommar-höst med låga 

tillrinningar ökar i längd. Med ledning av de hydrologiska förändringarna görs följande bedömning;  

• Medelårsproduktionen minskar, minst i samma omfattning som medelvattenföringen, d.v.s. med  

5–15 % 

• Säsongsvis produktion 

- Vinter (dec-feb) ökande frekvens och spilld volym 

- Vår (mars-maj) minskad produktion jämfört med idag 

- Sommar (jun-aug) låg eller ingen produktion 

- Höst (sep-nov) minskad produktion jämfört med idag 

• Miljöförbättrande åtgärder  

- Mintappning av dagens MLQ fordrar stora lagrade volymer, i storleksordningen 50 % av Alsteråns 

totala reglervolym 

-Mintappning av dagens MLQ och ”naturliknande flödesregim” är redan idag motstridigt och inte möjlig 

att kombinera i ett framtida klimat. 

-Minskad regleringsgrad (magasinering) med syfte att nå naturliga nivåer/fluktuationer av betydelse 

för strandzoner mm kan åstadkommas men riskerar mycket låga sjönivåer och torrlagd strömfåra 

sommartid.  

8.2.5 Målbild och prioriteringar  

Med anledning av den vattentillgång och årtidsdynamik som tecknas av klimatscenarier finns anledning att 

befara stor ekologisk påverkan inom ordinarie vattenområde och strandzon, speciellt sommartid. En 

anpassning av Alsterån till mer naturlig flödesregim medför att buffringskapaciteten minska. Detta medför i sig 

negativ ekologisk påverkan till följd av låga sommarflöden och helt torrlagda strömfåror. Den framtida 

”naturliga” flödesregimen medför troligtvis förhållanden som många arter inte är anpassade till. 

Bibehållen magasineringskapaciteten och aktiv reglering kan utgöra ett värdefullt verktyg för att upprätthålla 

vattenföringen sommartid. 

9 DISKUSSION 

En konsekvens av prioritering mot hög miljönytta i relation till påverkan på elproduktion är att åtgärder med 

högst prioritet föreslås i de nedre delarna av avrinningsområdet. Flera mindre anläggningar högt upp i 

avrinningsområdet blir lågt prioriterade när det gäller miljöåtgärder. Det bedöms vidare vara kostsamt att 

åtgärda vattenregleringen, vilket endast kan göras högt upp i systemet, och därigenom påverkas 

elproduktionen i större delen av vattensystemet. En minskad reglering kan även påverka möjligheten att 

undvika extrema lågflöden då magasineringsförmågan minskar. Detta kan vara särskilt problematiskt i ett 

förändrat klimat. Förutsättningar för utrivning har inte studerats fullt ut, men utrivning av dammar med ingen 

eller liten betydelse för kraftproduktion är potentiellt mycket högt prioriterade. Ytterligare studier om 

förutsättningar och konsekvenser för utrivning kvarstår dock. 

Arbetsmetodiken i PRIO-KLIV bedöms vara väl lämpad som arbetsmetod i samverkansprocesser. Metodiken 

belyser fler aspekter än bara fiskvägar och spill i torrfåror. Genomförandet av pilotprojektet har varit en viktig 

läroprocess som belyst flera möjligheter och svårigheter.  

I och med att det finns en nära koppling mellan genomförandet av åtgärder vid omprövning enligt den 

nationella planen och beslut om att peka ut vissa vattenförekomster som kraftigt modifierade, samt att tillämpa 

mindre stränga krav i vattenförvaltningen är det av stor vikt att dessa båda processer genomförs samordnat 
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och med en gemensam målbild. I förslaget till nationell plan sägs att det är viktigt att inte gällande 

miljökvalitetsnormer ifrågasätts i varje prövning, eller att frågan om ändring blir föremål för regeringens 

bedömning. En översyn redan under de regionala samverkansprocesserna är därför lämplig och bör 

genomföras av vattenmyndigheterna. 

Enligt det förslag som lagts till nationell plan ska detta arbete ledas av ansvarig länsstyrelse och utmynna i ett 

underlag framtaget av länsstyrelsen. Detta underlag bör sedan ligga till grund för hur myndigheterna agerar i 

omprövningarna och även utgöra ett viktigt underlag för de ansökningar som varje enskild 

verksamhetsutövare lämnar in till mark- och miljödomstolen. 

För att faktiskt kunna vara till någon nytta när det gäller att underlätta de kommande omprövningarna i 

domstol tror vi att det är angeläget att den regionala samverkansprocessen inte bara utmynnar i en 

sammanställning av befintligt underlag och en översyn av miljökvalitetsnormer, utan att den leder fram till 

konkreta förslag, avvägningar och prioriteringar, vilka rent praktiskt kan ligga till grund både för 

verksamhetsutövarnas ansökningar och myndigheternas agerande i prövningsprocessen. WSP har bl.a. 

levererat förslag till konstruktion av fiskvägar och beräknat påverkan på energiproduktion och kostnader till 

huvuddelen av verksamhetsutövarna. 

En mängd åtgärdsförslag finns redan listade i VISS, men dessa är utan inbördes prioritering och baserade på 

schabloner. I den regionala samverkansprocessen kommer en prioritering av de åtgärder som medför störst 

miljönytta inom de riktvärden för påverkan på energiproduktion och reglerkraft som satts upp i underlaget till 

den nationella planen kommer att behöva göras. Det är viktigt att skapa en acceptans och förankring för detta, 

vilket dock inte uppnåtts fullt ut i pilotprojektet. 

En fråga för vidare begrundan är vad som händer om det inte går att nå en samsyn i den regionala 

samverkansprocessen. I pilotprojektet kvarstår frågan om i vilken omfattning miljöåtgärder ska genomföras. I 

det fall inte Länsstyrelserna meddelar någon ståndpunkt i frågan blir det sannolikt så att verksamhetsutövarna 

lämnar in sina ansökningar med de åtgärdsförslag de anser är rimliga, och den fortsatta hanteringen i mark- 

och miljödomstolen blir mer lik en ”vanlig” tillståndsprövning.  

Dock borde, förutsatt att sammanställningen av underlag görs enligt den i pilotstudien föreslagna modellen, 

inga väsentligen omfattande utredningskrav kunna bli aktuella utöver påverkansanalyser av Natura 2000, 

vilket uppdrag ligger på Länsstyrelserna (men kan underlättas betydligt med hjälp av t.ex. upprättade 

hydrauliska modeller). Risken är ändå uppenbar att det trots detta blir svårt att hålla tidplanen i 

omprövningsarbetet om det blir utdragna prövningar med många överklaganden. Det är därför inte minst av 

den anledningen angeläget att få till en konstruktiv regional samverkansprocess, där både 

verksamhetsutövare och myndigheter deltar aktivt och med ett öppet förhållningssätt.  

Utifrån erfarenheter i pilotprojektet identifieras följande framgångsfaktorer som särskilt viktiga i kommande 

arbete med samverkan och prövning: 

• Enighet kring vilka prioriteringsgrunder som gäller 

• En väl förankrad vägledning, framför allt för myndigheter som ska arbeta med omprövningen 

• Ett uttalat uppdrag åt vattenmyndigheterna att se över miljökvalitetsnormer och statusklassning i tid 

för omprövningen. Översynen rekommenderas genomföras utifrån föreskrivna metoder och 

underlagsdata och med en transparent redovisning över var underlag saknas och klassning mm är 

osäker. 

• Behov av utbildning kring beräkning av parametrar och kvalitetsfaktorer inom vattenförvaltningen samt 

konsekvenser av åtgärder, omfattande både miljöaspekter, förutsättningar för konstruktion och 

ekonomiska aspekter 

• Noggrann hydrologisk utredning bedöms nödvändig för att kunna göra rätt avvägningar genom att 

identifiera påverkan av vattenreglering och konsekvenser av åtgärder. Kvalitetskontrollerade 

flödesdata för alla anläggningar är en förutsättning för att göra rätt avvägningar ifråga om villkor för 

drift och dimensionering av miljölösningar. 
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KOMMANDE SAMVERKANSPROCESSER OCH PRÖVNINGAR INOM NAP 

Rekommendationer om informationsinsamling, utredning, verktyg och 
metoder 

Ett syfte med samverkansprocesserna kan vara att identifiera genomförbara miljöåtgärder utifrån avvägningar 

mellan miljönytta, påverkan på energiproduktion och kostnader. Underlag för att beskriva nytta och konsekvenser av 

olika åtgärder behöver beskrivas. Det underlag som samlas in i samverkansprocesser har betydelse för enskilda och 

samlade prövningar och ska kunna utgöra underlag för korrigering av befintlig statusklassning, och utpekande av 

KMV och/eller undantag för miljöåtgärder.  

Möjligheterna att avgränsa utredningsbehovet utifrån några schablonmått såsom t.ex. avrinningsområdets storlek 

bedöms vara svårt. Omfattningen av behov av utredningar beror på flera faktorer, t.ex. antal kraftverk och dammar, 

utbyggnadsgrad och hur mycket dokumentation som redan gjorts av myndigheter och kraftverksägare. Generellt 

bedöms prövningsgrupper med många små kraftverk och vandringshinder, ofullständig kännedom om reglering och 

tekniska data, få KMV-vatten eller undantag, samt bristfälligt bedömda klassificeringar av ekologisk status innebära 

ett stort utredningsbehov. 

I samverkansprocesser rekommenderas att nedanstående datainsamling och analyser genomförs: 

Exempel på underlag som behöver samlas in 

• Lokalisering av enskilda dammar och kraftverk inom vattensystemen 

• Kartinformation om vattensystem 

• Detaljerade tekniska data och uppgifter om drift och produktion för varje kraftverk (tex effekt, produktion, 

antal turbiner, turbintyp, regleringsamplitud, slukförmåga, lägsta drivvattenföring, beskrivning av drift, spill 

mm).  

• Gällande villkor och bestämmelser och vattendomar för enskilda vattendomar och som har betydelse för 

vattenreglering mm i hela eller delar av vattensystem. Detta kan även avse anläggningar som inte ingår i 

NAP.  

• Miljökvalitetsnormer, KMV och områden med särskilt skydd/bevarandemål som berörs av vattenkraft  

• Relevanta naturtyper inom natura 2000, samt i vilken grad dessa påverkas av olika åtgärder 

• Uppgifter och mätdata om naturlig och reglerad vattenföring samt beskrivning av flödenas karaktär 

• Förekomst av arter i relation till alla dämningsområden och vandringshinder, särskilt arter som omfattas av 

art- och habitatdirektivet 

• Mätdata från provfisken, bottenfaunaprovtagning mm av betydelse för klassificering av biologiska MKN-

parametrar kan behöva samlas in i det fall stora kunskapsluckor finns. Detta kan dock ta flera år att 

genomföra. 
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• Förekomst av olika habitat (tex strömmande vatten och/eller reproduktionsområden för fisk)i relation till 

varje enskilt vandringshinder 

• Referensförhållanden för ekologi och hydromorfologi, finns uppgifter om historiska förhållanden, kända 

definitiva vandringshinder, historisk förekomst av olika arter mm? 

• Dokumentation från platsbesök vid varje anläggning och närområde, tex natur/spillfåra 

• Data från inmätningar eller underlag från nationella höjddatabasen i det fall hydrauliska utredningar eller 

beräkning av vissa MKN-parametrar ska göras. Underlaget är också användbart vid förstudier och 

kostnadsberäkningar av fiskvägar, modellering av spill i torrfåror, dammutrivningar mm. 

Rekommenderade utredningar mm 

I det fall ovanstående underlag inte redan finns framtaget rekommenderas att nedanstående information tas fram i 

så hög grad som möjligt och presenteras: 

• Upprättande av kartor, tabeller mm där vattenkraftverk och dammar kan visualiseras och sättas i relation till 

vattensystem och relevanta data utifrån hydrologisk ordning i förhållande till varje anläggning 

• Beskrivning av vattenhushållning (schematiska skisser, tappningsserier, drifthistorik) 

• Beskrivning av vattensystemens hydrologiska regim i olika delar, och hur denna ur ett systemperspektiv 
påverkas av reglering. 

• Kvalitetskontrollerade hydrologiska karakteristika (MQ, MLQ mm) för varje enskild damm/kraftverk. Det 
rekommenderas starkt att hydrologiska data från S-HYPE/vattenwebb kontrolleras i förhållande till lokal 
tillrinning eller kontroll mot lokala mätdata. Generellt gäller att modellberäknade lågflöden (MLQ) ofta 
överskattas 

• På de platser där miljöåtgärder bedöms vara relevanta, beskriva samband mellan flöden och vattennivåer, - 

hastigheter, -djup och vattenutredning.  Sådana åtgärder är tex spill i fåror, miljöanpassad drift och utrivning 

av dammar. 

• Hur varje enskild anläggning (damm och kraftverk) påverkar miljökvalitetsnormer och parametrar av 

betydelse för vattenkraft för alla vattenförekomster upp- och nedströms 

• I vilken grad reglering och vandringshinder påverkar gynnsam bevarandestatus för skyddade/prioriterade 

arter och natura 2000 (och ev andra skyddade områden). I ett första steg kan man åtminstone utesluta 

områden som inte, eller i marginell grad påverkas. 

• Kontroll/komplettering av underlagsdata och klassificering av parametrar av betydelse för förutsättningar att 

uppnå god ekologisk status  

• Framtagande av underlag för beslut om KMV eller undantag.  

• Referensförhållanden för biologi och hydromorfologi –betydelsen av olika åtgärder i förhållande till 

referensförhållandena.  I vilken grad kan god ekologisk status i förhållande referensförhållandena uppnås, 

och vilka åtgärder krävs? 

• Tekniska förutsättningar och möjliga lösningar för byggnation av fiskvägar. Föreslagna lösningar ska utgå från 

praxis och rekommendationer för största möjliga effektivitet. Utgångsläget måste vara praktiskt och 

ekonomiskt realiserbara åtgärder. 

• Kvantifiering av miljönytta, kostnader och påverkan på energiproduktion av olika miljöåtgärder, tex: 

o Fiskvägar (anläggande och spilltappning) 

o Nolltappningsrestriktion 

o Spill i torrfåra 
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o Säsongsanpassade flöden 

o Vattenståndsanpassning 

o Naturlig flödesregim 

o Utrivning/avsänkning 

• Bedömning av kumulativa effekter av flera fiskvägar och miljöpåverkan, åtminstone i de fall långvandrande 

och högt prioriterade arter behöver passera flera hinder för att nå reproduktionsområden. 

• Bedömning av påverkan på vattenhushållning och förutsättningar för miljöåtgärder utifrån framtida flöden 

utifrån scenarier om framtida klimat. Detta kan t.ex. innebära möljigheter till reglering för att undvika 

vattenbrist kommer vara nödvändigt, trots att miljökvalitetsnormer (utifrån referensförhållanden) då inte 

kan uppnås. Omfattning av åtgärder som påverkar vattenföring bör bedömas utifrån framtida flödescenarier, 

ej enbart de historiska. 

Metoder och verktyg 

Nedanstående metoder och verktyg rekommenderas som förstahandsval för att kunna ta fram underlag till ovan 

rekommenderade utredningar. 

GIS-databas och GIS-analyser 

För att sammanställa och kvantifiera förekomst av arter, skyddade områden, vattenförekomster mm i relation till 

varje anläggning rekommenderas att insamlade data sammanställs i GIS. Programvara som används av länsstyrelser 

och andra myndigheter är i dagsläget främst ArcGIS, men förmodligen används även annan programvara av andra 

aktörer som tex kommuner. Datakällor är bla SMHI, biotopkarteringsdata från länsstyrelser och kommuner, 

uppgifter om artförekomst kan hämtas från bla Elfiskeregistret (SERS), Databasen för sjöprovfiske (NORS), 

artportalen, musselportalen samt övriga data från tex länsstyrelser och andra myndigheter. En stor del information 

om arter finns i litteratur och som kunskap om olika intressegrupper. All denna information kan överföras till GIS 

och/eller dataläggas på annat sätt. En mycket stor andel av de befintliga underlagsdata som finns lagras idag i GIS, 

och det bedöms vara svårt att kunna arbeta rationellt med den nationella planen utan denna teknik. 

Genom datalagring i GIS finns goda möjlighet att kommunicera och kontrollera underlagsdata och analyser genom 

tex presentation i utskick av kartor eller via webbaserade lösningar. 

Utredning av referensförhållanden 

Referensförhållandena före vattenkraftsutbyggnad kan simuleras mha hydrauliska modeller (se nedan), eller 

alternativt beskrivas utifrån historisk dokumentation, information i vattendomar mm. 

Referensförhållanden för fiskvandring kan i de fall det är uppenbart att ett hinder varit svårpasserbart utredas 

genom studier av historiska beskrivningar av fiskvandring, fallprofiler mm. 

Hydrologiska studier 

För att ta fram kvalitetskontrollerad hydrologiska data som kan användas för beräkning av påverkan på MKN-

parametrar, påverkan på energiproduktion, dimensionering av miljöåtgärder mm behöver en hydrologisk studie 

genomföras. Genom analyser av tex tillgänglig regleringsvolym, reglerstrategi mm kan förutsättningarna att påverka 

parametrar för tex hydrologisk regim bedömas och kostnadsberäknas. Kontollerade data om tex MLQ kan ha stor 

betydelse för att bedöma kostnadsnytta och ekologiskt värde med spill i torrfåror i relation till drivvattenföring, 
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slukförmåga mm.  Hydrologiska studier kan vara en förutsättning för att kunna beskriva hur och var regleringen kan 

förändras för att uppnå eftersökta miljöeffekter, och vad detta innebär för produktion och drift i alla anläggningar i 

ett vattensystem. 

Underlag kan samlas in från SMHI vattenwebb, mätstationer, topografi, markanvändning, uppgifter från 

kraftverksägare mm. Uppmätta data rekommenderas tillmätas större vikt än data från flödesmodeller. 

Beräkningar av hydrologiska förhållanden kan göras med tex följande verktyg: GIS, SCALGO Live, SMHI öppna data, 

Excel mm 

I nuläget pågår utveckling av ett funktioner i SMHI´s vattenwebb för att förenkla bedömningar av 

regleringspåverkan. Utvecklingen genomförs inom ett projekt som benämns ELLEN. ELLEN bedöms kunna vara ett 

funktionellt verktyg i det kommande arbetet, främst i små och stora vattendrag men kvalitetskontroll av data och 

kompletterande hydraologiska studier (se ovan) bedöms ändå krävas. 

Hydrauliska modeller 

För att kunna beräkna vissa MKN-parametrar (tex specifik flödeseffekt och vattenytans förändringstakt), samt i 

vilken grad vattenreglering påverkar vattenförekomster kan upprättande av- och simuleringar med hydrauliska 

modeller behöva göras. Med sådana modeller kan också vattenutbredning, vattenhastigheter och djup simuleras vid 

dammutrivningar och spill i torrfåror. 

Andra användningsområden för hydrauliska modeller är tex att kunna analysera och kvantifiera hur långt ifrån en 

damm eller kraftverk hydrauliska effekter uppkommer.  

Populationsmodeller  

Byggnation av fiskvägar behöver inte nödvändigtvis leda till att målsättningen att stärka fiskpopulationer uppnås. 

Finns det tex för lite reproduktionsområden uppströms i förhållande till olika arters naturliga reproduktionsframgång 

är det inte givet att en fiskväg kommer leda till eftersökt miljönytta. Passageeffektiviteten hos såväl enskilda, som 

kumulativa effekter av flera fiskvägar har också en avgörande inverkan på möjligheterna att kunna uppnå positiva 

effekter på fiskpopulationer. Utan analyser med hjälp av populationsmodeller finns det risk att åtgärder med mycket 

höga kostnader och stor påverkan på energiproduktion genomförs till begränsad miljönytta. 

Populationsmodeller är modellverktyg som kan används för att åskådliggöra hur åtgärder i vattendrag, t.ex. 

habitatrestaurering, fiskvägsbyggen eller damutrivning, kan påverka populationer av fisk. Genom modellberäkningar 

kan man analysera vilka kombinationer av åtgärder som ger störst förbättring av en vandrande fiskpopulation. Det 

går också att prediktera om det saknas reella förutsättningar att uppnå sådana effekter som kan vara målsättningen 

med t.ex. fiskvägar. Det sistnämnda är en mycket viktig aspekt, inte minst då investeringar i miljöåtgärder ibland kan 

vara mycket kostsamma, innebära stora tekniska utmaningar och för en rättssäker prövning av enskilda 

verksamheter. 

Flera fritt tillgängliga versioner av modellverktyget FiMod har utvecklats av SLU på uppdrag av Energiforsk. 

För att erhålla så säkra resultat som möjligt krävs bl.a. tillgång till detaljerade data om bla storlek på fisk, 

passageeffektivitet för både upp- och nedströmsvandring och detaljerade tekniska data om kraftverk. I det fall 

antaganden om olika parametrar av betydelse för modellresultat görs måste dessa genomföras av hög expertis inom 
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området eftersom även mindre skillnader i olika antaganden kan få stort genomslag på resultatet av 

modellberäkningar. Rimligheten i modellens resultat beror på hur väl underlagsinformationen stämmer med 

verkligheten. I de flesta vattendrag saknas vattendragsspecifika och exakta data om flera av de ingående 

parametrarna. Därför skall man inte se utfallet från modellberäkningarna som en absolut sanning. En styrka med 

verktyget är dock att man kan jämföra olika scenarion och åtgärder mot varandra, och därmed erhålla ett relativt 

mått på vad som är de mest effektiva åtgärderna. 

 

Prioriteringsmodeller för konnektivitet  

Populationsmodeller kan användas för att prioritera vilka fiskvägar som ger störst nytta för vissa målarter men i 

praktiken bedöms kunskapsläget om olika arter och underlag som behövs för populationsmodellering vara för 

bristfälligt för en rationell och effektiv användning av nuvarande modellverktyg vid samtliga vandringshinder. 

Värdering t.ex. av åtgärdsnytta i förhållande till hotade och vandringsbenägna arter i relation till hur stor areal 

reproduktionsområden mm som kan tillgängliggöras kan genomföras med mer indikativa verktyg, tex ett verktyg 

som modifierats av WSP utifrån Olle Calles mfl.  Genom användning av ett sådant verktyg kan det potentiella relativa 

totala nyttan för åtminstone fiskarter och vissa musslor kvantifieras. För potentiellt högt prioriterade 

konnektivitetsåtgärder är det motiverat med fördjupade studier och datainsamling för simuleringar med 

populationsmodeller (se ovan).  

Förstudier om förutsättningar för fiskvägar, spill i torrfåror och kostnadsuppskattningar 

Besök på plats av expertis inom fiskvandring, vattenbyggnad och dammsäkerhet rekommenderas för att bedöma och 

beskriva förutsättningar för fiskvägar för upp- och nedströmsvandring. Kostnadsuppskattningar rekommenderas att 

göras utifrån så hög ambitionsnivå som möjligt och grunda sig på detaljerade och aktuella kostnadsschabloner som 

används av entreprenörer. Kostnadsuppskattningarna bör inkludera olika poster såsom schaktvolymer, 

materialåtgång, transport, gjutning, fångdammar eller spont, installation av galler mm. 

Erfarenhetsmässigt finns det mycket stora risker att kostnaderna för anläggning vida överskrider bedömda kostnader 

till följd av att bedömningar gjorts utan erforderlig teknisk kompetens om konstruktion, geoteknik, dammsäkerhet 

och bristande analyser av konsekvenser på befintliga installationer. I flera fall som WSP känner till har det efter 

tillstånd och villkor meddelats visats sig att de åtgärder som redovisats i tekniska beskrivningar vid det praktiska 

genomförandet inneburit mycket stora tekniska utmaningar och mycket höga oplanerade kostnader. 

Sammanfattningsvis rekommenderas starkt att utredning av fiskvägskonstruktion genomförs med erforderlig 

expertis i ett tidigt skede. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED DEN NATIONELLA 

PLANEN FÖR MILJÖPRÖVNING AV VATTENKRAFT 

Prioriteringar, undantag och revidering av statusklassificering 

Vid genomförandet av den nationella planen (NAP) ska hänsyn tas till riktvärden för påverkan på energiproduktion till 

följd av genomförande av miljöåtgärder.  

Värdet utgör en vägledning för vattenmyndigheterna vid förklarande av kraftigt modifierade vatten samt beslut om 

undantag, men utgör dock ingen gräns för vilka miljövillkor som kan föreskrivas i de enskilda prövningarna. Ändå torde 

genomförandet av den nationella planen innebära att prioriteringar i avvägning mellan miljönytta, påverkan på 

energiproduktion och kostnader för åtgärder rimligen måste genomföras.  

För åtgärder med stor påverkan på energiproduktion, stora kostnader och begränsad miljönytta torde därför undantag 

för god ekologisk status och vissa miljöåtgärder behöva besluta. Sådana undantag kan beslutas för både KMV-

vattenförekomster och naturliga vatten. För delar av ett flertal vattenkraftspåverkade vattensystem torde det inte heller 

möjligt att uppnå god ekologisk status trots mycket långtgående miljöåtgärder.  

I förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraften poängteras också, att även om vattenmyndigheternas 

arbete är uppbyggt i sexåriga förvaltningscykler, ska normer och åtgärdsprogram ses över vid behov enligt 

miljöbalken. I förslaget sägs vidare att den nationella planen ska främja att vattenmyndigheternas arbete med 

klassificering och normsättning bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att genomföra planen.  

I senaste ändringen av Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) infördes förändringar som innebär en skyldighet för 

de berörda myndigheterna att i vattenförvaltningen tillämpa de undantag och möjligheter till lägre ställda krav som 

EU:s ramdirektiv för vatten tillåter. Det har också införts bestämmelser som gör det möjligt att i prövningar av enskilda 

tillståndsmål tillämpa undantag för ny och ändrad verksamhet. I vissa fall ska vattenmyndigheterna lyfta frågor om 

klassning av vatten och frågor om bestämmande av miljökvalitetsnormer till regeringen för avgörande. 

Det är således tydligt att vattenmyndigheterna/beredningssekretariaten för att möjliggöra genomförandet av planen 

förväntas ta egna initiativ för att se över rådande klassning och normsättning. För en konsekvent och korrekt 

tillämpning KMV-vägledningen och utredning av undantag förutsätts att klassningen är korrekt och bygger på 

relevanta underlagsdata. 

Om denna översyn ska vänta till dess samverkansprocessen i ett prövningsområde redan kommit igång, eller rentav 

till dess att anläggningsägarna själva presenterat förslag till förändringar i klassning och normer, kommer 

genomförandet av planen att bli mycket tungrott.  

För att kunna genomföra omprövningarna i NAP på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är det viktigt att inte gällande 

miljökvalitetsnormer ifrågasätts i varje prövning, eller att frågan om ändring kommer att bli föremål för regeringens 

bedömning. 

I pilotprojektet Alsterån görs bedömningen att huvuddelen av klassificeringarna av hydrologisk regim behöver 

beräknas på ett korrekt sätt med bästa tillgängliga underlagsdata. Generellt behöver nuvarande (pågående inom 
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förvaltningscykel 3) klassificering revideras. Från föreskrifterna avvikande metoder och datakällor för klassificeringen 

av parametrar tycks tillämpas även inom fler vattendistrikt än Södra Östersjöns vattendistrikt (vilket innefattar bl.a. 

Alsterån). Behovet av översyn tycks alltså vara mycket stort.  

Ett problem i dagens vattenförvaltning är att det finns en mycket stor mängd vattenförekomster, men mycket 

begränsat med biologiska data, som normalt ska utgöra grund för klassning. Bedömningarna av ekologisk 

status/potential görs ofta med utgångspunkt från hydromorfologisk påverkan, som i sig inte heller bedömts med 

relevanta underlagsdata eller beräkningar. 

Behov av uppdaterade vägledningar för undantag och KMV 

I pilotprojektet Alsterån är Länsstyrelsernas hållning hittills att beslutade miljökvalitetsnormer ska gälla i första hand, 

och utgångsläget för åtgärder är att normerna ska uppfyllas. Huruvida införande av undantag eller KMV-klassificering 

ska genomföras i samband med genomförd prioritering av åtgärder, i förhållande till riktvärden för energiproduktion, 

och var i arbetsprocessen detta ska göras har Länsstyrelserna inte tagit ställning till. Samtidigt närmar sig tidpunkten 

för verkställandet av den nationella planen. De första prövningsgrupperna ska anmälas till prövning 2022. 

Länsstyrelserna påpekar att någon vägledning för hur detta ska gå till i arbetet med den nationella planen saknas. De 

vägledningar som finns rörande KMV är Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:9 och den speciellt för vatten-

kraften anpassade ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenförekomster med vattenkraft” 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2016), som är en anpassad version av föregående rapport. Vägledning kring 

möjligheterna till undantag i form av tidsfrist och mindre stränga krav behandlas i en separat rapport, Havs- och 

vattenmyndighetens rapport 2014:12. 

Ingen av dessa rapporter har uppdaterats sedan de nya föreskrifterna trädde ikraft. Vägledningarna förutsätter att 

klassificeringen av ekologisk status, kvalitetsfaktorer och parametrar har genomförts i enlighet med föreskrifterna, 

vilket dock ofta inte har gjorts. 

Det hade varit positivt om dessa vägledningar uppdaterades efter senaste lagändringar och utformades för att följa 

den arbetsordning som vattendirektivet ska följa (först utreda om KMV-klassning är aktuell, därefter utreda om mindre 

stränga krav kan vara applicerbara). Ett uppdrag finns att se över nuvarande föreskrifter (M2019/01424/Nm, 2019-07-

04). Med tanke på det nära förestående och mycket omfattande genomförandet av omprövningar, prioriteringar och 

avvägningar är det angeläget att en vägledning som kan tillämpas utifrån praktiska förutsättningar tas fram så att 

arbetet med undantag kan genomföras i fas med NAP.  

Kraftigt modifierade vatten (KMV) 

Nuvarande vägledning om KMV är utformad som en stegvis process, där användaren på ett strukturerat sätt stegvis 

testar en vattenförekomst mot olika kriterier för att komma vidare till nästa steg. När kriterierna för samtliga steg (A1 -

B6) är uppfyllda uppfyller en vattenförekomst förutsättningarna för att pekas ut som KMV. 

Principen för detta är strukturerad och rationell, och kan ge förutsättningar för en konsekvent och likvärdig bedömning. 

Detta förutsätter dock att underlag för att göra bedömningarna i respektive steg kan tas fram och värderas på ett 

objektivt sätt. Ett grundläggande underlag för att komma vidare redan tidigt i processen är klassificeringen av 

ekologisk status generellt, och av grad av hydromorfologisk påverkan.  

Ett syfte med en vägledning torde vara att genomförande och bedömningar ska kunna ske på ett kvalitetssäkert och 

likvärdigt sätt. Det torde därför vara en grundförutsättning att de kriterier som används i vägledningen, dvs 

statusklassningen, har tagits fram med korrekta metoder och är underbyggda med ett rimligt underlag. 
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Kriterier kopplade till klassificering av status, kvalitetsfaktorer och parametrar 

För att identifiera vattenförekomster som uppfyller kriterierna för KMV skall det i ett första steg definieras i vilken grad 

en vattenförekomst är påverkad i fråga om ekologisk status generellt, samt grad av hydrologisk och morfologisk 

påverkan. Enligt vägledningen (Havs- och vattenmyndigheten, 2016) ska följande kriterier vara uppfyllda för att kunna 

klassificeras som preliminära KMV: 

- Vattenförekomsten ska ha som högst måttlig ekologisk status, och orsaken ska vara relaterad till 

vattenkraft. 

- Vattenförekomsten ska för kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och morfologi ha som högst 

otillfredsställande status 

 

Eller: 

- Vattenförekomsten ska ha ändrat typ, tex från vattendrag till sjö, vilket definieras som att minst 50% av 

vattenförekomstens längd ska ingå i dämningsområdet eller att 50% av längden ska ha högst 0,0001% 

lutning. 

- Den specifika flödeseffekten bör vara som högst otillfredsställande 

I kraftigt reglerade och utbyggda system med storskalig vattenkraft kan det för vissa vattenförekomster vara relativt 

enkelt att peka ut preliminära KMV. I många fall krävs dock kvalificerade utredningar i form av hydrauliska studier, 

inmätningar, och/eller hydrauliska modeller för att kunna beräkna hydromorfologiska parametrar med adekvat 

noggrannhet.  

WSP konstaterar att det kommer att bli svårt att identifiera sjöar som uppfyller kriterier för KMV, eftersom det generellt 

saknas underlag för att beräkna hydromorfologiska parametrar. Flera hydromorfologiska parametrar baseras på 

jämförelse av uppmätta och rekonstruerade naturliga vattenstånd. Tillgången på dessa underlag är låg, speciellt i 

anslutning till småskalig vattenkraft. Till skillnad från vattenföring som i många fall kan bedömas regionalt är 

vattenstånd alltid lokala och anläggnings-/sjöspecifika. Detta återspeglas också genom att t.ex. hydrologisk regim 

sällan har klassats för sjöar. I Alsterån och Badebodaån har kvalitetsfaktorn inte klassificerats för någon sjö  

(2020-02-06). Morfologiskt tillstånd har klassificerats för samtliga sjöar, men endast parametrar som avser 

markanvändning av sjöarnas närområde har klassificerats (baserat på nationell lågupplöst GIS-data). 

Vissa sjöar som är tillskapade till följd av dämning är dock (enligt vägledningen) preliminära KMV. Att identifiera 

sjöarnas referensförhållanden kan dock kräva mycket efterforskning i bl.a. äldre vattendomar, gamla lantmäteri-

förrättningar av dämning/sänkning m.m. samt historiska källor (tex hembygdsföreningar m.m.). Det räcker inte med att 

t.ex. konstatera att regleringsamplituden är stor. 

Det är generellt svårt att klassa mindre sjöar enligt vägledningen. För att ta fram underlag om både hydrologiska och 

morfologiska förändringar krävs i praktiken detaljerad sjömätning för att beskriva samband djup/volym, 

bottenbeskaffenhet mm. Medelavvikelsen för otillfredsställande eller dålig status (vattenståndsvariation) ska vara över 

1 m. Bedömningen görs troligen lättare för storskalig än småskalig vattenkraft, då underlag finns arkiverade på ett mer 

systematiskt sätt. 

Användning av vägledningen förutsätter att klassificeringen av ekologisk status generellt och hydromorfologiska 

parametrar har genomförts utifrån fullständiga och/eller korrekta underlagsdata. För majoriteten av vatten-

förekomsterna saknas biologiska data, liksom korrekta underlagsdata och beräkningar av hydromorfologiska 

parametrar. Expertbedömningar har genomförts för en mycket stor andel av vattenförekomsterna. För att analysera 
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förutsättningar för KMV och undantag på ett korrekt sätt enligt föreskrifter och vägledningar krävs i många fall 

kompletterande hydrologiska/hydrauliska utredningar och omfattande biologisk provtagning. 

Längden på en vattenförekomst i relation till påverkansområdet av en vattenkraftsanläggning kan även vara 

avgörande för hur vattenförekomster kan pekas ut som preliminära KMV, utifrån de kriterier som anges i 

vägledningen. Detta beror på att såväl andelen uppdämd sträcka samt specifik flödeseffekt är direkt relaterade till 

vattenförekomstens avgränsning. En kort vattenförekomst som till stor andel är indämd omfattas av kriterierna för 

KMV, medan en lika stor indämning i en längre vattenförekomst kanske inte gör det. Påverkan på vattendragets 

hydrologiska och ekologiska funktioner kan dock vara lika stor i båda fallen och inte vara avhängig av hur längden på 

vattenförekomsten avgränsats. Det är därför olyckligt att HaV har inkluderat ett skalberoende eller beroende till 

vattenförekomstens avgränsning för kanske främst den hydromorfologiska parametern specifik flödeseffekt, men 

också andra parametrar såsom flödets förändringstakt också i relativ grad påverkar olika långa/stora 

vattenförekomster  

Efter den inledande analysen av kriterier för hydromorfologisk påverkan följer flera steg (B1-B6) som bl.a. innebär 

avvägningar av i vilken grad miljöåtgärder har betydande negativ påverkan på vattenkraften och innebär rimliga eller 

orimliga kostnader. Dessa steg är naturligtvis nödvändiga att analysera, men det är problematiskt att det inte finns 

några utpekade metoder, jämförvärden eller mätetal för hur t.ex. begreppen betydande, rimliga etc. ska definieras. 

Här finns det risker för stor variation för hur dessa begrepp kvantifieras och bedöms, särskilt eftersom någon officiell 

eller tillämpbar vägledning för detta saknas. 

Vägledning för undantag i form av tidsfrist eller mindre stränga krav 

För vattenförekomster som inte kan definieras som KMV utifrån steg A1-A2 i vägledningen kan det finnas skäl till 

undantag i form av tidsfrist eller mindre stränga krav om åtgärder t.ex. bedöms vara orimliga, omöjliga och/eller av 

liten betydelse för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås.  

En vägledning om undantag utöver ovan nämnda KMV-vägledning finns också: Havs- och vattenmyndighetens 

rapport 2014:12. I inledningen till denna rapport anges att ”Vägledningen har beretts av sakkunniga inom 

vattenförvaltning samt verksjurist. Frågor kring den miljöekonomiska analysen bl.a. tillämpning av orimliga kostnader 

har avhandlats på en övergripande nivå och myndigheten kommer att behöva återkomma med mera preciserad 

vägledning kring detta”.  

WSP har inte lyckats återfinna någon preciserad vägledning för detta. Det finns olika metoder att beräkna t.ex. 

samhällsekonomisk nytta. Att genomföra kostnads-/nyttoanalyser är en väl etablerad metod inom andra områden, 

men ifråga om dessa analyser finns sannolikt också behov av vägledning för att på ett likvärdigt sätt t.ex. definiera och 

kvantifiera olika nyttor. 

Statusklassning, underlagsdata och tillämpning av föreskrifter 

Dagens kvalitetsfaktorer är i låg grad anpassade för att identifiera typ och grad av regleringspåverkan. För hydrologisk 

regim finns en någorlunda väl etablerad koppling, även om den kanske mest aktuella parametern, specifik 

flödeseffekt, generellt inte tycks ha beräknats enligt föreskrifterna (avvikelser i lutning och bredd jämfört med 

referensförhållanden). I en majoritet av de vattenförekomster där parametern specifik flödeseffekt är klassad baseras 

klassningen istället på bl.a. rensningsgrad och uppgifter om markavvattningsföretag.  

Hydromorfologiska parametrar för sjöar är klassade i mycket liten omfattning, då detta i praktiken kräver underlag som 

är svårt och kostsamt att ta fram. Reglerad sjönivå kan inte regel inte rekonstrueras om VU inte lagrar mätningar, 

vilket inte görs av många småskaliga verksamheter. 
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För morfologiskt tillstånd kan det vara betydligt svårare att etablera en koppling mellan status och regleringspåverkan. 

I de flesta fall får de båda parametrarna ”närområde” och ”svämplan” oproportionerligt stort genomslag, särskilt då 

dessa parametrar beräknats utifrån GIS-analyser av markanvändning (som i mycket låg grad kan kopplas till påverkan 

från vattenkraft). Att utreda och klassa morfologisk påverkan till följd av t.ex. minskad sedimenttransport, torde med 

tanke på det allmänna kunskapsläget om vattenkraftens påverkan vara en svår och omfattande uppgift. 

Ska, som vägledningen säger, både hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd ha otillfredsställande eller dålig status 

för att vattenförekomsten ska kunna passera steg A1 och betraktas som preliminär KMV finns en uppenbar risk att 

många vattenförekomster som egentligen skulle kunna vara att betrakta som KMV med hänsyn till påverkansgrad 

faller bort redan i detta skede pga. otydligheter i klassning och avsaknad av adekvata underlagsdata. Den omvända 

situationen förekommer också (t.ex. i Alsterån/Badebodaån – att såväl ekologisk status som hydromorfologisk status 

klassats till sämre status än vad som bedömts vara fallet i de fall adekvata underlagsdata samlats in och beräknats 

enligt föreskrifterna.  

I pilotprojektet Alsterån har underlag tagits fram som föranleder översyn och korrigering av klassificering av enskilda 

kvalitetsfaktorer och övergripande ekologisk status, och som därmed ger ett förändrat underlag för klassning av 

vattenförekomster som KMV och för beslut om undantag. WSP har bl.a. genomfört en detaljerad hydrologisk 

utredning om regleringspåverkan och karakteristiska flöden, samt en hydraulisk modell som underlag för ny klassning 

av hydromorfologiska parametrar. WSP bedömer att nuvarande klassning av samtliga hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer relaterade till vattenkraft behöver ses över och revideras.  

Det finns också behov av revidering av klassning av ekologisk status, samt omfattade mätningar för att kunna göra 

detta. Klassning av ekologisk status har i ett flertal fall gjorts utan föreskrivna underlagsdata för biologi eller 

hydromorfologi (bortsett från konnektivitet, där dock referensförhållandena inte bedömts). WSP har i flera tidigare 

utredningar kunnat konstatera att genomförd statusklassning för en stor del av Sveriges vattenförekomster bygger på 

expertbedömningar baserade på ofullständiga underlagsdata. 

Något ställningstagande om hur underlag för revidering av statusklassificering och normer ska hanteras och när i 

förhållande till tidsplanen i NAP och vattenförvaltningens cykel, har inte kommunicerats av 

Länsstyrelserna/Vattenmyndigheten.  

Som tidigare nämnts har klassificeringen av ekologisk status och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer stor betydelse för 

korrekt utpekande av KMV och förutsättningar för undantag för åtgärder. Det är av stor betydelse för det kommande 

arbetet att processerna för översyn av statusklassificering, utpekande av KMV, normer anpassade till undantag etc. 

samordnas och ligger i fas med varandra. 

Specifik flödeseffekt 

Mest utslagsgivande för klassning av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i Alsterån är parametern specifik flödeseffekt, 

som klassats för huvuddelen av vattenförekomsterna. Denna parameter har i många fall klassats till otillfredsställande 

eller dålig status (se Tabell 1 nedan).  

Detta har inneburit att kvalitetsfaktorn hydrologisk regim klassats till samma klass, eftersom den sämsta parametern 

avgör klassningen av kvalitetsfaktorn. Som tidigare nämnts har dock denna klassning inte genomförts utifrån 

föreskriven metod. Som metod för bedömning av specifik flödesenergi anges att ”Dataunderlaget bygger på 

digitaliserade markavvattningsföretag, information från biotopkartering och analys av flygbilder och nationella 

höjddatabasen.”, vilket skiljer sig ifrån metodbeskrivningen i HVMFS 2013:19. 

WSP har för de vattenförekomster som är helt eller delvis indämda för vattenkraftsändamål beräknat specifik 

flödeseffekt. Beräkningen bygger på analys av förändrad lutning och förändrad medelbredd utifrån en av WSP 

upprättad hydraulisk modell (1D-modell i HEC-RAS) vilken beskrivs mer i detalj under Bilaga Hydraulisk modell. 
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15 vattenförekomster (vattendrag) i Alsterån och Badebodaån berörs av dämning av vattenkraftsdammar. Som 

framgår av Tabell 1 nedan är det stora skillnader mellan WSPs analyser och den klassning för förvaltningscykel 3 som 

presenteras i VISS (2020-01-21).  

WSP har med hjälp av den hydrauliska modellen (se Bilaga Hydraulisk modell) kunnat beräkna både lutningen S och 

bredden b för samtliga vattenförekomster, både i nuläget och i ett referensförhållande där dammarna är utrivna. Under 

arbetet med pilotprojektet har WSP upptäckt att det finns en alternativ tolkning av lutningen S som inte framgår av 

föreskrifterna, se Figur 1. Om beräkningar av specifik flödeseffekt sker med hjälp av denna inofficiella vägledning 

istället för strikt enligt föreskrifterna erhålls helt andra resultat för 4/15 studerade vattenförekomster, se Tabell 1. 

 

Figur 1 Beräkningsexempel kring tolkning av föreskrifterna HVMFS 2013:19 ifrån Havs- och vattenmyndigheten daterat 2013-12-06. Bilden 

härstammar ifrån en powerpointpresentation med okänt ursprung. 

Av de 15 vattenförekomsterna är en oklassad (VISS, 2020-01-20). Vid en jämförelse av de 14 klassade 

vattenförekomsterna skiljer sig WSP:s bedömning från genomförd klassning för 12 av 14 (86 %) vattenförekomster om 

föreskrifterna följs strikt. WSPs klassning innebär en högre klass för samtliga 12 vattenförekomster (86 %) där 

klassningen skiljer sig åt om föreskrifterna följs strikt. 

Om den inofficiella vägledningen från HaV används skiljer sig WSPs bedömning ifrån genomförd klassning för 10 av 

14 vattenförekomster (71 %). Om den inofficiella vägledningen används innebär WSPs bedömning en högre klass för 

6 av de klassade vattenförekomsterna, samma klass för 4 av vattenförekomsterna och en lägre klass för 3 av 

vattenförekomsterna.  

Om istället dämd andel av vattenförekomsten användes som ett mått på avvikelsen i specifik flödeseffekt, med 

samma klassgränser som i föreskrifterna, skulle WSP göra samma bedömning som klassningen i VISS i 4 av 14 fall. 

En iakttagelse i Fel! Hittar inte referenskälla. är att ingen av de 14 klassade vattenförekomsterna har samma klass e

nligt samtliga fyra sätt att bedöma den specifika flödeseffekten. Ett av de intressantaste fallen i skilda bedömningar 

skulle kunna vara vattenförekomsten SE632295-152056 Barnebosjön – Trändeån, med inga kraftverk eller dammar 

på sträckan, som är klassad i VISS till dålig med avseende på specifik flödeseffekt i gällande förvaltningscykel, men 

som skulle klassas som hög med avseende på specifik flödeseffekt enligt de övriga tre föreslagna sätten att beräkna 

parametern. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan av WSP analyserad specifik flödeseffekt och uppgifter i VISS (förvaltningscykel 3) för 15 vattenförekomster med 

kraftverk och dammar. Vattenförekomster har beräknats utifrån detaljerade jämförelse analyser av modellsimuleringar med och utan dammar. 

Vattenförekomst 
(EU CD) 

Vattenförekomst 
(Namn VISS) 

Antal 
dammar 
(kraftverk) 

Ekologisk 
status (VISS 
2020-01-21) 

Status specifik 
flödeseffekt (VISS 
2020-01-21) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
strikt enligt 
föreskrifterna) 

Status enligt WSP:s 
analys (beräkning 
enligt inofficiell 
vägledning från HaV) 

Dämd 
andel [%] 
WSP 

SE631843-
147777 Forsaån-Alstern 3 (1) Måttlig Otillfredsställande God (15 %) Måttlig (29 %) 55 

SE631514-
148450 Lillån-Forsaån 4 (2) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) Måttlig (16 %) 18 

SE631734-
149541 Uvasjön-Lillån 6 (5) Måttlig Dålig Hög (< 5 %) Måttlig (30 %) 23 

SE631273-
150247 

Hindsjön-
Uvasjön 1 (1) Måttlig Måttlig God (8 %) Dålig (78 %) 84 

SE631249-
151007 

Allgunnen-Store 
hindsjön 5 (5) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(46 %) 49 

SE631727-
151691 

Hultsnäsesjön – 
Allgunnen 2 (0) Måttlig Hög Hög (< 5 %) Måttlig (21 %) 7 

SE632302-
151947 

Trändeån - 
Hultsnäsesjön 1 (1) Måttlig Dålig God (10 %) Måttlig (22 %) 100 

SE632295-
152056 

Barnebosjön - 
Trändeån 0 (0) Måttlig Dålig Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

SE631940-
152245 

Hornsödammen 
- Barnebosjön 1 (1) Måttlig Otillfredsställande 

Otillfredsställande 
(37 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 15 

SE631910-
152809 

Tohagebäcken - 
Hornsödammen 4 (4) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 22 

SE631425-
153521 

Rikebäcken - 
Tohagebäcken 3 (2) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) 

Otillfredsställande 
(37 %) 32 

SE631146-
153805 

mynningen 
Pataholmsviken - 
Rikebäcken 0 (0) Måttlig Ej klassad Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

SE633140-
148439 

Kiasjön - Bäck 
från Hultbren 4 (1) Dålig Otillfredsställande Hög (< 5 %) God (11 %) 5 

SE632960-
150121 

Bäsebäck - 
Kiasjön 6 (2) Måttlig Måttlig Hög (< 5 %) God (14 %) 27 

 SE632474-
151117 

Allgunnen - 
Bjärssjön 0 (0) Måttlig Otillfredsställande Hög (< 5 %) Hög (< 5 %) 0 

Antal och andel med annan klassning än i VISS 0 av 14 12 av 14 10 av 14 10 av 14 

 

Myndigheternas bedömningar av specifik flödeseffekt tillämpas på fler prövningsgrupper än Alsterån och 

Badebodaån. Det är troligt att det för stora delar av Sverige finns avvikelser i metod och resultat av statusklassning i 

likhet med Alsterån och Badebodaån. 

I en jämförelse mellan vilka vattenförekomster som skulle kunna pekas ut som preliminära KMV utifrån uppgifter i 

VISS jämfört med WSPs analys strikt utifrån föreskrifterna HVFMS 2019:25 finns stora skillnader. Även med hjälp av 

den inofficiella vägledningen framgår att det finns stora skillnader. 

Utifrån uppgifter i VISS skulle 9 av 15 studerade vattenförekomster uppfylla kriterierna för preliminärt KMV enligt steg 

A1. Enligt WSPs analys är det bara 4 vattenförekomster som uppfyller kriterierna enligt en analys strikt utifrån 

föreskrifterna. Om den inofficiella vägledningen från HaV används skulle 7 vattenförekomster uppfylla kriterierna för 

preliminärt KMV. Vilka vattenförekomster som kan definieras som preliminära KMV (steg A1) eller ej skiljer sig stort 

mellan klassningen i VISS och WSPs bedömning. Endast i 3 av 9 fall gör WSP samma bedömning som klassningen i 

VISS enligt vilka vattenförekomster som skulle kunna uppfylla kriterierna för preliminärt KMV om föreskrifterna följs 

strikt. Om den inofficiella vägledningen från HaV används kring beräkning av specifik flödeseffekt gör WSP samma 

bedömning som VISS för 5 av 9 vattenförekomster kring vilka som uppfyller kriterierna för preliminärt KMV. 
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Volymsavvikelse och flödets förändringstakt 

I HVMFS 2019:25, bilaga 3 anges att ”Naturlig vattenföring beräknas genom rekonstruktion av oreglerade naturliga 

förhållanden för samma tidsperiod och upplösning som den reglerade vattenföringen.” WSP kan konstatera att 

klassningen av flödets förändringstakt i vattendrag och volymsavvikelse i vattendrag är ett utslag av att 

vattenmyndigheter jämför uppmätta timdata med modellerade dygnsvärden från S-HYPE.  

WSP har kunnat konstatera att S-HYPE har volymfel gentemot uppmätta flöden vid opåverkade mätstationer, även för 

s.k. stationskorrigerade data. Modellavvikelser redovisas öppet av SMHI, det är upp till användaren av data att ta 

hänsyn till angivna modellosäkerheter, men modellfelen inkluderas i parametervärden utifrån nuvarande tillämpningar.  

I nedanstående figur (Figur 2) presenteras vid Hornsö uppmätta dygnsmedelvärden samt modellerad naturlig resp. 

stationskorrigerad vattenföring. Vid en jämförelse mellan stationskorrigerad vattenföring och uppmätta flöden vid 

Hornsö framgår att flödena från kraftverket i hög grad följer de naturliga flödena. 

 

 

Figur 2. Jämförande grafer av modellerad vattenföring (blå och röd kurva) och uppmätt vattenföring vid Hornsö kraftverk. Data från SMHI och 

Uniper Energy. 

 

Magasinet uppströms Hornsö är på ca 1 DE (dygnsenhet) och ingen korttidsreglering bedrivs. Det är således orimligt 

att regleringen vid Hornsö skulle kunna påverka vattenföringen i en grad som motsvarar över 100% avvikelse (dålig 

status) och att vattensystemet uppströms Hornsö samtidigt skulle kunna ha hög status (enligt VISS).  

Den huvudsakliga reglervolymen finns i Alstern och magasin långt uppströms Hornsödammen. Orsaken till den 

orimliga klassificeringen av parametern har spårats till att uppmätta timdata har jämförts med modellerade dygnsdata. 

WSP har genom muntlig kontakt med beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i Kalmar fått verifierat att beräkningen 

grundar sig på en sådan jämförelse. I dagsläget torde det inte vara möjligt att kunna simulera naturliga, opåverkade 

flöden med en sådan noggrannhet att någon relevant jämförelse torde vara möjlig. 

Data med högre tidsupplösning har stor inverkan på den hydromorfologiska parametern ”Flödets förändringstakt i 

vattendrag” men är försumbar för parametern ”Volymsavvikelse i vattendrag”. För Hornsö beräknas ”Flödets 

förändringstakt i vattendrag” till ca 781 % för data med 1-timmes upplösning respektive ca 10 % med 

dygnsmedelvärden. Beroende på val av data ger detta alltså en skillnad i klassificering mellan god status (10%) eller 

dålig status (781 %). WSP gör bedömningen att om timdata används för bedömning av flödets förändringstakt för hela 

vattenförekomster nedströms vattenkraftverk, kommer även rena strömkraftverk att få klassningen dålig status för 
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hydrologisk regim, alltså samma klassning som kraftverk med omfattande korttidsreglering. I sådant fall kommer det 

bli svårt att särskilja var i vattensystemet den största påverkan finns.  

Biologiska parametrar - fisk 

Steg A2 i KMV-vägledningen innebär att bedöma om det är troligt att vattenförekomsten kan uppnå god ekologisk 

status trots väsentliga förändringar. Detta förutsätter att bedömningen av ekologisk status är gjord på ett sådant sätt 

och med ett sådant underlag att det är rimligt att det finns ett samband mellan de ekologiska och hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna.  

Den biologiska parameter som har tydligast koppling till vattenkraftens påverkan är fisk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016). Av 15 vattenförekomster (vattendrag) med vattenkraftverk har samtliga 15 klassats 

avseende fisk. 14 vattenförekomster har klassats till måttlig status, 1 vattenförekomst till otillfredsställande status. Av 

de 15 bedömningarna av kvalitetsfaktorn fisk är 5 klassade utifrån beräknade index för fisk i rinnande vatten (VIX) 

enligt föreskrifterna. För övriga 10 är data ofullständiga eller saknas, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Korsvis jämförelse av klassificering av kvalitetsfaktorn fisk och parametern fisk i rinnande vatten för 15 vattenförekomster. 

 Fisk i rinnande vatten (VIX)  

Fisk Måttlig Oklassad Otillfredsställande Totalsumma 

Måttlig 4 10  14 

Otillfredsställande   1 1 

Totalsumma 4 10 1 15 

 

Det är svårt att för alla vattenförekomster, utifrån vad som redovisas i VISS, bedöma i vilken grad klassningen av fisk 

är rimlig utifrån underlagsdata och relaterat till hydromorfologisk påverkan – dvs i vilken grad olika typer av åtgärder 

kan leda till en förbättring av den ekologiska statusen.  

Som nämnts ovan är underlaget för klassning av såväl biologi som hydromorfologi så bristfälligt att det är mycket 

osäkert att bedöma i vilken grad ekologisk status kan uppnås genom olika miljöåtgärder inom vattenkraften. Den 

generella åtgärden som anges behövas för att uppnå god status är fiskvägar. Någon bedömning av vilka 

referensförhållanden som ska uppnås är inte angivet. 

Test av KMV-kriterier på vattenförekomster i Alsterån och Badebodaån 

Som ett försök att utifrån befintlig vägledning underlätta kommande möjligheter att identifiera KMV har WSP gjort en 

översiktlig bedömning av förutsättningarna för att vattenförekomster av typen rinnande vatten eventuellt skulle kunna 

klassificeras till KMV. Bedömningen är inte gjord på några fördjupade analyser, och oklarheter i fråga om kopplingen 

mellan hydromorfologi och biologiska parametrar har inte heller kunnat utredas pga. brist på underlag från framför allt 

biologiska undersökningar. Specifik flödeseffekt, andel indämd sträcka och hydrauliska effekter vid utrivning har 

analyserats, övriga parametrar kan i detta läge inte bedömas i förhållande till vattenkraft.  

Hydrologisk regim i Alsterån bedöms överlag av WSP till måttlig. I VISS angivna klassningar bygger troligen på 

beräkningar med bristfälliga data. I VISS har hela vattendraget nedströms Hornsö har klassats till dålig status; den 

övervägande delen av övriga avrinningsområdet har hög status. 
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Utifrån den översiktliga bedömningen bedöms 2 av 15 vattenförekomster kunna vara möjliga att, utifrån vägledningen, 

definiera som KMV (se Tabell 3 nedan). Avvägning i förhållande till kulturmiljöintressen, eventuell förekomst av 

förorenade bottensediment etc. har inte gjorts. 

Det första exemplet är vattenförekomsten Forsaån-Alstern. Vattenförekomsten är relativt kort, med tre dammar och ett 

kraftverk, vilka tillsammans dämmer en stor del av vattenförekomsten. Flödena i vattenförekomsten påverkas av 

regleringen av Alstern, som har en regleringsgrad på ca 30 %. Att ändra regleringen i vattenförekomsten får stora 

konsekvenser för energiproduktionen och möjligheter att upprätthålla vattenflöden i hela systemet under torka och 

lågflödesperioder.  

Det andra exemplet avser den korta sträckan mellan Hindasjön och Uvasjön, vilken till 84% är uppdämd och i princip 

har ändrat karaktär från strömmande vatten till sjöliknande förhållanden. Exemplet Uvafors beskrivs mer i detalj 

nedan. 

Som tidigare nämnts är längden på vattenförekomsterna en stor avgörande faktor för förutsättningarna att kriterierna 

för KMV ska kunna uppfyllas. 

 

Tabell 3. Presentation av utvärdering av om vattenförekomster bedöms uppfylla kriterier för KMV utifrån steg A1-B6 utifrån HaV:s vägledning. 

Gråmarkerade celler i tabellen betyder att kriterierna det utifrån en översiktlig bedömning bedöms kunna uppfyllas. Beräkningen av specifik 

flödeseffekt utgår ifrån HaVs inofficiella vägledning. 

Vattenförekomst 
(Namn VISS) 

Status Specifik  
flödeseffekt WSP 

Dämd 
andel [%]  
WSP Steg A1 (WSP) Steg A2 (WSP) Steg B2-B6 (WSP) KMV 

Forsaån-Alstern 

Måttlig  
(29 %) 

55 

Prel. KMV (måttlig 
status, > 50 % dämd) 

Prel. KMV (mer än halva 
sträckan uppdämd, 
måttlig regleringsgrad> 
30 %, i direkt anslutning 
till största magasinet) 

Prel. KMV (B4 --> 
negativ miljöpåverkan 
av utrivning av 
Sävsjöström övre, svårt 
hålla vatten i ån 
sommartid om Alstern 
ej får regleras) 

Prel. KMV (1 kraftverk & 2 
regleringsdammar kan 
undantas åtgärder för att 
uppnå god ekologisk 
status, då räcker god 
ekologisk potential på 
sträckan motsvarande sjö) 

Lillån-Forsaån 

Måttlig  
(26 %) 

18 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Uvasjön-Lillån 

Måttlig  
(30 %) 

23 INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Hindsjön-Uvasjön 

Dålig (78 %) 84 

Prel. KMV (måttlig 
status, >50 % dämd 
& dålig spec. 
flödeseffekt) 

Prel. KMV (nästan hela 
sträckan uppdämd, inga 
strömvattenmiljöer 
kvar). Sträckan är idag 
sjöliknande i direkt 
förbindelse med H 

Prel. KMV (dyrt att 
ersätta elproduktion 
med vindkraft? Viss 
magasineringsnytta av 
vattenhushållning 
sommartid). Utrivning 
av damm innebär stor 
avsänkning av hela 
Uvasjön. 

Prel. KMV (1 kraftverk & 2 
regleringsdammar kan 
undantas åtgärder för att 
uppnå god ekologisk 
status, då räcker god 
ekologisk potential på 
sträckan motsvarande sjö) 

Allgunnen-Store 
hindsjön 

Otillfredsställande 
(46 %) 

49 

Prel. KMV (måttlig 
status, > 50 % dämd) 

INTE KMV (kan säkert 
uppnå god status ändå, 
låg regleringsgrad <10 %, 
ok spec. flödeseffekt, 
strömvattenmiljöer, 
fiskvägar   
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Vattenförekomst 
(Namn VISS) 

Status Specifik  
flödeseffekt WSP 

Dämd 
andel [%]  
WSP Steg A1 (WSP) Steg A2 (WSP) Steg B2-B6 (WSP) KMV 

Hultsnäsesjön - 
Allgunnen 

Måttlig  
(21 %) 

7 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Trändeån - 
Hultsnäsesjön 

Måttlig  
(22 %) 

100 Prel. KMV (måttlig 
status, >50 % dämd 
& otillfredsställande-
måttlig spec. 
flödeseffekt) 

Prel. KMV (hela sträckan 
uppdämd, inga 
strömvattenmiljöer kvar) 

INTE KMV (försumbar 
produktion, ej viktigt 
reglerbidrag, sannolikt 
billigt ersätta 
samhällsnyttan med 
vindkraft, ingen negativ 
miljöpåverkan av 
utrivning)  

Barnebosjön - 
Trändeån 

Hög (< 5 %) 0 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Hornsödammen - 
Barnebosjön 

Otillfredsställande 
(37 %) 

15 

Prel. KMV (måttlig 
status, 
otillfredsställande 
spec. flödeseffekt) 

INTE KMV (kan säkert 
uppnå god status ändå, 
låg regleringsgrad <10 %, 
låg andel dämd sträcka   

Tohagebäcken - 
Hornsödammen 

Otillfredsställande 
(37 %) 

22 

Prel. KMV (måttlig 
status, 
otillfredsställande 
spec. flödeseffekt) 

INTE KMV (kan säkert 
uppnå god status ändå, 
låg regleringsgrad <10 %, 
låg andel dämd sträcka   

Rikebäcken - 
Tohagebäcken 

Otillfredsställande 
(37 %) 

32 
Prel. KMV (måttlig 
status, 
otillfredsställande 
spec. flödeseffekt) 

INTE KMV (kan säkert 
uppnå god status ändå, 
låg regleringsgrad <10 %, 
ok spec. flödeseffekt, 
strömvattenmiljöer, 
fiskvägar…   

mynningen 
Pataholmsviken - 
Rikebäcken 

Hög (< 5 %) 0 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Kiasjön - Bäck 
från Hultbren 

God (11 %) 5 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Bäsebäck - 
Kiasjön 

God (11 %) 27 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    

Allgunnen - 
Bjärssjön 

Hög (< 5 %) 0 
INTE KMV (ej 
väsentligt förändrad 
karaktär)    
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Två exempel på motivering till undantag 

Nedanstående exempel visar på konkreta förslag till utpekande av KMV och undantag av åtgärder. I exemplen görs 

också en genomgång av befintlig statusklassning (förvaltningscykel 3. 2019-02-03), och motiv till åtgärder som 

presenteras i VISS i jämförelse med underlagsdata som tagits fram av WSP inom ramarna för pilotprojektet. 

Store Hindsjön-Uvasjö, uppströms Uvafors kraftverk 

Uvafors kraftverk ligger i vattenförekomsten ”Alsterån: Store Hindsjön – Uvasjön”, WA62951282. Vattenförekomsten 

är en tidigare strömsträcka mellan sjöarna Uvasjön och Store Hindsjön.  

Vattenförekomsten är idag helt uppdämd och är i huvudsak en sjöliknande/lugnflytande förlängning av den uppströms 

belägna Uvasjön. Vattenförekomsten har därför idag en väsentligt förändrad karaktär jämfört med de 

hydromorfologiska referensförhållandena (se Figur 3 och Figur 4 nedan). 

 

 

Figur 3. Översiktskarta över lokalisering av Uvafors kraftverk. Kraftverk och damm dämmer vattenförekomsten ” Alsterån: Store Hindsjön – 

Uvasjön”, WA62951282 vilken är markerad i rött på kartan. 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Pilotprojekt Alsterån Dag Cederborg, Magnus Löfqvist  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10285157 2020-01-28  

 13 (24) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10285157/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Slutrapport/Bilagor/v3_Förutsättningar för undantag_KMV.docx 

 

Figur 4. Uvafors kraftverk och damm. I bilden syns den uppdämda vattenförekomsten ”Alsterån: Store Hindsjön – Uvasjön”, WA62951282. Tillstånd 

till spridning enligt Lantmäteriets beslut 2019-06-18, dnr: LM2019/009345. Foto: Dag Cederborg. 

 

Dataunderlag för utpekande av KMV och/eller undantag 

Den specifika flödeseffekten har av WSP beräknats till dålig (78 % avvikelse), den indämda andelen av 

vattenförekomstens längd har beräknats till 84 %. Det saknas därmed idag förutsättningar att uppnå god ekologisk 

status utifrån de parametrar som ska jämföras med referensförhållandena för vattendrag annat än genom kraftig 

avsänkning av vattenytan (i praktiken utrivning).  

En utrivning av dammen skulle innebära avsänkning av nivån i vattenförekomsten med i storleksordningen 1–2 meter 

och påverka vattennivån i Uvasjön. Uvasjön är ca 145 ha stor med en strandlinje om ca 9,3 kilometer. Se Figur 5 

nedan. 
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Figur 5. Fallprofil för vattenförekomsten Uvafors – Store Hindsjön (WA27890643). I figuren presenteras nuvarande vattennivå (röd linje), och 

vattenytans nivå efter avsänkning av damm vid medelvattenföring. 

 
Enligt simuleringar med WSP:s hydrauliska modell skulle en utrivning kunna återskapa/förbättra omkring 2 ha 

strömvattenmiljöer (>0,2 m/s vattenhastighet) i vattenförekomsten. 

Vattenförekomsten nedströms Uvafors – Store Hindsjön (WA27890643) klassificeras med avseende på parametern 

fisk till god status. Underlaget för klassificeringen är jämförelsevis gott, då sjön provfiskats två gånger sedan 2007. Vid 

provfisketillfällena fångades abborre, gädda, mört, braxen, sarv, sutare, gärs, benlöja och siklöja. Det finns även 

uppgifter om lake, signalkräfta (inplanerad främmande art) och gös (inplanterad, ej naturlig) i Store Hindsjön. Några 

uppgifter om referensförhållanden eller historisk artsammansättning etc. är inte angiven. 

Vattenförekomsten Store Hindsjön – Uvasjön (WA62951282), är den tidigare strömsträckan mellan sjöarna, i vilken 

Uvafors kraftverk och damm finns. Denna vattenförekomst har för fisk utifrån expertbedömning klassats till måttlig 

status. Provfiskedata saknas. I VISS anges i motivtexten till parametern fisk att: ”Att återskapa fiskvandrings-

möjligheterna mellan Store Hindsjön och Uvasjön är nödvändigt för att uppnå god status för vattenförekomsten även 

om god status skulle uppnås i sjöarna.” Parametern specifik flödeseffekt anges till måttlig status. I VISS anges att 

underlaget för bedömningen bygger på tolkning av flygbilder. Detta bör jämföras med WSP:s analys av parametern 

utifrån en hydraulisk modell till klassen dålig, se ovan. 

I den uppströms belägna Store Hindsjön (Kronobergs län) tycks det finnas vissa skillnader i metod och underlag för 

bedömning jämfört med motsvarande motiveringar i Uvasjön nedströms (Kalmar län). 

Uvasjön har klassats till måttlig ekologisk status. Den sammanvägda ekologiska statusen för vattenförekomsten är 

klassad till måttlig med avseende på Morfologiska förändringar och kontinuitet. Tillförlitligheten i klassningen ”bedöms 

vara 0” [sic]. Mer information finns under respektive parameter. 
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Inga biologiska parametrar har klassats, inte heller hydrologisk regim. Det morfologiska tillståndet har klassats till hög 

status. För parametern ”Förändring av sjöars planform” anges i VISS följande motiveringstext: ”Statusen för 

parametern Förändring av sjöars planform i vattenförekomsten Uvasjön bedöms vara God. Inga uppgifter om 

sjösänkning, dämning eller annan antropogen påverkan på planformen har kunnat hittas”.  

Detta bör jämföras med förändringarna av vattenytans nivå som tagits fram av WSP, se Figur 5 ovan, vilka visar på 

åtminstone 1 meters påverkan av dämning nedströms. 

Referensförhållandena för fiskvandring mellan sjöarna upp- och nedströms Uvafors är inte klarlagda. Som framgår av 

fallhöjdsprofilen är partiet vid Uvafors kraftstation mycket brant med en fallhöjd efter utrivning om ca 4,2 meter på en 

sträcka om ca 20 meter (ca 21% lutning). Även om det finns osäkerheter om platsens ursprungliga morfologi är det 

möjligt att platsen har varit ett svårt eller definitivt hinder för alla förekommande arter i Uvasjön. 

Fiskförekomsten i Uvasjön utgörs av sjölevande arter (se ovan), av vilka alla antas förekomma även i vatten-

förekomsten uppströms. Några uppgifter om arter i Store Hindsjön redovisas inte i VISS, men enligt St Hindsjöns 

FVOF förekommer abborre, gädda, gös (inplanterad), signalkräfta (inplanterad), mört, siklöja, braxen, sutare och gärs, 

dvs samma artsammansättning som i Uvasjön nedströms. 

Ovanstående exempel belyser väl att det bristande underlaget för klassning av parametrar och kvalitetsfaktorer 

behöver ses över och kompletteras med korrekta beräkningar. Detta skulle i hög grad underlätta arbetet med att 

kunna identifiera verkliga förutsättningar och motiv till undantag för åtgärder, samt att en rättssäker och konsekvent 

tillämpning av undantagsreglerna kan tillämpas. 

Kriterier för KMV 

Vattenförekomsten är kraftigt förändrad till följd av dämning, den specifika flödeseffekten är dålig, och vatten-

förekomsten är uppdämd till ca 84 %. Att återskapa referensförhållandena kräver utrivning av dammen vid Uvafors, 

vilket innebär långtgående konsekvenser i form av avsänkning av Uvasjön.  

Byggnation av en fiskväg innebär sannolikt en liten relativt liten nytta för fiskpopulationerna sett till referens-

förhållandena. Det är också sannolikt att platsen för dammen utgjort ett vandringshinder för åtminstone en stor andel 

av de enbart sjölevande arterna som förkommer idag. Kvalitetsfaktorn för fisk i den nedströms belägna 

vattenförekomsten Store Hindsjön klassas utifrån genomförda provfisken till God status.  

Klassningen av kvalitetsfaktorn fisk i den uppströms belägna Uvasjön har bedömts utan tillgång till underlagsdata, 

men uppgifter från fiskevårdsförening indikerar att artsammansättningen är likartad som nedströms. Att anlägga en 

fiskväg vid Uvafors bedöms inte påverka dessa arters populationsstatus på ett sätt av betydelse för den ekologiska 

statusen i vattenförekomsterna upp- och nedströms. Det relativa värdet av en fiskväg vid Uvafors har av WSP 

beräknats som lågt i jämförelse med huvuddelen av övriga vandringshinder i Alsterån och Badebodaån. Beräkningen 

grundar sig bl a på förekomst av arter och möjligheter att tillgängliggöra reproduktionsområden och bristhabitat i form 

av strömmande vatten. 

Åtgärdskostnader och produktionsförluster 

Årsproduktionen vid Uvafors kraftverk är ca 980 MWh/år. Att riva ut dammen skulle utöver årsproduktionen dessutom 

även innebära en teoretisk förlust av energiproduktion i Alsterån om ca 150 MWh/år till följd av minskad 

regleringsmöjlighet för produktion vid andra anläggningar. Den sammanlagda förlusten vid utrivning skulle därför 

motsvara ca 1130 MWh/år, vilket är ca 4,4% av den totala årsproduktionen i Alsterån. Uvafors har marginell betydelse 

för nationellt behov av reglerkraft. 
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Kostnaderna för att anlägga en fiskväg vid Uvafors har av WSP beräknats till ca 7 miljoner kr. Produktionsförlusterna 

har beräknats till ca 44 MWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av den egna produktionen, eller ca 0,3 % av den totala 

elproduktionen i Alsterån. Spill i torrfåran bedöms inte relevant, då anläggningen i princip inte har någon torrfåra. 

Undantag från åtgärder 

Ovanstående underlag föreslås användas till att peka ut vattenförekomsten ”Alsterån: Store Hindsjön – Uvasjön”, 

WA62951282, som KMV samt undantag för åtgärderna avsänkning/utrivning och fiskväg vid Uvafors.  

Hornsö vattenkraftverk och berörda vattenförekomster 

Hornsö vattenkraftverk och damm är beläget i Alsteråns huvudfåra, i vattenförekomsten ”Alsterån: Tohagebäcken – 

Hornsödammen” (WA56429614). Vattenförekomsten sträcker sig från omedelbart uppströms Hornsödammen, 

nedströms till sammanflödet med Tohagebäcken vid Skälleryd. I vattenförekomsten finns utöver Hornsö kraftverk 

dessutom två ytterligare nedströms kraftverk med dammar; Duveström och Blomsterström. 

Uppströms Hornsö finns vattenförekomsten ”Alsterån: Hornsödammen – Barnebosjön” (WA81275650). Denna 

vattenförekomst utgör Alsteråns huvudfåra mellan Hornsödammen och Barnebosjön. Dessa vattenförekomster i 

Alsterån ingår i Natura 2000-området ”Alsteråns vattensystem”.  

 

 

Figur 6. Översiktskarta över lokalisering av Hornsö kraftverk. Kraftverk och damm är beläget inom vattenförekomsten ”Alsterån: Tohagebäcken – 

Hornsödammen”(WA56429614) vilken är markerad i rött på kartan. Även lokalisering av nedströms belägna kraftverk framgår på kartan. 
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Nedströms vattenförekomsten utgörs Alsteråns huvudfåra av ytterligare två vattenförekomster före utloppet i havet. I 

dessa finns ytterligare tre vandringshinder; Skälleryds kraftverk, Gunnarström (damm utan kraftverksfunktion) och 

Torsrums kraftverk.  

Nedströms Hornsö till havet finns alltså fem vandringshinder, varav fyra utgörs av kraftverksdammar, och en damm 

utan historisk funktion för vattenkraftsproduktion. Vid samtliga anläggningar utom Hornsö finns fiskvägar. Dessa har 

såväl av Länsstyrelsen som av WSP bedömts ha en bristande funktion. Passageeffektiviteten hos enskilda fiskvägar 

och den kumulativa effekten på vandrande fisk gör att fisk inte beräknas nå upp längre än till nedströms det fjärde 

kraftverket (Skälleryd) vid en av Länsstyrelsen bedömd passageeffektivitet om i medel ca 60 %. Idag är det tveksamt i 

vilken utsträckning fisk kan passera det nedersta kraftverket, som av WSP bedöms ha en ännu lägre effektivitet (exakt 

hur stor går inte att bedöma). 

I vattensystemet finns ett flertal utpekade rödlistade arter, bl.a. hårklomossa, lax, nissöga stensimpa och utter. 

Åtgärder, eller undantag för sådana, har i de aktuella vattenförekomsterna betydelse för förutsättningar att uppnå 

gynnsam bevarandestatus för främst lax, men bedöms också ha potentiell betydelse för en positiv populations-

utveckling för andra arter såsom tex havsöring, flodnejonöga, vimma, id och sik.  

Lax och ovan nämnda fiskarter förekommer i huvudsak nedströms det nedersta vandringshindret. Havsöring bedöms i 

viss mån kunna passera detta. Laxpopulationen nedströms Torsrum är idag svag, med en troligen negativ utveckling. 

Förbättrade passagemöjligheter för laxen kan därför ha avgörande betydelse för att gynnsam bevarandestatus kan 

uppnås för arten. Fungerande fiskvägar har dessutom en avgörande betydelse för om miljökvalitetsnormerna 

åtminstone upp till Hornsö ska kunna uppnås. 

 

Figur 7. Hornsö kraftverksbyggnad och damm. Kraftverksutloppet är en tunnel, vilken via en kanal sammanflödar med naturfåran utanför bildens 

nederkant. Kraftverkets fallhöjd är 15,5 meter och nivåskillnaden mellan dammens yta och fåran nedanför dammen är ca 6 m. 
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Dataunderlag för utpekande av KMV och/eller undantag 

Vattenförekomsten uppströms Hornsö, ”Alsterån: Hornsödammen – Barnebosjön” (WA81275650) har klassats till 

måttlig status. Utslagsgivande för bedömningen har varit morfologiska förändringar och kontinuitet. Enbart fisk är 

klassad av de biologiska parametrarna, men biologiska data saknas för alla biologiska parametrar (även fisk).  

Bedömningen för fisk grundar sig på uppgifter från biotopkartering. I motiveringstexten för parametern fisk anges att 

”Idag är vandringshindret vid Hornsö definitivt och en effektiv barriär för både upp- och nervandring av fisk.” Några 

uppgifter om referensförhållandena för fiskvandring presenteras inte. Hornsö har under alla omständigheter varit ett 

svårt hinder att passera, och det kan inte uteslutas att hindrat varit ett definitivt hinder för alla arter utom ålyngel. 

Några historiska uppgifter om att t ex havsöring eller lax har kunnat passera har inte återfunnits; varken WSP eller 

Länsstyrelsen har kunnat visa på några sådana uppgifter. 

Eftersom det inte finns några historiska belägg för förekomst av havsvandrande arter, kan det inte uteslutas att 

undersökningar av biologin i vattenförekomsten skulle kunna påvisa en annan klassning än vad som hittills 

expertbedömts. 

För vattenförekomsten ”Alsterån: Tohagebäcken – Hornsödammen” (WA56429614), nedströms Hornsö klassas 

statusen till måttlig. I VISS anges att morfologiska förändringar och kontinuitet har varit utslagsgivande för 

bedömningen. Av samtliga biologiska kvalitetsfaktorer har enbart fisk klassats. För fisk har dock samtliga 

underparametrar (VIX-index) klassats med utgångspunkt från genomförda provfisken. Klassningen av samtliga 

parametrar för fisk är måttlig status. WSP:s bedömning är att klassningarna är rimliga, och åtminstone till del beror på 

att det nedströms Hornsö finns fem vandringshinder, med en kumulativt otillräcklig effektivitet för att lax och öring ska 

kunna reproducera sig. 

Samtliga vattenförekomster nedströms Hornsö till havet har i förvaltningscykel 3 klassats till dålig status för 

hydrologisk regim. Utslagsgivande för bedömningen är parametern ”Flödets förändringstakt i vattendrag”. 

Vattenförekomsten uppströms har klassats till otillfredsställande hydrologisk regim, där specifik flödeseffekt varit 

utslagsgivande (övriga parametrar inom hydrologisk regim har klassats till hög status). 

Som tidigare nämnts har parametrarna Flödets förändringstakt i vattendrag och volymsavvikelse klassats utifrån 

jämförelser mellan modellerade dygnsmedelflöden och uppmätta timmedelvärden, vilket fått konsekvensen att 

parametern ”Vattenståndets förändringstakt” klassats till dålig status. Hög tidsupplösning är naturligtvis en 

förutsättning för att beskriva korttidsreglering och inomdygnsvariation. Dock är klassgränser för parametern inte 

anpassade för detta och den låga klassningen av Hornsö (driftas som strömkraftverk) bedöms som typisk för alla 

kraftverk som tillhandahåller timdata. Det förefaller omöjligt att differentiera mellan korttidsreglering och strömkraftverk 

med nuvarande förfarande. (se bl a Figur 2 ovan). 

Den specifika flödeseffekten för uppströms belägen vattenförekomst har i VISS angetts till otillfredsställande status 

Liksom för övriga vattenförekomster grundar sig bedömningen på markavvattningsföretag, biotopkartering, rensning 

m.m. istället för förändringar i lutning och bredd (som ska användas enligt HVMFS 2019:25). WSP har utifrån 

beräkningar av förändrad lutning och medelbredd utifrån en strikt tillämpning av HVMFS 2019:25 kunnat konstatera 

att vattenförekomsten bör klassas till god status för denna parameter. Den specifika flödeseffekten har i motsats till 

vattenmyndighetens beräkning klassats till minst god och den dämda andelen (Horsödammen) utgör ca 15 % av 

vattenförekomstens totala längd. Även för den nedströms belägna vattenförekomsten visar WSP:s beräkningar på en 

annan klassning än vad som anges i VISS. I VISS anges statusen för parametern till otillfredsställande, medan WSP:s 

analyser anger statusen till minst god, och den dämda andelen av vattenförekomsten är ca 22 %. 

Kvalitetsfaktorn ”Morfologiskt tillstånd i vattendrag” har klassats till måttlig status för vattenförekomsterna direkt upp- 

och nedströms Hornsö. Dataunderlaget bygger enligt vad som anges i VISS på nationella GIS-analyser av 
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markanvändning, digitalisering av markavvattningsföretag, uppgifter från biotopkartering och analys av flygfoton och 

nationella höjddatabasen. Ett flertal parametrar är inte klassade. Kopplingen mellan vattenkraftens påverkan på det 

morfologiska tillståndet kan alltså inte anses vara bedömd. 

Kriterier för KMV 

Utifrån ovanstående, av WSP kontrollerad statusklassning och underlag, kan alltså vattenförekomsterna uppströms 

och nedströms Hornsö INTE pekas ut som KMV utifrån kriterierna vägledningen. Om däremot bedömningarna som 

redovisas i VISS skulle användas skulle kriterierna för åtminstone preliminärt KMV kunna vara tillämpbara. 

Trots detta visar genomförda utredningar att flera olika miljöåtgärder vid Hornsö innebär liten kostnadsnytta, särskilt i 

relation till kostnader och påverkan på energiproduktion, vilket beskrivs nedan. 

Förutsättningar för åtgärder vid Hornsö – fiskväg 

Hornsö är det vattenkraftverk i Alsterån med i särklass högst produktion av el. Kraftverket producerar  

ca 8 200 MWh/år, vilket är ca 33 % av den totala elproduktionen i Alsterån. Kraftverket är också av relativt stor 

betydelse för bidraget av reglerkraft. Kraftverket har klassats i klass 2 avseende reglerbidrag till energisystemet på 

nationell nivå (Energimyndigheten, Svenska kraftnät, & Havs- och vattenmyndigheten, 2016). Detta trots att någon 

korttidsreglering inte bedrivs sedan många år.  

Som tidigare nämnts är det inte belagt om Hornsö har varit ett definitivt vandringshinder för fisk eller ej. Bedömningar 

från platsbesök och fallhöjdsprofiler är att platsen varit ett svårt hinder, men det kan inte uteslutas att starksimmande 

individer av lax eller kanske havsöring kunnat passera vid gynnsamma förhållanden. Ålyngel har kunnat passera, då 

de kan klättra, och historisk förekomst av ål uppströms är belagd. Några historiska källor som bekräftar historisk 

passage av lax eller havsöring har inte kunnat återfinnas. Några andra målarter för en fiskväg än lax, havsöring och ål 

bedöms dock vara helt uteslutna. 

En historisk utredning av referensförhållandena, liksom detaljerade inmätningar av fallprofil m.m., har diskuterats inom 

pilotprojektet, men Länsstyrelsen i Kronoberg har framfört att detta inte kan räcka som bevis i frågan om 

referensförhållandena. Istället har önskemål om en studie av historiskt eDNA i sediment framförts. Det finns dock en 

hel del osäkerheter runt metoden och förutsättningarna för en studie av detta. WSP har kontaktat nationell expertis på 

Centrum för Genetisk Identifiering (CGI) Naturhistoriska riksmuseet. CGI bedömer att eDNA-analyser i sediment i 

dagsläget är en ganska osäker metod eftersom det är svårt att få fram resultat, vilket innebär att resultaten ej blir 

särskilt tillförlitliga. Olika typer av substrat binder olika bra till DNA – här saknas även information, men man vet t.ex. 

att lera binder så pass bra till DNA att det blir omöjligt/svårt att extrahera från sedimentprovet. Detta verkar gälla 

globalt på forskningsfronten. CGI anser därför att man bör avvakta med att använda sediment-eDNA i nuläget. 

Oavsett historisk förekomst av lax behöver förutsättningarna för nyttan med förbättrade fiskvägar samt av ny fiskväg 

förbi Hornsö utredas genom analyser med en populationsmodell. 

Laxbeståndet i Alsterån är idag svagt. I vilken grad påverkan från vattenkraften är orsak till detta är inte helt klargjort, 

bortsett från bristande funktion i befintliga fiskvägar. Visserligen finns det fiskvägar vid de fem nedersta 

kraftverksdammarna i Alsterån, men inga uppgifter har kunnat inhämtas som tyder på att lax i nuläget förekommer 

högre upp i systemet än mellan mynningen och det första kraftverket (Torsrum). WSP har eftersökt underlag och 

information från Länsstyrelsen i Kalmar, SLU (elfiskeregistret SERS) och den lokala sportfiskeföreningen, men 

kunskapsläget rörande laxens förekomst och situation förefaller bristfälligt. Laxungar har enbart påträffats på 

elfiskelokaler strax nedströms Torsrum, samt mitt emellan Torsrum och havet, strax N Strömsrum. Tätheterna av 

laxungar som påträffats vid elfiske är låga, och Länsstyrelsen bedömer att biotoperna nedströms Torsrum inte är 

optimala för laxfiskreproduktion (Nilsson, 2017). För att laxen långsiktigt skall kunna bevaras i Alsterån gör 
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Länsstyrelsen bedömningen att man behöver säkerställa att tillräckligt många individer kan ta sig upp till mer lämpliga 

områden högre uppströms i Alsterån. Den aktuella delen av Alsterån är ett Natura 2000-område (Mindre vattendrag, 

3260), för vilket bl.a. gynnsam bevarandestatus för lax är ett av bevarandemålen för området. 

Det kan i nuläget inte uteslutas att laxbeståndet i Alsterån alltid har varit svagt, och eventuellt aldrig utgjorts av en 

egen stam. Det har inte klargjorts om någon älvspecifik laxpopulation kunnat utvecklas, eller om vattendraget av 

mindre kända orsaker inte är optimalt för lax  

Förekomst av havsöring kallas ofta för ”lax” i äldre källor. Länsstyrelsen har aviserat planer på genetiska analyser av 

lax för att klargöra om laxen i Alsterån utgör en vattendragsunik population. För att med statistisk signifikans kunna 

särskilja populationer kan ett stort antal individer behöva provtas och analyseras, vilket dock kan bli svårt i Alsterån.  

I nuläget är Alsterån en havsöringså, vilken nästan helt domineras av havsöring istället för lax. I mindre vattendrag 

finns en tydlig konkurrenssituation mellan lax och havsöring, vilket innebär att om lax efter omfattande åtgärder skulle 

kunna uppnå maximal teoretisk reproduktion konkurrerar med havsöring (Alanärä & Leonardsson, 2020). 

Kostnader och produktionsförluster 

WSP har genomfört en detaljerad förstudie av fiskvägar vid samtliga aktuella anläggningar i  Alsterån. Fiskvägarna 

omfattar lokalisering för fiskpassage från både kraftverksutlopp och genom spillfåra. Investeringskostnaderna vid 

Hornsö beräknas uppgå till 14, 9 Mkr. De totala kostnaderna för en fiskväg vid Hornsö samt ombyggnation av 

nedströms belägna fiskvägar har beräknats till ca 42 Mkr, se Tabell 4 nedan. 

Utrivning av kraftverksdammen inkl bl.a. igengjutning av intag och utskov vid Torsrum beräknas till ca 1,4 Kkr. 

Konstaden för utrivning av Gunnarström beräknas till ca 1 Mkr. Separata rapporter finns för tekniska beskrivning och 

kostnadskalkyler för alla åtgärder. Det måste betonas att kostnaderna inte omfattar geotekniska utredningar, 

tillståndsprocesser, hantering av ev. föroreningar och anpassningar till kulutmiljöintressen. Dessa frågor kan vara 

mycket variabla, och i fråga om föroreningar i mark och sediment innebära mycket höga kostnader.  

Produktionsförlusterna för spill i fiskväg och naturfåra (fiskvägen måste delvis gå i torrfåran) vid Hornsö har beräknats 

till ca 5,4 % av den totala energiproduktionen i både Alsterån och Badebodaån, därtill kommer negativ påverkan på 

reglerförmåga . Utöver spill vid Hornsö innebär förutsättningarna för effekter vid Hornsö produktionsförluster i form av 

ombyggnation av fiskvägar eller utrivning av anläggningar längre nedströms om mellan 3 - 7 % av den totala 

energiproduktionen. 

 

Tabell 4. Beräknade kostnader och produktionsförluster vid åtgärder. 

Anläggning Namn Torsum Gunnarström Skälleryd Blomsterström  Duveström Hornsö 

Produktion Prod, MW/år 1000 0,0 2203 945 2865 8217 

% av prod i prövningsgr. 4,0 0,0 9 4 11 33 

Kostnad fiskvägar Investering bygg mm MKr 7,0 2,6 3,4 5,8 8,4 14,9 

Spill naturfåra + fiskväg Energiförlust 
MWh/år 

147 0,0 83 93 339 1366 

Egen förlust (%) 15 0,0 4 10 12 17 

Total förlust (%) 0,6 0,0 0,3 0,4 1,4 5,4 

Utrivning Investering bygg mm, Mkr 1,4 1,0     

Förbättrad areal  
 >0,2 m/s, Ha 

0,5 0,6 1,6 1,2 0,9 3,5 
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Egenförlust (%) 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total förlust (%) 4,0 0,0 9 4 11 33 

Kumulativa effekter av passageeffektivitet av flera fiskvägar 

Nyttan med en fiskväg vid Hornsö är beroende av effektiviteten i fiskvägar nedströms. Resultaten från 

modellberäkningar med en populationsmodell (FiMod 3.1) visar att det för att en fiskväg vid Hornsö överhuvudtaget 

ska ha någon betydelse för en ökning av laxpopulationen i Alsterån krävs minst 90 % effektivitet i samtliga fiskvägar, 

sannolikt i kombination med utrivningar av de nedersta vandringshindren. Även om 90% effektivitet skulle kunna 

uppnås är de kumulativa effekterna av flera fiskvägar betydande, vilket drar ned den sammanlagda effektiviteten 

(Alanärä & Leonardsson, 2020). Även då predikteras den teoretiska effekten av en fiskväg vid Hornsö vara liten i 

jämförelse med den sammanlagda effekten av åtgärderna vid nedströms liggande anläggningar. Att uppnå så hög 

passageeffektivitet som 90% är mycket svårt, det finns inga kända exempel på motsvarande effektivitet i Sverige 

bortsett från vid Herting i Ätran.. Vid Herting är förhållandena dock inte jämförbara med förhållandena på många andra 

ställen då fisken där kan vandra i huvudfåran förbi anläggningen (dammen är utriven) och det dessutom spills en 

mycket stor andel av flödet i fåran. Som tidigare nämns är förutsättningarna för att kunna uppnå en hög effektivitet vid 

kraftverken i Alsterån svåra till följd av separerade utlopps- och spillkanaler, vilket innebär behov av fiskväg vid såväl 

kraftverksutlopp som vid dammar i naturfåror.  

Två av fiskvägarna, Skälleryd och Blomsterström har fiskvägar med moderna miljövillkor, och omfattas inte av krav på 

omprövning enligt NAP. Samtliga fiskvägar bedöms av WSP ha en bristande funktion, beroende på komplicerade 

förhållanden med separerade utlopps- och spillfåror, samt otillräcklig anlockning av fisk till fiskvägarna, som ligger 

långt från vandringshinder och konkurrerande flöden. Samma bedömning görs även av Länsstyrelsernas 

Fiskeutredningsgrupp, som tidigare genomfört en utredning av fiskvägarnas funktion ( (Nilsson, Utredning av fiskvägar 

i Alsterån i Kalmar län 2017, 2017). Även om förutsättningarna för fiskvandring kraftigt förbättras vid Torsrum och 

Duveström kan det krävas omprövning av Skälleryd och Blomsterström för att uppnå en tillräcklig passageeffektivitet 

för att god ekologisk status ska kunna uppnås nedströms Hornsö. WSP´s fsikvägsutredning föreslår anordningar för 

fiskpassage via både utloppskanal och spillfåra och damm.  

Populationsmodell och kostnadsnytta för lax och andra arter 

Populationsmodeller är modellverktyg som kan används för att åskådliggöra hur åtgärder i vattendrag, t.ex. 

habitatrestaurering, fiskvägsbyggen eller damutrivning, kan påverka populationer av fisk. Genom modellberäkningar 

kan man analysera vilka kombinationer av åtgärder som ger störst förbättring av en vandrande fiskpopulation. Det går 

också att prediktera om det saknas reella förutsättningar att uppnå sådana effekter som kan vara målsättningen med 

t.ex. fiskvägar.  

WSP och SLU har genomfört olika beräkningar med en populationsmodell av ökningen av populationerna av lax och 

havsöring vid förbättring eller nybyggnation av fiskvägar på sträckan mellan Havet och Böta Kvarn. Syftet med 

studierna var att genom populationsmodellering bedöma i vilken grad en fiskväg vid Hornsö skulle kunna påverka 

populationsutvecklingen för lax och havsöring i Alsterån, och vilka ev. övriga åtgärder som detta skulle förutsätta. Ett 

annat syfte är att identifiera vid vilka anläggningar en förbättrad effektivitet vid fiskvandring är mest kostnadseffektiv. 

WSP:s och SLU:s rapporter om genomförda modellberäkningar redovisas i separata dokument i bilagor till 

slutrapporten om Pilotprojektet Alsterån. 

WSP genomförde en första studie utifrån bedömd nuvarande passageeffektivitet av länsstyrelsernas FUG-grupp 

(Nilsson, 2017), samt utifrån två ytterligare scenarier med 90% effektivitet i befintliga fiskvägar, samt utrivning av de 

två nedersta vandringshindren. SLU genomförde därefter på uppdrag av WSP en kompletterande studie med flera 
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ytterligare scenarier där såväl utrivning av ovan nämna vandringshinder samt byggnation av fiskväg vid Hornsö 

jämfördes med alternativ effektivitet i övriga fiskvägar (70 respektive 90 %). I den kompletterande studien av SLU 

gjordes en något lägre bedömning av fiskens fekunditet (antal ägg), samt beräkningar utifrån av effekter av 

konkurrens mellan arterna. SLU:s beräkningar. Det bör betonas att 90% passageeffektivitet bedöms osannolikt, 

medan 70% bedöms kunna vara möjligt att uppnå ( (Alanärä & Leonardsson, 2020). 

 Analyserna omfattar bara havsvandrande laxfisk, i Alsteråns nedre del finns det även ett flertal ytterligare fiskarter 

(vimma, id, ål, flodnejonöga, sik) som också skulle gynnas av ökad konnektivitet i vattensystemet.. 

För att beräkna det förväntade antalet laxhonor vid lek när beståndet nått jämvikt (dvs då beståndet ökat till maximal 

medelnivå) i Alsterån har både WSP och SLU använt  FiMod3.1a.Denna modell är utvecklad för att kunna utvärdera 

den potentiella effekten av fiskvägar vid dammar eller kraftverk på havsvandrande fiskbestånd som initialt endast finns 

nedströms det nedersta vandringshindret. Resultatet av olika scenarier presenteras i en separat rapport. I nuläget 

domineras Alsterån till nästan 100 % av havsöring. Utöver fiskvägar krävs högst sannolikt omfattande insatser för att 

öka laxpopulationen i ån, bl.a. utsättning av rom från i första hand älvegen lax. Ett arbete som är både resurs- och 

tidskrävande, utan säkra garantier att lyckas. Om man väljer att inte genomföra några särskilda åtgärder för laxen 

kommer sannolikt Alsterån i framtiden att fortsatt vara en havsöringså. tabellen presenteras därför även summan av 

öringhonor för de olika scenarierna ifall inga åtgärder genomförs för laxen. 

Utifrån SLU:s genomförda populationsmodell framgår att det i särklass mest kostnadseffektiva alternativet för att 

uppnå gynnsam bevarandestatus för lax, och troligen också stärka populationerna av övriga fiskarter är mycket 

långtgående åtgärder vid de två nedersta hindren Gunnarström och Torsrum. Byggnation av en fiskväg vid Hornsö 

innebär en låg kostnadsnytta. Scenariot med 90% passageeffektivitet tbedöms som ytterst veksamt att kunna 

realisera (Alanärä & Leonardsson, 2020), utan är ett teoretiskt scenario.  

Väl värt att fundera över är att konsekvenserna av att tillskapa en starkare laxpopulation kan innebära att den älvunika 

populationen av havsöring minskar. I det fall det inte kan konstateras att laxpopulationen är älvegen, och åtgärder 

med utsättning av t.ex. lax från Emån genomförs kan konsekvenserna på sikt alltså bli att en för vattendraget 

främmande population av lax introduceras med konsekvenserna att en älvegen population av havsöring kan 

konkurreras ut. Före det att långtgående åtgärder för laxen genomförs i Alsterån rekommenderas därför starkt att den 

historiska laxförekomsten och konsekvenserna av introduktion av en laxstam utreds och värderas. 

Undantag från åtgärder 

Normerna för vattenförekomsterna ”Alsterån: Tohagebäcken – Hornsödammen” (WA56429614) och ”Alsterån: 

Hornsödammen – Barnebosjön” (WA81275650) föreslås anpassas utifrån att inga miljöåtgärder ska genomföras vid 

Hornsö kraftverk, oavsett om fortsatta utredningar kan påvisa om Hornsö varit ett definitivt vandringshinder eller ej.. 

Generellt rekommenderas dock att Sveriges nationella ålförvaltningsplan tillämpas utifrån gällande prioriteringar på 

nationell nivå, före beslut om vilka åtgärder för ål som är mest rationella i Alsterån. Vilande villkor för ålyngelledare 

föreslås. I det fall en naturlig uppvandring av ål aktualiseras utifrån ålförvaltningsplanen kan också 

nedströmsanordningar för fiskvandring bli nödvändiga att överväga. 

Byggnation av fiskväg förutsätter åtgärder med stora kostnader och påverkan på energiproduktion vid Hornsö och ett 

flertal andra anläggningar. Att genomföra långtgående åtgärder längre nedströms ger större samhällsekonomisk nytta. 

Att riva ut eller sänka av dammen vid Hornsö skulle medföra en mycket stor påverkan på energiproduktion i hela 

prövningsgruppen (ca 33 %), ha en stor negativ påverkan på reglerkraft och ha liten påverkan på klassificeringen av 

ekologisk status uppströms anläggningen. 

Korttidsreglering vid Hornsö förekommer inte, avvikelserna i flödesregim beror på stor del på uppströms reglering. 
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Diskussion 

Att tillämpa vägledningarna för att identifiera undantag är svårt om klassningar av ekologisk status, och 

utredningsunderlag för arbetet, inte tagits fram utifrån underlag eller enligt föreskriven metodik. I det fall underlag och 

statusklassningar är felaktigt genomförda finns risk att fel vattenförekomster identifieras som preliminära KMV. Inom 

ramarna för WSP:s uppdrag inom Pilotprojektet Alsterån, har bl a. jämförelser mellan WSP:s och myndigheternas 

beräkningar och klassning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer gjorts. Resultatet visar att helt olika 

vattenförekomster, beroende på beräkningsunderlag och tillämpning av föreskrifter, kan komma att identifieras som 

preliminära KMV enligt nuvarande vägledning. 

WSP har för studerade prövningsgrupper genomfört omfattande och detaljerade utredningar av hydromorfologisk 

påverkan och populationsmodeller utifrån passageeffektivitet i fiskvägar. Utan att studera verkliga påverkansfaktorer 

med etablerade metoder kommer det att vara mycket svårt att på ett vetenskapligt underbyggt sätt identifiera och 

prioritera åtgärder och förutsättningar för undantag för åtgärder inom ramarna för den nationella planen. I det 

kommande arbetet med nationella planen finns stora möjligheter att ta fram en stor del av de underlagsdata som 

saknas, det krävs dock en insikt och kunskap om såväl vattenkraft, vattenreglering och hydraulik för att förstå 

betydelsen av korrekta data och kompetens för att ta fram och bedöma sådant underlag.  

Riktade utbildningsinsatser mot länsstyrelser, vattenmyndigheter, verksamhetsutövare och konsulter rekommenderas, 

senast i samband med att samverkansprocesser inom prövningsgrupperna initieras. Det bedöms vara av stor vikt att 

det finns tydliga instruktioner för hur nya data av betydelse för normsättning och undantag ska hanteras på ett 

rationellt och kvalitetssäkert sätt i det kommande arbetet. Ett sådant underlag bör finnas tillgängligt före arbetet med 

de första prövningsgrupperna påbörjas. I annat fall finns det stor risk att processerna med kommande omprövningar 

kommer att bli mycket ineffektiva. En rättssäker och likvärdig prövning av olika verksamhetsutövare och anläggningar 

kan påverkas till följd av bristande underlag och subjektiva bedömningar. Tydliga direktiv till ansvariga myndigheter, 

om hur samordning måste ske mellan nuvarande förvaltningscykler och den nationella planen behövs 

Ny vägledning för undantag och KMV-identifiering behöver tas fram, vilken på ett tydligt sätt beskriver metoder och 

definitioner av begrepp som krävs för att på objektiva grunder kunna identifiera i vilken grad miljöåtgärder har 

betydande negativ påverkan på vattenkraften och innebär rimliga eller orimliga kostnader. En viktig fråga är hur 

miljöekonomiska analyser ska genomföras, och hur olika nyttor ska kunna kvantifieras på objektiva grunder.  

Som nämns i nuvarande vägledning är det främst den biologiska kvalitetsfaktorn fisk som idag kan kopplas till 

påverkan från vattenkraft. För att samla in biologiska data om t.ex. fisk och olika habitat kan omfattande provtagningar 

och karteringar krävas under flera år. För de närmast förestående prövningsgrupperna bedöms det vara svårt att 

komplettera bristande underlag, men en systematisk insamling av underlag och anpassning av miljöövervakningen 

utifrån vattenförvaltningens behov bör ändå påbörjas snarast möjligt. 

Miljönyttan med fiskvägar eller andra miljöåtgärder, kan förutsätta åtgärder vid andra dammar och kraftverk. I många 

fall är t.ex. en fiskväg av begränsad nytta om inte den totala effektiviteten vid andra fiskvägar inte kan bli tillräckligt 

hög. Utan att kunna påvisa detta finns det stor risk att mycket stora kostnader investeras i fiskvägar med begränsad 

nytta. Användande av t ex populationsmodeller rekommenderas att beskrivas i kommande vägledningar. Det måste 

dock betonas att tillgång dataunderlaget för att modellerna ska kunna tillämpas med relevant noggrannhet är mycket 

varierande. Underlag från karteringar, elfisken och kännedom om fiskpopulationer kan behöva tas fram. Detta 

underlag saknas oftast idag, trots behoven inom vattenförvaltningen. Utan underlagsdata finns det risk att felaktiga 

prioriteringar genomförs. Dessa resurser skulle i så fall kunna läggas på andra mer kostnadseffektiva åtgärder. 
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Alsteråns population av lax och öring 

Nuläget för lax i Alsterån visar på en låg rekrytering av 0+ yngel (figur 1). Den varierar något över tid 

men ligger i genomsnitt på 9 yngel per 100 m2 (Svenskt ElfiskeRegiSter, SERS 2020). Lax förekommer 

endast i de nedre delarna av ån relativt nära mynningen och inte uppströms det första 

vandringshindret i Torsrum.  

 

Figur 1. Tätheter av 0+ yngel på olika elfiskelokaler i Alsteråns nedre delar (nedströms 

vandringshinder i Torsrum). Heldragen linje anger var medianvärdet (50% percentil) ligger för lax 

respektive havsöring i regionen där Alsterån ingår. Nedre streckad linje anger den 25% percentilen 

och den övre streckade linjen den 75% percentilen.  

Rekryteringen av havsöring vid lokalen i Strömsrums ekhage är låg, i genomsnitt 11 yngel per 100 m2 

(figur 1). Nedström vandringshinder i Torsrum finns två närliggande elfiskelokaler (Norra Kvillens 

kvarn och Torsrums kvarn) som visar på högre tätheter av havsöring, i genomsnitt 41 yngel per 100 

m2. Längre uppströms är tätheterna lägre. Mellan Gunnarström och Skälleryd (lokal Brotorp) ligger 

tätheten av 0+ yngel i genomsnitt på 7 per 100 m2, samt nedströms Blomsterström (lokal 

Strömsfors) 2 stycken per 100 m2. Rekryteringen av havsöringsyngel varierar stort mellan år vilket 

indikerar att populationen inte är stabil. Mest troligt beror detta på variation i antalet lekvandrande 

honor under olika år, alternativt perioder under sommaren med låga vattenflöden.  

 

 

mailto:anders.alanara@slu.se


2 

 

Beräkningsunderlag 

I den kompletterande beräkningen ingår att skatta antal lekvandrande honor vid en 

passageeffektivitet på 70 respektive 90% per passage, samt produktionsförutsättningar om de två 

nedersta dammarna, Torsrum och Gunnarström, rivs.  

Parametern ”genomsnittlig 0+ täthet” avser vattendragets potential eller bärkraft och representerar 

inte ett nuläge. I många lax- och havsöringspopulationer ligger nuvarande täthet av 0+ yngel under 

dess potential, vilket kan bero på få lekvandrande vuxna individer och/eller begränsningar i lek- och 

uppväxthabitat. Detta gäller speciellt vattendrag som har olika typer av hinder som försvårar fiskens 

upp- och nedströmsvandring, men det kan också vara en konsekvens av ett hårt fisketryck. För att 

undvika att mer eller mindre subjektiva bedömningar görs för rekryteringspotential i olika 

vattendrag föreslås att jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister används (Degerman 

m fl. 2016), till dess att en mer tillförlitlig metod utvecklas. I syfte att uttrycka vattendragets 

potential för den region utvärderingen avser föreslås att 90% percentilen för 0+ yngel används som 

jämförelsevärde (bilaga 1, tabell 1). 

En annan viktig fråga är huruvida vattendraget är laxförande eller inte. I vattendrag med både lax 

och havsöring kommer laxen att dominera i huvudfåran (se exempel från Emån och Mörrumsån i 

bilaga 1). Om lax saknas kommer tätheterna av 0+ öring att vara avsevärt högre. Eftersom detta är 

en realitet kommer även havsöringsdata från elfiskeregistret att ge en underskattning av den 

potentiella produktionen för havsöring i utvärderingssituationer när man utvärderar förutsättningen 

för havsöring med hjälp av beräkningsverktyget. När beräkningsverktyget används för att utvärdera 

förutsättningarna för lax och havsöring i samma vattendrag behöver analyserna göras separat för de 

två arterna för att viktas ihop efter att beräkningarna är gjorda. 

Vår bedömning är att tidigare uppgifter på fekunditet var något för höga. Uppgifter på fekunditet 

hos lax och öring för nedanstående beräkningar har hämtats från Norrfors kompensationsodling och 

avser både vild fisk från Vindelälven samt odlad från Umeälven. Sambandet mellan laxens totallängd 

(cm) och antal ägg kan beskrivas som: 

Antal ägg lax = 0,2371*längd 2,333 

Motsvarande samband för öring uttrycks som: 

Antal ägg öring = 0,4445*längd 2,2404 

Även uppgifter på fiskens medelstorlek har hämtats från fisktrappan vid Stornorrfors damm i 

Umeälven under perioden 1974 till 2011. Totalt mättes under perioden 10 794 laxar och 1 796 

öringar. Medellängden på laxhonor som återvandrat från havet för lek var 86 cm och öring 65 cm. 

Vår bedömning utifrån kunskap om lax och havsöring i olika vattendrag som mynnar i de svenska 

kustområdena är att dessa medelstorlekar även gäller för Emån och Mörrumsån och borde därför 

även gälla för Alsterån. Uppgifterna på fiskens medellängd vid återvandring och antal ägg enligt 

ekvationerna ovan ger de värden på fekunditet som redovisas i tabell 1. De nya värdena på 

fekunditet ger ett minskat modellerat antal lekvandrande honor om 5–10% jämfört med de tidigare 

använda värdena på 1600 ägg per kg hona, samt 10 och 5 kg vikt för lax respektive havsöring.  
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Tabell 1. Parametervärden för lax och öring. Uppgifter på genomsnittlig 0+ täthet för lax kommer 

från laxvattendrag i region Väst- och sydkust och för öring från havsöringsvattendrag i region 

Stockholm-Blekinge (Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister, Degerman m fl. 2016).  

Parameter Lax Öring 

Passageeffektivitet lekvandrande honor 0.7 / 0.9 0.7 / 0.9 

Passageeffektivitet smolt 0.9 0.9 

Smoltöverlevnad per delområde 0.95 0.95 

Täthetsoberoende yngelöverlevnad 0.35 0.35 

Överlevnad, 0+ till första lek 0.01 0.01 

Genomsnittlig 0+ täthet (ind/100 m2) 136 113 

Genomsnittligt antal ägg per hona (fekunditet) 7700 5100 

 

Arealer med bra uppväxtområden 

Delsträckor inom ett vattendrag bör avgränsas för att erhålla så homogena biotoper som möjligt 

inom respektive delsträcka (Halldén m.fl. 2002). Habitatets lämplighet som uppväxtområden för 

öringyngel klassas subjektivt i denna metodik i 4 klasser (Tabell 2). Bedömningen grundar sig i första 

hand på bottenstruktur och strömförhållanden och i andra hand på skuggning och närmiljö. Inom 

ramen för beräkningar i detta PM utgår vi från att laxyngel har samma habitatkrav som öringyngel. 

Halldén m.fl. (2005) genomförde elfisken i samtliga habitatklasser i två referensvatten, vilket gav 

medeltätheter av öring i olika åldersklasser i olika habitat. Dessa tätheter standardiserades sedan 

med utgångspunkt att klass 3 habitat är normen (100%) och habitat med lägre klassning relativt sett 

sämre (tabell 2). Sett ur ett metodperspektiv anser vi denna intressant och mycket användbar för att 

skatta ett vattendrags reproduktiva bärkraft. Det krävs dock ytterligare undersökningar av 

yngeltätheter för både lax och öring från fler vattendrag för att erhålla en stabil fördelning mellan 

olika habitatklasser.  

Tabell 2. Subjektiv bedömning av habitatets lämplighet som uppväxtplats för öringyngel (enligt 

biotopkarteringsmetodiken, Halldén m.fl. 2002). Tabellen anger även tätheter av öring per 100 m2 i 

de olika habitatkvalitetsklasserna, relativa till habitatklass 3 som norm (Halldén m.fl. 2005).  

Klass Beskrivning av habitat Fiskens ålder 
  0+ 1+ >1+ 

0 Inte lämpligt uppväxtområde 0 0 0 

1 Möjligt, men inte bra uppväxtområde 0,57 0,28 0,24 

2 Tämligen bra uppväxtområde 0,93 0,58 0,56 

3 Bra-mycket bra uppväxtområde 1 1 1 

 

De tätheter av lax och havsöring 0+ yngel som listas i tabell 1 får anses gälla habitat med bra eller 

mycket bra uppväxtområden (klass 3). För att erhålla en total areal motsvarande klass 3 habitat i 

varje delsträcka multipliceras de inventerade arealerna i Alsterån (tabell 3) med de relativa 

tätheterna för 0+ yngel i tabell 2 inom respektive habitatklass. En areal som är klassad som 1 

multipliceras med 0,57, klass 2 med 0,93 och klass 3 med 1,0. Det ger en summa av områden som 

motsvarar klass 3 och kan användas i populationsmodelleringen eftersom bärkapaciteten beräknas 

som produkten av arealen och 0+ tätheten (tabell 3). 
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Notera att endast öring förväntas nyttja biflöden ovan Hornsö. Denna slutsats grundar sig på det 

samband mellan vattendragets storlek och andel lax kontra öring som redovisas i FiMod 3. Vid 

utrivning av dammarna i Torsrum och Gunnarström frigörs totalt ytterligare ca 0,1 hektar.  

Tabell 3. Tillgängliga uppväxtområden (hektar) för laxfisk i aktuella delsträckor enligt 

habitatinventering av Länsstyrelsen i Kalmar län (Nilsson 2017). Observera att summa områden är 

omräknat till att motsvara klass 3 habitat genom att först multiplicera arealerna i respektive 

habitatklass med omräkningsfaktorn som ges längst ned i tabellen.  

Delområde Habitatklass Summa 

 0 1 2 3  
Mynningen - Torsrum 16,3 0,5 2,8 1,4 4,2 

Torsrum - Gunnarström 2,8 1,1 0,4 0 1,0 

Gunnarström - Skälleryd 12,4 0 0,7 1,1 1,8 

Skälleryd - Blomsterström 12,2 1,2 0,4 1,5 2,5 

Blomsterström - Duveström 0,4 0 0 0,7 0,7 

Duveström - Hornsö 31,8 1,7 5,5 2,0 8,1 

Uppströms Hornsö (huvudfåra) 39,4 2,3 4,3 0,7 6,0 

Uppströms Hornsö (biflöde) 8,3 3,5 1,9 1,9 5,7 

Omräkningsfaktor 0,0 0,57 0,93 1,0  

 

Sammanvägning av skattningar för respektive art 

I modelleringsverktyget kan arterna endast köras var för sig, vilket innebär att man får max antal per 

art och delområde. Eftersom lax och öring till stor del konkurrerar om samma resurs måste 

utrymmet fördelas mellan arterna. Med hjälp av elfiskedata från svenska vildlaxälvar och biflöden till 

dessa kan man räkna fram ungefärliga arealer för respektive art. Det finns ett tydligt samband 

mellan de två arternas årsungar i relation till avrinningsområdets totala areal uppströms varje 

delområde med lämpliga habitat. Proportionen lax är som störst i avrinningsområdets huvudfåra och 

minskar i såväl huvudfåra som biflöden i takt med att arealerna uppströms delområdena minskar. 

Sambandet som redovisas i FiMod 3 stämmer relativt väl överens med de förhållanden mellan lax- 

och öringyngel som råder i Emån och Mörrumsån och bör därför även vara tillämpbart för Alsterån. 

Proportionen lax i förhållande till avrinningsområdets storlek (km2) kan beräknas enligt följande 

(FiMod 3): 

Andel lax = 1/(1+EXP(-3,91+27*avrinningsområdets storlek^-0,309)) 

Olika delsträckors avrinningsområde varierar mellan 1369 och 1524 km2. Det gör att andelen lax i 

förhållande till öring förväntas vara 73-75%.  
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Resultat och diskussion  

I tabell 4 redovisas resultatet från modelleringar där lax och öring samexisterar. Som redovisas i 

föregående stycke förväntas andelen lax i ett vattendrag av Alsteråns storlek vara ca 75%. 

Motsvarande siffror, baserat på elfisken, från Emån och Mörrumsån är 82 respektive 86%. Enkelt 

förklarat kan man säga att laxyngel är mer konkurrenskraftiga och bättre anpassade till ett liv i 

vattendragens huvudfåra jämfört med öringyngel. Längre uppströms i systemet ökar andelen öring 

och då speciellt i biflöden. I Emån och Mörrumsån har lax och öring samexisterat över lång tid, 

medan lax i stort sett saknas i Alsterån. I dagsläget saknas kunskap om hur konkurrensen mellan lax 

och havsöring utvecklas när beståndsstorlekarna förändras över tid. Sådan kunskap är viktig för att 

på bästa sätt kunna väga samman beräkningar av lax och öring när båda arterna förväntas 

förekomma tillsammans. 

Tabell 4. Modellerat antal honor i Alsterån vid olika delsträckor enligt fyra olika scenarier, samt vid 

samexistens av lax och havsöring.  

 70% 70% + utrivn. 90% 90% + utrivn. 

Område Lax Öring Lax Öring Lax Öring Lax Öring 

Mynningen - Torsrum 217 55 0 0 212 55 0 0 

Torsrum - Gunnarström 44 10 0 0 59 16 0 0 

Gunnarström - Skälleryd 30 7 387 98 63 16 339 94 

Skälleryd - Blomsterström 16 3 104 23 57 15 107 31 

Blomsterström - Duveström 1 0 37 7 21 5 41 13 

Duveström - Hornsö 0 0 54 10 72 17 146 40 

Uppströms Hornsö 0 0 12 1 34 13 73 36 

Summa 308 75 594 138 517 138 705 213 

 

Notera att de tänkta utfall på återvandrande honor som redovisas här förutsätter att 

fiskpopulationerna får utvecklas utan störningar över lång tid och att de olika scenarierna med ökad 

passageeffektivitet uppfylls. Oavsett scenario kommer potentiella populationer av lax och öring att 

vara relativt små i jämförelse med andra större vattendrag och därför känsliga för t ex ett högt 

fisketryck eller andra störningar på yngel och lekvandrande honor.  

Det förekommer en liten rekrytering av lax vissa år i de nedersta delarna av ån. Om detta är 

vattendragsegen lax eller felvandrare från t ex Emån eller Mörrumsån är i dagsläget okänt. Genetisk 

provtagning bör genomföras. I nuläget är det även okänt om lax historiskt har funnits i ån. Även om 

passagemöjligheterna kommer att förbättras i ån är det tveksamt om laxpopulationen kommer att 

återhämta sig av egen kraft. Sannolikt kommer omfattande stödåtgärder som utsättning av laxrom 

eller yngel att behöva genomföras. Laxens vara eller inte vara i Alsterån är en nyckelfråga att ta 

ställning till. En etablering av lax i ån kommer att kunna leda till negativa konsekvenser för öringen, 

vilken sannolikt är unik för vattensystemet och har ett högt bevarandevärde. Det bedöms finnas 

goda förutsättningar för populationen av havsöring att kunna växa på egen hand vid ökad 

passageeffektivitet.  

I dagsläget får Alsterån anses vara ett havsöringsvattendrag. Vi har därför genomfört modelleringar 

där havsöring inte samexisterar med lax (tabell 5). Grovt räknat kan man säga att öringen tar det 
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utrymme som lax annars skulle ha tagit och att antalet öringhonor därmed förekommer i ungefär 

samma numerärer som i beräkningarna ovan.  

Tabell 5. Modellerat antal öringhonor i Alsterån vid olika delsträckor enligt fyra olika scenarier.  

Område 70% 70% + utrivn. 90% 90% + utrivn. 

Mynningen - Torsrum 221  223  

Torsrum - Gunnarström 41  62  

Gunnarström - Skälleryd 27 384 64 368 

Skälleryd - Blomsterström 12 89 57 120 

Blomsterström - Duveström 0 26 21 49 

Duveström - Hornsö 0 38 66 152 

Uppströms Hornsö 0 2 50 135 

Summa 301 539 543 824 

 

I Alsterån finns troligen stationära bestånd av öring, särskilt uppströms Torsrum. Vi har dock inte 

tagit någon hänsyn till detta i beräkningarna, vilket innebär att om det inte finns förutsättningar för 

ett vandringsbestånd kommer det stationära beståndet att fortleva. Om ett vandringsbestånd kan 

förväntas enligt beräkningarna kommer de antingen att samexistera med det stationära beståndet, 

eller konkurrera ut det. Vid en ökad passageeffektivitet kommer fler havsöringar att nå uppströms 

liggande lokaler. Tack vare den höga fekunditeten hos havsvandrande öring i jämförelse med 

stationär kommer populationen med tiden att domineras av den havsvandrande formen.  

För att avgöra vilka scenarier som ger hållbara bestånd av lax och öring behövs kunskap om något 

som kallas minsta livskraftiga population (MVP=Minimum Viable Population size). Något sådant mått 

finns inte framtaget för atlantlax och öring, men utifrån sambanden som ges i Wang et al. (2019) kan 

man dra slutsatsen att MVP borde ligga kring 100 individer för båda arterna var för sig. MVP anger 

antal adulter (lekmogna) fiskar i populationen, vilket grovt innebär omräknat till antal honor att man 

hamnar kring ca 50 st. För lax och öring innebär detta att alla de modellerade scenarierna förväntas 

leda till ett hållbart bestånd. Vid samexistens är dock marginalerna för MVP hos havsöring små, 

varför endast scenariot med 90 % passageeffektivitet + utrivning förväntas leda till ett säkert 

långsiktigt hållbart bestånd av havsöring. Vid frånvara av lax i systemet ges havsöringen goda 

förutsättningar att uppnå MVP vid alla scenarier.  

Valet av scenarier med 70 respektive 90 % passageeffektivitet per passage behöver ställas i relation 

till vad som kan förväntas vara möjligt att realisera. Med tanke på att det är flera passager som 

fiskarna behöver passera blir de medelvärden som redovisas i den vetenskapliga litteraturen 

relevanta att utgå ifrån och i det sammanhanget tycks det inte vara någon större skillnad mellan 

naturlika omlöp och tekniska fiskpassager om man ser till alla arter som undersökts (Bunt m. fl. 

2012, Noonan m. fl. 2012). För laxartade fiskar tycks dock tekniska fiskpassager ge högre 

passageeffektivitet eftersom det möjliggör högre strömhastigheter i passagen och bättre 

förutsättningar för anlockning. För de nedre områdena i Alsterån kommer passageeffektiviteten vid 

de enskilda passagerna att vara avgörande. För de övre områdena blir den kumulativa 

passageeffektiviteten oberoende av hur passageeffektiviteten fördelar sig nedströms eftersom den 

kumulativa effekten beräknas som produkten av samtliga passager nedströms. I tabell 6 ges exempel 

på kumulativ effekt och geometriska medelvärde vid olika passageeffektivitet.  
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Tabell 6. Passageeffektivitet och dess betydelse för kumulativ effekt och geometriska medelvärde.  

  Alt. 1 Alt. 2  Alt 3. Alt. 4 

Passage 1 0.90 0.90  0.70 0.90 

Passage 2 0.90 0.90  0.70 0.80 

Passage 3 0.90 0.81  0.70 0.60 

Passage 4 0.90 1.00  0.70 0.56 

Kumulativ effekt 0.66 0.66  0.24 0.24 

Geometriskt medelvärde 0.90 0.90  0.70 0.70 

 

Gul markering anger den passage som fallerar och cellen under anger vilken passageeffektivitet (pe) 

som krävs vid passage 4 för att uppnå den angivna genomsnittliga passageeffektiviteten. 

Genomsnittet är beräknat som ett geometriskt medelvärde eftersom den kumulativa effekten är 

pe1*pe2*pe3*pe4. Det geometriska medelvärdet blir då (pe1*pe2*pe3*pe4)^(1/4), vilket också innebär 

att ordningen är utan betydelse. 

Om passageeffektiviteten vid passage 3 i alternativ 2 underskrider 0.81 så kommer inte den 

genomsnittliga passageeffektiviteten att kunna nå 0.9. I alternativ 4 finns det betydligt mycket mer 

att ta på och av den anledningen så kommer alltid alternativet med 70 % att vara mer realistiskt och 

troligen uppnåbart medan resultaten från den vetenskapliga litteraturen antyder att 90 % 

alternativet är mer osannolikt. 

 

  



8 

 

Referenser 

Bunt, C.M., Castro-Santos, T., and Haro, A. 2012. Performance of fish passage structures at upstream 

barriers to migration. River Research and Applications 28(4): 457-478. 

Halldén A, Liliegren Y & Lagerkvist G. 2002. Biotopkartering - vattendrag, metodik för kartering av 

biotoper i och i anslutning till vattendrag. Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Meddelande 2002:55. 

Halldén A, Asp T, Andersson L, Degerman E & Nöbbelin F. 2005. Biotopkartering Vätterbäckar. 

Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Meddelande 2005:34. 

Nilsson, F. 2017. Utredning av fiskvägar i Alsterån i Kalmar län 2017. Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län, Enheten för fisk- och vattenåtgärder.  

Noonan, M.J., Grant, J.W.A., and Jackson, C.D. 2012. A quantitative assessment of fish passage 

efficiency. Fish and Fisheries 13(4): 450–464. 

Degerman, E., Sers, B. & Magnusson, K. 2016. Jämför- och referensvärden från Svenskt 

Elfiskeregister. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. Aqua reports 

2016:14.  

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). 2020. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska 

resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [2020-03-17] 

Wang, T. , M. Fujiwara, X. Gao & H. Liu. 2019. Minimum viable population size and population 

growth rate of freshwater fishes and their relationships with life history traits. Nature Scientific 

Reports, 9 (3612): 1-8. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40340-z.  

 

  



9 

 

Bilaga 1 

Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister 

I tabell 1 visas jämförelsevärden på tätheter av 0+ yngel för lax och havsöring i Alsterån (Degerman 

m fl. 2016). Notera att tätheten för havsöring varierar beroende på om vattendraget har lax eller 

inte.  

Tabell 1. Täthet (antal individer per 100 m2) av 0+ yngel där hög eller god ekologisk status uppnåtts 

(VIX-klass 1–2). Observera att det endast är elfisketillfällen där arten fångades som är medräknade 

Percentiler Laxvattendrag i region 
Väst- och sydkust 

Lax 

Laxvattendrag i region 
Väst- och sydkust 

Havsöring 

Havsöringsvattendrag i 
region Stockholm-

Blekinge 
Havsöring 

1% 0,8 0 0 

5% 2,3 0,1 1 

10% 7,6 0,6 1,5 

25% 31,7 1,8 5,2 

50% (medianvärde) 60,1 3,4 16 

75% 96,5 8,1 44,9 

90% 135,9 16,9 112,7 

95% 167,1 26,1 155,2 

Medelvärde 69,9 7,3 36,6 

Antal värden 148 146 85 

 

Tabell 2. Hur man tolkar percentiler. 

 Percentil Värden täthet 

Värden under 1 %-percentilen Extremt låga 
Värden under 5 %-percentilen Mycket låga 
Värden mellan 5- och 25 %-percentilen Låga 
Värden inom 25 %- till 75 %-percentilen Normala 
Värden mellan 75 %- och 95 %-percentilen Höga 
Värden över 95 %-percentilen Mycket höga 
Värden över 99 %-percentilen Extremt höga 

 

Emån har under perioden 1995–2019 en täthet av 0+ laxyngel på 37 per 100 m2, vilket är på gränsen 

till lågt (figur 1). Motsvarande siffra för havsöring är 8 individer per 100 m2, vilket är på gränsen till 

högt.  

Mörrumsån ligger i genomsnitt på 65 0+ laxyngel per 100 m2, vilket är normalt. Tätheterna ser dock 

ut att minska över tid de senaste 10 åren. Havsöring ligger i genomsnitt på 9 0+ yngel per 100 m2, 

vilket är högt. En ökning av öring under 2010-talet indikerar minskad konkurrens från lax.  
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Figur 1. Tätheter av 0+ yngel på olika elfiskelokaler i Emån och Mörrumsån. Referensvärdena gäller 

för Laxvattendrag i region Väst- och sydkust. Heldragen linje anger var medianvärdet (50% percentil) 

ligger för lax respektive havsöring i regionen där Alsterån ingår. Nedre streckad linje anger den 25% 

percentilen och den övre streckade linjen den 75% percentilen.  
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SAMMANSTÄLLNING FISKVÄG I HORNSÖ, REVIDERAD VERSION
2.1
Viktig information

Hornsö utreds (pågående) som eventuellt definitivt vandringshinder då rekommendationen är att fiskväg för
uppströmsvandring ej bör anläggas.

Förutsättningarna för att bygga fiskvägar för upp- och nedströmsvandrande fisk vid respektive anläggning i Alsterån
och Badebodaån har studerats i fält. I fält studerades översiktligt de lokala omgivningsförhållandena och möjliga
fiskvägslokaliseringar. Inhämtad fältinformation samt gjorda iakttagelser har analyserats översiktligt tillsammans med
tillgänglig anläggningsdata, flödesförhållanden, topografiska data mm. Därefter har ett förslag till fiskväg upprättats för
respektive anläggning. Tidsramar och budget för arbetet har varit begränsade, därtill har i vissa fall underlag från
kraftverksägarna inte varit tillgängligt. Föreliggande arbetsmaterial måste därför betraktas som en initial förstudie och
underlag för fördjupade utredningar.

Att detaljprojektera en fiskväg kräver detaljerad information och fördjupade studier, både av den berörda anläggningen
och dess närområde. Av särskild vikt att studera i nästa skede är bland annat den berörda anläggningens drift, dess
uppbyggnad och konstruktion, områdets grundläggningsförhållanden, flödesförhållanden, variation i flöden och nivåer,
dammsäkerhet mm. Vidare måste fastighetsrättsliga frågor studeras och lösas. I denna initiala utredning har ingen
hänsyn tagits till rådighetsfrågan.

Under senare år har ett flertal fiskvägar byggts och olika vägledningsmaterial om fiskvägars utformning, funktion mm
har tagits fram. Det har också utbildats en allmän praxis om hur fiskvägar ska konstrueras, driftas mm. De förslag som
presenteras inom ramarna för detta uppdrag har i hög grad konstruerats och lokaliserats utifrån befintligt
vägledningsmaterial och gällande praxis inom området. Att bygga väl fungerande fiskvägar med hög
passageeffektivitet kan i många fall vara svårt. Detta beror på flera faktorer men oftast krävs platsspecifika
anpassningar, vilket gör att man inte alltid kan utforma en optimal fiskväg utifrån de riktlinjer och praxis som finns med
avseende på typ, placering, storlek mm. Ofta behöver anpassningar och avvägningar ske mellan ekologi, teknik och
ekonomi.

Att föreslå fiskvägar som inte följer den praxis och riktlinjer som finns idag och som endast beaktar kostnadsaspekten,
kommer med stor sannolikhet att helt underkännas.

Att inom ramarna för en förstudie ange en exakt kostnad för en fiskväg är inte möjligt eftersom mycket detaljerad
information och omfattande undersökningar vanligtvis krävs. Oftast är det inte möjligt att göra en exakt
kostnadsberäkning förrän en detaljprojektering genomförts. Den kostnadsbedömning som presenteras i denna studie
är en schablonbedömd kostnad utifrån bedömda arbetsmoment och bedömd materialåtgång.

Flygbilder
Fotografering med drönare har genomförts av WSP. Tillstånd för spridning enligt lantmäteriets beslut i ärende
LM2019/009345
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Lösningsförslag i korthet
Förutsatt att Hornsö historiskt sätt ej varit ett definitivt vandringshinder

· Kraftverket har en slukförmåga på 17m3/s och en fallhöjd på ca 16m.
· Fiskvägen utgörs av ett omlöp på ca 30m som förbinder kraftverkets utlopp med befintlig naturfåra. Fallhöjden

över omlöpet är ca 1,5m. Fiskvägens insteg placeras i nära anslutning till turbinutloppet enligt rådande praxis.
· Omlöpet ges en stigning på 5%
· Naturfårans övre del utnyttjas till fiskväg och justeras eventuellt något vid eventuella hinder
· Den övre delen av fiskvägen utgörs av en slitstrappa gjuten i betong. Bassängernas invändiga storlek har en

bredd och längd på 1,2x2,1m och en steghöjd på 0,25m.
· 1st regler-/avstängningslucka med stativ gjuts in i betong vid det nedre omlöpets utsteg till naturfåran.
· Nya låglutande galler installeras
· Intaget anpassas för nya utrymmeskrävande galler och luckorna flyttas uppströms.
· Slitstrappan kan eventuellt användas som nedströmsavledare
· Sprängsten förutsätts kunna användas vid anläggning av fångdamm och som del av uppackning under

slitstrappa.

Reviderat från tidigare version av dokument
· Övre omlöp utbytt mot teknisk slitstrappa
· Förlängt insteg med nya luckstativ och luckor
· Uppdaterad kostnadsberäkning med avseende på fångdamm, intagsgaller, slitstrappa, omlöp, intag och

grindrensare.
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Kostnadsuppskattning
Uppskattningen inkluderar kostnader för projektering, projektledning och totalentreprenad till färdigställd och
slutbesiktad fiskväg enligt Tabell 1. Uppskattad kostnad inkluderar till exempel inte byggherrekostnader så som egen
nerlagd tid, eventuell inlösen av mark, ansökningskostnader och juridiska ombud, avgifter till myndigheter, drift- och
servicekostnader, eventuell sanering av mark m.m.

Tabell 1 – Kostnadsuppskattning

06 Hornsö Kommentar/förklaring

Post Kostnad

Totalt med oförutsett (x1,25) 14 900 000

Totalt 11 900 000

Projektering 500 000 Projektering, projektledning, möten, platsbesök

Inmätning 100 000 Inmätning, utsättning, geoundersökning

Arbetsledning 400 000 Avser entreprenörens arbetsledning

Etablering 100 000 Etablering av byggbod och maskiner, trädfällning, röjning, ställningsbygge

Fångdamm av
morän/sprängsten

1 100 000 Kostnaden beräknas till 400kr/m^3
För gemensam fångdamm för intag och utsteg slitstrappa beräknas antal m3 enligt:
Djup 5m, längd 50m, körbart krön 3m bredd, släntlutning 1:1,5
För fångdamm utlopp beräknas antal m3 enligt:
Djup 2m, längd 10m, körbart krön 3m bredd, släntlutning 1:1,5

Spontfångdamm 0 Om spontdamm krävs av utrymmesskäl eller annan anledning uppskattas kostnaderna till
12000kr/m^2

Enkel torrläggning 25 000 Ytterligare torrläggning krävs vid nedre omlöpets utsteg.

Anläggningsväg 500 000 Till nedre omlöp krävs en anläggningsväg för entreprenadfordon. Marken har inte
studerats på plats, men eventuell lösning är att gå över naturfåran från Lamnehult 2:32
alternativt från vändplats nordöst om kraftverk.

Rivning och deponi 100 000 Rivning av befintligt intag

Bergsprängning 750 000 Bergschakt för nedre omlöp. 1000kr/m3 och 750m3. VU kan eventuellt uppskatta
mängden bättre utefter angivet förslag. Bergmassor används med fördel till uppbyggnad
av fångdamm

Naturlik fiskväg 300 000 Fiskvägen är dimensionerad för 1000 liter/s med ett schablonvärde på 10 000 kr (Ej
inkluderat sprängning) per löpmeter. Det är drygt 30 löpmeter totalt omlöp.

Injustering naturfåra 200 000 Grävmaskin rättar till eventuella vandringshinder och justerar fåran så att vattnet avsett
för fiskvägen rinner till nedre omlöpets utsteg

Slitstrappa 2 500 000 Beräknas med 1500kr/m2 för form, 7600kr/m3 armerad betong, 3000kr/m2 för
markarbete med uppackad krossbädd.
Betongväggar och bottenplatta ges en tjocklek av 300mm. Slitstrappans invändigt
bassängmått 1,2x2,1m. Ca 36 bassänger inklusive vilopooler.

Nedströmsavledare 300 000 Slitstrappa i förslaget ansluter vid intag och används som nedströmsavledare. Lösningen
är förknippad med stor osäkerhet och en betydligt högre kostnadspost för
nedströmsavledare medräknas.

Intag: låglutande galler 1 700 000 Kostnaden beräknas utifrån gallrets totala m2 som ges av kraftverkets
utbyggnadsvattenföring (17m3/s) och kravet på en vattenhastighet mot gallret på
(0,5m/s) = 34m2 intagsgaller.
Schablonvärde på rostfritt galler 50 000kr/m2 där kostnadsposten även inkluderar allt
upplagsstål som krävs för att galler ska kunna monteras.

Intag: betonggjutning 700 000 Kostnadsposten avser betonggjutningar i samband med nya galler och intagsluckor.

Intag: stativ, lucka gångbrygga
och räcken

1 050 000 Nya stativ och intagsluckor med gångbrygga och räckesverk. 7lpm med total kostnad på
150 000 kr/lpm
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Utsteg 500 000 Kostnadspost avser utsteg i nedre omlöp med ny betonggjutning och stativ/lucka i
rostfritt stål. I slitstrappan adderas enbart kostnad för lucka och stativ (100 000kr).
Betong och luckkonstruktion i nedre omlöp kan eventuellt helt utgå efter noggrannare
utredning i detaljprojekteringen.

Anpassning av gallerrensare 1 000 000 Kostnadsposten avser schablonbelopp för anpassning av befintlig gallerrensare

Återställning av mark 50 000
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Hydrologi och drift

Figur 1 - Vattenföringen vida aktuellt kraftverk. Max/Min = största respektive minsta månadsmedelvärde. Medel = månadsmedelvärde. Ljusblå
skuggat område P25-P75 = 25-75 percentil (50 % av alla år ligger månadsmedel inom skuggningen). Heldragen svart linje = förslag till det totala
flödet i fiskvägen/fiskvägarna vid separat upp- och nedströmsväg enligt tappning i fiskvägar. Q-utbyggn. avser kraftverkets totala slukförmåga.

Tappning i fiskvägar
Vandring kan ska hela året men de mest intensiva fiskvandringsperioderna är generellt under april-juni och augusti-
oktober.

Flöde i fiskväg för uppströmsvandring

· Vandringsflöde under perioden 15 april-15 nov bör uppgå till 800 l/s. Vid perioder med överskottsvatten bör
tappningen ökas upp till fiskvägens maximala kapacitet.

· Under övrig tid på året släpps ett basflöde om 300 l/s

Flöde i fiskväg för nedströmsvandring

· I fiskvägen för nedströmsvandring släpps ett flöde om 200 l/s under 1 april-15 nov
· Under övrig tid på året släpps ett flöde om 100 l/s
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Bilaga 1 - Beskrivande bilder

Figur 2 – Överblicksbild från drönare
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Figur 3 – Övre del av naturfåra samt dammkropp och kraftstation
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Figur 4 – Utloppskanal uppströmsvy
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Figur 5 – Naturfåra nedströmsvy från vägbro

Bilaga 2 – Förslagsritningar
Förslagsritningar i plan och sektion bifogas som separata PDF-dokument.
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BILAGA HYDRAULISK MODELL
Inom ramen för uppdraget Pilotprojekt Alsterån har WSP utfört en hydraulisk modellering. WSP har upprättat
hydrauliska modeller för huvudfårorna i Alsterån och Badebodaån. Modellerna är endimensionella modeller i HEC-
RAS1 i programversion HEC-RAS 5.0.7. Modellerna har koordinatsystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet
RH2000. Denna bilaga beskriver följande aspekter under respektive rubrik:

1. Geografisk omfattning och randvillkor
2. Indata
3. Tvärsektioner
4. Broar över vattendraget
5. Dammar och strukturer i vattendraget
6. Kalibrering, noggrannhet och osäkerheter
7. Flödesscenarier
8. Analys av resultat – strömvattenmiljöer
9. Analys av resultat – specifik flödeseffekt

1. Geografisk omfattning och randvillkor
Älvsystemet delades upp i tre separata modeller enligt Figur 1. De tre modellerna har följande sträckning:

· Övre Alsterån – från dammanläggningen Sävsjöström övre till inloppet av Algunnen. Uppströms randvillkor
har utgjorts av medelvattenföring (MQ). Nedströms randvillkor har utgjorts av en vattennivå i Algunnen på +
85,00 m.

· Nedre Alsterån – från Algunnens sjöutlopp till havet. Uppströms vattennivå har utgjorts av MQ. Nedströms
randvillkor har utgjorts av en havsnivå i Östersjön på + 0,20 m.

· Badebodaån – från dammanläggningen Mada kvarn till inloppet av Algunnen. Uppströms randvillkor har
utgjorts av funktionen för kritiskt djup i programmet. Nedströms randvillkor har utgjorts av en vattennivå i
Algunnen på + 85,00 m.

1 US Army Corps of Engineers. HEC-RAS. https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ [2020-03-12].
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Figur 1 De tre hydrauliska modellernas omfattning inom pilotprojektet.

2. Indata
Indata som använts till de hydrauliska modellerna är följande:

· Höjddata från Lantmäteriet i ett rutnät med 2 meters upplösning2, extraherat med verktyget SCALGO Live3

under september 2019.
· Inmätta tvärsektioner under oktober 2019 med GPS och noggrannhet på 5 cm i 3D.
· Inmätta vattennivåer med GPS och noggrannhet på 5 cm i 3D för kalibrering av modellerna under september

2019, när det var mycket låga flöden i vattendraget. Vattennivåer mättes in på ett 50-tal platser, inklusive upp-
och nedströmsvattenyta vid nästan samtliga dammar.

· Fotografier från platsbesök i samband med inmätningarna.
· Fotografier från platsbesök i juni 2019 då flödena var något högre än i oktober.
· Resultatet från den hydrologiska utredningen inom ramen för uppdraget gav flöden i form av MQ och MLQ vid

samtliga anläggningar.

2 Lantmäteriet. Höjddata, grid 2+. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-
information/geodataprodukter/produktlista/hojddata-grid-2/ [2020-03-11].
3 SCALGO. Scalgo Live Flood Risk. https://scalgo.com/en-US/live-flood-risk [2019-12-03].
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3. Tvärsektioner
Tvärsektionerna digitaliserades med hjälp av verktyget QGIS4 och funktionen RiverGIS plugin 3.05. Samtliga
tvärsektioner justerades manuellt med hänsyn till inmätningarna. Justeringarna syftade till att beskriva nivån för botten
i vattendraget tillräckligt väl vid respektive tvärsektion. I Tabell 1 visas information om tvärsektionerna i modellen. För
samtliga tvärsektioner antogs ett Mannings tal om 20 m1/3/s. Förinställda standardvärden (”default”) användes för
kontraktions- och expansionskoefficienterna i tvärsektionerna.

Tabell 1 Tvärsektioner i modellerna.

Modell Antal tvärsektioner i
modellen

Vattendragets längd
i modellen [km]

Medellängd
mellan varje
tvärsektion [m]

Antal inmätta
tvärsektioner

Övre Alsterån 410 60 146 13

Nedre Alsterån 530 50 94 30

Badebodaån 447 59 132 14

Totalt 1387 169 122 57

Tvärsektionerna justerades manuellt med avseende på bottennivån i vattendraget eftersom terrängmodellen från
Lantmäteriet visar vattennivån vid tillfället för laserscanningen. Dessa justeringar gjordes på två olika sätt. För de
flesta av tvärsektionerna justerades vattendraget under vattenytan med en typgeometri inspirerad ifrån de inmätta
sektionerna och med information om bottennivån från enstaka punkter längs vattendraget. Ett exempel på denna typ
av justering visas i Figur 2.

För de platser i vattendraget där noggranna tvärsektioner mättes in enligt Tabell 1 användes de inmätta punkterna till
att beskriva tvärsektionen. För dessa sektioner ersattes samtliga data från terrängmodellen med inmätta värden inom
det intervall i bredd som inmätningen genomfördes. Ett exempel från en sådan tvärsektion visas i Figur 3 och Figur 4.

4 QGIS. https://www.qgis.org/en/site/index.html [2020-03-13].
5 QGIS. https://plugins.qgis.org/plugins/rivergis/ [2020-03-13].
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Figur 2 Exempel på tvärsektion där botten i vattendraget justerats utifrån representativ geometri.
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Figur 3 Fotografi ifrån inmätt tvärsektion som använts till den hydrauliska modellen.

Figur 4 Exempel på justerad tvärsektion som uppdaterats med mätvärden ifrån inmätningarna inom uppdraget. Samtliga höjdvärden inom
markeringen i figuren är datapunkter från inmätningen. Den lila kurvan visar terrängmodellen från Lantmäteriet, och den svarta kurvan visar den
justerade tvärsektionen som användes i den hydrauliska modellen.
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4. Broar över vattendraget
Broar definierades i HEC-RAS funktion ”Bridge/culvert data editor”. Geometrin för de olika broarna hämtades ifrån
Trafikverkets applikation BaTMan6. Ett exempel på en bro som definierats i modellen visas i Figur 5 och Figur 6.
Följande information matades in i modellen för respektive bro:

· Avstånd mellan uppströms tvärsektion och bron
· Brons bredd i flödesriktningen
· Bronbanans geometri
· Brofundamentens placering och geometri

Figur 5 Exempel på en av broarna som definierats i den hydrauliska modellen. Fotografi ifrån Trafikverket.

Figur 6 Ett exempel på hur bron i Figur 5 definieras i den hydrauliska modellen.

6 Trafikverket. BaTMan. 40-2794-1. https://batman.trafikverket.se/externportal [2020-01-13].
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5. Dammar och strukturer i vattendraget
Dammar och strukturer i vattendraget definierades i HEC-RAS som så kallade ”inline structures”. Geometrin för dessa
strukturer baserades på en kombination av inmätningar och fotografier ifrån platsbesök. Få av strukturerna mättes in
mer exakt än genom att låta någon eller några enstaka GPS-koordinater representera dammkrönet. Inget
ritningsunderlag fanns tillgängligt för dammarna. Följande information matades in i modellen för respektive damm:

· Avstånd mellan dammen och uppströms tvärsektion
· Dammens bredd i flödesriktningen
· Dammens geometri

Dammarna och strukturerna i vattendraget beskrevs på två olika sätt i modellen beroende på om de reglerades med
dammluckor (aktivt reglerade dammar) eller endast överströmmades (fasta trösklar).

Aktivt reglerade dammar
Aktivt reglerade dammar beskrevs i modellen genom förenklingen att dammen helt enkelt spärrade av hela
vattendraget genom att höja dammkrönet i modellen minst 0,5 m högre än det inmätta dammkrönet för att undvika att
dammen skulle överströmmas i modellen vid medelvattenföring och nivån vid dämningsgräns. Till varje sådan struktur
angavs en avbördningskurva som anpassades till att ge den inmätta nivån uppströms dammen vid samtliga
modellerade flöden. Ett exempel på beskrivningen av aktivt reglerade dammar visas i Figur 7 och Figur 8.

Figur 7 Ett exempel på en av de dammar som beskrivits i den hydrauliska modellen som aktivt reglerad. Fotografiet är taget i samband med
platsbesök och visar dammen Höneström.
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Figur 8 Figuren visar hur dammen Höneström definieras i en tvärsektion den hydrauliska modellen. Den tillhörande avbördningskurvan medför att
dammen aldrig överströmmas.

Fasta trösklar
De dammar som inte regleras aktivt utan endast utgörs av fasta trösklar som överströmmas har också beskrivits i
modellen som ”inline structures”, men istället för definierad avbördningskurva har de endast definierats som ”weirs”,
där dammkrönet är inmätt med hjälp av någon eller några GPS-koordinater. Ett exempel är Söderfors som visas i
Figur 9 och Figur 10.

Figur 9 Fotografi från Söderfors damm. Bilden är tagen av WSP i samband med platsbesök.
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Figur 10 Dammen Söderfors så som den är definierad i HEC-RAS.

6. Kalibrering, noggrannhet och osäkerheter
Alla modeller är representationer av verkligheten. Hur väl en hydraulisk modell beskriver de verkliga
strömningsförhållandena beror i första hand på upplösning i terrängmodellen samt i hur många dimensioner som
strömningen beräknas i (1D-, 2D- eller 3D-modell). I Pilotprojekt Alsterån har WSP beräknat arealer
strömvattenmiljöer med hastigheter över 0,2 m/s i en 1D-modell. Denna modell är såklart förknippad med vissa
osäkerheter, men WSP vill poängtera att osäkerheterna kan ”slå åt båda håll”, det vill säga att modellresultatet kring
antalet hektar strömvattenmiljöer lika gärna kan vara en överskattning som en underskattning av de verkliga
förhållandena. Vidare har WSP endast studerat två flödesscenarier, medelvattenföring (MQ) samt ett lägre flöde
mellan MQ och lägsta drivvattenföring vid vissa kraftverk. Vid högre flöden är arealen strömvattenmiljöer sannolikt
högre än vad som redovisas i rapporten, precis som att vid lägre flöden är arealen strömvattenmiljöer sannolikt lägre.

Som noterats finns ofta en avvikelse mellan resultat från hydrauliska modeller och fältmätningar i absoluta tal. Denna
avvikelse kan i regel minskas genom kalibrering, mer detaljerade indata och mer komplex representation av
strömningen. Förbättrad detaljåtergivning på detta sätt kan vara motiverat för begränsande områden men inte för ett
helt vattendrag. I relativa tal och som jämförelser mellan olika scenarier med samma modell minskar dock inverkan av
nämnda avvikelser. Resultaten av dessa simuleringar bedömer WSP kan fungera väl för att illustrera principiella
skillnader såsom hur förekomsten av strömhabitat förändras vid olika miljöanpassningar.

De tre modellerna kalibrerades för de flöden som noterades i SMHIs två mätstationer7 Strömsborg (station nummer
2292) och Getebro (station nummer 855) under de fyra dagar som platsbesöket och inmätningarna pågick, 2019-10-
07 till och med 2019-10-10. Modellen kalibrerades genom att tvärsektionerna justerades för att erhålla en beräknad
vattennivå i närheten av en uppmätt vattennivå i respektive tvärsektion. Under kalibreringstillfället var flöden i Alsterån
mycket låga, långt under medelvattenföring. Tabell 2 visar kalibreringsflöden i relation till medel, och
medellågvattenföring vid respektive station.

Tabell 2 Flöden vid kalibreringstillfället.

Mätstation Flöde vid
inmätningstillfället [m3/s]

MQ [m3/s] (1988–2018) MLQ [m3/s] (1988–2018)

Strömsborg 0,1 2,1 0,2

Getebro 0,1 9,5 1,1

7 Sverige Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Mätningar. https://vattenwebb.smhi.se/station/ [2019-12-03].
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Kalibreringsnoggrannheten, det vill säga avvikelsen mellan beräknade och uppmätta vattennivåer i vattendraget
varierar något för de tre modellerna, men är i storleksordningen 0,1-0,3 m i nästan alla tvärsektioner där vattennivån
är uppmätt. I Tabell 3 visas resultaten av kalibreringen.

Tabell 3 Kalibreringsresultat för de tre hydrauliska modellerna.

Modell Kalibreringspunkter
med noggrannhet <
0,1 m (andel)

Kalibreringspunkter
med noggrannhet
0,1–0,2 m (andel)

Kalibreringspunkter
med noggrannhet
0,2–0,3 m (andel)

Kalibreringspunkter
med noggrannhet >
0,3 m (andel)

Övre Alsterån 23 (59 %) 9 (23 %) 7 (18 %) 0 (0 %)

Nedre Alsterån 13 (50 %) 9 (34 %) 3 (12 %) 1 (4 %)

Badebodaån 14 (64 %) 4 (17 %) 3 (14 %) 1 (5 %)

De största osäkerheterna i den hydrauliska modellen med avseende på användningsområdet inom detta uppdrag
listas nedan:

· Även om kalibreringsresultatet är relativt bra, med de flesta kalibreringspunkter inom 10 cm och 98 % av
kalibreringspunkterna inom 30 cm, så är modellen endast kalibrerad för mycket låga flöden, mindre än MLQ,
men de flesta scenarier som studerats har varit flöden i samma storleksordning som MQ.

· Även om samtliga GPS-koordinaters noggrannhet är inom 5 cm i 3D så har de flesta tvärsektioner och
strukturer (dammar och broar) endast representerats av någon eller några enstaka punkter.

· Modellerna har beskrivits med hjälp av många tvärsektioner, i snitt så tätt som en tvärsektion varje 122 m.
Dock är mycket få av dessa tvärsektioner, endast omkring 4 % av dem helt korrekt beskrivna utifrån kompletta
inmätningar av hela tvärsektioner. Övriga tvärsektioner är manuellt justerade i HEC-RAS.

· Magasinen och reservoarerna (sjöarna) har inte ekolodats inom uppdraget och inga sjödjupskartor har
använts för att beskriva vattendraget. Inget ritningsunderlag eller information om dammarnas grundläggning
har funnits tillgängligt. Det innebär att där utrivning har simulerats för dammar med stora reservoarer
uppströms kan stora osäkerheter i areal strömvattenmiljö förväntas.

· För vissa av de stora magasinen och reservoarerna (sjöarna) har modellen förenklats genom att
vattendragets bredd inte omfattat hela magasinets bredd. Därmed blir det så att strömvattenarealen
uppströms vissa dammar underskattas något i de hydrauliska beräkningarna inom detta uppdrag. En mer
noggrann beräkning av strömvattenarealen uppströms flera av dammarna förutsätter komplett djupdata över
magasinen vilket saknas inom uppdraget. Nedströms dammarna sker dock inte samma underskattning.

· Resultaten av simuleringarna i den hydrauliska modellen har bland annat använts till att beräkna arealen
strömvatten vid olika scenarier. Kriteriet för strömvatten har satts till det vatten som har en medelhastighet i en
tvärsektion över 0,2 m/s. Eftersom en endimensionell modell som använts i detta uppdrag endast beräknar
medelhastighet i en tvärsektion är sannolikt de totala arealerna något överskattade, eftersom en sektion med
0,2 m/s i medel i verkligheten har mycket lägre hastighet närmare strandkanten.

· Samtliga avvägningar och vägval inom arbetet med den hydrauliska modelleringen har utgått ifrån syftet med
att jämföra miljönytta med olika miljöåtgärder inbördes mellan olika kraftverk och dammar. Därför har arbetet
anpassats för att effektivisera processen i att kunna jämföra olika åtgärder inbördes mellan olika
anläggningar. Inga detaljstudier av specifika anläggningar har genomförts. Det innebär att samtliga resultat i
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första hand är giltiga som relativa mått och storleksuppskattningar inom denna studie. De absoluta talen på till
exempel areal strömvatten vid en given anläggning bör användas med viss försiktighet, om ens alls, utanför
detta uppdrag.

7. Flödesscenarier
Fem olika scenarier har simulerats i den hydrauliska modellen. I samtliga scenarier har flöde använts som randvillkor i
de tvärsektioner som ligger direkt nedströms en damm i spillfåran respektive i första tvärsektionen nedströms varje
kraftverk. Ett exempel visas i Figur 11. De fem scenarierna beskrivs enligt nedan:

· Nuläge vid medelvattenföring (MQ) – Detta är ett referensscenario som beskriver nuläget som miljöåtgärder
kan jämföras mot. I detta scenario drivs modellen med medelvattenföring.

o För de kraftverk vars utbyggnadsvattenföring är högre än MQ går hela medelvattenföringen genom
kraftverket. I spillfåran spills endast 10 l/s för att modellen ska vara stabil. Dessa 10 l/s kan i
vekligheten motsvara läckage genom otäta luckor eller liknande.

o I det fall utbyggnadsvattenföringen i ett specifikt kraftverk är lägre än MQ så går hela
utbyggnadsvattenföringen genom kraftverket och överskottet i spillfåran.

· Spill av medellågvattenföring (MLQ) vid MQ – Detta scenario beskriver miljöåtgärden med spill av MLQ i
spillfåran vid MQ i vattendraget. I detta scenario drivs modellen med medelvattenföring i tvärsektionen
närmast nedströms varje damm.

o För de kraftverk vars utbyggnadsvattenföring är högre än MQ går MQ minus MLQ genom kraftverket.
I spillfåran spills MLQ.

o I det fall utbyggnadsvattenföringen i ett specifikt kraftverk är lägre än MQ så går hela
utbyggnadsvattenföringen genom kraftverket och överskottet i spillfåran.

· Nuläge vid flöde lägre än utbyggnadsvattenföring – Eftersom vissa kraftverk i Alsterån är underutbyggda,
det vill säga att turbinens maximala kapacitet är lägre än medelvattenföringen vid kraftverket, har ett
referensscenario med mindre flöde använts för att studera effekten av att spilla MLQ i spillfåran. I detta
scenario drivs modellen med ett flöde lägre än utbyggnadsvattenföring för respektive kraftverk på olika platser
i vattendraget.

· Spill av MLQ vid flöde lägre än utbyggnadsvattenföring - Detta scenario beskriver miljöåtgärden med spill
av MLQ i spillfåran vid ett flöde lägre än utbyggnadsvattenföring för samtliga kraftverk i vattendraget.

· Utrivning – I detta scenario har effekten av utrivning studerats för respektive damm genom att respektive
”inline structure” har plockats bort ur modellen vid respektive simulering. Övriga dammar och kraftverk är kvar.
Det är alltså endast en damm i taget som rivs ut i detta scenario.
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Figur 11 Bilden visar kraftverket Fröseke nedre med tillhörande spillfåra så som det definieras i den hydrauliska modellen och visualiseras i QGIS.
Den blå heldragna linjen visar vattendragets mittfåra. De gröna linjerna är tvärsektioner.

Ett exempel på resultaten av de hydrauliska modellerna för anläggningen Fröseke nedre visas i kartbilden i Figur 12,
samt i fallprofilen i Figur 13. I kartbilden i Figur 12 går det att se effekterna av miljöåtgärden spill av MLQ i spillfåran. I
fallprofilen i Figur 13 går det att se effekten av utrivning av dammen Fröseke nedre, i form av en avsänkt vattenyta i
magasinet.
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Figur 12 Resultat ifrån simuleringen av scenariot ”Nuläge vid flöde lägre än utbyggnadsvattenföring” jämfört med resultaten ifrån scenariot ”Spill av
MLQ vid flöde lägre än utbyggnadsvattenföring”. De blå ytorna visar de ytor som är täckta av vatten vid båda scenarierna. De röda ytorna visar de
ytor som endast blir vattenfyllda så MLQ spills i spillfåran. I referensscenariot med nuläget går 2,09 m3/s genom kraftverket (cirka 40 % av
slukförmågan) och endast 10 l/s i spillfåran. Vid spillscenariot går 2,09-MLQ m3/s (cirka 35 % av slukförmågan) genom kraftverket och MLQ i
spillfåran.
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Figur 13 Fallprofil som visar resultaten av scenariot utrivning av Fröseke nedre. Den röda linjen visar vattennivån efter utrivning. Den blå linjen visar
nuläget. Eftersom vattendraget sluttar relativt brant både upp- och nedströms magasinet till Fröseke nedre blir påverkan av utrivning begränsad till
magasinet och direkt nedströms dammen, vilket ses i fallprofilen där den röda och blå linjen skiljer sig i höjd.
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8. Analys av resultat – strömvattenmiljöer
För de fem olika scenarierna har arean strömvattenmiljö nedströms varje damm studerats (vid utrivningsscenariot har
arean strömvattenmiljö mellan närmast angränsande damm upp- respektive nedströms studerats). Arean har
beräknats genom att räkna ut arean mellan den vattenfyllda bredden i två angränsande tvärsektioner. Varje
tvärsektion där medelhastigheten är beräknad till över 0,2 m/s har bedömts tillhöra den totala arean av
strömvattenmiljö för det studerade scenariot. Denna efterbehandling av resultaten av den hydrauliska modellen har
gjorts i Excel. Ett exempel visas i Figur 14.

Figur 14 Bilden är en skärmdump från Excel och visar hur resultaten från HEC-RAS efterbehandlats för att beräkna ut den totala arean strömvatten
i de olika scenarierna. Rubrikerna på rad två är några av de rubriker som automatiskt gå att exportera ut ur HEC-RAS.

Exempel på resultat visas i

Tabell 4, där arealen strömvatten med vattenhastighet över 0,2 m/s respektive över 0,7 m/s är beräknad för befintlig
situation i Alsterån samt vid utrivning av respektive damm. I resultattabellen går det att läsa att för strömvattenmiljö
över 0,2 m/s sker den största ökningen i area vid utrivning av Rydefors följt av Böta kvarn och Höneström. Den största
relativa ökningen i procent jämfört med nuläget erhålls vid utrivning av Sävsjöström nedre följt av Fröseke nedre och
Sävsjöström övre.

När det gäller strömvatten med hastigheter över 0,7 m/s sker den största ökningen i area vid utrivning av Hornsö följt
av Arbåga och Blomsterström. Den största relativa ökningen i procent jämfört med nuläget erhålls vid utrivning av
Alstermo följt av Blomsterström och Kullafors.

I Badebodaån är ökningen av strömvattenmiljö vid utrivning, både i absoluta tal och relativt nuläget, försumbara
jämfört med i Alsterån.
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Tabell 4 I denna tabell visas resultatet av beräkningar med scenariot utrivning av respektive damm. För varje damm är värden arealen
strömvattenmiljö över 0,2 m/s och över 0,7 m/s tabellerade.

Enheten i tabellen är hektar [ha]

Utrivning Nuläget

Total vattenyta Area > 0.20 m/s Area > 0.70 m/s Total vattenyta Area > 0.20 m/s Area > 0.70 m/s

Alsterån 01 Torsum 16.79 16.13 2.47 16.85 16.19 2.10

Alsterån 02 Gunnarström 9.48 9.48 1.80 9.39 8.85 2.51

Alsterån 03 Skälleryd 16.14 13.30 2.81 16.10 11.74 1.77

Alsterån 04 Blomsterström 11.01 7.38 1.84 10.26 6.15 0.56

Alsterån 05 Duveström 8.57 8.12 2.81 8.00 7.26 1.86

Alsterån 06 Hornsö 235.68 45.65 7.79 240.16 42.18 4.99

Alsterån 07 Böta kvarn 417.84 59.84 3.72 420.84 54.90 2.73

Alsterån 08 Arbåga 311.34 62.65 4.26 311.99 62.11 2.21

Alsterån 09 Uddevallshyltan 100.27 31.56 2.14 100.28 31.57 1.96

Alsterån 10 Högeström 23.03 13.02 1.70 24.05 11.32 1.13

Alsterån 11 Knivingaryd 12.30 7.27 1.57 12.50 5.19 0.65

Alsterån 12 Sandslätt 23.01 16.58 0.88 23.32 14.86 0.69

Alsterån 13 Alsterbro nedre 18.74 14.12 0.67 18.67 13.91 0.69

Alsterån 14 Alsterbo övre 49.84 44.23 0.33 50.05 44.24 0.23

Alsterån 15 Uvafors 160.30 46.54 0.23 162.60 44.21 0.12

Alsterån 16 Kullafors 115.31 2.40 0.39 115.34 2.22 0.12

Alsterån 17 Fröseke Nedre 3.33 2.87 0.37 3.46 1.34 0.00

Alsterån 18 Fröseke Övre 30.87 10.70 1.84 31.72 10.95 3.35

Alsterån 19 Fagraskog 51.11 22.52 3.58 51.63 19.64 3.35

Alsterån 20 Rydefors 43.96 19.29 0.57 44.37 13.37 0.76

Alsterån 21 Söderfors 27.89 9.41 1.32 28.20 8.93 0.76

Alsterån 22 Alstermo 11.63 6.62 0.97 12.31 4.95 0.12

Alsterån 23 Råås 9.83 3.13 0.62 9.85 2.96 0.63

Alsterån 24 Alsterfors 14.78 14.21 1.59 14.83 13.36 1.59

Alsterån 25 Höneström 33.31 22.93 2.11 33.73 18.69 2.02

Alsterån 26 Skahus 30.87 9.56 0.94 31.13 7.95 0.94

Alsterån 27 Sävsjöström nedre 11.70 1.32 0.26 12.81 0.56 0.23

Alsterån 28 Sävsjöström övre 5.29 0.35 0.23 5.46 0.23 0.23

Alsterån Summa 1,804.23 521.18 49.84 1,819.91 479.81 38.26

Badebodaån 31 Aboda kvarn 75.37 24.97 6.86 75.43 24.95 6.82

Badebodaån 32 Gällaryd 151.83 31.58 8.36 154.35 31.32 8.32

Badebodaån 33 Strömsfors nedre 84.68 9.48 2.79 84.72 9.50 2.82

Badebodaån 34 Strömsfors övre 4.73 2.82 0.94 4.77 2.61 0.80

Badebodaån 35 Grönskåra 19.37 10.61 1.88 19.34 10.57 1.89

Badebodaån 36 Björkshult 184.05 16.87 3.80 184.22 16.05 3.66

Badebodaån 37 Furusjömåla 247.20 11.05 3.61 247.23 10.38 3.58

Badebodaån 38 Åkvarn 86.49 6.99 3.02 86.67 6.39 3.02

Badebodaån 39 Björkå 12.74 6.98 1.14 14.42 7.01 1.18

Badebodaån 40 Mada kvarn 15.04 8.99 2.17 15.04 8.99 2.21

Badebodaån Summa 881.50 130.33 34.57 886.18 127.77 34.29

Enligt WSPs beräkningar av strömvattenmiljöer med hjälp av hydraulisk modell visar resultaten att om dammarna inte
skulle existera så skulle Alsterån och Badebodaån tillsammans innehålla totalt cirka 651 ha strömmande vatten (med
hastigheter > 0,2 m/s). Beräkningen är utförd vid medelvattenföring (MQ), vilket innebär att den totala ytan
strömvattenmiljöer sannolikt är högre vid högre flöden, och sannolikt lägre vid lägre flöden. De hydrauliska
beräkningarna för befintlig situation, med samtliga dammar som finns idag beskrivna i modellen, så innehåller Alsterån
och Badebodaån tillsammans cirka 607 ha strömmande vatten (med hastigheter > 0,2 m/s). Det innebär att omkring
44 ha potentiellt strömmande vatten vid medelvattenföring idag istället är indämt av dammar.
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9. Analys av resultat – specifik flödeseffekt
Den hydrauliska modellen har dessutom använts för att ta fram underlagsparametrar till beräkningarna av den
hydromorfologiska parametern specifik flödeseffekt i vattendrag inom ramverket för miljökvalitetsnormer. Enligt
HVFMS 2013:19 beräknas parametern specifik flödeseffekt enligt

där

s = lutning [-]
g = gravitationskonstant, 9,81 [m/s2]
p = vattnets densitet, 1000 [kg/m3]
Q = medelvattenföring [m3/s]
b = medelbredd [m]

Utifrån simuleringarna i den hydrauliska modellen för medelvattenföring har medelbredd kunnat beräknas som total
vattentäckt yta dividerat med vattendragets längd inom respektive vattenförekomst. Lutningen har beräknats som
höjden på vattennivån i tvärsektionen längst uppströms i respektive vattenförekomst minus vattennivån i tvärsektionen
längst nedströms i samma vattenförekomst.

För att kunna jämföra den specifika flödeseffekten i nuläget med ett referensscenario för att på så sätt kunna räkna ut
en avvikelse i specifik flödeseffekt har ytterligare en simulering genomförts i den hydrauliska modellen. Där har
samtliga dammar i vattendraget rivits ut i samma simulering, genom att plocka bort samtliga strukturer av typen ”inline
structures” ur den hydrauliska modellen.

WSP har tagit fram ett referensförhållande utan anlagda dammar. En förenkling är att hänsyn inte tagits till
rätning/rensning/utgrävning för sträckor som inte är indämda.
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SLUTRAPPORT - BILAGA HYDROLOGISK UTREDNING 

Inom ramen för uppdraget Pilotprojekt Alsterån har WSP utfört en hydrologisk utredning. WSP har beräknat 

hydrologiska karakteristiska flöden MQ (medelvattenföring), MLQ (medellågvattenföring) och MHQ 

(medelhögvattenföring) för samtliga anläggningar (dammar och kraftverk) i vattendraget. Vidare har hydrologiska 

tidsserier skapats för användning vid beräkning av produktionsförluster. Dessutom har en så kallad älvkarta skapats 

vilket visar en schematisk skiss över vattendraget. För att uppskatta hur stor påverkan reglermagasinen potentiellt har 

på flödena i Alsterån har regleringsgraden beräknats vid samtliga kraftverk. Dessa fyra huvudsakliga resultat av den 

hydrologiska utredningen presenteras i denna bilaga under respektive rubrik. 

Karakteristiska flöden  

Resultaten av beräkningarna visas i Tabell 1. För att beräkna dessa flöden har följande underlag använts: 

• Hydrologiska tidsserier från SMHIs mätstationer1 Strömsborg (station nummer 2292) och Getebro (station 

nummer 855). Vilken mätstation som använts för att beräkna karakteristiskt flöde vid respektive anläggning 

redovisas i Tabell 1. 

• Beräknad uppströms yta i km2 som bidrar med tillrinning till respektive anläggning. De uppströms ytorna har 

extraherats med verktyget SCALGO Live och funktionen ”Dynamic watersheds”, genom att välja koordinaten 

för respektive kraftverk som utlopp för respektive delavrinningsområde2. Dessa avrinningsområden är i sin tur 

skapade utifrån Lantmäteriets höjdmodell3. 

Karakteristiska flöden har beräknats utifrån nämnda data med metoden ”areaskalning”. Det är en konventionell 

hydrologisk metod som relaterar uppmätt avrinning ifrån uppströms avrinningsområde. Kvoten mellan arean för 

avrinningsområdet till anläggningen av intresse och avrinningsområdet till mätstationen multipliceras med det 

karakteristiska flödet utifrån statistiken vid mätstationen. En förutsättning för att denna metod ska ge tillförlitligt resultat 

är att de två avrinningsområden som jämförs är likartade och närliggande. 

Tabell 1 Beräknade flödeskarakteristika för samtliga studerade dammar. 

Vattendrag Namn Area uppströms 
[km2] 

Mätstation för 
areaskalning 

MQ MHQ MLQ 

Alsterån Möckeln 12,42 Strömsborg 0,11 0,42 0,01 

Alsterån Hovgårdssjön 33,41 0,29 1,12 0,03 

Alsterån Älgasjön 62,59 0,54 2,10 0,05 

Alsterån Östra hjärtsjön 12,45 0,11 0,42 0,01 

                                                      
1 Sverige Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Mätningar. https://vattenwebb.smhi.se/station/ [2019-12-03]. 
2 SCALGO. Scalgo Live Flood Risk. https://scalgo.com/en-US/live-flood-risk [2019-12-03]. 
3 Lantmäteriet. Höjddata, grid 2+. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/geodataprodukter/produktlista/hojddata-grid-2/ [2020-03-11]. 

https://vattenwebb.smhi.se/station/
https://scalgo.com/en-US/live-flood-risk
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/hojddata-grid-2/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/hojddata-grid-2/
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Vattendrag Namn Area uppströms 
[km2] 

Mätstation för 
areaskalning 

MQ MHQ MLQ 

Alsterån Sävsjön 3,97 0,03 0,13 0,00 

Alsterån Idsjön 19,99 0,17 0,67 0,02 

Alsterån Östraby  33,35 0,29 1,12 0,03 

Alsterån Sävsjöström övre  131,11 1,12 4,39 0,10 

Alsterån Sävsjöström nedre  131,84 1,13 4,42 0,10 

Alsterån Skahus  146,22 1,25 4,90 0,11 

Alsterån Höneström  231,62 1,99 7,76 0,18 

Alsterån Alsterfors  281,32 2,41 9,42 0,22 

Alsterån Råås  283,23 2,43 9,49 0,22 

Alsterån Alstermo  305,91 2,62 10,25 0,24 

Alsterån Söderfors  403,84 3,46 13,53 0,31 

Alsterån Rydefors  411,71 3,53 13,79 0,32 

Alsterån Fagraskog  437,38 3,75 14,65 0,34 

Alsterån Fröseke Övre  467,34 4,01 15,65 0,36 

Alsterån Fröseke Nedre  468,73 4,02 15,70 0,36 

Alsterån Kullafors  469,99 4,03 15,74 0,36 

Alsterån Uvafors  510,00 4,37 17,08 0,39 

Alsterån Alsterbo övre  635,39 5,45 21,28 0,49 

Alsterån Alsterbro nedre  635,56 5,45 21,29 0,49 

Alsterån Sandslätt  638,58 5,48 21,39 0,49 

Alsterån Knivingaryd  640,44 5,49 21,45 0,49 

Alsterån Högeström  644,41 5,53 21,58 0,50 

Badebodaån Mada kvarn  131,88 Strömsborg 1,13 4,42 0,10 

Badebodaån Björkå  182,33 1,56 6,11 0,14 

Badebodaån Åkvarn  183,49 1,57 6,15 0,14 

Badebodaån Furusjömåla  210,93 1,81 7,07 0,16 

Badebodaån Björkshult  254,01 2,18 8,51 0,20 

Badebodaån Grönskåra  272,2 2,33 9,12 0,21 

Badebodaån Strömsfors övre  274,9 2,36 9,21 0,21 
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Vattendrag Namn Area uppströms 
[km2] 

Mätstation för 
areaskalning 

MQ MHQ MLQ 

Badebodaån Strömsfors nedre 274,91 2,36 9,21 0,21 

Badebodaån Gällaryd  312,38 2,68 10,46 0,24 

Badebodaån Aboda kvarn  332,48 2,85 11,14 0,26 

Alsterån Uddevallshyltan 1134,16 Getebro 7,99 26,33 0,90 

Alsterån Arbåga  1152,63 8,12 26,76 0,91 

Alsterån Böta kvarn  1213,19 8,55 28,17 0,96 

Alsterån Hornsö  1369,2 9,65 31,79 1,09 

Alsterån Duveström 1434,54 10,11 33,31 1,14 

Alsterån Blomsterström 1434,94 10,11 33,32 1,14 

Alsterån Skälleryd  1445,37 10,18 33,56 1,15 

Alsterån Gunnarström  1452,98 10,24 33,74 1,15 

Alsterån Torsum  1479,95 10,43 34,36 1,17 

 

 

Hydrologiska tidsserier 

Inom den hydrologiska utredningen har WSP även skapat mer realistiska hydrologiska tidsserier än de tillgängliga i 

Vattenwebb för respektive anläggning. Tidsserierna har skapats med hjälp av areaskalning på samma sätt som de 

hydrologiska karakteristiska flödena, där naturlig tillrinning från respektive delavrinningsområde enligt Vattenwebb har 

fördelats till respektive anläggning och sedan areaskalats för att den totala volymen under tidsserien ska stämma med 

observationerna ifrån mätstationerna. 

Reglervolymer och älvkarta 

För att kunna beskriva regleringen av hela sjösystemet Alsterån-Badebodaån och analysera systemets tillgängliga 

reglervolymer har en älvkarta skapats. Resultatet visas i Figur 1. Information om lokalisering av kraftverk och dammar 

samt huruvida sjöarna regleras aktivt eller inte har samlats in genom enkäter och samtal med kraftverksägare, och 

sedan verifierats med platsbesök. Information om sjöarnas reglervolymer har samlats in via SMHIs sjöregister4 och 

kompletterats med uppgifter ifrån kraftverksägarna. Sjöarnas reglervolymer är sammanställda i Tabell 2. För flera av 

sjöarna har ingen information om sjöns volym funnits tillgänglig, och då har reglervolymen uppskattats genom att 

multiplicera sjöns area med en antagen regleramplitud om 0,5 m. 

Tabell 2 Reglervolymer i Alsterån och Badebodaån. För sjöar markerade med * har endast information om sjöns area funnits tillgänglig varför 

reglervolymen uppskattats genom att multiplicera sjöns area med en antagen regleramplitud om 0,5 m. 

                                                      
4 Sverige Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Information från SVAR. http://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/ 

[2019-12-03]. 

http://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/
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Sjö Area [km2] Reglervolym [Mm3] 

Möckeln 1,90 1,5 

Lilla sjö 0,57 0,3* 

Östra hjärtsjön 1,21 0,6* 

Alstern 3,34 11,5 

Sävsjön 0,38 0,2* 

Hovgårdssjön 0,44 0,2* 

Älgasjön 0,65 1,5 

Alstermo reglermagasin 0,65 1,5 

Uvasjön 1,42 1,4 

Idesjön 0,68 0,4* 

Store Hindsjön 3,10 1,6* 

Hornsö reglermagasin 0,21 0,1* 

Urasjö (Badebodaån) 0,90 1,8 
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Figur 1 Älvkarta över Alsterån och Badebodaån. 
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Regleringsgrad 

WSP har beräknat regleringsgraden vid respektive kraftverk. Regleringsgraden definieras som andel av 

årstillrinningen som går att lagra i magasin uppströms kraftverket. I Alsterån varierar den regleringsgraden mellan 35 

% vid Skahus (kraftverket närmast nedströms Alstern) och 6 % vid Torsum vilket är kraftverket längst nedströms vid 

havet. I Badebodaån varierar regleringsgraden mellan 3 % vid Furusjömåla och 2 % vid Aboda kvarn. 

Regleringsgraden vid respektive kraftverk visas i Tabell 1. 

Tabell 3 Regleringsgrad vid Alsteråns kraftverk. 

Anläggning Beräknad regleringsgrad (WSP) Rapporterad regleringsgrad (SMHI 

Vattenwebb)4 

Skahus 35 26 

Alsterfors 18  

Alstermo 19  

Rydefors 14  

Fagraskog 13  

Fröseke övre 13  

Fröseke nedre 12  

Kullafors 12  

Uvafors 12 9 

Alsterbro övre 11  

Alsterbro nedre 11  

Sandslätt 11  

Knivingaryd 11  

Högeström 11  

Böta kvarn 8  

Hornsö 7 4 

Duveström 7  

Blomsterström 7  

Skälleryd 7  

Torsum 6 4 

Furusjömåla 3  

Strömsfors nedre 2  

Aboda kvarn 2  
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Vidare har WSP studerat hur sjön Alstern reglerats utifrån uppmätta sjönivåer. Ur en dataserie från 2012-20205, se 

Figur 2, går det att se att tillståndet till att reglera Alstern inte utnyttjats mer än cirka 55 % under något av de 

dokumenterade åren, varför det går att anta att regleringsgraden inte utnyttjas fullt ut. Eftersom vattenföringen vid 

samtliga kraftverk följer samma årsdynamik som vid oreglerade förhållanden (med höga tappningar vid kraftverken de 

delar av året som naturligt höga tillrinningar råder, och låga tappningar vid kraftverken när naturligt låga tillrinningar 

råder), så väljer WSP att använda benämningen strömkraftverk för samtliga anläggningar, även om det såklart går att 

diskutera benämningen för de anläggningar som ligger närmast Alstern, eller åtminstone för Skahus. 

                                                      
5 Magnus Edvinsson. 2020. Alsteråns Kraftverksförening Nivå Alstern. 

https://www.monitorinternet.se/Usr/Diagram.aspx [2020-05-21] 

https://www.monitorinternet.se/Usr/Diagram.aspx
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Figur 2 Dataserie över Alsterns sjönivå 2012–2020. Grön linje visar vattennivån i meter över havet (möh). Alsterns dämningsgräns är 218,25 möh 

generellt och med sommarsänkningsgräns maj-september 217,56 möh. Alsterns sänkningsgräns är 214,95 möh. 
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BILAGA PRODUKTIONSFÖRLUSTER
Inom ramen för uppdraget Pilotprojekt Alsterån har WSP beräknat produktionsförluster vid samtliga kraftverk till följd
av olika miljöåtgärder. Genom att först beräkna den befintliga produktionen i de olika kraftverken i nuläget och sedan
beräkna hur produktionen skulle se ut vid olika typer av miljöåtgärder kan produktionsbortfallet bestämmas. Denna
bilaga beskriver följande aspekter under respektive rubrik:

1. Indata och generella antaganden
2. Produktionsbortfall på grund av spill i fiskvägar och torrfåror
3. Produktionsbortfall på grund av naturlig flödesregim
4. Produktionsbortfall på grund av vattenståndsanpassning
5. Produktionsbortfall på grund av utrivning av regleringsdammar
6. Jämförelse av resultaten med BEPPE
7. Sammanställning och kommentarer till resultaten

1. Indata och generella antaganden
Metoden för att inom detta uppdrag beräkna produktionsförlusterna vid olika miljöåtgärder är i stora drag mycket lik
BEPPE1 och dess modell 2a. Dock är BEPPE i sin nuvarande version endast programmerad för att beräkna
produktionsbortfall för miljöåtgärden summan av spill i fiskväg och spill i torrfåra vid ett enskilt vattenkraftverk. Den
beräkningsmodell som tagits fram av WSP inom detta uppdrag syftar till att bestämma produktionsbortfallet till följd av
ett antal olika kombinationer av miljöåtgärder, och bestämma påverkan inbördes mellan olika kraftverk och i relation till
Alsteråns totala årsproduktion. Därför bör resultaten användas med försiktighet, om ens alls, utanför detta uppdrag.

Elproduktionen i de olika vattenkraftverken har beräknats dag för dag baserat på dygnsmedelvärden för flöde under
tidsserien 2004-01-01 till och med 2018-12-31, enligt följande formel:

= ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

där

E = energi [MWh]

p = vattnets densitet 1000 [kg/m3]

g = gravitationskonstant 9,81 [m/s2]

H = fallhöjd [m]

Q = flöde [m3/s]

n = totalverkningsgrad [-]

T = tiden under ett år [h]

1 Vattenkraftens miljöfond. 2019. BEPPE. Version erhållen 2019-10-07.



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Pilotprojekt Alsterån Joakim Thanke Wiberg

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10285157 2020-05-21

2 (11)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10285157/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Slutrapport/Bilagor/Old/Bilaga Produktionsförluster.docx

Tidsserien för dygnsmedelvärden av flöde, Q(t), har beräknats av WSP inom den hydrologiska utredningen2, där
flödesdata ifrån Vattenwebb3 har justerats för att skapa volymriktiga tidsserier vid varje kraftverk under tidsserien.
Fallhöjden H har antagits vara konstant under hela tidsserien, vilket är en förenkling som innebär att samtliga kraftverk
håller vattenytan vid dämningsgräns under hela tidsserien. Totalverkningsgraden n har beräknats för respektive
kraftverk genom att kalibrera den beräknade medelårsproduktion under tidsserien med den inrapporterade
normalårsproduktionen från kraftverksägarna. Det innebär att totalverkningsgraden i denna studie innefattar bland
annat; tidsviktad turbinverkningsgrad för olika flöden, generatorns verkningsgrad, kraftverkets stilleståndstid för
underhåll, lägsta drivvattenföring med mera. Alltså kan totalverkningsgraden i praktiken ses som en kombination av
teknisk verkningsgrad och nyttjandegrad av tillgängligt flöde. Totalverkningsgraden varierar mellan 0,30 och 0,77 för
samtliga anläggningar i denna studie.

Beräkningarna är genomförda i Excel, där produktionen beräknas dag för dag med hjälp av en serie if-satser. Första
if-satsen kontrollerar om dygnsmedelvärdet för flödet är högre än lägsta drivvattenföringen. Är flödet högre än lägsta
drivvattenföringen fortsätter beräkningen, annars blir elproduktionen lika med noll den dagen. Nästa if-sats kontrollerar
om flödet är högre än utbyggnadsvattenföringen. Om flödet är lägre än utbyggnadsvattenföringen används flödet den
dagen i beräkningen av produktionen. Är flödet högre så ersätts flödet den dagen med utbyggnadsvattenföringen.

I Tabell 1 och Tabell 2 visas de kraftverksdata som erhållits ifrån kraftverksägarna och använts i beräkningarna.

Tabell 1 Anläggningsdata från kraftverksägarna för kraftverken i Alsterån. För vissa kraftverk har vissa data saknats och då har vissa antaganden
och beräkningar gjorts som substitut till korrekta data, se symbolerna * och ** i vissa rutor i tabellen. Övriga data är erhållna från kraftverksägarna.

Anläggning Slukförmåga
[m3/s]

Lägsta driv-
vattenföring [m3/s]

Installerad
effekt [kW]

Normalårs-
produktion [MWh]

Fallhöjd [m]

Skahus 3,6 0,25 200 400 5,9

Alsterfors 3,7 0,1 * 75 282 2,6

Alstermo 3,7 0,1 * 220 1391 13,1

Rydefors 3,8 0,5 85 518 4,9

Fagraskog 5,1 0,3 145 684 3,9

Fröseke övre 6,5 0,5 350 1058 6,6

Fröseke nedre 5 0,5 220 506 6,7

Kullafors 2,1 0,5 * 35 175 2,4

Uvafors 8,5 1,16 ** 350 970 5,2

Alsterbo övre 3,8 2,5 45 200 1,8

Alsterbo nedre 4,2 2,5 45 237 1,7

Sandslätt 4 0,5 150 747 5

Knivingaryd 5 1,5 200 1021 4,9

2 WSP Sverige AB. 2020. PILOTPROJEKT FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL PLAN FÖR OMPRÖVNING AV
VATTENKRAFT Alsterån och Badebodaån. Bilaga Hydrologisk utredning. Uppdragsnummer 10285157.
3 SMHI. Vattenwebb. https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb [2020-03-15].
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Anläggning Slukförmåga
[m3/s]

Lägsta driv-
vattenföring [m3/s]

Installerad
effekt [kW]

Normalårs-
produktion [MWh]

Fallhöjd [m]

Högeström 7 1 230 617 3,5

Böta kvarn 2 * 0,27 ** 125 264 3,8

Hornsö 17 4 2300 8141 15,5

Duveström 14 1,5 670 3171 7,6

Blomsterström 14 3 500 1005 3,2

Skälleryd 18 3,5 1200 2529 6

Torsum 5,8 2 190 1040 4,9

* Kalibrerat ifrån beräknad genomsnittlig årsproduktion och inrapporterad normalårsproduktion.
** Beräknat som kvoten mellan slukförmåga och genomsnittlig kvot mellan slukförmåga och lägsta drivvattenföring för
övriga kraftverk.

Tabell 2 Anläggningsdata från kraftverksägarna för kraftverken i Badebodaån. För vissa kraftverk har vissa data saknats och då har vissa
antaganden och beräkningar gjorts som substitut till korrekta data, se symbolerna * och ** samt *** i vissa rutor i tabellen. Övriga data är erhållna
från kraftverksägarna.

Anläggning Slukförmåga
[m3/s]

Lägsta driv-
vattenföring [m3/s]

Installerad
effekt [kW]

Normalårs-
produktion [MWh]

Fallhöjd [m]

Furusjömåla 0,75 0,35 50 95 *** 3

Strömsfors
nedre

1 0,14 * 20 ** 151 *** 3,5

Aboda kvarn 3,6 0,2 88 ** 459 *** 4,3

* Beräknat som kvoten mellan slukförmåga och genomsnittlig kvot mellan slukförmåga och lägsta drivvattenföring för
övriga kraftverk.
** Beräknat som produkten av slukförmåga, fallhöjd, gravitationskonstant, vattnets densitet och verkningsgrad.
*** Beräknat utifrån tidsserien för flödet Q(t) och genomsnittlig totalverkningsgrad ifrån övriga kraftverk i Alsterån.

2. Produktionsbortfall på grund av spill i fiskvägar och torrfåror
För miljöåtgärderna fiskväg och spill i torrfåra subtraheras det tillgängliga flödet varje dag i beräkningen med spillflödet. Spillflödet i torrfåran är i
denna studie lika med medellågvattenföringen vid det givna kraftverket enligt den hydrologiska utredningen inom detta uppdrag. Spillflödet i
fiskvägen visas i

Tabell 3. För kraftverken Duveström, Blomsterström, Skälleryd och Torsum spills redan idag en del vatten i fiskvägar.
Detta har tagits hänsyn till enligt Tabell 4, och innebär att produktionsförlusten av spill i fiskvägar vid dessa kraftverk
blir relativt mindre vid dessa än vid kraftverk som i nuläget inte spiller i fiskvägar.
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Tabell 3 Antagna spillflöden i fiskvägar i scenariot för miljöåtgärden spill i fiskväg inom denna utredning.

Sträcka Fiskväg 15/4–15/11 [l/s] Övrig tid [l/s] Perioder med överskottsvatten [l/s]

Havet-Allgunnen Uppströms 800 300 1000
Havet-Allgunnen Nedströms 200 100
Allgunnen-Uvasjön Uppströms 500 200
Allgunnen-Uvasjön Nedströms 200 100
Uvasjön-Alstern Uppströms 200 100
Uvasjön-Alstern Nedströms 50 50
Badebodaån Uppströms 300 150
Badebodaån Nedströms 100 100

Tabell 4 Spillflöden i fiskvägar i nuläget.

Månad Duveström [m3/s] Blomsterström [m3/s] Skälleryd [m3/s] Torsum [m3/s]

Januari 0,5 0,3 0,9 0,2

Februari 0,5 0,3 0,9 0,2

Mars 0,5 0,3 0,9 0,2

April 0,6 1,1 0,9 0,2

Maj 0,6 1,1 2,1 0,2

Juni 0,5 1,1 2,1 0,4

Juli 0,5 1,1 2,1 0,4

Augusti 1,1 1,1 2,1 0,5

September 0,9 1,1 2,1 0,6

Oktober 1,0 1,1 2,1 0,7

November 0,5 0,6 1,3 0,2

December 0,5 0,3 0,9 0,2

Resultatet av dessa beräkningar visas i

Tabell 5, där det går att se att fiskvägar i samtliga kraftverk ger upphov till totala produktionsförluster i Alsterån och
Badebodaån om 7 %. Om det istället spills MLQ i samtliga torrfåror uppgår produktionsförlusterna till 9 %. Om båda
miljöåtgärderna spill i fiskvägar och spill av MLQ i torrfåror införs uppgår produktionsförlusterna till 16 % totalt för
Alsterån och Badebodaån.

Produktionsförlusterna skiljer sig åt per anläggning. Förhållandet mellan produktionsförlust och följande parametrar
har undersökts; utbyggnadsvattenföring, lägsta drivvattenföring, fallhöjd och nummerordning uppströms-nedströms.
Tydligast mönster ses vid analys av trendlinje mellan produktionsförlust och utbyggnadsvattenföring. Generellt slår
produktionsförlusterna av dessa miljöåtgärder hårdare mot anläggningar med låg utbyggnadsvattenföring, se Figur 1.
Produktionsförlusterna i procent sjunker också med ökande lägsta drivvattenföring, med ökande fallhöjd och med
ökande avstånd från magasinet Alstern.
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Tabell 5 Beräkning av produktionsförluster vid spill i fiskvägar och spill av MLQ i torrfåror. För anläggningar märkta med * sker redan ett spill idag
vilket är medräknat vid energiproduktionen i nuläget.

Anläggning E nuläge
[MWh]

Energiförlust
fiskväg
[MWh]

Energiförlust
fiskväg [%]

Energiförlust
spill MLQ
[MWh]

Energiförlust
spill MLQ [%]

Energiförlust
fiskväg & spill
MLQ [MWh]

Energiförlust
fiskväg & spill
MLQ [%]

Skahus 406 54 13 31 8 79 19

Alsterfors 284 31 11 32 11 58 21

Alstermo 1396 141 10 159 11 280 (160)* 20

Rydefors 523 35 7 48 9 75 14

Fagraskog 687 41 6 62 9 99 (62)* 14

Fröseke övre 1070 63 6 100 9 150 14

Fröseke nedre 519 31 6 48 9 73 14

Kullafors 176 12 7 17 10 26 15

Uvafors 983 44 4 79 8 118 12

Alsterbo övre 202 22 11 18 9 39 19

Alsterbo nedre 240 26 11 22 9 45 19

Sandslätt 756 93 12 73 10 148 (93)* 20

Knivingaryd 1031 101 10 85 8 180 17

Högeström 621 67 11 59 10 113 18

Böta kvarn 269 27 10 27 10 53 20

Hornsö 8217 590 7 851 10 1366 17

Duveström * 2865 48 2 136 5 339 12

Blomsterström
*

945 -4 0 27 3 93 10

Skälleryd * 2543 -158 -7 265 -3 83 4

Torsum * 1000 50 5 -75 7 147 15

Furusjömåla 95 16 16 7 8 21 22

Strömsfors
nedre

151 22 15 12 8 32 21

Aboda Kvarn 459 55 12 41 9 90 20

Totalt per år 25099 1407 5,6 1935 7,7 3706 14,8

*För anläggningar märkta med asterisk går det att tillgodoräkna en del av spillet från torrfåran till fiskvägen under vissa
perioder på året varför den kombinerade åtgärden ger lägre produktionsförluster än de två åtgärderna var för sig.
Dessa siffror inom parentes har använts i slutrapporten för summering av åtgärdskostnader.
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Figur 1 Produktionsförlust vid miljöåtgärderna spill i fiskvägar och torrfåror som funktion av utbyggnadsvattenföring.

3. Produktionsbortfall på grund av naturlig flödesregim
Miljöåtgärden naturlig flödesregim har beskrivits i produktionsförlustberäkningarna genom att låta den
hydromorfologiska parametern volymsavvikelse sätta gränsen i form av god status och 15 % avvikelse ifrån
referensförhållandet. Dessa 15 % tillåtna avvikelse ifrån referensförhållandet medför att endast 7,5 % av
reglervolymen i vattendraget får användas för vattenkraft (eller annan verksamhet). Genom att använda
regleringsvolymerna ifrån den hydrologiska utredningen och anta att all reglervolym utnyttjas optimalt idag, det vill
säga att allt flöde ur dessa magasin används för att producera el ur samtliga kraftverk nedströms vid full effekt går det
att få ett teoretiskt högsta produktionsbortfall utifrån antagandet om perfekt reglering (ur ett
energiproduktionsperspektiv). Resultaten av dessa beräkningar visas i Tabell 6. Totalt uppgår produktionsförlusterna
till följd av denna miljöåtgärd till 11,9 % för Alsterån och Badebodaån.
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Produktionsförlusterna skiljer sig åt per anläggning. Förhållandet mellan produktionsförlust och följande parametrar
har undersökts; utbyggnadsvattenföring, lägsta drivvattenföring, fallhöjd och nummerordning uppströms-nedströms.
Tydligast mönster ses vid analys av trendlinje mellan produktionsförlust och utbyggnadsvattenföring. Generellt slår
produktionsförlusterna av dessa miljöåtgärder hårdare mot anläggningar med låg utbyggnadsvattenföring, se Figur 2.
Produktionsförlusterna i procent sjunker också med ökande lägsta drivvattenföring, med ökande fallhöjd och med
ökande avstånd från magasinet Alstern.

Tabell 6 Produktionsförluster till följd av miljöåtgärden naturlig flödesregim utifrån uppfyllandet av god status för parametern volymsavvikelse.

Anläggning Total volym
uppströms [DE]

Tillåten volym god
status (15 %
avvikelse)

Antal timmar
full effekt [h]

Potentiell
energiförlust
[MWh]

Procentuell
energiförlust [%]

Skahus 162 149 996 122 31

Alsterfors 162 149 969 68 24

Alstermo 183 169 1098 355 26

Rydefors 183 169 1069 98 19

Fagraskog 183 169 797 107 16

Fröseke övre 183 169 625 147 14

Fröseke nedre 183 169 813 80 16

Kullafors 183 169 1935 48 27

Uvafors 199 184 520 133 14

Alsterbo övre 221 204 1290 48 24

Alsterbo nedre 221 204 1168 52 22

Sandslätt 221 204 1226 144 19

Knivingaryd 221 204 981 182 18

Högeström 221 204 701 88 14

Böta kvarn 242 224 2685 86 33

Hornsö 243 225 317 624 8

Duveström 243 225 386 233 7

Blomsterström 243 225 386 81 8

Skälleryd 243 225 300 181 7

Torsum 243 225 931 140 13

Furusjömåla 21 19 622 8 8

Strömsrum
nedre

21 19 466 9 6

Aboda kvarn 21 19 130 11 2
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Figur 2 Produktionsförlust vid miljöåtgärden naturlig flödesregim utifrån uppfyllandet av god status för parametern volymsavvikelse. De tre
kraftverken i Badebodaån är ej med i denna figur.

4. Produktionsbortfall på grund av vattenståndsanpassning
Miljöåtgärden vattenståndsanpassning är analyserad ur perspektivet produktionsförluster genom att anta att
vattenståndsanpassning sker hela sommarhalvåret, i 6 månader. Vidare är det för denna beräkning antaget att
samtliga kraftverk står stilla 3 av dessa 6 månader. Vattenståndsanpassningen är antagen utgöras av en sänkning av
dämningsgränsen, och därmed fallhöjden med 0,5 m. Det innebär att samtliga kraftverk i Alsterån och Badebodaån
skulle ha en sommardämningsgräns 0,5 m lägre än den vanliga dämningsgränsen. Den relativa produktionsförlusten i
procent av en anläggnings årsproduktion blir därmed direkt proportionell mot fallhöjden, där högre fallhöjd ger mindre
påverkan av denna miljöåtgärd. Resultaten visas i Tabell 7.

I beräkningarna av produktionsförluster till följd av vattenståndsanpassning har WSP inte antagit ett längre driftstopp
till följd av miljöåtgärden än vad som redan råder idag. WSP har istället utgått från att tre månaders driftstopp råder
både med respektive utan denna miljöåtgärd. Skillnaden är istället att under tre av de sex månaderna under
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sommarhalvåret så ändras dämningen, och därmed fallhöjden, i respektive magasin. Att driftstoppet skulle råda tre
månader om året i genomsnitt i dagens klimat utgår ifrån resultat av den hydrologiska utredningen samt är bekräftat
av intervjuer med verksamhetsutövare. Som exempel kan det nämnas att utifrån den hydrologiska utredningen och
beräkningarna av produktionsförluster beräknar WSP stilleståndstiden för Hornsö under perioden 2004-2018 till i
genomsnitt 3,4 månader per år, och för Uvafors 2,6 månader per år.

Tabell 7 Produktionsförluster till följd av miljöåtgärden vattenståndsanpassning.

Anläggning Fallhöjd [m] Ny fallhöjd sommartid med
vattenståndsanpassning [m]

Produktions-
förlust [MWh]

Produktions-
förlust [%]

Skahus 5,9 5,4 11 3

Alsterfors 2,6 2,1 18 6

Alstermo 13,1 12,6 18 1

Rydefors 4,9 4,4 18 3

Fagraskog 3,9 3,4 29 4

Fröseke övre 6,6 6,1 27 3

Fröseke nedre 6,7 6,2 13 2

Kullafors 2,4 1,9 12 7

Uvafors 5,2 4,7 31 3

Alsterbo övre 1,8 1,3 19 9

Alsterbo nedre 1,7 1,2 23 10

Sandslätt 5 4,5 25 3

Knivingaryd 4,9 4,4 35 3

Högeström 3,5 3 29 5

Böta kvarn 3,8 3,3 12 4

Hornsö 15,5 15 88 1

Duveström 7,6 7,1 70 2

Blomsterström 3,2 2,7 52 5

Skälleryd 6 5,5 70 3

Torsum 4,9 4,4 35 3

Furusjömåla 3 2,5 5 6

Strömsrum nedre 3,5 3 7 5

Aboda kvarn 4,3 3,8 18 4
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5. Produktionsbortfall på grund av utrivning av regleringsdammar
Genom att använda regleringsvolymerna ifrån den hydrologiska utredningen och anta att all reglervolym utnyttjas
optimalt idag, det vill säga att allt flöde ur dessa magasin används för att producera el ur samtliga kraftverk nedströms
vid full effekt går det att få ett teoretiskt högsta produktionsbortfall utifrån antagandet om perfekt reglering (ur ett
energiproduktionsperspektiv). Resultaten av dessa beräkningar visas i Tabell 8. Totalt uppgår produktionsförlusterna
till följd av denna miljöåtgärd till 12,8 % för Alsterån och Badebodaån.

Tabell 8 Produktionsförluster på grund av utrivning av regleringsdammar.

6. Jämförelse av resultaten med BEPPE
Resultaten av beräkningarna av produktionsförluster har jämförts för miljöåtgärden spill av MLQ i torrfåra för Hornsö
kraftverk mellan BEPPE och WSPs modell. Samma underlagsdata har använts till båda modellerna. Beppe visar på
produktionsförluster på 10,8 % i modell 2a och 10,7 % i modell 2a+2b. I WSPs modell uppgår produktionsförlusten för
samma miljöåtgärd till 10,4 %. Resultaten är således i samma storleksordning.

7. Sammanställning och kommentarer till resultaten
En sammanställning av resultaten visar att miljöåtgärden som ger högst total produktionsförlust i Alsterån och
Badebodaån tillsammans är utrivning av regleringsdammar vilket ger 13 % produktionsförluster i Alsterån och
Badebodaån. Däremot ger kombinationen av spill i fiskvägar och spill i torrfåror ännu högre totala produktionsförluster.
Den miljöåtgärd som ger lägst total produktionsförlust i Alsterån och Badebodaån tillsammans är
vattenståndsanpassning. Sammanställningen visas i Tabell 9.

Sjö Reglervolym [Mm3] Kraftverk nedströms
[antal]

Produktionsförlust
[MWh] (%)

Möckeln 1,5 20 262 (1,0)

Lilla sjö 0,3 20 51 (0,2)

Östra hjärtsjön 0,6 20 108 (0,4)

Alstern 11,5 20 2036 (7,9)

Sävsjön 0,2 20 34 (0,1)

Hovgårdssjön 0,2 18 36 (0,1)

Älgasjön 1,5 18 241 (0,9)

Alstermo reglermagasin 1,5 18 28 (0,1)

Uvasjön 1,4 12 148 (0,6)

Idesjön 0,4 11 33 (0,1)

Store Hindsjön 1,6 11 152 (0,6)

Hornsö reglermagasin 0,1 5 7 (0,0)

Urasjö (Badebodaån) 1,8 9 157 (0,6)
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Tabell 9 Sammanställning av resultat. Procentsatserna är avrundade till närmaste heltal.

Miljöåtgärd Spill i
fiskvägar

Spill i
torrfåror

Både spill i
fiskvägar
och spill i
torrfåror

Naturlig
flödesregim

Vattenstånds-
anpassning

Utrivning av
reglerings-
dammar

Produktions-
förlust
[MWh] (%)

1747 (7) 2275 (9) 4046 (16)  3046 (12) 664 (3) 3293 (13)

De största osäkerheterna i dessa beräkningar bedöms vara följande:

· Osäkerheter i indata. För kraftverken i Badebodaån saknades till exempel inrapporterad årsproduktion från
samtliga tre kraftverk. För flera av kraftverken saknades information om lägsta drivvattenföring, och för vissa
av kraftverken saknades även information om slukförmåga. Båda dessa parametrar påverkar till stor del den
produktionsförlusten för miljöåtgärderna spill i fiskvägar och spill i torrfåror.

· Osäkerheter i regleringsvolymer. Samtliga regleringsvolymer är hämtade ifrån den hydrologiska utredningen.
För vissa av sjöarna saknades uppgifter om regleringsvolym varför volymen uppskattades genom ett
antagande om 0,5 m regleringsamplitud.

· För beräkning av produktionsförluster till följd av naturlig flödesregim och utrivning av regleringsdammar antas
perfekt reglering (ur ett energiproduktionsperspektiv). Vid många tillfällen på året kan det antas att regeringen
inte sker helt optimalt, speciellt eftersom Alsterån och Badebodaån saknar ett Vattenregleringsföretag.
Därmed kan det antas att de beräknade produktionsförlusterna till följd av dessa miljöåtgärder sannolikt är
något överskattade.

· Den antagna konstanta fallhöjden är också en förenkling som påverkar resultaten. Denna osäkerhet borde
dock förmildras av att den beräknade årsproduktionen som funktion av flödesserien är kalibrerad mot
inrapporterad normalårsproduktion.

· Den beräkningsmodell som tagits fram av WSP inom detta uppdrag syftar till att bestämma
produktionsbortfallet till följd av ett antal olika kombinationer av miljöåtgärder, och bestämma påverkan
inbördes mellan olika kraftverk och i relation till Alsteråns totala årsproduktion, för att kunna föreslå
prioriteringar mellan olika miljöåtgärder. Det innebär att samtliga avvägningar och inom framtagandet av
beräkningsmodellen syftat till att beskriva de relativa produktionsförlusterna dessa 23 kraftverk sinsemellan,
och i termer av procentuella förluster. Fokus har inte varit på att kvantifiera produktionsförlusterna i absoluta
tal för att jämföras med andra uppgifter från andra utredningar. Därför bör resultaten användas med
försiktighet, om ens alls, utanför detta uppdrag.


