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Älven Ljungan bedöms ha stor betydelse för Sveriges energiförsörjning och står för knappt 4 % av 

Sveriges totala vattenkraftselproduktion, samtidigt som det förekommer höga biologiska och 

ekologiska värden. I projektet har både befintligt och nytt underlag tagits fram och sammanställts som 

beskriver Ljungans system både ur ett kraftperspektiv och ett biologiskt/ekologiskt perspektiv. I 

pilotprojektet Ljungan har samverkansprocesser utifrån NAP (NAP är en förkortning av Nationell plan 

för moderna miljövillkor för vattenkraften) testas med Ljungans huvudavrinningsområde som objekt. 

Projektet genomförds mellan januari 2020 och juni 2021 med Vattenkraftens miljöfond som 

projektägare.  

Att bedriva en samverkansprocess är svårt. Det finns olika delvis motstående ingående intressen i 

samverkansprocessen och kulturskillnader mellan olika organisationer. Det behöver göras värderingar 

eftersom det handlar om att avväga mellan olika svårkvantifierade nyttor. Som en fingervisning av 
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detta har det i projektet diskuteras vitt skilda ämnen såsom hur vattenreglering i en större älv bedrivs 

samt hur vattenförvaltningen bedömer statusen på en mindre del av ett vattensystem.  

En erfarenhet från pilotprojektet är att mycket tid ägnats åt diskussion kring ansvarsfördelning, 

ramarna och spelregler snarare än att exempelvis ta fram relevant underlag. Det otydliga läget på 

grund av brist på vägledningar, praxis och erfarenheter var grunden för tolkningsskillnader. Tydligare 

vägledningar inklusive arbetsmetoder gör att konflikter och missförstånd kan undvikas och att 

transparensen ökar. Här finns ett brådskande behov av tydlig vägledning från de nationella 

myndigheterna med ansvar för den nationella planen för omprövningen av vattenkraftens miljövillkor. 

Pilotprojektet för Ljungan har varit en möjlighet att testa arbetssätt, diskutera, ta fram underlag samt 

på ett konstruktivt vis mötas över organisationsgränser. Att jobba tillsammans, att göra en gemensam 

kunskapsresa och lära känna varandra och varandras kompetenser är grunden för en lyckad 

samverkansprocess.  

Ett tillgängligt och hanterbart GIS-underlag i ett tidigare skede hade underlättat projektet. Ansvaret för 

datahantering på nationell nivå behöver ses över, det finns ett behov av GIS-underlag. Förbättrat 

kunskapsläge om tillståndet i miljön och om fornlämningar är också önskvärt. 

Det huvudsakliga arbetet i pilotprojektet för Ljungan har bedrivits i arbetsgrupper. Resultaten från 

projektet finns beskrivna i varje arbetsgrupps bilaga till rapporten. Projektledningen har styrt 

arbetsgången och hållit processen i gång, ordnat gemensamma workshopar för alla i projektet samt 

rapporterat till projektgruppen som fungerat som styrgrupp för projektet. 

En svårighet i projektet har varit möjligheten att hitta gemensamma mötestider för arbetsgrupperna 

och projektledarna. Möten måste generellt bokas med lång framförhållning men även det hjälpte inte 

ibland när akuta frågor gjorde deltagandet skralt på vissa möten. Flera projektdeltagare uttryckte 

också frustration över att de inte lyckades hitta arbetstid mellan arbetsgruppsmötena för att slutföra 

sina arbetsuppgifter i projektet. Det är vår bedömning att detta har påverkat hur långt projektet kunnat 

nå. 

För kommande samverkansprocesser kommer det vara viktigt att i ett tidigt skede sammanställa 

uppgifter kring anläggningar och deras produktion och reglerförmåga, optimeringspotential på 

systemnivå av produktion och reglerförmåga, avrinningsområdes miljövärden och miljöpotential. Att 

alla parterna kan ställa sig bakom detta underlag kommer gynna samverkansprocess i stor 

utsträckning.

Ömsesidigt kunskapsutbyte är viktigt och bör gärna ske tidigt i samverkansprocessen. Gemensam 

utbildning inom biologi och ekologi, elsystem och vattenförvaltning för deltagarna i 

samverkansprocesser tror vi kan underlätta. De kunskapslyftande åtgärder som pilotprojektet gjorde 

inom dessa områden hade vi stor nytta av för att underlätta den gemensamma kunskapsbilden och 

möjliggjorde diskussioner om utvecklingsområden.    

I pilotprojektet har vi använt en gemensam digital plattform för att dela och spara dokument, 

SharePoint. Det har varit ett gott stöd i arbetet. Projektet har behövt ta hänsyn till krav som ställs 

utifrån lagstiftningar för rikets säkerhet och sekretess. Rutiner och bedömningar för 

säkerhetsbedömningar håller på att tas fram och kommer troligen påverka framtida 

samverkansprocesser och tillgänglighet till underlag.  
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Om samverkan gäller huvudavrinningsområden med stor betydelse för Sveriges elförsörjning tror vi att 

tvärsektoriella arbetsgrupper med delat ledarskap kan vara en framkomlig arbetsmetod för att skapa 

gemensam kunskapsutveckling om möjligheter och begränsningar.  

Det tar mycket arbetstid att bedriva samverkan på ett bra sätt. Workshops med deadlines är ett sätt att 

tvinga fram resultat till vissa tider och få framdrift i processen. Annars finns det stor risk att arbetstiden 

läggs på andra viktiga arbetsuppgifter. Prioriteringsdiskussioner inom organisationerna bör föras för 

att skapa rimliga förväntningar av arbetsinsatser och arbetsmiljö. 

Pilotprojektet i sin helhet är inte jämförbart med den förväntade arbetsgången i framtida 

samverkansprocesser. Däremot kommer vissa delar se likadana ut. Ramar, målsättningar, 

angreppssätt och resurser lär bli annorlunda och kommer utvecklas löpande utifrån erfarenheter.  

Gällande den framtida samverkansprocessen för prövningsgrupperna Ljungan och Gimån hoppas och 

tror vi att mycket av materialet från pilotprojektet kommer kunna nyttjas och vidareutvecklas: 

Åtgärdsförslag och deras nyttor, modellerad påverkan på elsystemet av olika åtgärder samt 

beskrivningar av naturvärden och potential (till exempel habitatareor i biflöden för de mindre 

kraftverken). Den helhetsbilden som finns av Ljungans huvudfåra och Gimån som kraftverksälv och 

det sammanhängande ekologiska systemet hoppas vi kan vara till stor nytta inom 

samverkansprocess, omprövningen och den fortsatta diskussionen.  

Vi hoppas att det relationsbyggande som skett i piloten kommer vara till god nytta även i samverkan 

och att ett gemensamt arbetssätt även kan prägla samverkan. 

För rekommendationer från respektive arbetsgrupp hänvisar vi till arbetsgruppernas slutrapporter. 

Sedan flera år pågår olika processer som syftar till att Sverige ska fullfölja sina förpliktelser enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten. Ett viktigt element som föranledde projektet var Förslag till nationell plan för 

omprövning av vattenkraft (NAP) för att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell 

effektiv tillgång till vattenkraftsel som lämnades till regeringen den 1 oktober 2019 och beslutades i juni 2020. 

I NAP beskrivs en regional samverkansprocess som en väsentlig del av genomförandet. Ett annat viktigt 

element som föranledde projektet var att Vattenkraftens miljöfond bedömde att det fanns ett stort behov av 

att genomföra ett projekt på en av de storskaligt utbyggda norrlandsälvarna i jämförelse med de två 

tidigare genomförda pilotprojekt i Alsterån och Tidan.  

Ljungan rinner från Helagsfjällen i Jämtlands län och ut i Bottenhavet strax söder om Sundsvall i 

Västernorrlands län och är 40 mil lång med den 8 mil långa Gimån som största biflöde. Ljungans 

huvudfåra är nästan fullt utbyggd med avseende på vattenkraftproduktion. Det betyder att nästan hela 

huvudfåran är påverkad av vattenkraft på ett betydande sätt. I huvudavrinningsområdet finns 5 stora 

regleringsmagasin, 15 stora vattenkraftverk (reglerklass 1-kraftverk), 14 mindre kraftverk (reglerklass 

3-kraftverk) och 10 långa torrfåror (>500m) då vattnet leds om till större kraftverk och 6 till mindre 

kraftverk. Det betyder att få forssträckor finns kvar. Ljungan bedöms ha stor betydelse för Sveriges 

kraftsystem genom såväl betydande produktion av förnybar el som anläggningarnas goda flexibilitet 

på både långa och korta tidshorisonter. Utöver Gimån finns ett flertal biflöden till Ljungan som har 

utbyggd kraftproduktion.
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De kvarvarande forssträckorna i Ljungans huvudfåra har mycket höga biologiska värden och det finns 

11 Natura 2000-områden i både huvudfåran i Ljungan, i stora delar av Gimån och dess biflöden och i 

Ljungans övriga biflöden. Nedströms det sista kraftverket i Ljungans huvudfåra finns en 

självreproducerande stam av havsvandrande lax. Det finns ett flertal skyddsvärda arter i Ljungans 

huvudavrinningsområde såsom utter, flodkräfta, flodpärlmussla, ävjepilört och lax. Dessutom 

förekommer flera  Natura 2000 habitatspecifika arter .   

En utbyggd älv är ett komplext system som speglar användning över flera tidsepoker som inneburit 

förändrade ekologiska förutsättningar och förändrade habitat för de växter och djur som levde där 

innan människor började förändra systemet. Ett vattendrag som Ljungan har varit utsatt för påverkan 

under flera århundranden. Hur älven sköts idag är något som arbetats fram under en lång följd av år 

där domar följt på domar och villkor på villkor.  

Nedan citeras sammanfattningen från NAP förslaget:  

Förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraften (den nationella planen) anger en nationell 

helhetssyn för att vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna 

miljövillkor. Detta ska ske på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för 

nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den nationella planen lägger grunden för ett systematiskt 

arbetssätt för att uppnå målet om största möjliga vattenmiljönytta samtidigt som en nationell effektiv 

tillgång till vattenkraftsel bibehålls. En viktig del i arbetet är uppföljningen av den nationella planens 

genomförande.  

Som en del i den nationella helhetssynen anges ett riktvärde på nationell nivå (1,5 terawattimmar) för 

vad som kan anses utgöra betydande negativ påverkan på kraftproduktion. Riktvärdet är även fördelat 

per huvudavrinningsområde och ska användas som stöd när vattenmyndigheterna förklarar kraftigt 

modifierade vatten och beslutar om undantag. Värdet anger inte en gräns för vilka miljövillkor som kan 

föreskrivas. Som vägledning anges också de kraftverk som har störst nationell betydelse för effektiv 

tillgång till vattenkraftsel. Vidare redovisas de avrinningsområden där särskild hänsyn ska tas till 

elberedskap och dammsäkerhet.  

Den nationella helhetssynen anger också, på ett övergripande sätt, var det finns risk för konflikt mellan 

bevarandemål i Natura 2000 områden och vattenkraft samt hur kulturmiljöfrågor generellt bör beaktas.  

Den nationella planen är vägledande för myndigheternas arbete med prövningar och för 

vattenförvaltningen. Den är inte en avvägning för det enskilda vattenkraftverket, utan baseras på en 

nationell analys av vattenmiljönytta och tillgång till vattenkraftsel. Avvägningen som görs i den 

individuella miljöprövningen för moderna miljövillkor beaktar; gällande tillstånd, miljökvalitetsnormer, 

områdesskyddsbestämmelser, elberedskap och dammsäkerhet, samt andra aspekter som kan bli 

aktuella i det enskilda fallet.  

Den nationella planen anger prövningsgrupper och en tidsplan för att främja den samordning som 

behövs för att en nationell helhetssyn ska ha fått genomslag i underlagen innan verksamhetsutövarna 

lämnar in sina ansökningar till domstol.  

I förslaget till NAP nämns att NAP ska vara ett verktyg för samordning av de enskilda prövningarna så 

att det är möjligt för den nationella helhetssynen att få genomslag i prövningsunderlagen och de 

enskilda prövningarna.  
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Förslaget anger att samverkansprocesserna ska resultera i en beskrivning av olika typer av åtgärder, 

för myndigheter och verksamhetsutövare, som måste genomföras för att uppnå största möjliga nytta 

för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.  

I NAP identifieras ett behov av en regional samverkansprocess för att bland annat få fram ett samlat 

regionalt underlag. Målet med samverkansprocess beskrivs i NAP:  

Målet med de regionala samverkansprocesserna är att skapa en förståelse för 

avrinningsområdets förutsättningar och behov av åtgärder. Syftet med denna process är bland 

annat att kunna bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar 

varandra inom avrinningsområdet samt få fram ett samlat underlag som kan ligga till grund för 

prövningarna. 

Projektets syfte formulerades i projektplan som följande: ”Utarbeta och testa arbetsmetoder för 

regional samverkan enligt förslag till nationell plan samt specifikt framtagande av underlag för 

samordnade prövningar i Ljungans huvudavrinningsområde inklusive Gimån.” 

Målet för projektet var att bidra till utformningen av en samverkansprocess som leder fram till en 

samlad redovisning av underlag för att åstadkomma samordnade prövningar för moderna miljövillkor 

för vattenverksamheter. I projektet ingick att identifiera och så långt som möjligt konkretisera de mål 

och värden som är relevanta för att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell 

effektiv tillgång på vattenkraftsel. Projektets delmål var:   

• Kartläggning av värden (exempelvis miljö och kraftsystem).  

• Framtagande av underlag.  

• Identifiering av åtgärder (både förutsättningslöst och utifrån normer).  

• Belysa åtgärder utifrån miljönytta och påverkan på kraftsystem.  

• Framtagande och beskrivning av 3 till 4 olika åtgärdsscenarion.  

• Framtagande av generellt tillämpbara arbetssätt för en samverkansprocess.  

• En samverkan mellan projektet och vattenmyndighetens arbete med normsättning inklusive 
mindre stränga krav och KMV utpekande. 

Deltagande organisationer i projektet var Vattenregleringsföretagen i Östersund, Uniper, Statkraft, 

Fortum, Vattenfall, Härjeåns kraftaktiebolag, Torrsjö kraft, Hushållningssällskapet Västernorrland, 

Täljslätt, Borgsjö kraftverk, Hunge kvarn och kraft, Noråforsens nedre kraftstation, Sörforsa 

kraftstation, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Vattenmyndigheten i 

Bottenhavet samt Vattenkraftens miljöfond. De nationella myndigheterna Svenska kraftnät (SvK), 

Energimyndigheten (EM) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har varit adjungerade till projektet, 

deltagit på workshopar och några möten med arbetsgrupper.  

I projektet genomfördes sex interna workshopar. Syftet med dessa var att skapa mötesplatser för 

samarbete, redovisning av läget och preliminära resultat från de olika arbetsgrupper samt diskussion. 

Workshoparnas mål var att driva arbetet framåt, öka den gemensamt informationsutbyte för alla 

deltagarna i arbetsgrupperna och ge forum för att diskutera arbets- och analysmetoder. Workshoparna 
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bidrog också till att skapa en mer gemensam kunskapsbild om Ljungan ur olika perspektiv (biologiska 

värden, kraftsystem, vattenförvaltning), dessutom genomförande av en älvresa på workshop 2 som på 

grund av pandemin blev digital.  

Workshop 1 bidrog bland annat till bildandet av arbetsgrupper och definition av deras arbetsuppgifter. 

Under workshoparna 2 till 5 gavs utrymme för arbetstid i arbetsgrupperna, vilket visade sig vara en 

framgångsfaktor för arbetsgrupperna att samla arbetsgruppsmedlemmar att delta i själva arbete. 

Dessutom fungerade de som deadline för olika arbetsmoment. Workshop 6 var en 

avslutningsworkshop projektet där arbetet och arbetsformerna utvärderades. Deltagandet på 

workshoparna var generellt mycket gott med ett deltagande på mellan 40 och 60 personer vid varje 

tillfälle.  

Utifrån diskussionerna under workshop 1 har deltagarna gemensamt tagit fram en arbetsmetodik för 

projektet som sedan blev beslutat i projektplanen. Workshop 1 som ägde rum 5–6 februari 2020 

kunde genomföras som ett fysiskt möte i Östersund, se blid.  

 

Workshop 1 i Östersund. På bilden syns några av deltagarna redovisa och diskutera resultat från 

grupparbete. 

Två processbilder togs fram för att visualisera de olika processer och kopplingar som projektet skulle 

utgå ifrån. Processbild 1 visar övergripande arbetsfördelningen med olika arbetsgrupper och 

processen inom Pilotprojekt Ljungan. Processbild 2 beskriver kopplingen mellan Pilotprojekt Ljungan, 

Vattenförvaltning och prövningsprocesser.  

En viktig utgångspunkt i projektet var att processbilden och metoderna skulle anpassas och utvecklas 

kontinuerligt. Med andra ord att man skulle testa sig fram, eftersom det saknades viktiga vägledningar 

och NAP var inte beslutat vid projektets början.  
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Processbild 1, övergripande arbetsfördelning mellan och olika arbetsgrupper och tänkt process inom 

Pilotprojekt Ljungan. 

 

 

 

 

Processbild 2, övergripande bild som beskriver kopplingen mellan processerna Pilotprojekt Ljungan, 

Vattenförvaltning och prövningsprocesser. 

Projektorganisation har bestått av en projektgrupp (med styrgruppsfunktion), projektledning med tre till 

fyra projektledare som representerade från vattenkraftsbranschen, Vattenkraftens miljöfond och de 

regionala myndigheterna samt arbetsgrupperna (A1, A2, A3, B och C) med i princip två 
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sammankallande per grupp (en från branschen/fonden och en från regional myndighet). 

Projektledarna och sammankallande i arbetsgrupperna hade regelbundna möten för att hålla ihop 

arbetsgruppernas arbete samt informera om projektets utveckling. Det har också gått ut ett internt 

nyhetsbrev med information om projektet. 

Projektledarna var inledningsvis Ragnar Asklund från Vattenregleringsföretagen och Elisabeth Undén 

från Vattenkraftens miljöfond. I januari 2020 tillkom Madelen Rytterstam från Vattenmyndigheten i 

Bottenhavet. Under senare delen av våren 2020 lämnade Madelen projektet och ersattes av Bart De 

Wachter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Vattenmyndigheten i Bottenhavet. Vid årsskiftet 

2020/2021 lämnade Ragnar projektet och ersattes dels av Johan Tielman från Uniper, dels av Sara 

Grettve från Vattenkraftens miljöfond.  

Grunden i projektets genomförande var arbetet i de 5 arbetsgrupperna, i projektledargruppen samt ett 

antal workshopar. Arbetsgrupperna bestod av representanter för kraftbolagen i Ljungans 

huvudavrinningsområde, Vattenregleringsföretagen, Vattenkraftens miljöfond, länsstyrelserna i 

Västernorrland och Jämtlands län samt Vattenmyndigheten.  

Respektive arbetsgrupp har tagit fram arbetsplaner utifrån resultatet från workshop 1. Efter detta har 

sammankallande för respektive arbetsgrupp arbetat ut ett förslag vilket sedan gåtts igenom i 

respektive arbetsgrupp och stämts av med projektledarna. Olika arbetsgrupper utvecklade sitt arbete 

utifrån sina framtagna arbetsplaner i stort sett självständig.  

Arbetsgrupperna tog fram olika typer av underlag, bearbeta och analysera dessa, se boxar i bild 1. 

Resultaten sammanställdes i delrapporter som arbetsgrupperna var ansvarig för. Underlag och 

resultat skulle bestå både av generella underlag med avseende på processer och metodutveckling 

men även specifika underlag för enskilda vattenförekomster.  

Arbetsgrupp C delades i ett tidigt skede upp i 4 delgrupper: en kring prövningens omfattning, en kring 

processflöde, en kring målkonflikter och en kring VISS, vägledningar och normer. Tillkommande i ett 

senare skede var en delgrupp som jobbade med frågor kring kompensation för fisket.   

Arbetsgrupp A1 tog fram en bruttolista av åtgärder och deras miljönytta medan arbetsgrupp A2 också 

arbetade med modellering av påverkan av åtgärder.  

Till skillnad från processbilden begränsades åtgärdsscenarier våren 2020 i projektet till 3 olika 

scenarier med en sammanlagd produktionsförlust på 0%, 0,5% och 5%. Den största avvikelse från 

projektplanen skedde december 2020.  De regionala myndigheterna meddelade då att de på grund av 

resursbrist inte kunde slutföra arbetet i arbetsgrupp A3.  

Under hösten 2020 till våren 2021 pågick samtidig myndighetens arbete med framtagande av normer i 

vattenförvaltningsarbete och förberedelse för den formella samverkan. Konsekvensen blev att 

testande av avvägnings- eller prioriteringsmetoder och de tre scenarier blev inställd i projektet. Andra 

mindre avvikelser från projektplanen beskrivs i de olika arbetsgruppernas slutrapporter. 

Kort efter projektets inledning kom pandemin vilket gjorde att i princip hela projektet från mars 2020 till 

avslutning i juni 2021 har skötts med distansmöten. Vissa moment som hade varit önskvärd har inte 

kunnat genomföras så som tänkt. I projektet har inga kraftverk, dammar eller strömsträckor besökts 

gemensamt av arbetsgrupper exempelvis. En metod som HaV föreslagit ska ske under samverkan är 

en älvresa där de olika aktörerna tillsammans besöker objekten. I pilotprojektet fick blev älvresan 

digital och under några timmar på workshop två reste vi digitalt längs älven från fjällen till Östersjön. 

Det var inte samma sak som att göra en fysisk resa men hade ändå sina fördelar. En fördel var att 
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väldigt många kom till tals över 30 personer hade redovisning under den digitala älvresan. Vissa av de 

negativa sakerna med studiebesök undveks exempelvis var det lätt att höra vad de som presenterade 

sa. Det var dessutom ytterst tidseffektivt eftersom all restid försvann och de som inte kunde delta på 

mötet kunde titta på presentationen i efterhand.  Om älvresan hade gjorts fysiskt var det avsatt två 

hela arbetsdagar för detta.  

Två möten hållits där externa intressenter fått presentation av projektet, ett möte i augusti 2020 

ungefär i mitten på projektet och ett möte i samband med projektets avslutning i juni 2021. På den 

avslutande presentationen deltog över 150 personer från flera olika organisationer, exempelvis 

myndigheter, verksamhetsutövare och intresseorganisationer.   

Måluppfyllelsen har bedömts av projektledningen men också av deltagarna på pilotprojektets sjätte 

workshop. Åsikterna från workshopen gällande måluppfyllelse presenteras i sin helhet i en bilaga.  

Huvudmålet för projektet har delvis nåtts 

Huvudmålet för projektet var: ”att bidra till utformningen av en samverkansprocess som leder fram till 

en samlad redovisning av underlag för att åstadkomma samordnade prövningar för moderna 

miljövillkor för vattenverksamheter. I projektet ingick att identifiera och så långt som möjligt 

konkretisera de mål och värden som är relevanta för att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön 

och en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel.” 

Resultat från projektet har återkopplats till HaV som en del i arbetet i framtagandet av vägledning för 

samverkansprocessen. Framför allt har resultaten i arbetsgrupp C presenterats för de nationella 

myndigheterna med ansvar för NAP. Det har även funnits representation från dessa myndigheter på 

projektets workshopar. Flera av projekts deltagare bedömer också att projektet bidragit till att 

identifiera vilka frågeställningar och intressekonflikter som kan uppstå i samverkan.  

Projektet har tagit fram en bruttolista över åtgärder och övergripande kvalitativa värderingar på 

miljönytta. Ur åtgärdslistan hare ett urval av åtgärdspaket med påverkan på 

vattenkraftselsproduktionen modellerats. Däremot genomfördes ingen avvägning av miljönyttor 

gentemot produktionspåverkan såsom ursprungligen var tänkt 

Målet ”Kartläggning av värden (exempelvis miljö och kraftsystem)” har delvis nåtts 

Projektet ledde till en sammanställning och kartläggning av miljövärden och kraftsystem. De togs fram 

av arbetsgrupp A1 respektive A2 och finns beskrivna i deras rapporter. Sammanställningarna bedöms 

inte vara fullständiga, men tillräckliga som startpunkt för framtida diskussioner och samverkan. 

Återstående arbete får göras i samband med samverkansprocessen. Utifrån de resultaten bedöms 

målet delvis uppnått. 

Målet ”Framtagande av underlag” har nåtts 

Nya underlag har tagits fram i piloten men det har också samlats ihop en mängd tidigare underlag så 

att dessa nu är tillgängliga inför samverkansprocessen för prövningsgrupperna Ljungan och Gimån. 

Underlag gällande exempelvis kulturmiljö har samlats in av grupp B, dock har som tidigare 

konstaterats den avvägning av miljönyttor gentemot produktionspåverkan som ursprungligen var 
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planerad inte genomförts. Eftersom det inte var specificerat hur mycket nya underlag som skulle tas 

fram bedöms målet uppnått.  

Målet ”Identifiering av åtgärder (både förutsättningslöst och utifrån normer) har delvis nåtts 

En bruttolista med åtgärdsförslag för Ljungans vattenkraftanläggningar har tagits fram. Trots ett stort 

antal arbetsmöten bedöms åtgärderna i bruttolistan beskrivas på en relativt övergripande nivå. Mera 

arbete kring detaljutformning behövs. Åtgärder har samlats i åtgärdspaket. Påverkan på elproduktion 

och reglering av vissa åtgärdspaket har modellerats. Se rapporterna från arbetsgrupperna A1 och A2. 

Även en sammanställning av åtgärder utifrån information i VISS (sommaren 2020) har tagits fram 

inom ramen av arbete från arbetsgrupp A3. Eftersom identifiering inte bedöms helt färdiga har målet 

delvis uppnåtts. 

Målet ”Belysa åtgärder utifrån miljönytta och påverkan på kraftsystem” har delvis nåtts 

Miljönyttan av åtgärderna har uppskattats kvalitativt på en övergripande nivå. Svårigheterna att 

kvantifiera miljönyttan kvarstår även om ansatser har gjorts genom till exempel en utredning om areor 

med förutsättningar för strömmande habitat i Ljungans huvudfåra och i Gimån. Påverkan på 

kraftsystemet har bedömts i modellering av flera paket av åtgärder för klass1 anläggningar. 

Bedömningen var kvantitativ för förlust av elproduktion och reglerförmåga och kvalitativ i övrigt. Även 

om miljönyttor och påverkan kan bedömas mer djupgående bedöms att målet delvis har uppnåtts.   

Målet ”Framtagande och beskrivning av 3–4 olika åtgärdsscenarion” nåddes inte 

Åtgärdsscenarier blev enkelt definierade utifrån produktionsförlustgränser. Vilka åtgärder som skulle 

ingå i de tre scenarierna framkom aldrig i projektet då arbetet i A3 avslutades i förtid. Förutom en 

övergripande beskrivning av olika avvägnings- eller prioriteringsmetoder kom arbetet aldrig längre än 

att identifiera de två metoder som skulle testas och behöva anpassas för att välja ut åtgärder inom de 

tre scenarierna. Den ena metoden var PrioKliv som utvecklats inom Elforskprojektet KLIV (Kraft och 

Liv I Vatten) och den andra metoden var vattenmyndighetens metod. Eftersom arbetet inte 

genomfördes har målet inte uppnåtts.  

Målet ”Framtagande av generellt tillämpbara arbetssätt för en samverkansprocess” har delvis 

nåtts 

Det här är ett svårbedömt mål och det finns en osäkerhet i bedömningen kring måluppfyllelsen. 

Bedömningen är dock att vissa, eller delar av, arbetssätt som tagits fram inom projektet bör vara 

tillämpbara i kommande samverkansprocesser. Exempelvis modellering av habitat och 

elproduktionspåverkan, arbetet i arbetsgrupper och regelbundna workshopar med deadlines. 

Målet ”En samverkan mellan projektet och vattenmyndighetens arbete med normsättning 

inklusive mindre stränga krav och KMV utpekande” har delvis nåtts 

Vattenmyndigheten i Bottenhavet har deltagit och har därigenom kunnat följa projektet. 

Bruttoåtgärdslistan stämde ganska bra överens med underlag som länsstyrelsen lämnade som 

underlag till vattenmyndigheten. Även underlag och information som kom fram från arbetsgrupp A2 

har nått vattenmyndigheten. Under arbete i arbetsgrupp C kom också åsiktsskiljaktigheter mellan 

vattenmyndigheten och branschen och fonden tydligt fram. Något formellt utbyte eller samverkan eller 

officiella möten mellan projektet och Vattenmyndigheten kring åtgärdsförslag, normsättning inklusive 
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mindre strängt krav eller utpekande av KMV har dock inte förekommit. Det bedöms att de olika 

tidslinjerna i projektet och vattenmyndighetens arbete (och dess hårt pressade förutsättningar) har 

försvårat en effektiv samverkan och informationsflöde. Målet bedöms därmed bara i liten utsträckning 

uppnått.  

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i juni 2021. Projektets tidsplan redovisas i bilaga.  

Projektet har haft sex gemensamma workshops för alla deltagare. Projektledarna har i princip haft 

möte varje vecka utom under semestertider. Arbetsgrupperna har haft möte med olika intensitet under 

olika perioder beroende på arbetsmängd, men flera av arbetsgrupperna har haft en stående tid varje 

vecka för möten. Andra har haft möten vid behov. Under projektets mitt och dess mest arbetsintensiva 

del hade de sammankallande i varje arbetsgrupp och projektledarna ett gemensamt möte ungefär 

varannan vecka. Förutom detta har projektgruppen med en deltagare för varje deltagande 

organisation haft möten några gånger per termin. Totalt uppskattar vi att det hållits över 100 möten i 

projektet, i princip alla har hållits digitalt.   

Resultat och rekommendationer finns i nedanstående delrapporter från arbetsgrupperna: 

Arbetsgrupp C, Regelverk och processer 

• Pilot Ljungan Omprövningens omfattning 

• Pilot Ljungan Checklista ansökans innehåll 

• Pilot Ljungan Processflöde 

• Pilot Ljungan Vattenförvaltning_utbildning_2020_09_03 

• Pilot Ljungan Kompensation för fiskeskada 

• Pilot Ljungan Kartläggning om allmän fiskeskada 

• Pilot Ljungan Mall process komputsättning nuvarande omfattning 

• Pilot Ljungan Fiskeavgifter 6-5 

• Pilot Ljungan Fiskeavgifter 6-6 

• Pilot Ljungan Målkonflikter Summering och Redovisning  
 

Arbetsgrupp A1, Ekologiska gruppen 

• Pilot Ljungan slutrapport A1 Ekologiska gruppen 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 1 Lista över tidigare studier 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 2 Förslag till ytterligare inventering 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 3 Dykinventering Ljungan 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 4 PM-Lutningsanalys Ljungan 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 5 Bruttolista Åtgärdsförslag 

• Pilot Ljungan A1 Bilaga 6 Scenarier och schablonsvärden 
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Arbetsgrupp A2, Kraft och reglergruppen 

• Pilot Ljungan Slutrapport A2 

• Beskrivning Ljungan - Vattenkraftsystem och energivärden i form av elproduktion och 
reglerkraft 

• Pilot Ljungan Bilaga 1 - Projektbeskrivning delprojekt A2 Kraft- och reglergruppen 

• Pilot Ljungan Bilaga 2 - Ökade reglermöjligheter.pdf 

• Pilot Ljungan Bilaga 3 – Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 
 

Arbetsgrupp B, Kulturmiljö och andra värden 

• Pilot Ljungan Slutrapport kulturmiljö och andra värden 
 

Arbetsgrupp A3, Åtgärder och prioriteringar 

• Pilot Ljungan Slutrapport Arbetsgrupp A3 

• Pilot Ljungan 2_1_Arbetsplan A3_200605  

• Pilot Ljungan 4_0_Ljungan_PM_AfryEkom_2020-09-10) 

• Pilot Ljungan 4_1_Ljungan_översikt_ AfryEkom_2020-09-10  

• Pilot Ljungan 4_2_GISunderlagAfryEkom 

• Pilot Ljungan 4_3_AFRY EKOM MKN VISS Ljungan 20200910 

• Pilot Ljungan 5_0_Metoder för prioritering och avvägning av miljöåtgärder 

• Pilot Ljungan 5_1–6 Underlag metoder för prioritering och avvägning av miljöåtgärder  

När projektet började var NAP bara ett förslag. Regeringen fattade beslut om denna i slutet på juni 

2020. En stor del av vägledningarna för hur arbetet skulle gå till var under projektets gång i stor 

utsträckning inte framtagna. Vissa vägledningar har utarbetats av vägledande myndighet, Havs- och 

Vattenmyndigheten, under projektets gång, förhoppningsvis delvis med stöd av arbetet i projektet. 

Svenska Kraftnät och Vattenmyndigheten i Bottenhavet har uttryckt att de haft nytta av projekt.  

Det har försvårat för projektet att testa en process som inte varit tydlig. Inte heller var det tydligt vilka 

miljökvalitetsnormer som skulle gälla, eftersom Vattenmyndigheten under projektets gång parallellt tog 

fram uppdaterade normförslag till vattenförvaltningscykel 3. Man kan säga att projektet har ritat kartan 

och cyklat samtidigt. Ibland har projektet cyklat lite vilse och fått ta ett omtag. Projektet nådde heller 

inte så långt som målsättningarna var beskrivna i projektplanen. Givetvis underlättar det i ett projekt 

om spelplanen är tydlig innan alla ska börja spela och om reglerna är kända. Samtidigt har det öppnat 

upp för kreativitet och fritt tänkande i arbetsgrupperna.  Dock har det varit väldigt tidskrävande med 

den öppna kreativa processen. När NAP nu går in i genomförande är det viktigt med tydliga 

vägledningar och en tydlig ansvarsfördelning för att få effektiva processer.    

Samverkansprocessen så som den testats i projektet tar mycket tid och resurser i anspråk. I de olika 

arbetsgrupperna har olika knäckfrågor och målkonflikter beskrivits, se arbetsgruppernas rapporter. En 

hel del av projektdeltagarna uttrycker att detta har varit viktiga lärdomar från projektet. Baserat på 

projektet är det tveksamt om samverkansprocessen kommer ge den samsyn som beskrivs i NAP. De 

olika organisationerna har ett gemensamt syfte: en effektiv process som leder fram till moderna 
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miljövillkor. Däremot finns olika förväntningar om hur processen bör gå till, vad samverkan ska 

innehålla och leda till. Det finns olika syn på vad som är respektive parts ansvar och roll. Större 

tydlighet möjliggör bättre processer.  

Ljungan är ett av 22 avrinningsområden som i NAP är utpekade som viktigast för reglerkraften. 

Regeringen har beslutat om ett riktvärde för Ljungan på 0,5% produktionsförlust. Olika tolkningar av 

vad det bör få för konsekvenser på normsättning och åtgärdsförslag har visat sig kvarstå bland de 

deltagande organisationerna i pilot Ljungan även efter genomfört projekt. Riktvärdena ska beaktas av 

Vattenmyndigheten vid normsättning. Projektet lyckades inte med att koppla ihop 

normsättningsprocessen och samverkansprocessen. Eftersom processerna inte var synkroniserade 

och genomfördes parallellt har det inte varit möjligt med någon iteration mellan dessa separata 

processer. Vår ambition i projektet var att komma fram till ändamålsenliga åtgärdsförslag för 

huvudavrinningsområdet representerade i tre scenarier med olika produktionspåverkan, men så långt 

kom inte projektet då arbetet i A3 inte kunde avslutas. De tre scenarierna skulle dessutom tas fram 

med två olika metoder så att det skulle kunna gå att jämföra resultaten.  

Projektet nådde inte fram till detaljerade åtgärdsförslag. Målsättningen att kombinera ihop miljöeffekter 

av åtgärdsförslag och påverkan på kraftsystemet till scenarier nåddes inte, men påverkan på 

elproduktion i Ljungans huvudfåra och i Gimån har beräknats utifrån ett antal potentiella åtgärdspaket. 

I den delen av projektet har produktionsförlusterna beräknats och förslag till hur förlusten av 

reglerförmåga kan beräknas har gjorts.  

Det finns vissa skillnader mellan olika organisationer om vad som anses ingå i prövningen – ska 

fiskeskadan, prövas i omprövningen eller inte? Hur ska vi se på kulturmiljö? Har samebyarna rätt till 

kompensation som en del av moderna miljövillkor? Det gör att omprövningarna riskerar att bli 

komplicerade speciellt inledningsvis.  

Ljungans och Gimåns nuvarande vattenkraftsutbyggnad är resultat av en process över drygt hundra år 

som har lett till en komplex samling av tillstånd och villkor. Exempelvis är kompensation för fiske så 

komplicerat att det fick bli en helt egen arbetsgrupp i pilotprojektet som fick jobba med den frågan. 

Någon samsyn i hur kompensation för fiske ska hanteras i kommande prövningar kunde inte nås inom 

piloten. Däremot togs en mall för utvärdering av nuvarande kompensation fram i samsyn i 

arbetsgruppen.  

I projektet har det tagits fram ett exempel på hur en ansökan till Mark- och Miljödomstolen (MMD) kan 

se ut. Men vi vet ännu inte hur MMD kommer hantera en ansökan. Exempelvis är det osäkert när en 

ansökan kommer anses vara komplett. Det finns skrivningar i NAP om att samråd inte behöver ske 

inom ramen för moderna miljövillkor och inte heller behöver en fullständig MKB tas fram. Var gränsen 

går för hur berörda sakägare ska informeras och hur mycket miljöutredning som behöver biläggas till 

en ansökan är inte klargjord. 

Det fanns en del befintligt material om älven Ljungan ur olika perspektiv men det tog tid att få fram 

materialet. I framtida processer är det viktigt att inleda insamlandet av befintligt material i god tid. Det 

skulle underlätta i den framtida samverkansprocessen om mer underlag görs tillgängligt digitalt i 

början av samverkansprocessen. Underlaget behöver samlas in från myndigheter och kraftbolag och 

kan utgöras av till exempel kartor, domar, avtal och inventeringar. Här kan alla parter göra en insats 

för att digitalisera det material som respektive part har ansvar för. 

Det finns inga nationella vedertagna verktyg (modeller) för att bedöma den olika påverkan som olika 

miljöåtgärder har på vattenkraftsverksamheten som till exempel för bedömning av påverkan på 

reglering.  I projektet har konsulter tagit fram förslag på mått för påverkan. Det återstår att se hur 
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myndigheterna kommer arbeta vidare med förslagen. Gemensamt accepterade metoder och verktyg 

är en bristvara och något som behöver utvecklas. Det finns visserligen framtagna metoder men det 

finns få som är allmänt vedertagna och accepterade av alla parter i en sådana här process. HaV 

skulle kunna ta fram en verktygslåda med metoder som kan användas för konkretisering av åtgärder i 

samverkansfasen inom NAP. 

I projektet upplevdes det av majoriteten att arbete i arbetsgrupper har varit en framgångsrik 

arbetsmetod för att sammanställa och utveckla underlagsmaterial. I projektet har det gjorts en 

gemensam kunskapsresa. Vi har lärt oss om hur vi samverkar och hur vi jobbar på ett bra sätt 

tillsammans. Det var troligen en framgångsfaktor att ha delat ledarskap i arbetsgrupperna, där både 

bransch och regionala myndigheter tagit ansvar för framdriften gemensamt. Till skillnad från 

pilotprojekten för Tidan och Alsterån har pilotprojektet i Ljungans deltagare arbetat själva med 

arbetsuppgifterna i en hög grad, konsultstödet har varit begränsat och fokuserat kring några 

arbetsuppgifter. De konsulter som använts har kommit från olika konsultbolag, ingen konsult har följt 

hela projektet. Det har lett till att mängden arbete som blivit utfört nära hängt samman med de 

möjligheter som deltagarna i projektet haft möjlighet att prioritera piloten i jämförelse med andra 

arbetsuppgifter. Det har också inneburit att deltagarna lärt sig väldigt mycket, men lärprocesser kräver 

ofta tid. Inför framtida samverkansprocesser är det en intressant fråga hur mycket av arbetet som 

kommer genomföras av de anställda på regionala myndigheter och 

vattenkraftsbolag/vattenkraftsägare och hur mycket som kommer utföras av konsulter.  

Måluppfyllandet i projektet har varit varierande. Det betyder inte att projektet inte varit nyttigt eller 

genomförts på ett bra sätt. Orsaken till att måluppfyllandet varit svagt är att målskrivningarna dels var 

kompromisser mellan olika deltagande parter i projektet som hade olika förväntningar med projektet, 

dels på att projektet har arbetat agilt på delvis okänd mark.  

Pandemin har haft viss negativ inverkan på projektet. Det har inte varit möjligt att ses mer än en gång i 

uppstartsskedet. Alla arbetsgruppsmöten och lejonparten av projektet har skötts digitalt på distans. 

Fördelarna med detta är att det har varit tidseffektivt. Det har inte varit någon restid och möten har haft 

högt deltagande. Nackdelen är att det är svårare att ha djupa samtal digitalt, verkligen vrida och vända 

på frågor. Många kända metoder för att bolla frågor i workshopformat har heller inte fungerat på 

distans. Men den största nackdelen är ändå att det inte har gått att tillsammans besöka varken 

naturområden, kraftverk eller dammar.   

Utvärderingen av projektet visar att en majoritet av projektdeltagarna är nöjda med projektet ur 

aspekten att de har lärt sig mycket utanför det fält som de vanligtvis arbetar i och att det har gynnat 

processen. De menar också att det varit framgångsrikt att lära känna varandra över 

organisationsgränserna och få bättre förståelse för hur andra organisationer arbetar, prioriterar och 

resonerar. Det har blivit tydligare var målkonflikterna kommer uppstå under samverkan.  

 


