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Ljungan – sammanställning av  
miljöåtgärder i VISS som föreslås 

genomföras i vattenkraftanläggningar 
ingående i NAP 

1 Bakgrund  
Ansökningar om omprövning av miljövillkor för vattenkraftanläggningar inom Ljungans 

avrinningsområde ska enligt Nationella planen vara inlämnade till Mark- och miljödomstolen  

senast feb 2023. Förberedande arbete inför kommande omprövningar görs inom ramen för 

”Pilotprojekt Ljungan samverkansprocesser”. 

Vattenkraftens miljöfond gav juni 2020 AFRY i samarbete med EKOM AB i uppdrag att från 

VISS sammanställa de åtgärder i vattenkraftanläggningar som syftar till att uppnå 

miljökvalitetsnorm. Sammanställningen ska utgöra ett överskådligt underlag för projektets 

fortsatta samverkan.  

2 Material och metoder 
Arbetet har utförts enligt kapitel 2.1 till 2.6. 

2.1 Ingående anläggningar 

Åtgärder för huvudavrinningsområde Ljungan (SE42000) som berör vattenkraftanläggningar 

i som ingår i NAP har sammanställts och kategoriserats i excel och som ArcGIs databas. 

Totalt omfattar arbetet 35 vattenkraftanläggningar (Tabell 2-1 och Figur 1).  
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Tabell 2-1. Berörda vattenkraftanläggningar i Ljungan med biflöden. 

Anläggningsnamn Verksamhetsutövare 

Flåsjö kraftverk Sydkraft Hydropower 

Trångfors kraftverk Sydkraft Hydropower 

Rätans kraftverk Sydkraft Hydropower 

Storsjö regleringsdamm Ljungans Vattenregleringsföretag 

Hunge kraftverk Sven Sandström 

Flåsjöns regleringsdamm Ljungans Vattenregleringsföretag 

Ljunga kraftverk Fortum Sverige AB 

Parteboda kraftverk Fortum Sverige AB 

Noråforsens Nedre Kraftstation (Tälgslättsån) Fredrick Mårtensson 

Ovansjö kraftverk Hushållningssällskapet 

Getteråns kraftverk Härjeåns Kraft AB 

Gissjöns kraftverk Härjeåns Kraft AB 

Kölsillre kraftverk Härjeåns Kraft AB 

Roggåns kraftverk Härjeåns Kraft AB 

Skinnsjöns kraftverk Härjeåns Kraft AB 

Täljeån Ivar Westberg 

Haverns reglering Ljungans Vattenregleringsföretag 

Holmsjödammen Ljungans Vattenregleringsföretag 

Holmsjön och Leringens reglering Ljungans vattenregleringsföretag 

Tälgslätt övre Per-Olov Svensson 

Sörforsa kraftverk Stall Killigrew AB 

Järnvägsforsens kraftverk Statkraft Sverige AB 

Matfors Statkraft Sverige AB 

Nederede Statkraft Sverige AB 

Skallböle kraftverk Statkraft Sverige AB 

Viforsens kraftverk Statkraft Sverige AB 

Bursnäs kraftverk Sydkraft Hydropower AB 

Turinge kraftverk Sydkraft Hydropower AB 

Skärsätts kraftverk Torrsjö Kraft AB 

Torringens regleringsdamm Torrsjö Kraft AB 

Torrsjö kraftverk Torrsjö Kraft AB 

Stångå kraftverk Trafikverket 

Leringsforsens kraftverk Vattenfall Vattenkraft AB 

Torpshammars kraftverk Vattenfall Vattenkraft AB 

Hermansboda kraftverk Ångefallen Kraft AB 
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Figur 1. Schematisk bild av Ljungans avrinningsområde. Illustrationen har hämtats från 
Vattenregleringsföretagen och relevanta tillflöden har lagts till.  
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2.2 Nedladdning av åtgärder 

Data har hämtats från online portalen Vatteninformationssystem Sverige (i följande kallad 

VISS, https://viss.lansstyrelsen.se/) med i Tabell 2-2 listade sökvillkor.  

Tabell 2-2. Sökvillkor för nedladdningen av åtgärder från portalen VISS. 

 Villkor Värde 

1 Export-kategori Åtgärder 

2 Data V – Åtgärdssammanställning special 

3 Söktyp Åtgärder som görs i det geografiska området 

4 Förvaltningscykel 
Förvaltningscykel 2 

Förlängning av förvaltningscykel 2 

5 Myndighet 2. Bottenhavet (nationell del) 

6 Distrikt 2. Bottenhavet (nationell del) 

7 HARO SE42000 

8 Åtgärdsområde 

Övre Ljungan 

Mellan Ljungan 

Nedre Ljungan 

Gimån 

9 Arbetsflaggor 

Inga* 

KMV MKN åtgärder** 

Åtgärder som krävs för att nå GEP +  

Fastställande av Maximal Ekologisk potential + 

Potentiella KMV åtgärder 

(”Sök åtgärder med minst en arbetsflagga” måsta aktiveras) 

* Alla åtgärder inom åtgärdsområde laddas ner 

** Enbart de åtgärder som är miljökvalitetskrav i kraftig modifierade vatten laddas ner 

Om fler än en rad anges som värde, så har en nedladdning för varje värde utförts. Totalt har 

alltså 24 nedladdningar genomförts (sex per åtgärdsområde): För varje åtgärdsområde för 

de två cyklerna alla åtgärder samt med definierade flaggor. 

Förutom åtgärder har också Miljökvalitetsnormer för förlängning av cykel 2 laddats ner. 

Export-kategorin vid nedladdning var Miljökvalitetsnormer och data som valdes var VII – 

Miljökvalitetsnormer Förlängning av Förvaltningscykel 2 (2018-2019). Angivna villkor vid 

nedladdning var samma som punkt 5 – 8 i Tabell 2-2. 

2.3 Katalogisering åtgärder i excel 

I Tabell 2-3 beskrivs hur katalogiseringen av åtgärder i excel har genomförts. Nedladdning 

av åtgärder har genomförts under perioden 20200629 – 20200804. Alla koordinater i excel 

har angivits enligt SWEREF 99 TM. Den färdiga filen Ljungan_databas_2020-09-02.xlsx har 

levererats separat till beställaren.  

Några åtgärder i områden Mellan- och Nedre Ljungan saknades från 

åtgärdssammanställningen efter nedladdning. Dessa har lagts till efter en manuell kontroll av 

åtgärder som listas under cykel 2 i VISS. 
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Tabell 2-3. Beskrivning av utförda steg för katalogiseringen av åtgärderna i excel.   

Steg Beskrivning Kommentar 

1 Kolumn ”cykel” läggs till under Sektorstyp och fylls i med 

motsvarande cykel. 

För varje nedladdningsfil 

2 Alla åtgärdsområden och alla cykler läggs ihop i en excelfil. Filer nedladdad med arbetsflaggor är ej 

med 

3 Alla åtgärder som saknar en Sektorstyp kontrolleras om de berör 

vattenkraften och ”Vattenkraft” läggs till vid behov. 

Manuell ändring, markerad med röd text 

4 bytt namn: x koordinat är y koordinat och vise versa.  

5 Kontroll av koordinaterna, om de ligger på fel ställe flyttas de till 

rätt kolumn. 

Manuell ändring, markerad med röd text 

6 Två kolumner kallade ”åtgärdsplats_ID2” och ”-3” läggs till, 

åtgärdsplatser fördelas på kolumnerna om det finns mer än en 

plats. 

 

7 Kontroll åtgärdsplatser: om de inte finns, ser om de kan läggas 

till 

Manuell ändring, markerad med röd text  

8 Flikar ”Vattendrag” och ”Sjöar” läggs till. Innehåller information 

om vattenförekomsternas MKN samt härkomst/tillkomst (KMV 

eller naturlig). 

Hur vattenförekomster har sammanställts 

redovisas i avsnitt 2.4. MKN motsvarar 

normen från cykel 2. 

9 Fliken ”MKN_2cf” läggs till och fylls med nedladdade 

Miljökvalitetsnormer för förlängning av cykel 2. 

MKN i förlängning av cykel 2 innehåller 

huvudsakligen KMV-förekomster och är 

inte fullständiga. 

10 Kolumner "Miljökvalitetsnorm" och "KMV eller naturlig" läggs till 

under åtgärdsplats och fylls i från flikarna ”MKN_2cf”  

”vattendrag” och ”sjöar” med hjälp av vattenförekomstens ID. 

Först kontrolleras om MKN listas i fliken 

”MKN_2cf”. Om ingen MKN listas där 

jämförs vattenförekomsten med flikarna 

”vattendrag” och ”sjöar”. 

11 Fliken "GEP och MEP" skapas och alla nedladdade åtgärder som 

ingår i GEP, Max ekologisk potential eller är potentiella KMV 

åtgärder kopieras dit. 

Åtgärder med arbetsflaggor, Åtgärder 

som krävs för att nå GEP + Fastställande 

av Maximal Ekologisk potential + 

Potentiella KMV åtgärder 

12 Fliken ”KMV MKN” skapas och nedladdade åtgärder som utgör 

miljökvalitetskrav kopieras dit.  

Åtgärder med arbetsflagga KMV MKN 

åtgärder. 

13 Kolumn ”Undantag” läggs till under Åtgärdsinformation och fylls 

med ja/nej baserat flikarna ”KMV MKN” och ”GEP och MEP”.  

Åtgärd år undantagen enligt definition i 

avsnitt 2.6 

14 Kolumn ”Motstridigheter” läggs till under Åtgärdsinformation 

och fylls vid behov i med ja. 

Kontrollen utfördes manuellt, se avsnitt 

2.6. 

15 Fliken ”Felaktigheter” läggs till med information om andra 

möjliga motstridigheter som upptäckts. 

Hur felaktigheter  har sammanställts 

redovisas i avsnitt 2.6. 

16 Kolumn ”Fel” läggs till under Åtgärdsinformation och fylls med 

info från fliken ”Felaktigheter”.  

 

17 Alla kolumner under ”Påverkan ytvatten” och ”Påverkan 

grundvatten” släcks. 

De är tomma. 

18 Åtgärderna filtreras efter Sektionstyp ”Vattenkraft”.  

19 Onödiga kolumner göms för översiktlighet. Eget urval, kan ändras. 

20 Åtgärder i sektorstyp Vattenkraft som ej berör vattenkraften 

filtreras bort från sammanställningen. 

Markerad med ”ej vattenkraft” i kolumn 

”Fel”. 
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Steg Beskrivning Kommentar 

21 Åtgärder som berör vattenkraftanläggningar vilka inte ingår i 

listan Tabell 2-1 filtreras bort från sammanställningen. 

Markerad med ”Ingår ej i NAP” i kolumn 

”Fel”. 

22 Åtgärder som saknades efter nedladdning har lagts till manuellt.  Markerad med ” Ej med i nedladdning, manuell 

tillägg.” i kolumn ”Fel”. 

23 Åtgärder sorteras efter åtgärdsområde: Övre, Mellan och Nedre 

Ljungan och sist Gimån.  

 

2.4 GIS databas: nedladdning och katalogisering  

Från Länsstyrelsernas Geodatakatalog har följande underlag har laddats ned: 

• VM Vattenförekomster vattendrag 2010-2016 med statusklassningar från VISS 

(andra förvaltningscykel) 

• VM Vattenförekomster sjöar 2010-2016 med statusklassningar från VISS (andra 

förvaltningscykel) 

• VM VISS Miljökvalitetsnormer vattendrag 2016-2021 (gällande) 

• VM VISS Miljökvalitetsnormer sjöar 2016-2021 (gällande) 

• Vattenförekomster och övriga vatten (2016) 

• VM Åtgärdsområden Vattenförvaltningen 

Katalogisering av ingående data katalogiserades enligt följande: 

1. Vattenförekomster i gällande huvudavrinningsområde har kombinerats med 

attributtabellen från filen Statusklassningar och Miljökvalitetsnormen. Därmed har 

en fil med alla nödvändig information skapats.  

2. Attributtabellen kopierades över till excel-databasen under flikarna ”Vattendrag” och 

”Sjöar” 

3. Miljökvalitetsnormen har uppdaterats med nedladdad Miljökvalitetsnormer 

Förlängning av Cykel 2 för berörda KMV-förekomster. 

4. Relevanta åtgärder från excel-databasen (se avsnitt 2.3) har överförts till GIS-

databasen. 

5. Dammanläggningar har överförts till GIS-databasen. 

2.5 Jämförelse med åtgärdsprogram 

Åtgärder nedladdade enligt kap 2.2 har jämförts med åtgärder upptagna i Tabell 4 i ”Del 7. 

För Åtgärdsplan för Ljungans avrinningsområde. 

2.6 Analys av ”motstridigheter” och ”felaktigheter” 

Åtgärder har definierats som undantagna från miljökvalitetsnorm om åtgärden i VISS 

angivits som  

1. undantagen,  

2. ingående i Maximal- och God ekologisk potential men ej i miljökvalitetsnorm 

3. potentiell åtgärd men ej i miljökvalitetsnorm.  

Undantag har manuellt kontrollerats i VISS för KMV och jämförts mot möjliga åtgärder för 

naturliga vatten. 

Miljökvalitetsnorm för naturliga vatten omfattar enligt föreskrift ett ekologiskt tillstånd som 

ska uppnås -ej som definierade miljöåtgärder. Trots det har föreslagna åtgärder i naturliga 

vatten enligt projektledningens instruktion valts att betraktas som åtgärder som föreslås 

motsvara miljökvalitetsnorm. Bland åtgärder nedladdade från VISS förekommer därför 
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åtgärder- och undantagna åtgärder som är motstridiga. Motstridigheter har definierats som -

”åtgärder undantagna för KMV men ej undantagna för naturliga vatten”. Möjliga 

motstridigheter har analyserats med hjälp av GISdatabas samt Tabell 3-1 och Tabell 3-2.  

I nedladdat material förekommer också olika åtgärder som anses kan ha samma effekt och 

genomförs i samma vattenkraftanläggning. Dessa ”dubbelregistrerade” åtgärder presenteras 

i kap 3.3 som ”fel”. 

I praktiken kan också t.ex. praktiskt ej genomförbara åtgärder, otillräckliga åtgärder, 

onödiga åtgärder m.m. utgöra ”fel” eller leda till möjliga ”motstridigheter”. Genomförd analys 

omfattar dock ej bedömning baserat på kännedom om lokala förhållanden. 

3 Resultat 
Inom följande kapitel redovisas resultat av uppdraget. 

3.1 Levererade databaser 

Sammantaget omfattar sammanställningen 238 st olika åtgärder i de fem kategorierna 

Återskapa eller förbättra hydrologisk regim, Möjliggör upp- och nedströmspassage, Bevara 

eller förbättra fysikaliskt-kemiskt tillstånd, Motverka fysiska förändringar till följd av 

vattenreglering och Biotopvårdande åtgärder. 

Följande databaser har levererats till beställaren: 

• Ljungan_databas_2020-09-02.xlsx: åtgärdssammanställning i excel 

• Ljungan_SE42000.gdb (2020-09-02): åtgärdssammanställning som ArcGIS databas 

Dessutom har levererats följande underlag: 

• Ljungan_översikt_2020-09-10.xlsx: åtgärdsredovisning i översiktlig tabellform 

(samma som Tabell 3-1 och Tabell 3-2), 

• Åtgärder.lyr (2020-09-02): ArcGIS layer fil med markeringar för alla åtgärder, 

• Klassningar.lyr (2020-09-02): ArcGIS layer fil med markeringar för övrigt underlag 

såsom vattenförekomster och vattenkraftanläggningar. 

3.2 Jämförelse med Åtgärdsplan 

Åtgärder nedladdade från VISS har jämförts med åtgärder upptagna i Tabell 4 i ”Del 7. 

Åtgärdsplan för Ljungans avrinningsområde. 

Följande avvikelser noterades:   

Bursnäs: ”Flödesåtgärd i naturfåra” -saknas i Åtgärdsplan men är upptagen i VISS som 

undantagen åtgärd. 

Havern-Kyrksjön: ”Flödesåtgärd genom turbin” -upptagen i Åtgärdsplan som ingående i 

MKN men saknas i VISS. 

Holmsjön/Järnvägsforsen: ”Flödesåtgärd genom turbin” -upptagen i Åtgärdsplan som 

åtgärd ”med betydande negativ påverkan...” men saknas i VISS. 

Parteboda: ”Flödesåtgärd genom turbin” - upptagen i Åtgärdsplan som ingående i MKN men 

saknas i VISS. 

3.3 ”Motstridigheter” och ”felaktigheter” 

Inom huvudsakliga hydrologi- och konnektivitetsåtgärder uppgår antalet ”motstridigheter” 

definierade som åtgärder undantagna för KMV men ej undantagna för naturliga vatten till 60 

st (tabell 3.1 och 3.2). Mer än hälften därav utgörs av kategorin ”Återkoppla biflöden” vilka 

sammanfattas i tabellen så att antalet motstridigheter i tabellen är mindre.  
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För naturliga vattenförekomster tycks ej förslag till åtgärder ha hanterats konsekvent. 

Samtidigt som undantag från åtgärder ej tycks ha genomförts för flertalet naturliga 

vattenförekomster saknas också åtgärder som förefaller sannolika för andra 

vattenförekomster (enligt projektledningen t.ex. konnektivitetsåtgärder i Viforsens 

kraftverk). Vattenmyndigheten kommer inom ramen för cykel 3 att genomföra en 

omarbetning av vattenförekomsters klassificering, miljökvalitetsnormer och åtgärder i 

Ljungan. Enligt uppgift (Wachter muntligt 2020) förväntas arbetet bl.a. resultera i att 

åtgärder undantas även från naturliga vattenförekomster samt att antalet KMV kommer att 

öka. Arbetet förväntas minska antalet motstridigheter såsom presenterat i tabell 3.1 och 3.2. 

Vattenmyndigheten förväntas presentera arbetet i form av samrådsunderlag i mars 2021. 

Beslut om klassificering, normer och åtgärder förväntas tas i dec 2021. 

”Fel” definierade som olika åtgärder som anses kan ha samma effekt och genomförs i samma 

vattenkraftanläggning omfattar följande åtgärder: 

• Minimitappning, Stångå krv 

• Upp- och nedströmspassage, Stångå krv 

• Upp- och nedströmspassage, Hunge krv 

• Upp- och nedströmspassage, Turinge krv 

• Upp- och nedströmspassage, Rätan krv 
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Tabell 3-1. Sammanställning av huvudsakliga hydrologi- och konnektivitetsåtgärder vid 
vattenkraftanläggningar i huvudvattendraget Ljungan. Åtgärder har markerats som ”ingående i” 
(ja) - eller ”undantag från” (U) miljökvalitetsnorm. Markering har gjorts i den kolumn som 
motsvarar miljökvalitetsnorm i vattenförekomster där åtgärden tagits upp. Obs. att samma åtgärd 
kan utgöra krav för att uppnå miljökvalitetsnorm för flera vattenförekomster med olika 
miljökvalitetsnorm. Samma åtgärd kan också utgöra krav för vissa vattenförekomsters 
miljökvalitetsnorm men vara undantagna från andras. Sådana ”motstridigheter” har markerats 
med gul bakgrundsfärg.
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Tabell 3-2. Sammanställning av huvudsakliga hydrologi- och konnektivitetsåtgärder vid 
vattenkraftanläggningar i huvudvattendraget Ljungan. Åtgärder har markerats som ”ingående i” 
(ja) - eller ”undantag från” (U) miljökvalitetsnorm. Markering har gjorts i den kolumn som 
motsvarar miljökvalitetsnorm i vattenförekomster där åtgärden tagits upp. Obs. att samma åtgärd 
kan utgöra krav för att uppnå miljökvalitetsnorm för flera vattenförekomster med olika 
miljökvalitetsnorm. Samma åtgärd kan också utgöra krav för vissa vattenförekomsters 
miljökvalitetsnorm men vara undantagna från andras. Sådana ”motstridigheter” har markerats 
med gul bakgrundsfärg. 

 


