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Bakgrund, mål och syfte
Det har inte funnits någon självklar grupp för kompensationsutsättningar i Pilot Ljungan. En egen grupp 
formerades för att belysa denna fråga i relation till processerna för moderna miljövillkor. 

Metod/genomförande
Det finns olika uppfattningar om hur fiskeskadan bör hanteras i omprövningen. För att kunna arbeta vidare 
med frågorna beslutade gruppen att ta fram en mall för hur den befintliga allmänna kompensationen av 
havsvandrande fisk kan analyseras, utan att ta ställning till hur denna kompensation bör hanteras inom 
moderna miljövillkor och utan att ta ställning till storleken/omfattning av denna kompensation.

Deltagare
Gruppen har bestått av representanter från berörda Länsstyrelser och verksamhetsutövare. 
• Ragnar Asklund, Vattenregleringsföretagen
• Per  Backlund, Uniper 
• Erik Sparrevik, Vattenfall
• Anders Berglund, Länsstyrelsen Västernorrlands län
• Anders Bergman, Statkraft
• Joakim Svensson, Länsstyrelsen Jämtlands län 
• Kenneth Ottosson, Hushållningssällskapet
• Marco Blixt, Fortum



Sammanfattning av och utredningar och resultat
Följande har tagits fram inom gruppens arbete

• Sammanställning av avgifter 6:5 (lokalt) och 6:6 (nationell) genom utdrag från HaV:s domsdatabas

• Sammanställning av befintlig kompensation. Sammanställning genomförd av verksamhetsutövarna utifrån 
en mall i Excel framtagen av VRF.

• Kartläggning och genomgång av reglering av allmän fiskeskada i Ljungan. Kartläggning av hur allmän 
kompensation har hanterats i de olika mål som reglerar allmän fiskeskada i Ljungan. Utförd av konsult. 

• En mall är framtagen ”Mall process kompensationsutsättningar allmänt fiske nuvarande omfattning” med 
tillämpningar för den havsvandrande kompensationen (Lax och Havsöring) i Ljungan.



Rekommendationer från arbetsgruppen

- Nödvändigt med förtydliganden och vägledning kring hur fiskeskadan ska hanteras och vad som ska ingå i prövningar 
för moderna miljövillkor

- Gruppen rekommenderar att en sammanhållen dokumentation av befintliga villkor för kompensation av allmän 
fiskeskada genomförs. 

- Gruppen rekommenderar att det genomförs en sammanhållen dokumentation/utredning av hur kompensation för 
allmän fiskeskada har hanterats i tidigare domstolsprocesser inom respektive huvudavrinningsområde/prövningsgrupp.

- Erfarenheter visar att det är viktigt att villkor för utsättningarna formuleras på ett tillräckligt flexibelt sätt så 
förändringar i utsättningar och uppföljning kan göras utan att omprövningar behöver göras när man tar till sig nya 
kunskaper eller metoder, även för uppföljning och kontroll av utsättningarna


