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Pilot Ljungan  - dokumentation av 
arbetsgrupp kompensationsodling 
Rekommendationer från arbetsgruppen 
För de kommande processerna är det helt nödvändigt med förtydligande och vägledning kring hur 

fiskeskadan ska hanteras och vad som för denna ingår i prövningar för moderna miljövillkor 

Den mall ”Mall process kompensationsutsättningar allmänt fiske nuvarande omfattning” som tagits 

fram bedöms vara generellt användbar vid analys av om befintliga utsättningar inom nuvarande 

omfattning bör kvarstå som idag, justeras eller omvandlas till annan kompensation ex fiskeavgift. 

Observera att mallen är avgränsad till att enbart hantera hur kompensationen bör utföras inom den 

nuvarande storleken på kompensationen. Mallen hanterar inte frågan om storleken/omfattningen av 

nuvarande allmän kompensation bör bedömas eller hur omfattningen av allmän kompensation bör 

hanteras i samband med 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 

Bakgrund 
Kompensationsutsättningar är en fråga som skär över många perspektiv och omfattar flera 

anläggningars kompensation sammanhållet.  

Detta gör att det inte funnits någon självklar plats/grupp för kompensationsutsättningar i Pilot 

Ljungan. Utifrån detta har en egen grupp formerats för att belysa denna fråga i relation till 

processerna för moderna miljövillkor.  

Frågan lyftes av projektledarna under juni 2020 med fråga om deltagande till de olika 

arbetsgrupperna, gruppen formerades under augusti och arbetade under hösten 2020 – jan 2021. 

Metod/genomförande 
Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med deltagare från verksamhetsutövarna, myndigheterna och 

utförare av kompensationsodling.  

Första mötet hölls i september 2020 och arbetsgruppen har totalt genomfört sju stycken möten via 

digitala plattformar.  

Initialt diskuterades omfattningen på gruppens arbete utifrån allmän och enskild kompensation och 

gruppen endes om att arbetet skulle omfatta allmän kompensation. 

Tidigt konstaterades att frågan om omfattningen av prövningen av fiskeskada inom prövning för 

moderna miljövillkor är en central fråga för inriktning och avgränsning av gruppens arbete. Gruppens 

uppfattning var att omfattningen bör tas upp inom grupps C:s uppdrag då denna grupp inte har 

specifik juridisk kompetens. 
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Även i grupp C konstaterades det att frågan om hur fiskeskadan bör hantera inom ramen för 

omprövning för moderna miljövillkor behöver utredas. En utredning om detta har tagits fram inom 

grupp C, ”Fiskeskadan”, vilket är en del av grupp C:s slutrapport.   

Olika uppfattning om hur fiskeskadan bör hanteras i omprövning för moderna miljövillkor har 

medfört att det varit svårt att hitta en gemensam inriktning för hur gruppen anser att allmän 

fiskekompensation ska hanteras i samband med moderna miljövillkor. För att ändå 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, ”Mall process kompensationsutsättningar allmänt 

fiske inom nuvarande omfattning” 

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

• Sammanställning av befintlig kompensation. Sammanställning genomförd av 

verksamhetsutövarna utifrån en mall i Excel framtagen av VRF. 

• Sammanställning av avgifter 6:5 och 6:6 genom utdrag från HaV:s domsdatabas 

• 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.  

• ”Mall process kompensationsutsättningar allmänt fiske nuvarande omfattning” med 

tillämpningar för den havsvandrande kompensationen (Lax och Havsöring) i Ljungan. 

Utifrån analysen i ”Mall process kompensationsutsättningar allmänt fiske inom nuvarande 

omfattning” tillämpad på Ljungan har varken negativa eller positiva effekter på de naturliga 

populationerna av kompensationsutsättningarna identifierats. Dock fyller kompensationen ett annat 

syfte i form av fiske. Därmed finns inte motiv till att ersätta nuvarande kompensation av Lax och 

Havsöring med ex 6:5 medel.  

Diskussion och reflektioner 
Olika uppfattning om hur fiskeskadan ska hanteras i omprövning för moderna miljövillkor har 

medfört att avgränsning och inriktning av gruppens arbete tagit relativt mycket tid. Det har också 

medfört att det varit svårt att hitta en gemensam inriktning för hur gruppen anser att frågan ska 

hanteras i moderna miljövillkor. 

Målkonflikter 
Nedan listas de frågeställningar där gruppen har olika uppfattning: 

• Olika syn på om allmän och enskild skadekompensation för fisk och fiske ska prövas i 

samband med moderna miljövillkor eller anses slutdömda  

Länsstyrelsen syn: Nivån på framtida kompensationsutsättningar bör även fortsättningsvis motsvara 

den skada som uppkommit på fiskbestånden. Detta under förutsättning att de nya moderna 

miljövillkoren som kan komma att bestämmas inte innebär att den naturliga produktionen återställs i 

någon omfattning. Om så blir fallet bör utsättningsvolymerna minskas i motsvarande utsträckning. 

Förutom att kompensationsutsättningarna syftar till att ersätta ett fångstbortfall för allmänt 

fiskeintresse och i många fall även för enskilt fiske, upprätthålls också en viktig ekologisk funktion i 

påverkade vatten, inte minst i Östersjön. 

Den skada som uppkommit på fiskbestånd ska så långt möjligt, om det inte kan anses orimligt, 

förebyggas genom åtgärder som exempelvis kan utgöras av fiskpassager i uppströms och nedströms 
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riktning, minimitappning och kompensationsutsättningar. Den skada som ändå kvarstår efter 

genomförda skadeförebyggande åtgärder ersätts förslagsvis genom tillskapande av en särskild 

fiskeavgift enligt 6 kap 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  

De domar som kommer att omprövas ska förses med ”moderna miljövillkor” så att största möjliga 

nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel uppnås. Det är inte troligt att 

alla möjliga skadeförebyggande åtgärder för att uppnå god ekologisk status i påverkade 

vattenområden kan komma att genomföras. Efter att en omprövning enligt den nationella 

prövningsplanen är genomförd ska således kvarstående skada regleras genom skadekompenserande 

åtgärder. 

Verksamhetsutövarnas syn: I omprövningen av fiskefrågor behöver man hålla isär de frågor som rör 

skadereglering i det ursprungliga vattenmålet och vad som avser omprövning för moderna 

miljövillkor för att uppfylla miljöbalken eller en miljökvalitetsnorm.  

Enskilt fiske och skador på detta har som utgångspunkt reglerats fullt ut i de äldre vattenmålen. 

Typiskt sett så överenskoms om ersättning i avtal alternativt att domstolen fick fastställa 

ersättningen. I vissa fall har man även kompenserat enskilt fiske genom fiskutsättningar. Enskild 

fiskeskada omfattas inte av prövning för moderna miljövillkor.  

När det gäller skadan på allmänt fiske så finns det många olika sätt att kompensera för skadan. Det 

kan vara fiskvägar, biotopvårdsåtgärder, ekonomiska medel eller utsättning av fisk. 

Angående utdömda avgifter är utgångspunkten är att ersättningsnivåer i tidigare skadereglering inte 

ska omprövas.  

Angående utdömda utsättningar är utgångspunkten att frågan kring kompensation för allmän 

fiskeskada slutdömd. För de fall en högre utsättning är nödvändig för normuppfyllelse (nå moderna 

miljövillkor) och är lämplig enligt miljöbalkens regler och den rimlighetsavägning kan villkor om ökad 

utsättning kan meddelas.  

I övriga fall, som bör omfatta majoriteten av utsättningarna, bör utsättningen kvarstå förutsatt att 

den inte motverkar normuppfyllelse eller motverkar naturlig reproduktion mm. För de fallen bör 

skyldigheten omvandlas map ex art/lokal. Eller omvandlas helt eller delvis till 6:5 medel. 

• Olika syn på hur ser man på förhållandet mellan reglering av allmänt och enskilt fiske, 

avseende om kompensation för allmänt fiske kan ses som en förutsättning för regleringen 

av det enskilda fisket  

Länsstyrelsen syn: Vad gäller de stora utsättningar som i regel utförs nedströms det första 

vandringshindret i de större utbyggda älvarna för att ersätta förluster av lax, havsöring och sik är 

dessa i första hand avsedda som kompensation för allmänt fiskeintresse. I regel har det enskilda 

fiskeintresset uppströms första vandringshindret blivit ekonomiskt totalersatt. Dock betraktas 

samtliga fiskeintressen nedströms som oskadade så länge det sker en kompensation i form av 

utsättning av smolt som motsvarar älvens bedömda produktion innan vattenkraftutbyggnaden 

skedde. Detta synsätt torde omfatta såväl allmänt fiskeintresse i älv, kust och hav samt enskilt 

fiskeintresse i älv och på kust samt även andra nationers intressen av att det finns fiskbestånd med 

ursprung i Sverige men med tillväxtområden i Östersjön och Bottniska viken. 

Verksamhetsutövarnas syn: VU:s uppfattning är att skaderegleringen till enskilda vanligen har skett 

genom att de enskilda sakägarna har kompenserats genom utdömande av kompensation för enskild 

fiske/fiskeskada. Det allmänna har vanligen kompenserats genom utdömande av kompensation för  

allmän fiske/fiskeskada. Vår uppfattning är att den enskilda kompensationen inte är villkorad av den 

allmänna kompensation.   
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• Olika syn på om en ny skadereglering ska göras av all kvarstående skada, efter att åtgärder 

för normuppfyllelse genomförts, genom utdömande ytterligare av 6:5 medel.  

Länsstyrelsen syn: Efter att en omprövning enligt den nationella prövningsplanen är genomförd ska 

kvarstående skada regleras genom skadekompenserande åtgärder, förslagsvis genom 

tillskapande av en särskild fiskeavgift enligt 6 kap 5 § lagen (1998:812).  

Verksamhetsutövarnas syn: Frågan regleras i miljöbalken, sista stycket i 11:8: Bestämmelser om 

särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas villkor eller förelägganden 

enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är 

lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 

§ miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten 

som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. 

Verksamhetsutövarnas tolkning är att detta innebär att domstolen kan döma ut en avgift istället för 

att genomföra en rimlig åtgärd, däremot är inte syftet med 6:5 medel att genomföra en 

skadereglering till ett skadefri nivå genom utdömande av 6:5 medel efter att åtgärder för moderna 

miljövillkor är utdömda. Åtgärder som inte bedöms rimliga ska ej genomföras och ej heller 

omvandlas till 6:5 medel.  

Deltagare 
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 
Ragnar Asklund, Vattenregleringsföretagen 

Kommentarer från respektive deltagare i gruppen 

Länsstyrelsen i Västernorrlands och Jämtlands län 
Länsstyrelserna anser att inte bara befintlig kompensation ska omfattas utan även eventuell 

tillkommande, beroende på kvarstående skada efter att skadeförebyggande åtgärder bedömts 

Angående avgränsningen att gruppen enats om att arbetet omfattar allmän kompensation för fisket 

anser länsstyrelserna att det bör belysas i vilken omfattning enskild kompensation berörs, särskilt i de 

fall där ingen enskild ersättning utgått 

Representanterna från länsstyrelserna delar inte alla slutsatser i grupp C:s rapport om fiskeskadan 

Representanterna från länsstyrelserna är inte överens om slutsatserna i den konsultutredning som 

genomförts angående kartläggning av reglering av allmän fiskeskada i Ljungan.  

Angående slutsatser om allmänna kompensationsutsättningar för havsvandrande fisk i Ljungan vill 

länsstyrelserna förtydliga att de anser att storleken och omfattningen bör ses över vid den 

kommande omprövningen för moderna miljövillkor. 

Vattenfall 
Villkor för kompensationsutsättningar och fiskeavgifter och därmed sammanhängande frågor om 

prövningens avgränsning kommer att aktualiseras i arbetet med att ta fram moderna miljövillkor för 

vattenkraften. Det arbete som utförts i pilotprojekt Ljungan är ett första steg att ta fram en 

https://open.karnovgroup.se/route/SFS1998-0812_K6_P5
https://open.karnovgroup.se/route/SFS1998-0808_K11_P8
https://open.karnovgroup.se/route/SFS1998-0808_K11_P8
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vägledning för hur detta arbete ska göras.  Det är vår förhoppning att myndigheter och 

verksamhetsutövare kan ha en samsyn hur detta arbete ska bedrivas och vilka juridiska ramar som 

ska gälla för att underlätta arbetet i miljödomstolarna.   

Statkraft 
En mycket positiv erfarenhet från arbetsgruppen är det upplevda intresset från deltagarnas sida att 

komma framåt i arbetet och att värna om fisken.  

Inför kommande samverkansarbete och omprövningar är vägledning från sektorsmyndigheter inom 

bland annat omprövningens omfattning avgörande för att ambitionen med den nationella planen och 

en förenklad omprövningen kan genomföras. Avsaknad av tydlig vägledning lämnar öppet för olika 

tolkningar vilket har försvårat framdriften i arbetsgruppen. 

Uniper 
Vi tycker att dokumentet väl beskriver arbetets gång och de frågeställningar som finns. Frågan om 

kompensationsutsättningar är väldigt komplex och har det har tagit årtionden att komma fram till 

dagens kompensation. Man skall därför vara väldigt ödmjuk inför uppgiften att försöka få till stånd 

några omfattande förändringar inom ramen för kommande omprövning.  

 


