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SLUTRAPPORT A1 EKOLOGISKA GRUPPEN 

Inledning 

A1 Ekologiska gruppen (i rapporten kallad A1) har arbetat med kartläggning av naturvärden, 

vattenkraftens påverkan samt tagit fram förslag till miljöåtgärder i Ljungans avrinningsområde 

inom Pilot Ljungan. Det är en av fem arbetsgrupper i piloten och arbetet startades med en 

workshop 5–6 februari 2020 i Östersund. A1 har bestått av representanter från kraftbolagen, 

Vattenkraftens miljöfond och Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. I slutet av 

projekttiden har även en representant från Vattenregleringsföretagen ingått.  

Deltagare 

David Aldvén Deltagare Vattenfall 

Angela Odelberg Deltagare/sammankallande Statkraft 

Ola Ylikiiskilä Deltagare Vattenkraftens miljöfond 

Kenneth Ottosson Deltagare Hushållningssällskapet 

Johan Tielman Deltagare Uniper 

Kent Pettersson Deltagare Fortum  

Ingemar Näslund Deltagare Länsstyrelsen Jämtland 

Joakim Svensson Deltagare Länsstyrelsen Jämtland 

Håkan Söderberg Deltagare Länsstyrelsen Västernorrland 

Marcus Bryntesson Deltagare/sammankallande Länsstyrelsen Västernorrland 

Birgitta Adell Deltagare/sammankallande Fortum 

Tina Hedlund Deltagare (från jan 2021) 

Ljungans 

Vattenregleringsföretag (LVF) 

Fredrik Schaerström Deltagare Länsstyrelsen Västernorrland 

Anders Olofsson Deltagare Länsstyrelsen Jämtland 

 
Naturvärden i Ljungan 

Ljungans naturvärden beskrivs övergripande i rapporten Åtgärdsplan för Ljungans 

avrinningsområde och kan laddas ner från Vattenmyndigheternas hemsida. Texten nedan är 

hämtad från den med tillägg från Länsstyrelserna. 

I övre Ljungan finns flera stora biflöden med storvuxen, sjövandrande öring och framförallt 

Natura 2000-området nedströms Storsjön; Sölvbacka strömmar.  

Även biflödet Aloppan återfinns inom ett Natura 2000-område, Aloppan-Henvålen. Även 

nedströms Flåsjöns kraftverk finns större biflöden som hyser storvuxna öringstammar. Harren 

är den dominerande arten i de övre delarna av Ljungan. Framför allt gäller detta de 

strömsträckor i huvudfåran där hela vattenföringen fortfarande passerar; Sölvbacka strömmar, 

Välleströmmen och Nästelströmmen. I de nedre delarna av övre Ljungan finns Röjån som det 

viktigaste biflödet. Där finns en långvandrande storöring som innan vattenkraftsutbyggnad 
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kunde vandra ner till Haverö strömmar och Holmsjön. I biflöden och vissa delar av huvudfåran 

återfinns flodpärlmusslor och utter (Lst Jämtland och Västernorrland).  

Förekomst av lax har konstaterats upp till och med Rätan men uppgifterna om ursprunglig 

numerär i olika delar av älven och under olika tidsepoker går isär.  

Gimåns övre delar, ovanför de två kraftverk som finns, är också utpekat som Natura 2000-

område samt skyddat från ytterligare utbyggnad av vattenkraft. Området hyser 

storöringstammar, harr, utter och flodpärlmusslor. Historiskt fanns det ål och lax i Gimån (Lst 

Västernorrland).  

Nedre Ljungan omfattas av Haverö strömmar som är klassat som riksintresse för naturvård och 

utpekat som naturreservat. I den allra nedersta delen, nedströms Viforsens kraftverk, finns 

kvarvarande fallhöjd med strömsträckor. Området utgör riksintresse för naturvård och är 

skyddad från ytterligare utbyggnad av vattenkraft. Sträckan hyser självreproducerande 

stammar av lax, havsöring, flodnejonöga och harr.  

Ål har också förekommit i stora delar av Ljungan, men endast sparsamt vid Hålen (vid Åsarna) 

och med enstaka individer upp mot Över-Grucken. Ål fångas idag nedströms Viforsen. Även 

området nedre Ljungan har biflöden med flodpärlmusslor och flodkräfta, som även finns/fanns i 

huvudfåran (Lst Västernorrland). 
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Kartan  hämtad från: Gemensam mall VM5 för enklare rapporter (vattenmyndigheterna.se) 

Syfte 

Syftet med arbetet inom A1 har varit att beskriva de ekologiska värden som finns i Ljungan, samt 

identifiera påverkan på dessa värden och de värden som fanns innan vattenkraftsutbyggnad. 

Vidare skulle gruppen föreslå miljöåtgärder och värdera nyttan med dessa.  

Mål 
1. Beskriva naturvärden (naturtyper och relevanta arter) inom Ljungans avrinningsområde som 

påverkas av vattenkraften. 
 

2. Beskriva habitat bl.a utifrån biotopkartering, torrlagda naturfåror mm. 
 

3. Utföra inventeringar/undersökningar/inmätningar för en tillräckligt god bild av naturvärden i 
avrinningsområdet. 
 

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.4e1a93b016d8b57a91360996/1571734122296/%C3%85tg%C3%A4rdsplan%20f%C3%B6r%20Ljungan.pdf


4 

 

4. Kartläggningar av åtgärdspotentialer. Bedöm miljönyttan av miljöåtgärder. Detta görs genom att 
antingen utveckla bedömningsgrunder för miljönyttan alternativt kan befintlig modell användas.  
 

5. Underlag rapporteras med identifierade och bedömda naturvärden samt åtgärdspotentialer. 
 

6. Underlag tas vidare till arbetsgrupp A3 ”Åtgärder och prioriteringar”. 
 

7. Samla erfarenheter och dokumentera metod för hur man kartlägger, värderar, presenterar 
värden och bedömer miljönyttan i ett avrinningsområde. 

I denna rapport sammanfattas och slutredovisas gruppens arbete. Det underlagsmaterial och de 

rapporter som tagits fram redovisas i bilagor. Bland annat identifieras och redovisas åtgärder 

för hur Ljungans naturvärden kan stärkas. Rapporten inkluderar även en kvalitativ bedömning 

av de redovisade åtgärdernas miljöeffekt. Syftet var att det framtagna åtgärdsförslaget skulle 

utgöra delunderlag till arbetsgruppen för prioritering av åtgärder, A3. Underlaget skulle sedan 

tillsammans med underlag från grupp A2, Kraft- och reglergruppen, ligga till grund för en 

prioritering av de föreslagna miljöåtgärderna. Detta blev dock inte genomfört.  

Metodik 
Under pilotprojektet har 32 protokollförda möten hållits, mestadels via Skype och Teams. Initialt 

diskuterades befintlig kunskap och en sammanställning av rapporter sparades på 

sharepointsidan för Ljunganpiloten. 

A1 strukturerade sin uppgift i fyra punkter:  

1. Bedöma vilka ytterligare underlag som behövs 

2. Utarbeta metod för kartläggning, värdering och presentation av miljövärden i avrinningsområdet 

3. Ta fram bruttolista med tänkbara miljöåtgärder och åtgärdspaket för Ljungan 

4. Bedöma miljöpåverkan från föreslagna åtgärder från A2 avseende åtgärder för att öka 

reglerförmåga som var en tillkommande uppgift 

Konsulter har anlitats för framtagande av nya underlag och deras rapporter ligger som bilagor 

till denna slutrapport. Baserat på bruttolistan togs 17 scenarier fram med tillhörande 

schablonvärden för flöden för att möjliggöra modellering av miljöåtgärderna. Under januari-

mars 2021 användes dessa scenarier till A2´s modellering av miljöåtgärder och dess påverkan 

på produktion och reglerförmåga.  

Resultat 

Ljungans miljövärden; befintliga data och behov av ytterligare inventeringar 
En lista med befintligt underlagsmaterial återfinns i bilaga 1.  Alla deltagare har bidragit till att 

fylla på listan. Det kan konstateras att det finns både äldre och nyare material, men listan är inte 

komplett. Under diskussioner under A1´s möten har det framkommit att följande områden 

saknas: 

- Mer detaljerad kännedom om förekomst av flodpärlmussla. 

- Elfisken vid intressanta i biflöden och huvudfåra. 

- Båtelfisken/sjöprovfisken vid intressanta områden i huvudfåran. 

- Övrig fiskinventering (dykinventering, fiskvandringskontroll) 
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- Bottenfauna vid intressanta områden. 

- Ytterligare kartläggning av vandringsmöjligheter till biflöden från huvudfåran och 

inom biflöden. 

- DNA-kartläggning av öringstammar 

- Kompletterande biotopkartering. Torrfåror, biflöden, mintappningssträckor mm.  

- Provtappningar 

- Strandvegetation - inventering 

- Genomgång av äldre inventeringar – underlag till vattendomar, Per-Ola Norbergs 

sammanställning mm. 

Utifrån detta togs ett förslag fram för ytterligare kartläggning, se bilaga 2. Kostnader 

uppskattades för de olika undersökningarna. Endast ett uppdrag beviljades initialt; driftdykning, 

inventering av fisk. 

Genomförda inventeringar och studier 

Driftdykningen genomförande på sex sträckor i huvudfåran 3-5 augusti 2020 i Jämtland mellan 

Sölvbacka strömmar och Nästelströmmen samt på en sträcka i Röjån. Öring noterades vid 4 av 

dessa sträckor och harr vid samtliga. Flest fiskar registrerades i sträckan nedströms Storsjöns 

regleringsdamm. För ytterligare resultat, se bilaga 3.  

Under hösten 2020 beviljade fonden ytterligare en studie avseende fallhöjdsstudie i Ljungans 

huvudfåra och Gimån. Resultatet visar att det finns sträckor med outnyttjad fallhöjd kvar i 

huvudfåran. Längd och areal för redovisas för dessa samt en metodbeskrivning. Dock kunde inga 

data fås fram för Ljungans biflöden. För mer information hänvisas till Norconsults rapport, se 

bilaga 4. 

Bruttolista, scenarier och schabloner 

Under hösten 2020 tog A1 fram en bruttolista med tänkbara miljöåtgärder vid alla anläggningar 

i Ljungan och Gimån. Även biflöden med mindre kraftverk ingick och kontakt togs med dessa 

ägare. Bruttolistan har omarbetats i omgångar och en slutlig version har levererats till A2 för 

modellering av konsekvenser för elproduktion, se bilaga 5. Till detta har A1 kompletterat med 

åtgärdsscenarier och schabloner för vattenföring mm, se bilaga 6. Detta för att tillsammans med 

A2 och konsult anpassa materialet för den typ av modellering som var aktuell. Länsstyrelserna 

har lagt mycket tid på att förtydliga åtgärderna så att de skulle vara möjliga att modellera. 

A2´s förslag till ökad reglering 
Under hösten 2020 fick A1 till uppgift att bedöma miljöpåverkan av förslag till åtgärder som 

ökar regleringen. Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att göra kvalitativa 

bedömningar utan detaljerade fakta om de olika områdena. Det behövs genomföras djupare 

analyser och studier för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan, något som A1 inte hade 

möjlighet att utföra med den tid och de resurser som fanns. För ytterligare information hänvisas 

till A2´s slutrapport och bilaga 2.  
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Sammanfattning behov av kunskap om miljövärden inför kommande samverkan 

A1 har identifierat nedanstående kunskapsområden som kan vara viktiga inför kommande 

omprövningar enligt den nationella prövningsplanen. Behovet kan dock variera mellan olika 

prövningsgrupper. 

• Kännedom om skyddade områden 

• Förekomst av rödlistade arter och skyddsvärda populationer (inklusive strandmiljöer och utter) 

• Förekomst av habitattyper, deras areella omfattning och kvalitet 

• Registrerad fiskvandring 

• Fallhöjdsanalys  

• Miljöpåverkan från vattenkraft, typ och omfattning 

• Förekomst av naturliga och onaturliga vandringshinder 

• Förekomst av fisksjukdomar, oönskade arter och förorenad mark 

Relevant information finns i nationella databaser men Länsstyrelserna och verksamhetsutövare 

har tillgång till ytterligare material. För samverkan är det viktigt att ha en plats där information 

kan samlas och att den är paketerad på ett sätt som gör att den går att dela och jämföra. Befintlig 

och tillkommande kunskap bör kunna presenteras visuellt, förslagsvis i GIS-skikt (Geografiska 

InformationsSystem, det vill säga digitala kartor som visar information om området) för hela 

huvudavrinningsområdet.  

Måluppfyllelse 

Beskriva naturvärden (naturtyper och relevanta arter) inom Ljungans 
avrinningsområde som påverkas av vattenkraften  

Målet uppfylldes delvis men inte fullt ut då det saknas en heltäckande sammanställning. A1´s 

ambition var att ta fram en GIS-karta med information för att alla skulle kunna ta del av 

materialet i sin helhet. Det var lite oklart vad målet var med den GIS-grupp som var undergrupp 

till A1, men det togs fram en lista i Excel med sammanställningar. Det visade sig vara svårigheter 

att skicka GIS-underlag till varandra. För att lyckas med det här målet hade arbetet med GIS 

behövts startas tidigare i projektet då behovet fanns hos flera arbetsgrupper. GIS är en bra 

möjlighet men i detta arbete saknades ramar för vad som skulle ingå. Det måste vara tydligt från 

början hur det ska användas och det krävs mycket tid för att skapa den plattform som var 

ambitionen. Det hade underlättat om det fanns en nationell GIS-databas och troligen skulle de 

stora prövningsgrupperna med många intressenter vara hjälpta av en sådan möjlighet. Fördelen 

är visualisering av olika värden i en karta samt att det utgör en utgångspunkt för analyser. Idag 

pågår liknande arbeten inom många av A1-gruppens organisationer men problem uppstår när 

materialet ska delas med andra och något som är viktigt att ta hänsyn till från början. Dessutom 

kan vissa uppgifter vara sekretessbelagda och andra inte. En stor utmaning som identifierades 

var alltså att det är olika förvaltare av underlag samt att det inte finns någon gemensam 

samlingsplats för underlagen. Tidskrävande handpåläggning behövs så resurser för detta är 

nödvändigt. Det var oklart i starten vad vi skulle göra med listan. 
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Beskriv habitat bl.a utifrån biotopkartering, torrlagda naturfåror mm 

Här återstår mycket innan vi når måluppfyllelse. Det finns biotopkarteringar på enstaka sträckor 

i huvudfåran och även i biflöden, men det finns inte enhetligt sammanställt som GIS-lager utan 

endast som rapporter och protokoll. Verksamhetsutövarna kan ta fram information om 

torrfårorna men detta var inte tydligt uttalat om det skulle genomföras inom pilot Ljungan. För 

vissa sträckor finns information på gång. Sträckan nedströms Skålandammen utreds inom 

ramen för ett examens-arbete hos Uniper utanför pilotprojekt Ljungan. Parteboda naturfåra har 

kartlagts av Fortum. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) strömsträckeanalys finns hos 

Länsstyrelsen men det visade sig att detta inte var öppna data. Norconsults rapport ger en grov 

bild på huvudfåran och Gimån, inkl torrfåror. Hydrologi I Nätverk, Lantmäteriet 

(www.lantmateriet.se) finns hos Länsstyrelserna men kunde inte göras tillgänglig för konsulten. 

Detta är en brist som behöver åtgärdas inför kommande samverkan och prövningar. 

Utföra inventeringar/undersökningar/inmätningar för en tillräckligt god bild av 
naturvärden i avrinningsområdet 

Länsstyrelserna tog fram en lista med förslag på inventeringar. Det mesta av detta blev inte 

utfört bland annat pga. otydlighet inom projektet, regler kring upphandling samt osäkerheter 

om vad som kunde finansieras på kort tid. Det enda som genomfördes var dykundersökningar 

och så småningom Norconsults uppdrag. Dessa ger dock inte tillräcklig information utan fler 

undersökningar hade behövts för att ge en helhetsbild. 

Kartläggningar av åtgärdspotentialer. Bedöm miljönyttan av miljöåtgärder 

Detta mål har delvis uppnåtts genom de kvalitativa bedömningar som skrevs in i bruttolistan. 

Dock har ingen fortsatt bedömning genomförts och bedömningarna har inte heller kvantifierats 

eller utförts utifrån någon specifik metodik eller modell. A1 gruppen skulle ha behövt komma 

längre med sitt arbete för att A3-gruppen skulle kunna använda informationen för prioritering. 

Det skulle behövas fler metoder för att visa effekter av åtgärder samt hur dessa ska bedömas och 

värderas.  

Underlag rapporteras med identifierade och bedömda naturvärden samt 
åtgärdspotentialer 

Detta mål uppnåddes ej eftersom A1 inte hade resurser för att genomföra uppgiften 

Underlag tas vidare till arbetsgrupp A3 Åtgärder och prioriteringar 

Utgick eftersom A3 inte skulle fullfölja arbetet. 

Samla erfarenheter och dokumentera metod för hur man kartlägger, värderar, 
presenterar värden och bedömer miljönyttan i ett avrinningsområde 

Diskussioner har förts i samband med Länsstyrelsernas framtagande av kartläggningsbehovet. 

En del av arbetet gjordes i arbetsgrupp A3 (Priokliv, Dalälvens metodik, osv). För ytterligare 

information hänvisas till slutrapport från A3.  

Slutsatser och rekommendationer 
Det har inte varit tydligt vad A1 skulle göra, utan gruppen fick själva formulera målsättningarna.  

Vissa mål har i efterhand upplevts som svåra att nå då gruppen varken haft tillräckligt med 
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resurser eller tid. Det faktum att vi inte har kunnat träffas fysiskt eller göra platsbesök har 

försvårat arbetet ytterligare. Det diskuterades exempel från andra pilotprojekt och andra 

samverkansgrupper. Som exempel genomfördes en övning i Dalälvsprojektet, där åtgärder 

prioriterades baserat på naturvärden utifrån den begränsning av produktionspåverkan som 

utgjorde ramen i Hållbar vattenkraft i Dalälven (maximal minskning av elproduktionen var satt 

till -2,3 %). Naturvärden arbetades fram enligt en vidareutvecklad standard för 

naturvärdesbedömning (den sk. naturvärdepyramiden (HaV, Egriell). I denna ger områdesskydd 

såsom Natura 2000 och Nationalparker en hög poäng och representerar värden i pyramidens 

topp. Hotade/rödlistade arter ger en viss poäng samt arealer och strömsträckor tas in i ett 

sammanställt naturvärde per område. Ett sådant förarbete hade behövt föregå A1’s arbete 

alternativt genomförts inom A1. Utgångspunkten och ramarna i Ljunganpiloten var inte lika 

tydliga. I Dalälvsprojektet var målsättningen tydlig och arbetet i specifika grupper för; 

naturvärden, vattenregleringen, elproduktion, kulturvärden mm föregick själva prioriteringen 

av åtgärdspaket. Detta underlättade Dalälvsprojektets möjlighet att komma framåt. Erfarenheter 

från detta projekt kunde delas med A1 då Fortum och Vattenfall deltog i Dalälvsprojektet. A1 

hade behövt en kravspecifikation och tidigt påbörjat arbetet med hur kunskap ska 

sammanställas.  Någon form av matris som visar på vilka underlag som finns och vad som 

saknades skulle ha underlättat.  

Tydlighet hade behövts i ett tidigt skede kring vad som kunde finansieras i form av 

undersökningar. Det tog mycket energi från gruppen när de föreslagna inventeringarna i stort 

sett inte genomfördes.  

Det behövs metoder för att bedöma miljönytta av åtgärder. Det metoder som A3 har tittat på 

gäller i första hand prioritering av åtgärder. 

En GIS-karta med sammanställning av alla värden är något som gruppen tror kommer 

underlätta för framtida samverkansgrupper i NAP-arbetet.  

Reflektioner per organisation  

Birgitta Adell, Fortum 
Innan projektet startade hade jag en bild av att Ljungan borde vara en relativt enkel älv att finna 

rangordnade miljöåtgärder utifrån identifierade naturvärden. Men att ta fram en lista på 

miljöåtgärder där nyttan kvantifierats var svårare än jag förutsett. Många och långa diskussioner 

fördes. Det visade sig dock att det var en svårighet att enas om vad uppdraget skulle innehålla. 

Att göra prioriteringar eller rangordna miljöåtgärder framstod som känsligt.  

Vi kom framåt i diskussioner om vilka inventeringar och undersökningar i fält som var 

angelägna och skulle ge info och förhoppningsvis en tydligare bild av ekologiska värden i 

Ljungan. Det är trots allt biologiska värden som saknas och resulterar i att man i 

vattenförvaltningen använder sig av expertbedömningar. Det visade sig att fonden inte var 

beredd att finansiera undersökningar (endast en). Med facit i hand hade tiden kunnat användas 

på ett annat sätt om förutsättningen, angående undersökningar i fält, varit klargjord i tidigare 

skede. En GIS-sammanställning av data från olika datakällor hade möjligen varit en möjliggörare 

för bättre förståelse av förutsättningarna i älven. Arbetet i och samverkan inom A1 har fungerat i 
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stort sett. Diskussioner har förts i en positiv anda. Att nå målen har varit svårare. Uppgiften har 

varit svår. Arbetet hade möjligen nått längre med en tydligare och förankrad plan samt mer 

coachning/support att komma framåt. 

Angela Odelberg, Statkraft 
Samarbetet i gruppen har varit bra trots en del frustration, en svår uppgift och med knappa 

möjligheter av tid och resurser. Alla har bidragit med bra diskussioner och lagt en grund för 

kommande samverkan inom NAP-arbetet. Det hade varit önskvärt att gruppen hade haft 

tydligare ramar från början och då hade vi kanske kommit längre med bruttolistan. Den hade 

behövt en bedömning kring möjlig teknik och kvantifiering av miljönyttor för att en senare 

prioritering skulle kunna göras. Önskvärt hade även varit mer diskussion kring de negativa 

konsekvenser som kan uppstå av olika miljöåtgärder. Det kanske skulle ha utförts av gruppen A3 

men jag ser det som viktigt att den diskussionen kommer tidigt i processen. Det kan vara allt 

från dammsäkerhet, eventuell påverkan på dricksvattentäkter till risk för spridning av smittor 

och oönskade arter samt konsekvenser av extrema torra år och blöta år. Att få en tillgänglig och 

samlad bild över de miljövärden som finns i ett GIS-skikt är ett viktigt verktyg som behöver 

komma på plats inför kommande samverkan i prövningsgrupperna.  

Tina Hedlund, LVF 

Som nyanställd kom jag in mycket sent i arbetsgruppen A1’s arbete, men hann likväl även delta 

på slutet av grupp C’s taskforce om kompensationsutsättningar. Båda dessa grupper kämpade 

med liknande utmaningar i form av osäkerheter i grundläggande förutsättningar för gruppernas 

arbete. För grupp A1 handlade detta om en osäkerhet gällande vilka normer som 

vattenmyndigheten skulle komma att föreslå (och fastställa) för Ljungan och hur omfattande 

åtgärder som krävdes för att uppnå dessa. Även på slutet av pilotprojektets arbete kändes denna 

osäkerhet som en svårighet för att slutföra gruppens arbete och dess möjligheter att uppnå vissa 

av de målsättningar som de och andra grupper satt upp. 

Möjlighet till en tidig dialog med vattenmyndigheten om vilka normer som är planerade att 

sättas skulle kunna underlätta kommande samverkansprocesser och tydliggöra målsättningen 

och ramarna för samverkan. Detta skulle i sin tur effektivisera arbetet och sannolikt medföra att 

parterna ser en ännu större fördel av sammanställning av befintlig kunskap inom de mer 

avgränsade geografiska- eller ämnesområden som bör prioriteras. En större tydlighet om vad 

som skall uppnås och inom vilka ramar, skulle även underlätta att inom samverkansgruppen 

kunna diskutera sig fram till gemensamma avvägningar angående vilka åtgärder som bör 

genomföras eller prioriteras.  

Det har varit en bra stämning inom gruppen även när olika parter haft skilda åsikter, vilket är en 

förutsättning för en god samverkansprocess. Då jag kom in i projektet under dess slutfas har jag 

inte sett hur arbetet löpt på tidigare under året men effektiviteten inom gruppens arbete hade 

åtminstone under slutfasen kunnat gynnas av att en större andel genomförts mellan mötena. 

Arbetet som helhet hade troligen även gynnats av mer samordning och kunskapsutbyte hade 

genomförts mellan arbetsgrupperna.  
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Johan Tielman, Uniper 

Jag vill börja med att tacka gruppens medlemmar för ett gott samarbete och arbetsklimat. Alla 

har bidragit och försökt att föra arbetet framåt även när vi haft olika uppfattningar i vissa frågor. 

Samtidigt har arbetsbelastningen i ordinarie arbete för många deltagare varit hög vilket ibland 

har gjort att arbetet gått långsammare än förväntat. 

En erfarenhet som jag har, även från tidigare pilotprojekt, är att det är viktigt att inledningsvis 

lägga resurser på en gemensam målbild och ansvarsfördelning. Detta är något som alla parter 

bör ta med sig inför kommande samverkansprocesser. 

Det har varit av stort värde att tillsammans ta fram och beskriva de värden som finns i Ljungans 

vattensystem. Det visade sig bland annat finnas mycket historiska underlag och rapporter som vi 

kunnat ta fram och sammanställa. Arbetet i A1 har dels ökat min egen kunskap avsevärt men vi 

har också skapat en gemensam bild inom gruppen som jag tror kommer att vara viktig framöver. 

Många med mig hade förhoppningar om att vi skulle kunnat nå längre i att kvantifiera och 

rangordna åtgärdsförslagen, vilket tyvärr, av ovan beskrivna skäl inte var möjligt. Det är trots 

allt ytterst de biologiska kvalitetsfaktorerna som ska gynnas av de föreslagna åtgärderna och det 

hade varit värdefullt att beskriva detta närmare. 

David Aldvén, Vattenfall 

Arbetet som gjorts i A1 har inneburit jag fått en bättre helhetsbild över älven och det underlag 

som nu finns kommer att komma underlätta arbetet i kommande samråd. En reflektion från 

arbetet i A1 är att det krävt betydligt mer tid än förväntat vilket för min del inneburit att jag inte 

hunnit engagera mig i A1 arbete i den utsträckning jag önskat då ordinarie arbetsuppgifter 

kommit i vägen. Jag inser att samrådet kommer att kräva ännu mer tid och det blir därför viktigt 

att projektledare och deltagare har/ges tid för det arbetet. Mina förhoppningar på projektet var 

initialt höga, och min bild var nog likt andras att det skulle vara relativt enkelt att ta fram en lista 

över ekologiska värden i älven och rangordna dessa. Det visade sig dock att arbetet med att 

komma fram till en lista över undersökningar som behövdes göras tog lång tid och sen bara 

delvis blev genomförda. Jag tycker dock att det varit en god stämning under diskussioner trots 

en del meningsskiljaktigheter. Troligen hade tydligare ramar (tex budget, målbild etc.) 

underlättat och gjort att vi kommit igång snabbare och nått längre i arbetet. För att lyckas i 

kommande samråd anser jag att det är viktigt att man i ett tidigt skede enas om en gemensam 

målbild så att man sedan kan fokusera på ta fram en lista på åtgärder som krävs för att uppfylla 

denna målbild.   

Ola Ylikiiskilä, Vattenkraftens miljöfond 

Arbetet i arbetsgruppen har fungerat bra. Framför allt har samtalsklimatet vart bra och i början 

av projektet hade vi många och bra diskussioner kopplat till de olika åsikterna som fanns i 

gruppen samt hur vi tillsammans skulle tackla den uppgift som vi fått. Det identifierades ganska 

tidigt att inventeringar och undersökningar var något som behövde komma till skott så fort som 

möjligt efter uppstart. Dock blev arbetet kopplat till att ta fram nytt underlag kontinuerligt jäktat 

och det fanns en önskan om att få till väldigt mycket utredningar fort. Det fick tyvärr motsatt 

effekt och det blev knappt några undersökningar gjorda. I efterhand så borde vi i gruppen 
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kanske siktat lägre och prioriterat bland undersökningar mer samt upprättat en tydligare och 

bättre tidplan. Dock fanns det mycket frågetecken kopplade till projektets tidplan i sin helhet 

och begränsad vägledning att tillgå från projektledningen.  

Att arbetet var pressat tidsmässigt var dock inte enda anledningen till att det inte blev fler 

utredningar. Det saknades tydlig kommunikation mellan gruppen, fonden och projektledningen 

vilket gjorde att det inte blev önskat utfall. Det var synd att inte fler utredningar kom till skott, 

särskilt eftersom gruppen var förhållandevis överens om de föreslagna utredningarna. Även 

tid/resursbrist hos Länsstyrelserna och fonden var en faktor som spelade in. 

På ett sätt har de högt uppsatta målen hämmat arbetet i gruppen något, det är gedigna mål inom 

en begränsad tid. Viljan var att åstadkomma allt under tiden ägnad åt pilotprojektet. Vilket gjort 

att det i efterhand känns som att det har förbisetts att samverkan ska ta vid direkt efter 

pilotprojektets slut, varvid arbetet med detta då ska fortsätta. 

Jag tror att det hade vart bättre om vi spenderat mer tid i början med att sammanställa det 

befintliga materialet och därefter fokuserat på att få till några få särskilt nyttiga studier. Om man 

därefter hade gått vidare till att rigga det fortsatta arbetet inför samverkan så hade vi troligtvis 

fått ett tydligare resultat än vi har idag, och även ha mer material som kunde nyttjas vidare 

under samverkan.  

Även om vi inte uppnått önskat resultat kopplat till biologiska utredningar så finns det positiva 

aspekter att plocka med sig från piloten. Det främsta är nog det samtalsklimat som funnits samt 

viljan att genomföra åtgärder med miljönytta. Det finns en stor vilja att komma vidare och det 

finns ett påbörjat samarbete som utgör en bra grund för kommande arbete. 

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län 

- Respekten för personer och uppfattningar har varit utmärkt genom mötesserien. Förståelsen 

för respektive parts utgångspunkter har ökat. Vi har, trots digitala möten, lärt känna varandra 

bättre. Vi på myndighetssidan har lärt oss mycket mer om reglering och vattenkraftsteknik. Vi 

har sammanställt en del av de underlag som behövs för fortsättningen och börjat diskutera 

åtgärder. I genomförande-delen har projektledningen varit bra och tydlig med uppdrag och 

tidsplan.  

- Projektstarten blev mindre bra. När vi på myndigheterna kom in i bilden var det mesta av 

projektet planerat, strukturerat och redan försett med två projektledare, en från branschen och 

en från fonden. Det är inget bra arbetssätt när man, utifrån ett tvåparts-perspektiv, ska 

samarbeta en längre tid. Detta bidrog, tillsammans med lite otydliga ramar, till en trög och 

osäker start med långdragna diskussioner om projektplan, avgränsningar och mål. ”Frihet under 

ansvar” är ju bra i grunden men tillsammans med osäkerheten i övrigt (MKN, nationella 

vägledningar, beslut om NAP, rollfördelning m m) blev det lite för mycket trevande. Kanske 

ledde detta också till att målen för projektet som helhet blev lite otydliga. 

- Skillnaden i synsätt mellan bransch och myndigheter när det gäller vilket underlag som skulle 

tas fram i A1 inför åtgärdsarbetet, och vem som skulle göra det, blev tidigt uppenbara. Detta 

ledde till tveksamheter i arbetet. Vidare lyckades vi på myndighetssidan inte på ett snabbt o 
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effektivt sätt sammanställa de underlag vi redan hade. Vi behöver förbättra vår struktur när det 

gäller underlag. Det blev också uppenbart att branschens kännedom om sin miljöpåverkan och 

om älvarnas naturvärden var begränsad. 

- Till sist fick vi fram en lista med länsstyrelsernas önskade inventeringar. Den diskuterades i 

gruppen, reducerades till en del av branschrepresentanterna och överlämnades sedan till 

fonden. Vi hade i gruppen fram till dess fått intrycket att vissa inventeringar skulle kunna 

genomföras i fondens/branschens regi. Av detta blev det i stort sett inget. Besvikelse uppstod, 

vilket hämmade det fortsatta arbetet en del. Vår bedömning var också att motiven för att inte 

genomföra inventeringar delvis var dåligt underbyggda. Visst var vi på myndighetssidan 

senfärdiga av flera skäl, men man kunde kanske i ett tidigt skede sagt ifrån att det inte skulle bli 

några utredningar i fondens/branschens regi. Vi saknade också en del ödmjukhet från 

fondledningens sida när det gäller de uteblivna inventeringarna. Vår upplevelse var att de 

argument som angavs för att det inte blev något var lite tunna, att skulden hamnade hos 

”långsamma myndigheter”, och att fonden inte hade något delansvar. Att sedan fonden hade 

återkommande möten med HaV där kritik framfördes över länsstyrelsernas hantering och 

prioritering inom projektet påverkade inte samarbetsklimatet positivt. Det hade varit bättre att 

föra fram kritiken direkt till oss.  

- Från branschens sida hade man till en början svårt se älven som en helhet. Ljungan och Gimån 

är ju reglerade från källorna med magasin och hela vägen ner till havet. Alla stora bolag är helt 

beroende av denna reglering för sin produktion. Att känna till naturvärden och miljöpåverkan i 

hela älven är därmed rimligt, oavsett de egna anläggningarnas läge i vattensystemet.  

- De åtgärdsförslag som till sist kom från branschen var få och mycket begränsade i omfattning. I 

stället kom lista att helt domineras av myndigheternas förslag, trots att det är 

verksamhetsutövaren som ska utarbeta och lämna in åtgärdsförslagen. Men kanske finns 

naturliga förklaringar till denna händelseutveckling.   

- Betydligt mer tid och energi skulle lagts ned på att förutsättningslöst hantera älven som en 

helhet med målet att optimera miljöförbättringar och energiproduktion. Vi är övertygade om att 

mer och bättre utformade miljöåtgärder då skulle kommit fram samtidigt som det framtida 

energiutbytet i älven kunnat utökas väsentligt. De modelleringsansträngningar som gjordes ger 

stöd för en sådan slutsats. Åtgärder kan genomföras utan eller med mycket liten påverkan på 

elproduktionen. Detta är en av de viktigaste erfarenheterna från pilotprojektet och bör ligga 

tillgrund för den kommande samverkansprocessen.  

- Pilotprojektet handlar om att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, det vill säga 

åtgärder som förbättrar vattenmiljön med omgivningar. Vi hade gärna sett att man höjt 

kunskapsnivån inom projektet som helhet inom rinnande vatten-ekologi, fiskbiologi och 

naturvärden inklusive N2000. En digital naturvärdesresa hade kanske också varit på sin plats. 

Det hade gjort att många frågor och diskussioner om naturvärden och miljöåtgärder blivit mer 

konstruktiva och arbetet effektiviserats. Detta gäller egentligen inte i första hand grp A1 utan 

projektet som helhet.  
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- Vi på myndighetssidan har brustit i koordination, såväl internt som mellan myndigheter, vilket 

reducerat effektiviteten i arbetet med projektet. Vi hade, inom verksamheten i A1, behövt en 

egen processledare med ett tydligt mandat att se till att vi höll deadlines och levererade vad som 

överenskommits. Vi har också haft svårt att kunna avsätta rätt kompetens i tillräcklig omfattning 

för att leverera fullt ut. Delvis beroende på att tydlig ansvars- och tidssättning för pilotprojektet 

inte gjordes för vår del. Detta har sammantaget lett till tidsspill. 

- Måluppfyllelsen för vår arbetsgrupp blev tämligen blek. Vi nådde bara en mindre del av de 

uppsatta målen av skäl som framgår ovan. Otydliga mål med kommande omprövningar bidrog 

till detta. Tydliga krav och förutsättningar anser vi utgöra grund för en bra process och en 

faktisk miljöanpassning av Sveriges vattenkraft. Något som delvis fortfarande saknas fast de 

faktiska omprövningarna nu har startat. 

 

Övriga arbeten som pågår  

Under pilotens gång har ett antal pågående och uppstartade arbeten identifierats och som 

kommer att ge viktig information till kommande samverkan för Ljungan: 

• Vattenkraftsrelaterade åtgärder i ett framtida klimat, Statkraft och Umeå Universitet. Slutdatum 

juni 2021 

• Sammanställning av naturvärden, påverkan från vattenkraft, habitatförutsättningar, 

åtgärdspotential samt miljönytta med åtgärder i Ljungans ARO. Utförare: Umeå Universitet. 

Beställare: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län. Slutdatum hösten 2021. 

• Miljönytta och kostnader med fiskvandringsvägar i Ljungans huvudfåra, Uniper, Fortum, 

Statkraft, VRF och Afry. Slutdatum 23 april 2021 
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