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08:45 Incheckning

09:00 Välkomna!

09:05 Varför en pilot i Ljungan? 

Anna Jivén, VD Vattenkraftens Miljöfond 
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09:30 Presentation arbetsgrupp C, 

Regelverk och processer

09:55 Presentation arbetsgrupp B, 

Kulturmiljö och andra värden
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11:00 Arbetsgrupp A3, Åtgärder och 

prioritering 

11:05 PAUS

11:15 Måluppfyllelse och rekommendationer

11:25 Diskussioner

11:45 Reflektioner från Joakim Kruse, 

Vattenmyndigheten och Sara Sandberg, 

Fortum

11:55 Avslutning 



Vilka är vi i projektledning?

Vattenkraftens Miljöfond Verksamhetsutövare Regionala Myndigheten

Elisabeth Undén

Sara Grettve Johan Tielman 
(Uniper)

Ragnar Asklund 
(VRF)

Madelen Rytterstam  
(Lst Västernorrland, Vattenmyndigheten 

Bottenhavet)

Bart De Wachter 
(Lst Jämtland, Vattenmyndigheten Bottenhavet) 



Organisation

● Projektet pågick från januari 2020 till juni 2021.

● Arbetet leddes av en projektledningsgrupp med deltagare från länsstyrelsen, 

vattenkraftens miljöfond samt verksamhetsutövare.

● Beslut av betydelse har fattats av en projektgrupp med deltagare från de båda 

länsstyrelserna, Vattenmyndigheten, Vattenregleringsföretagen, Vattenkraftens 

miljöfond m fl.



Bakgrund

● Förslag till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP)

● Tidigare pilotprojekt från Vattenkraftens Miljöfond i Alsterån & Tidan

● Testa samverkansprocessen och prioritering av miljöåtgärder  

● Hela älven med biflöden, både stora och mindre vattenkraftsanläggningar

● Utkast på HaV:s vägledning om samverkansprocess

● Vattenförvaltning cykel 3 pågående – miljökvalitetsnormer inte uppdaterad

● Pågående översyn av vägledningar inom vattenförvaltning (ffa relaterad till 

kraftigt modifierade vatten och undantag mindre strängt krav)



Varför Ljungan?

● Blandning av naturliga vattenförekomster, kraftigt 

modifierade vattenförekomster, Natura 2000-områden

● Flera klass 1- kraftverk

● Tidigt i processen för omprövning (Ljungan 2023, Gimån

2024) – först ut av de stora vattenkraftsälvarna



40 mil 

huvudfåra

12 550 km2

avrinnings-

område

15 större 

14 mindre 

vattenkraftverk

53 kraftigt modifierade

1 konstgjord

387 naturliga 

vattenförekomster 

påverkade av vattenkraft 

0,5 % 

HARO-

värde

2 stora 

9 mindre

vattenrelaterade 

Natura 2000-områden

10 långa 

torrfåror / naturfåror 

med mintappning



Så här startade arbetet…

● Workshop i Östersund  5-6 februari  2020

● 64 deltagare från nationella myndigheter, regionala myndigheter, stora och små 

kraftverk- och dammägare, samt fonden

● Ta fram ”spelplanet” för projektet 

● Diskussioner i små grupper







Uppstartsmöte Östersund, februari 2020



Övergripande processbild vid projektstart
(efter första workshop)



Regelverk 

och 

processer

Biologi Andra 
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Kraft och 
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Åtgärder 

och 
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Grupper undersöker värden och nyttor 



Parallella processer



Genomförande

Under projekttiden genomfördes sex workshops. 

Dessa har bland annat bidragit till kunskapsspridning samt inneburit deadlines för 

gruppernas arbete.

Det praktiska arbetet genomfördes i fem arbetsgrupper med olika inriktning och mål.



Mål
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 ingår 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”.

● 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 3-4 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.



Analys och sammanfattning
● Projektet har delvis uppfyllt målen.

● En rad målkonflikter och skillnader i tolkning har identifierats, men ömsesidig respekt 

och professionalitet har genomsyrat projektet.

● Avsaknad av vägledning samt möjligheten till fysiska möten och platsbesök har varit 

en utmaning och försvårade projektet.

● Framtagande av underlag tar tid.

● Arbetet med arbetsgrupper och workshops med därtill hörande deadlines bedöms ha 

varit en framgångsfaktor.

● Vi har tillsammans gjort en kunskapsresa som vi bedömer kommer att underlätta 

kommande samverkansprocess.

● En del av de underlag och metoder som tagits fram kan vara till hjälp i 

NAP-myndigheternas vägledningsarbete.

● Samverkan kräver förtroende mellan parterna och tar tid. 



Rekommendationer
● Fortsatt arbete med vägledningar och gemensamt accepterade metoder och verktyg 

behövs från nationella myndigheter. 

● Nationellt accepterade, men lokalt anpassade arbetssätt hos regionala myndigheter 

behövs.

● Ta höjd för att samverkan och framtagande av underlag tar tid. 

● Skapa förutsättningar för ömsesidigt kunskapsutbyte tidigt i processen. Identifiera ev. 

kunskapsluckor och underlag som behövs för prövningen.

● Överväga i vilken utsträckning externa resurser/konsulter behöver tas in. 

● Viktigt att tidigt skaffa en helhetsbild av miljövärden, kraftsystemvärden och andra 

värden.

● Helhetssyn av åtgärders effekter på olika värden måste beaktas. 



DISKUSSION

Vad krävs för att samverkan ska lyckas gå i 

mål?

Hur ska ansvarsfördelningen se ut i 

samverkan?



TACK!
www.vattenkraftensmiljofond.se


