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Gruppp A3 - Metoder för prioritering och 
avvägning av miljöåtgärder  
 

 
 
Introduktion 
Arbetsgrupp A3 inom pilotprojekt Ljungan ska övergripande sammanställa befintliga metoder som 
finns för värdering/rangordning/prioritering av miljöåtgärder. För och nackdelar med olika metoder 
ska beskrivas. Behov av vidareutveckling av beskrivna metoder ska också göras.   
 
De metoder som tagits med i denna sammanställning är sådana där det finns metodbeskrivningar 
och som använts i olika tidigare forsknings- samverkans- och pilotprojekt. Forskningsprogrammet 
FIThydro håller på att utveckla ett verktyg som ska kunna användas för att prioritera åtgärder för 
fiskpassage. Verktyget är ännu inte färdigt och användbarheten kan därför inte värderas 
(www.fithydro.eu/wp-content/uploads/2020/06/FIThydro_Policy_Brief_2020.pdf).  
 
Dokumentet ska vara ett underlag för att bestämma vilka metoder som används för att prioritera och 
specificera miljöåtgärder inom olika åtgärdsscenarion i pilotprojektet för Ljungans avrinningsområde.    

  

OBS: Sammanställning är resultat av inlägg som har sammanstälts av enskilda personer i 
arbetsgrupp A3.  
Texten speglar inte på något sätt åsikter från verksamhetsutövare, vattenkraftens miljöfond 
eller myndigheten i projektet om olika metoder och ska inte användas som ett uttryck av 
någons ställningstagande 

http://www.fithydro.eu/wp-content/uploads/2020/06/FIThydro_Policy_Brief_2020.pdf
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1. PRIO-KLIV 
 
Bakgrund 

Kraft och liv i vatten (KLIV) var ett samverkansprojekt kring forskning och utveckling mellan 
vattenkraftföretag och myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten som 
pågick mellan  2014-2017. Energiforsk var programansvarig för KLIV 
(https://energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/). Bakom programmet stod ett antal 
energibolag och myndigheter som samverkade för att ta fram kunskap och metoder för att hantera 
vattenkraftens utmaningar. Programmet hade en styrgrupp bestående av personer från 
vattenkraftbranschen, Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheterna.  
 
PRIO-KLIV som var ett delprojekt inom KLIV har tagit fram en arbetsgång för prioritering av olika 
miljöåtgärder i vattenförekomster påverkade av vattenkraft. Viktiga mål för denna arbetsgång var att 
den skulle vara effektiv och praktisk att hantera, vara accepterad av inblandade parter och leda till en 
samsyn om vilka åtgärder som är mest effektiva för att förbättra miljön. Metoden har testats i 
Miljöfondens pilotprojekt i Alsterån (Cederborg 2020). Delar av metoden har sitt ursprung i projektet 
Maximal Ekologisk Potential i Umeälven (https://umealven.se/wp-
content/uploads/2014/01/Maximal-Ekologisk-Potential-i-Umeälven-2016.pdf ).  
  
Beskrivning av metod 
I styrgruppen för projektet bestämdes för att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var 
behöver både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen analyseras. Att  
arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar 
ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet bestämdes också av 
styrgruppen . PRIO-KLIV har utarbetat en arbetsgång för att prioritera miljöåtgärder (Malm Renöfelt 
et al. 2017) (se figur 1).  
 
Steg 1 Grunddata för prioritering - Grunddata för prioritering är en lista på åtgärder inom områdena 
ekologiska flöden och vattenstånd, konnektivitet, habitatåtgärder huvudfåra samt åtgärder biflöden. 
För varje åtgärd har man uppskattat både dess miljönytta och kostnaden för att genomföra den. 
 
Steg 2 Åtgärder som genomförs utan prioritering – Om inte åtgärder påverkar kraftproduktionen 
eller endast har ringa påverkan, samtidigt som de har påtaglig miljönytta till liten kostnad, finns det 
ingen anledning för dessa åtgärder att genomgå en prioriteringsprocess. I dessa fall bör det inte 
finnas några motstridiga intressen. 
 
Steg 3 Åtgärder framtagna i steg 2 genomförs. 
 
Steg 4 Övriga åtgärder – Åtgärder som antingen är mer omfattande att genomföra, påverkar 
kraftproduktionen eller på annat sätt har större kostnader kvarstår på listan och blir föremål för 
prioritering. Prioriteringsarbetet kommer dock att skilja sig åt beroende på om vattenförekomsterna 
är kraftigt modifierade vatten (KMV) eller naturligt vatten. 
 
Steg 5 Åtgärder genomförs – Är vattenförekomsten inte klassad som KMV ska alla åtgärder som 
behövs för att uppnå GES genomföras.  
 
Steg 6 Åtgärder för att gynna särskilt skyddsvärda arter – Första steget vid prioritering för KMV är att 
ta hänsyn till sällsynta arter eller arter i behov av särskilt skydd som är påverkade av vattenkraft. 

https://energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/
https://umealven.se/wp-content/uploads/2014/01/Maximal-Ekologisk-Potential-i-Ume%C3%A4lven-2016.pdf
https://umealven.se/wp-content/uploads/2014/01/Maximal-Ekologisk-Potential-i-Ume%C3%A4lven-2016.pdf
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Sådana arter kan ibland också tjäna som paraplyarter, d.v.s. att om åtgärder genomförs för att 
förbättra förhållandena för en sådan art, så kommer det att indirekt att gynna ett flertal andra arter. 
 
Steg 7–9 Val av den högst rankade åtgärder i en iterativ process – Efter att hänsyn tagits till särskilt 
skyddsvärda arter, sker en prioritering av åtgärder enligt följande metod. För varje åtgärd har man 
uppskattat dels hur stor miljönytta åtgärden har samt hur stor kostnaden medför i termer av 
produktionsbortfall eller andra kostnader för att genomföra den. Därefter väljs den åtgärd som 
bedöms ha störst miljönytta utan att vara så kostsam att det bedöms ha en ”betydande negativ 
påverkan” på den pågående vattenkraftsproduktionen. 
 
Steg 10–13 Val av den högst rankade åtgärden i en iterativ process – Efter val av den högst 
rangordnade åtgärden som ryms inom åtgärdsutrymmet, görs en förnyad kalkyl av kostnader och 
miljönyttor för återstående åtgärder. Det görs eftersom såväl miljönyttor som kostnader för 
återstående åtgärder påverkas av att en åtgärd har genomförts.  
 
Vilket underlag behövs 
PRIO-KLIV går ut på att identifiera och utreda följande:  
• Grunder för prioritering (arter, naturvärden, bristhabitat)  
• Kartläggning av naturvärden, vattenhabitat och miljöpåverkan  
• Kartläggning av särskilt utpekade arter och naturmiljöer enl. Natura 2000  
• Identifiera dämningsområden med högst naturvärden  
• Kartläggning av bristhabitat  
• Kvantifiera miljönytta med olika miljöåtgärder per dämningsområde, och utifrån ett systemtänk  
• Kartläggning av hydrauliska referensförhållanden före utbyggnad, jämfört med nu  
• Kartläggning av tekniska förutsättningar (hydrologiska/reglermässiga flaskhalsar, naturliga 
vandringshinder mm)  
• Kvantifiering av miljönytta per dämningsområde och hela vattensystemet med olika åtgärder  
• Kostnadsbedömning av åtgärder och energiförluster per dämningsområde och hela vattensystemet  
• Bedömning av kostnadsnytta  
• Presentera förslag på prioritering av åtgärder och möjlig metod för detta.  
 
PRIO-KLIV omfattar såväl primära (konnektivitet, flödesanpassning), sekundära åtgärder (tex 
habitatrestaurering) som tertiära åtgärder (återintroduktion av arter, stödutsättningar av fisk mfl.). I 
Alsterån har pilotprojektet avgränsat sig till åtgärder för konnektivitet och förbättring av 
flödesförhållanden (Cederborg 2020). Om alla ovanstående analyser ska göras krävs ett detaljerat 
underlag som i de flesta fall inte finns i avrinningsområden med vattenkraft.  
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Figur 1 Flödesschema som visar det viktigaste stegen i val av och prioritering mellan olika möjliga miljöåtgärder 
i vattenförekomster påverkade av vattenkraft. I vissa fall kan det finnas undantag som gör att 
miljökvalitetsnormen blir lägre än GES och GEP i figuren. Observera att flödesschemat inte förutsätter att det 
finns genomförbara åtgärder, utan beskriver en process för att i tur och ordning pröva åtgärder för eventuellt 
genomförande (Malm Renöfelt et al. 2017) 
 
För- och nackdelar  
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+ Flödesschema framtaget i forskningsprogram där branschen, HaV och Vattenmyndigheterna 
medverkat. Den stegvisa arbetsgången beskriver hur man kan komma fram till prioriterade 
miljöåtgärder.  
+ Testad i Miljöfondens pilotprojekt Alsterån där man avgränsat sig till åtgärder för konnektivitet och 
förbättring av flödesförhållanden. 
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- Flödesschema som innehåller steg där expertbedömningar (kvalitativa) behöver göras. Detta 
medför att prioritering av åtgärder kan skilja sig mellan olika personer. Metoden följer  inte alla steg 
som krävs i vattenförvaltningen  
- PRIOKLIV kräver detaljerad kunskap om både miljövärden och påverkan av olika åtgärder på 
produktion och balans- och reglerkraft. I de flesta avrinningsområden finns inte denna kunskap och 
det krävs stora insatser att samla in sådan kunskap. 
- Myndigheterna bedömer att PRIOKLIV leder inte automatisk till en optimal åtgärdsomfattning eller 
HARO-vis helhetssyn för störst miljönytta med minst påverkan på samhällsnytta.  
- Priokliv är inte uppdaterad efter senaste vägledningar för vattenförvaltning. 
 
 
Behov av vidareutveckling 
En nackdel med PRIO-KLIV är att metoden för nyttorankning är kvalitativ. Även påverkan på 
produktion och samt balans- och reglerkraft är kvalitativ. Att utveckla kvantitativa mått på både nytta 
och kostnader vore en vidareutveckling av metoden.  
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2. FRAM-KLIV 
 
Bakgrund 
Kraft och liv i vatten (KLIV) var ett samverkansprojekt kring forskning och utveckling mellan  
vattenkraftföretag och myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten som 
avslutades 2014-2017. Energiforsk var programansvarig för KLIV 
(https://energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/). Bakom programmet stod ett antal 
energibolag och myndigheter som samverkade för att ta fram kunskap och metoder för att hantera 
vattenkraftens utmaningar. Programmet hade en styrgrupp bestående av personer från 
vattenkraftbranschen, Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheterna. FRAM-KLIV som var 
ett delprojekt inom KLIV har tagit fram ett verktyg för att man ska kunna göra samhällsekonomiska 
lönsamhetsbedömningar av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Bedömningarna görs med kostnads-
nyttoanalys, så kallad cost-benefit analysis (CBA). Verktyget har använts för att göra kostnads-
nyttoanalyser för miljöåtgärder vid kraftverk (Lindberg och Hagman 2018 och Engström 2020).  
 
Beskrivning av metod 
Kostnads-nyttoanalys eller cost-benefit analysis (CBA) används i beslutsfattande för att ge en 
bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten av ett projekt, till exempel i stora 
infrastrukturprojekt. En CBA är en metod som mäter lönsamhet för samhället i termer av människors 
välbefinnande. En grundläggande princip i en CBA är att alla kostnader och nyttor monotariseras 
vilket innebär att alla konsekvenser ska värderas i enheten pengar (Kriström och Bonta 2014). 
 
CBA-verktyget är konstruerat för att utföra samhällsekonomiska bedömningar av såväl en enskild 
miljöåtgärd vid en vattenkraftsanläggning som ett flertal åtgärder för exempelvis ett 
avrinningsområde eller prövningsgrupp inom vattenförvaltningen. Verktyget består av två separata 
huvuddelar. Ett Excelprogram, som utför beräkningar utifrån de uppgifter som användaren matar in i 
ett gränssnitt. 1) Excelprogrammet producerar även en resultatrapport som dels sammanfattar 
huvudresultaten och dels innehåller en översikt över vilka uppgifter som matats in av användaren. 2) 
Ett stöd för användaren. Detta stöd består av en kortfattad manual samt hjälptexter. Det finns också 
ett program som på olika sätt hjälper användaren att ta fram uppgifter som ska matas in i 
Excelprogrammet och även att tolka resultaten av Excelprogrammets beräkningar.  
 
För Excelprogrammet har ett gränssnitt utvecklats i syfte att göra det enkelt för användaren att mata 
in uppgifter. Inmatningen följer en stegvis procedur. Proceduren finns skisserad i figur 2 och utgår 
från vedertagen metodik att genomföra en CBA. Mer detaljerade beskrivningar av verktyget finns i 
Söderqvist et al. (2017).   
  
 

https://energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/
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Figur 2. Verktyget följer en stegvis arbetsgång i tio steg för att göra en CBA (efter Kriström och Bonta 2014). 
 

De tio stegen beskrivs kortfattat nedan: 

1. Problemformulering  
• Användaren skriver en problemformulering i löptext som tydliggör vilket problem som projektet 
ska bidra till att lösa.  

2. Syftesformulering  

• Användaren skriver syftesformuleringen i löptext, dvs. förklarar syftet med det projekt vars 
lönsamhet ska bedömas med CBA. 
 
3. Beskriv referensalternativet  

• Användaren gör ett val av tidshorisont för analysen i antal år, dvs. under hur många år framåt som 
det är relevant att räkna in nyttor och kostnader. 
 
4. Identifiera och beskriv projektet  
• Användaren identifierar och beskriver projektet i löptext. Det är möjligt att bedöma fler än ett 
projektalternativ.  
• Användaren anger projektalternativets livslängd i antal år.  
• Användaren skapar en lista på de grupper i samhället (aktörer) som berörs av projektalternativet.  
 
5. Identifiera projektets bruttokonsekvenser mm  
• Användaren gör en bruttoidentifiering av projektets konsekvenser. I en bruttolista med 
konsekvensposter markeras om projektalternativet medför en liten nytta, stor nytta, liten kostnad, 
stor kostnad eller ingen påverkan.  
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• Användaren går sedan vidare med de konsekvensposter för vilka ”liten nytta”, ”stor nytta”, ”liten 
kostnad” eller ”stor kostnad” är markerad. För dessa beskrivs påverkan i form av nytta eller kostnad i 
löptext, och berörda aktörer anges för varje konsekvenspost.  
 
6. Sammanställ projektets nettokonsekvenser  
• I detta steg går användaren från bruttoidentifiering till nettoidentifiering av projektalternativets 
konsekvenser, dvs. tar hänsyn till att vissa av konsekvensposterna i bruttolistan handlar om en 
indirekt påverkan på människors välbefinnande medan andra handlar om en direkt påverkan. Att 
skilja mellan indirekt och direkt påverkan är viktigt för att undvika dubbelräkning vid värderingen av 
konsekvenser i steg 7.  
• Användaren beskriver även projektalternativets relation till VISS-åtgärder (VISS står för 
Vatteninformationsystem Sverige), ekologisk status/potential i vattenförekomster och 
bevarandestatus i Natura 2000-områden.  
• Om användaren väljer att ange belopp deterministiskt finns ett val mellan att antingen ange 
punktskattningar eller intervall (minimibelopp och maximibelopp) tillsammans med en bästa gissning 
för varje år. Om användaren väljer att ange belopp probabilistiskt finns ett val mellan fyra olika 
statistiska sannolikhetsfördelningar för beloppen.  
 
7. Värdering av konsekvenser  
• I detta steg går användaren vidare med att värdera de konsekvenser som i steg 6 konstaterats vara 
direkta.  
 
8–10. Fördelningsanalys, känslighetsanalys, dra slutsatser  
• När steg 7 är avklarade har användaren angett alla data som behövs för den finansiella respektive 
samhällsekonomiska analysen. Programmet kan då producera en resultatrapport. 
• Resultatrapporten ger en fördelningsanalys genom att för den samhällsekonomiska analysen 
presentera nettonuvärden för olika aktörer. De icke-monetariserade konsekvenserna redovisas 
tillsammans med nettonuvärdet som kompletterande kvalitativ information.  
• Resultatrapporten ger även en känslighetsanalys på så sätt att den, om intervall har angetts, visar 
hur olika konsekvensposter bidrar till det slutliga intervallet för nettonuvärdet.  
• Användaren drar slutsatser baserat på resultatrapporten och skriver till sist in dessa slutsatser i 
löptext. Slutsatserna ingår sedan i den slutliga resultatrapport som Excelprogrammet producerar.  
 
Vilket underlag behövs 
I beskrivningen av metoden framgår det vilket underlag som behövs för att göra en kostnads-
nyttoanalys med verktyget. En detaljerad beskrivning vilket underlag som behövs finns i denna 
rapporten (https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-
lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf ). En kostnads-nyttoanalys 
bygger på att konsekvenser så långt som möjligt ska kunna monotariseras vilket betyder att både 
nyttor och kostnader ska anges i pengar. En förenkling är för konsekvenser där data saknas eller är 
tidkrävande att få in att endast ge kvalitativ information. Värdet av CBA analysen försvagas väsentligt 
om flera konsekvenser inte kan monetäriseras.  
 
För- och nackdelar  
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+ Stegvis arbetsgång som bygger på vedertagen vetenskaplig metodik. 

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf
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+ Verktyget har använts för att göra kostnads-nyttoanalyser av miljöåtgärder för enskilda kraftverk i 
avrinningsområden med både småskalig och storskalig vattenkraft. 

- Ej använd för flera kraftverk inom en prövningsgrupp eller ett helt avrinningsområde. 

- Kräver mycket data och är tidskrävande att genomföra analysen. Data hur åtgärder påverkar 
ekosystemet och vilka konsekvenser dessa har på människors välbefinnande kan vara svårtillgängliga 
data och på så vis påverka analysens resultat. CBA analysens värde är stark beroende av möjligheten 
att monetärisera kostnader och nyttor.  
- Otydligt i vilken utsträckning metoden kan användas eller bör anpassas för bedömning av orimliga 
kostnader enligt vattenförvaltning, eftersom HaV:s vägledning inte finns än.  
 
Behov av vidareutveckling 
Engström (2020) har bedömt att det finns potential till förbättring av verktyget för att underlätta 
arbetet i form av användarvänlighet. Detta gäller främst arbetet med att ange den data som behövs i 
verktyget och som tycks komma i en ordning som inte verkar helt logisk. Verktyget har potential att 
förbättras för att kunna användas i lönsamhetsbedömningar av en hel prövningsgrupp. Ett exempel 
skulle kunna vara att använda sig av en programvara skapad för både visualisering av resultat och 
beräkningar som enklare skulle kunna presentera inmatat data och resultatet än dagens användning i 
Excel. Hedenström (2020) har tagit fram en förenklad kostnads-nyttoanalys i pilotprojekt Tidan.  

  



 

Confidentiality: C2 - Internal 

3. Hållbar vattenkraft i Dalälven  
 
Bakgrund 
Hållbar vattenkraft i Dalälven var en samverkansprocess mellan Dalälvens vattenregleringsföretag, 
Fortum, Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län. Arbetet har under 
åren 2015–2018 genomförts i projektform med flera arbetsgrupper för olika delprojekt. Ett tiotal 
delprojekt har genomförts för att sammanställa kunskap om Dalälvens vattenkraftssystem och dess 
påverkan på natur- och kulturmiljön samt utveckla arbetssätt och metoder för att avväga dessa 
värden med varandra. Externa synpunkter har inhämtats genom öppna seminarier. Havs- och 
vattenmyndigheten och Energimyndighet har fortlöpande följt arbetet. I projekt sattes ett värde  på 
vilken produtionspåverkan (max 2,3%) som miljöåtgärder skulle kunna få ha.  I projektet har en 
metod för stegvis prioritering av energi- och naturvärden tagits fram 
(http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/Sv/hallbar-vattenkraft/Pages/default.aspx). Detta 3-
årsprojekt skedde paralellt med Vattenmyndighetens arbete för normer för KMV-vattenförekomster i  
förlängning av förvaltningscykel 2,5.  
 
Beskrivning av metod 
Prioriteringen av miljöåtgärder, har genomförts i en stegvis 
och interaktiv process med följande moment: 
 
1. Identifiera naturvärden, potentiella åtgärder 
och prioriterade åtgärder. 
En värderings-/prioriteringsmetod har tagits fram som bygger på naturvärdesklass, om åtgärden är 
en förutsättning för värdets fortlevnad och miljönyttan i form av gynnade arter och arealer. 
Beräkningarna resulterar i en värdering av miljönyttan i fyra prioriteringsklasser 
(1–4) med inbördes rangordning i form av en ”miljösumma” (figur 3). Miljöåtgärder som är beroende 
av varandra grupperas i åtgärdspaket (ÅP). I nästa steg prioriteras enbart åtgärdspaket med 
beräknad prioritetsklass 1 och 2 för vidare avvägning i förhållande till energipåverkan. 
 

 

http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/Sv/hallbar-vattenkraft/Pages/default.aspx
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Figur 3. Processchema över utvecklad metodik för att identifiera naturvärden och 
åtgärdsbehov samt rangordna åtgärder/åtgärdspaket utifrån miljönytta.  
 
2. Beräkna potentiella miljöåtgärders påverkan 
på elproduktion och reglerkraft. 
I rapporten ”Potentiella miljöåtgärders påverkan på elproduktion och reglerkraft” har påverkan på 
elproduktionen beräknats, med flera olika metoder, för potentiella miljöåtgärder i form av 
vandringsvägar vid alla större kraftverk i huvudflödet och minimitappning i längre torrfåror. 
 
3. Avvägning mellan potentiella åtgärders miljönytta 
och påverkan på elproduktionen. 
De åtgärdspaket som prioriteras i naturvärdesmomentet (punkt 1) kompletteras i detta steg med 
beräkningar av åtgärdernas påverkan på elproduktionen. I detta moment beräknas kvoten mellan 
minskad elproduktion (GWh/år) och miljönytta i form av beräknad miljösumma – vilket indikerar 
åtgärdernas relativa energipåverkan. Ett antal åtgärdspaket har en så hög kvot och därmed stor 
påverkan på elproduktionen att de behöver analyseras och bedömas särskilt (punkt 2).  
 
4. Fördjupade analyser, bedömningar och 
prioriteringar för Nedre Dalälven. 
Efter prioritering enligt punkt 1–4 återstår 15 delvis omarbetade åtgärdspaket och grupper 
av åtgärdspaket (figur 4).  
 
5. Åtgärder för korttidsreglering 
I rapporten ”Dalälvens korttidsreglering” redovisas 
möjligheterna för att både öka effekten i vissa kraftverk och miljöanpassa korttidsregleringen. 
Kraftverk och magasin är så väl dimensionerade i förhållande till varandra att det finns begränsade 
möjligheter att öka elproduktionen och effekten i befintliga anläggningar. Potentialen för snabbare 
effektökning är dock betydande om regleringen av mellanmagasin kan koordineras bättre. Den 
största potentialen finns i mellersta Dalälven. 
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Figur 4. Stegvis prioritering av åtgärdsgrupper och åtgärder.  
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Vilket underlag behövs 
Under 2015–2018 arbetade man i en formell projektorganisation 
med styrgrupp, projektledare, projektgrupp och två arbetsgrupper för miljö respektive 
energi samt flera tillfälliga arbetsgrupper för att lösa specifika delfrågor. Den samlade arbetsinsatsen 
uppgår till cirka två årsarbeten för projektledning och cirka tre årsarbeten vardera för kraftbolag och 
länsstyrelser. Det underlag som används bygger i huvudsak på befintlig kunskap med undantag för 
nedre Dalälven där ett särskilt projekt med omfattande fältundersökningar genomfördes 
(https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/publikationer/liv---laxfisk-i-nedre-dalalven.html ). 
En detaljerad beskrivning av det underlag använts i prioritering av miljöåtgärder i Dalälven finns i 
huvudsak här 
(http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/Hållbar%20vattenkraft%20i%
20Dalälven/2018-05-DÄ-naturvärden.pdf) , 
(http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/Hållbar%20vattenkraft%20i%
20Dalälven/PM-2018.pdf), 
(http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/Hållbar%20vattenkraft%20i%
20Dalälven/Rapporter/Dalälvens%20vattenkraftsystem%20-
%20Energiproduktion%20och%20reglernytta_Rapport%202017-03.pdf  
 
För- och nackdelar  
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+ Testad i avrinningsområde med storskalig vattenkraft men skulle också kunna tillämpas i 
avrinningsområden med småskalig vattenkraft. 

+ Metod framtagen i samverkan mellan bransch och myndigheter.  

- Miljösummametoden är en blandning av kvalitativa och kvantitativa indata och är därmed en 
subjektiv bedömning. Poäng baserade system är sällan testad för känslighet för poängsättning. 

- Framtagen åtgärdsareal kan vara osäker. 

- Naturvärdesbedömning är en kopia av NV naturvärdesbedömning som är utvecklad för att 
identifiera områden som ska prioriteras för utpekandet av skyddade områden. Det säger ingenting 
om förbättringspotential i området.  

- Schabloner användas för att analysera naturvärden och energipåverkan i flera delområden inom 
avrinningsområdet.  
 
Behov av vidareutveckling 
Schabloner användas i naturvärdesprioritering och påverkan på energiproduktion. Behov finns att 
utveckla analys av påverkan på reglerkraft av miljöåtgärder.  
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/publikationer/liv---laxfisk-i-nedre-dalalven.html
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/2018-05-D%C3%84-naturv%C3%A4rden.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/2018-05-D%C3%84-naturv%C3%A4rden.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/PM-2018.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/PM-2018.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/Rapporter/Dal%C3%A4lvens%20vattenkraftsystem%20-%20Energiproduktion%20och%20reglernytta_Rapport%202017-03.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/Rapporter/Dal%C3%A4lvens%20vattenkraftsystem%20-%20Energiproduktion%20och%20reglernytta_Rapport%202017-03.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/SiteCollectionDocuments/H%C3%A5llbar%20vattenkraft%20i%20Dal%C3%A4lven/Rapporter/Dal%C3%A4lvens%20vattenkraftsystem%20-%20Energiproduktion%20och%20reglernytta_Rapport%202017-03.pdf
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4. Prioriteringsindex för fiskpassage 
 
Bakgrund 
Det finns många olika index som används för att beräkna nyttan med en viss åtgärd 
på en viss plats i ett vattendrag (Calles et al. 2015). Pini Prato et al. 
(2011) beskriver två index (IPt och IPS) som används för prioritering av 
rehabiliterande åtgärder för fisk i reglerade vattendrag. Tanken med dessa index är man ska 
kunna använda dem med i de flesta fall redan existerande data och/eller data som lätt 
kan samlas in. Prioriteringsindexen har vidareutvecklats och använts för att prioritera 
fiskpassageåtgärder i avrinningsområden med småskalig vattenkraft (Calles et al. 2015, Emanuelsson 
och Granström 2020). Indexet tar inte hänsyn till åtgärdsutrymme eller kostnader för att anlägga 
fiskvandringsvägar.  
 
Beskrivning av metod 
Prioritetsindex för ett helt vattendrag 
 
Det första indexet, IPt (Priority index for a total reach), kan användas för att avgöra i 
vilket vattendrag som det är mest motiverat att återskapa fria vandringsvägar men 
även för att prioritera mellan olika sträckor i ett och samma vattendrag. 
 
 
Prioritetsindex för ett vandringshinder 
Det andra indexet, IPS (Priority index for single obstacle) kan användas för att avgöra 
vid vilket vandringshinder i ett vattendrag som åtgärder för att återskapa longitudinell 
konnektivitet skulle vara mest motiverade. 

 
Fiskfaktor (F) 
För att värdera fisksamhället från ett åtgärdsperspektiv föreslår Pini Prato et al. 
(2011) att man använder sig av en fiskfaktor (F), vilken beräknas enligt: 
F = ΣKi = Σ (mob+Vc)²  
Där: 

- Ki beskriver hur relevant rehabilitering av fria vandringsvägar för en viss fiskart är genom att 
ta hänsyn till artens vandringsbenägenhet och skyddsvärde. 

-  Mob (mobilitet) är ett värde på hur vandringsbenägen arten är och hur viktig vandringen är 
för artens livscykel. 

-  VC (skyddsvärde) är ett värde på hur skyddsvärd en art är grundad på dess förekomst i olika 
former av officiella listor över hotade och skyddade arter. För att kunna beräkna F krävs 
också kunskap om fiskfaunans totala sammansättning uppströms och nedströms 
vandringshindret i fråga. 

 
Mobilitet 
Den första parametern som krävs för att uppskatta fiskfaktorn (F) är ett värde på 
fiskarnas mobilitet. Arterna tilldelas ett mobilitetsvärde mellan 1 och 5 beroende på 
hur vandringsbenägen arten är (tabell 1). Dessa värden har modifierats för att passa 
svenska förhållanden och arter och grundar sig främst på beskrivningar och 
klassificeringar i Näslund et al. (2013). Olika värden kan även ges för olika 
populationer inom samma art där man misstänker att det finns en skillnad i 
vandringsbenägenhet mellan populationerna, t.ex. för vanligtvis stationära arter där 
östersjölevande fiskpopulationer migrerar till sötvatten för lek. 
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Skyddsvärde 
Den andra parametern som krävs för att beräkna fiskfaktorn (F) är ett värde på 
respektive arts skyddsvärde. I den svenska versionen av indexet föreslås en arts 
skyddsvärde (Vc) variera mellan 0 och 5 och poängen sätts efter förekomst på den 
svenska rödlistan, den internationella rödlistan och i art- och habitatdirektivet (tabell 
2). Varje arts fiskfaktor beräknas därefter utifrån mobilitets- (Mob) och skyddsvärden 
(VC), enligt: Ki = (mob+Vc)²  
 

 
 
Vilket underlag behövs 
Den information som behövs för att kunna använda prioriteringsverktygen är: 
a) Förekomsten av skyddade och migrerande fiskarter i vattendragen. 
b) Antal vandringshinder i vattendragen, med andra ord hur stort antal åtgärder 
som måste vidtas för att skapa fria vandringsvägar. 
c) Förhållandet mellan längden på området nedströms hindret och området 
uppströms hindret, om området uppströms är längre än området nedströms 
kommer en åtgärd att göra ett större område tillgängligt för de arter som 
migrerar uppströms. 
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d) Hindrets höjd används som en grov uppskattning av åtgärdskostnaden 
eftersom kostnaden oftast ökar med ökad fallhöjd.  
 
För- och nackdelar  
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+ Indexet är kvantitativt. 

+ Indexet har använts av för prioritering av fiskpassageåtgärder i flera avrinningsområden. 

- Endast behov av fiskpassage används för prioritering. 

- Tar inte hänsyn till dammsäkerhet och produktionsförluster för prioritering av fiskpassageåtgärder.  
 
Behov av vidareutveckling 
Prioriteringsindexen har vidareutvecklats av Calles et al. (2015). Även i Miljöfondens pilotprojekt i 
Tidan har en vidareutveckling och förenkling av indexen gjorts (Emanuelsson och Granström 2020). 
Något uppenbart behov av ytterligare vidareutveckling saknas.  
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5. SÅV 
 
Bakgrund 
SÅV (Samlad Åtgärdsplan för Vatten) togs fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län när man såg ett 
behov av en strategi för vattenarbetet med många miljöproblem och begränsade resurser. SÅV är 
länsstyrelsens lösning för länsstyrelsen åtgärd 5 i förvaltningsplan i förvaltningscykel 2. Metoden är 
inte bara anpassad för att prioritera åtgärder kopplade till vattenkraft. Slutresultatet ska ses som en 
vägledande prioritering vid planering och genomförande av åtgärder (Langhelle 2017). I pilotprojekt 
Tidan har metoden utvecklats speciellt för vattenkraft (Emanuelsson och Granström 2020).  
 
Beskrivning av metod 
I SÅV metoden börjar man i steg 1 och 2 med att göra en geografisk avgränsning av åtgärdsområden 
och sedan en prioritering mellan dessa områden utifrån naturvärden och miljöproblem. I steg 3 och 4 
sätts först mål på åtgärdsområdena för att ge en bild av vad det är man vill uppnå och sedan 
sammanställs de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Åtgärdsförslagen kan grundas på mål 
och åtaganden som finns i de vattenanknutna miljömålen, Vattenförvaltningen samt Art- och 
habitatdirektivet som sedan vid behov kompletteras. Slutligen sker i steg 5 en prioritering mellan 
åtgärderna efter hur mycket de bidrar till att målen uppnås. Även en bedömning av 
kostnadseffektivitet, genomförbarhet, motstående intressen med mera ingår. I pilotprojektet Tidan 
har enbart åtgärder kopplat till fysisk och hydrologisk påverkan behandlats. Åtgärdsförslagen har 
hämtats från Vattenmyndigheten (VISS) och består exempelvis i att möjliggöra fiskvandring, 
återskapa av habitat, minimitappning i torrfåra, reglering av magasin osv. En prioritering av åtgärder i 
Tidan med hjälp av SÅV metoden resulterar i en lista med åtgärdsförslag, kopplade till en påverkande 
anläggning eller verksamhet, där åtgärdens bidrag till måluppfyllelse får mer eller mindre höga 
poäng. Resultat innefattar även ett värde på hur många mål av måluppfyllelsen varje enskild åtgärd 
är med och bidrar till. Nedan ges en kortfattad beskrivning av stegen i metoden.  
 
Steg 1 – Analys av förutsättningar 
Syftet med detta steg är identifiera viktiga platsspecifika förutsättningar för det aktuella 
vattendraget. Platsspecifika förutsättningar kan vara sådant som att identifiera befintliga värden, 
artsammansättning, värdekärnor, hot mot dessa, kraftverkens förutsättningar, etc. Utifrån givna 
förutsättningar tas målbilder fram för vattendraget. Dessa ligger senare till grund för vilka åtgärder 
som ska utformas för respektive anläggning. 
 
Steg 2 – Framtagning av åtgärdsförslag vid varje anläggning 
Syftet med detta steg är att ta fram konkreta åtgärdsförslag för samtliga anläggningar i 
vattensystemet för att uppnå de generella och specifika målbilderna som sattes upp i föregående 
steg. 
 
Steg 3 – Bedömning av nyttor 
I detta steg kvantifieras nyttorna för att senare kunna jämföras mot kostnaderna. Tre olika 
parametrar har använts för att bedöma nytta; areal skapat strömvattenhabitat, areal tillgängliggjort 
strömvattenhabitat och areal sammankopplat strömvattenhabitat.  
 
Steg 4 – Bedömning av kostnader 
För att på ett enkelt sätt få fram kostnader för åtgärderna har schablonkostnader använts. Löpande 
kostnader i form av produktionsförluster vid kraftverken har beräknats med hjälp av 
produktionsmodellen BEPPE, utarbetat av Vattenkraftens miljöfond (Hedenström 2020). 
 
Steg 5 – Prioritering 
Steg 5 innebär att kostnader och nyttor jämförs för att på så sätt skapa en prioriteringsordning 
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mellan åtgärderna inom ett scenario. Utifrån prioriteringsordningen görs även ett 
urval av vilka åtgärder som föreslås genomföras. 
 
Vilket underlag behövs 
Emanuelsson och Granström (2020) anger nedanstående behov av underlagsdata: 
 
Minimi nivå 
Den nivå som minst krävs för att kunna komma igång med arbetet och göra en första grov 
prioritering inom systemet: 
- Platsbesök vid samtliga anläggningar i systemet. Platsbesök bör utföras av den som kommer att 
utforma åtgärdsförslagen. 
- Kartmaterial och flygfoton. 
- Uppgifter om var det finns strömmande vatten och hur långa sträckor med strömmande vatten som 
finns. 
- Uppgifter från fiskinventeringar och lokala källor om vilka fiskarter som förekommer i systemet och 
deras ungefärliga utbredning. 
- Uppgifter om skyddade områden och arter kopplade till vatten (reservatsföreskrifter, 
bevarandeplaner osv.) 
- Lokalkännedom om befintliga och potentiella höga naturvärden. 
- Historiska uppgifter om naturliga vandringshinder. 
- Dygnsmedelvattenföring från SMHI:s modellerade värden (S-HYPE). 
- Uppgifter om vattenkraftsanläggningar (gällande tillstånd om det finns, fallhöjd, kraftverkets 
slukförmåga, regleringsregim, drivvattenföring, dammhöjd, turbintyp och medelårsproduktion). 
 
Basnivå 
Den nivå som krävs för att kunna göra en mer underbyggd prioritering och analys av hur åtgärderna 
påverkar möjligheten att uppnå gällande MKN behöver kompletteras med följande uppgifter:  - 
Uppgifter från biotopkartering eller liknande med kvantitativa och kvalitativa data om 
strömvattenhabitat. 
- Uppgifter från fiskinventeringar med god täckning i både i tid och rum om vilka fiskarter som 
förekommer i systemet, populationens status och utbredning. 
- Artinventeringar gällande skyddsvärda stormusslor och bottenfauna. 
 
För- och nackdelar  
 
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+ Metoden är en stegvis arbetsprocess. 

+ Metoden har använts för att prioritera åtgärder (fiskpassager och minimiflöden) i ett 
avrinningsområde. 

- Metoden betraktas av vissa som svårbegripligt eftersom det innehåller i flera av stegen 
expertbedömningar. 

- Nyttor kvantifieras i stor sett enbart genom tillskapat eller tillgängliggörande av strömvattenhabitat.  
- Kräver hög upplösning av hydrauliska/hydrologiska data  
 
Behov av vidareutveckling 
Metoden innehåller många steg med expertbedömningar. En arbetsgång för hur dessa ska göras 
behöver tas fram.  
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6. Modellverktyg för att prioritera fiskvägar 
Beskrivning av metod 
För att ta fram förslag på olika åtgärdsstrategier kan  modellverktyg  för att prioritera  fiskvägar 
användas. Populationsmodellerna som ingår i  modellverktyget  åskådliggör hur 
konnektivitetsåtgärder påverkar mängden fisk. Verktyget gör det möjligt att  
åskådliggöra hur en åtgärd påverkar mängden vandringsfisk och hur lång tid det tar 
innan den ger effekt på fiskbeståndet https://energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-
vatten/populationsmodeller/. Det tidigare framtagna modellvertyget har 
kompletterats med  modeller för populationer som har olika livshistoria och där olika stadier av 
fiskpopulationen (t.ex. yngel och vuxen fisk) befinner sig på olika platser i förhållande till 
vandringshinder (Leonardsson och Nilsson manuskript). Eftersom  tex lax och öring utgör så kallade 
paraplyarter så kommer åtgärder som gynnar dessa arter även gynna många andra arter. 
Modellvertktyget visar på  begränsande faktorer och effekter av olika scenarier/åtgärdsstrategier 
(kombinationer av olika potentiella åtgärder). Utvärderingen kan kompletteras med beräkning av 
åtgärdsstrategiernas effekt på elproduktion och reglerbidrag. . Arbetet kräver bla tillgång till 
uppgifter om nuvarande och ursprunglig tillgång till strömhabitat. Data som kan erhållas genom 
översiktliga GIS-analyser.  
 
För- och nackdelar  
Nedan beskrivs några för- och nackdelar med metoden: 
 
+Möjliggör systemanalys och utvärdering av kumulativa effekter av många olika åtgärdsstrategier 
+Kostnads- och tidseffektiv  
+Beskriver begränsande faktorer för miljönyttan av åtgärder 
+Kan hantera faktorer som passageeffektivtet, mortalitet, produktion, smoltproduktion, predation.  
+Kvantifierar effekterna av liknande åtgärder med olika ambitionsgrad 
+Beskriver referensförhållandena och begränsande faktorer för olika åtgärder 
+Möjliggör en finjustering av olika åtgärdsstrategier 
+Metodiken beskriver ursprungliga förutsättningar 
-Kräver omfattande kunskap om olika fiskarters livshistoria 
-Metodiken ska kanske mer ses som ett verktyg för att ta fram en optimal åtgärdsstrategi än ett sätt 
att exakt beräkna produktion av fisk 
- 
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7. Vattenmyndighetens (VM) arbetssätt för 
bedömning av miljökvalitetsnorm för Kraftigt 
Modifierade Vatten (KMV) på grund av 
Vattenkraft i förlängning av cykel 2 (2017-
2019) 

 

Utgångsläget:  

I cykel 2 pekades ut vattenförekomster som KMV på grund av vattenkraft (Havs vägledning KMV 
2015:9; Havs Vägledning KMV vattenkraft 2016 ). Under förvaltningscykel 2 insåg VM att vägledning 
och underlag saknades för att kunna korrekt specificera normen och eventuellt undantag. Som följd 
beslutades att normen 2015 skulle vara God Ekologisk Potential för alla KMV vattenförekomster och 
att en särskild förlängning av cykel 2 förvaltningsarbete skulle genomföras där normerna skulle ses 
över för vattenkraftspåverkade KMV.  

Resultat av arbete beskrivs i flera dokument på vattenmyndighetens websidan 
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2018/samrad-om-
miljokvalitetsnormer-for-kraftigt-modifierade-vattenforekomster---vattenkraft.html 

Redovisning nedan beskriver kortfattat hur processen gick till och hur man kom fram till 
normsättningen. Mer utförliga beskrivningar finns i textbilagorna  och powerpointpresentationen 
(5_6a_VM_MKN_KMV_Vattenkraft.pdf; 5_6b_VM_Metod_bilaga1.pdf; 
5_6c_VM_Metod_Bilaga2_Tabeller.pdf; 5_6d_VMmetod_MKN_KMV_presentation.pdf) 

Arbetsgången  visas översiktligt i följande bild. 

  

 

Varje steg fokuserar på de arbetsmoment som nämns i varje box. 

Nedan följer en enklare beskrivning av metoden. Vi hänvisar också till bilagor och 
powerpointpresentation för ytterliga detaljer. 

Steg 1: Naturvärdesbeskrivning 

Naturvärdesbeskrivning gjordes för 2 olika områden. En för svämplan runt KMV-vattenförekomster 
och en för själva KMV-vattenförekomsten. Naturvärdesbeskrivning användes för att få uppfattning 
om nuvarande naturvärden i varje KMV-vattenförekomst.  
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Naturvärdesklassning av värden i svämplanet gjordes bara för vattenförekomster som hade fått 
måttlig eller sämre klassning i SMHI:s klassning av hydrologisk regim för vattenförvaltningscykel 2. 
Det underlaget utgick från de 3 högsta klasserna i HaV:s enkla modell med 5 klasser som utgick från 
en modell för utpekandet av skyddade områden utifrån naturvärdet. Ingen hänsyn togs till 
beredningssekretariatets expertbaserade korrigeringar av SMHI:s klassning. De olika underlagen (se 
bild 3 i powerpointpresentation i bilaga ) sållades för relevanta (dvs vattenberoende) naturtyper. 
Överlapp mellan geometrier och vattenförekomster granskades.  

Naturvärdesklassning av själva vattenförekomsten gjordes för underlag som beskrivs i tabell nedan. 
Det gjordes för alla KMV vattenförekomster oavsett statusklassning för hydrologi. De olika 
underlagen (se bild 3 i powerpointpresentation) sållades för relevanta (dvs vattenberoende) 
naturtyper och överlapp mellan geometrier och vattenförekomster granskades. Det högsta 
naturvärdet som finns i vattenförekomsten bestämmer hela vattenförekomstens naturvärdesklass. 
Storleken av naturvärdet beräknades efter att ha klippt bort överlappningar inom naturvärdesklass.  
Ytor mindre än 0,1 ha togs bort på grund av osäkerhet i GIS underlag och den troligen ringa 
relevansen. Geometrier för att beräkna ytor utgick från fastighetskartans vattenytor samt 
vattenlinjer som förvandlades till ytor (3 m buffert). 

Naturvärdes-klass Underlag för Vatten & konnektivitetsanalys Kommentar 
Klass 1 Natura 2000 / Naturtypskartan NNK Yta samt 

Linje 
Sållades efter 
vattenberoende naturtyper 

Nationellt särskilt värdefulla vatten (NV och 
FiV) 

geometriernas överlapp 
granskades 

Nationalparker 
 

Naturreservat geometriernas överlapp 
granskades 

Klass 2 Nationellt värdefullt vatten (NV och FiV) 
 

Område skyddat mot vattenkraft enligt 4 kap 
6 § miljöbalken 

Naturvårdsverket 

Riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken 

geometriernas överlapp 
granskades 

Vattenförekomster med hög ekologisk status 
 

Klass 3 Regionalt särskilt värdefulla vatten 
 

Klass 4 Regionalt värdefulla vatten 
 

 

Ytterliga underlag som togs fram för naturvärdesbeskrivning var en identifiering av strömsträckor via 
en GIS analys. Resultat innehöll aggregerade strömsträckor med en lutning mellan 0,25-4%. Hänsyn 
togs till uttorkningsrisk i strömsträckor utifrån information om avdunstning och nederbörd samt 
förekomst av sjöar uppströms eller nedströms.  

En sista analys som gjordes i samband med naturvärdesbedömning var en HECRAS modellering av 
identifierade naturfåror som har nolltappning eller minimumtappning utifrån en schabloniserad 
vattenflöde motsvarande MLQ och 5% av MQ.  

Steg 2: Åtgärdsbehov för att uppnå maximal ekologisk potential och god ekologisk potential 

Utifrån naturvärdesbeskrivning från steg 1, tillstånd för konnektivitet, morfologi och hydrologi och 
regional expertkunskap om ekologin identifierades åtgärder för att uppnå maximimal ekologisk 
potential (MaxEP) och god ekologisk potential (GEP).  



 

Confidentiality: C2 - Internal 

De åtgärder som ger en väsentlig förbättring av ekologin ingår i GEP. Alla GEP åtgärder plus åtgärder 
som bara ger en mindre förbättring av ekologin ingår i MaxEP.  

Beredningssekretariaten levererade åtgärdsförslag till vattenmyndigheten. Åtgärderna delades in i 
olika ’grupper’ beroende på vilken kvalitetsfaktor de förbättrar. Åtgärder för konnektivitet, åtgärder 
för hydrologisk regim, åtgärder för morfologiskt tillstånd och åtgärder för fysikaliskt kemiskt tillstånd.  
I åtgärdsanalysen för GEP/MAxEP togs inte hänsyn till befintliga villkor i verksamhetens tillstånd. 
Fysikalisk-kemiska åtgärder och i viss mån morfologiska åtgärder bedömdes inte. Mer detaljer finns i 
tabell nedan. 

Huvudåtgärdstyp Åtgärder Kommentar 
Åtgärder för 
konnektivitet 

I uppströms riktning Inte tagit hänsyn till 
befintliga villkor i 
tillståndet I nedströms riktning 

Till avskurna biflöden 
Åtgärder för 
hydrologisk 
regim 

Minimitappning i naturfåra Inte tagit hänsyn till 
befintliga villkor i 
tillståndet Minimitappning genom turbin 

Tillföra högvattenflöden för svämplan i princip endast N2000 
Miljöanpassad reglering 

Åtgärder för 
morfologiskt 
tillstånd 

Förbättra sedimenttransport nedströms ett 
kraftverk 

I princip inte bedömd i 
Jämtland eftersom 
nyttan oftast är 
beroende av 
hydrologiska alt. 
konnektivitetsåtgärder 

Åtgärda erosion (Motverka förhöjd erosion / 
Åtgärda försvagad erosion) 
Tillförsel av block, lekgrus och andra 
habitatstrukturer (exv. död ved) 
Bryta sönder stenpäls 
Utrivning av grunddammar 
Återkoppla sidofåror och bakvatten 

Åtgärder för 
fysikaliskt-
kemiskt tillstånd 

Åtgärder för onaturlig vattentemperatur I princip inte bedömd 
pga brist på underlag Åtgärder för onaturliga isförhållanden 

Åtgärder för syreunderskott 
Åtgärder för gasövermättnad 

 

Steg 3: Beräkning av påverkan på elproduktion och reglerförmåga 

VM genomförde beräkningar av förlust på elproduktion för de konnektivitets eller hydrologiska 
åtgärder per anläggning. Beräkningar kalibrerades mot branschens egna beräkningar, och utgick från 
SMHI:s modellerade flöden (månads och årsvis reglerad och naturlig MQ, MLQ) samt schabloniserad 
åtgärdsstorlek:  

• hydrologiska åtgärder: MLQ för tappning genom turbin eller naturfåra. 
• konnektivitetsåtgärder:  lägsta värde av 5% MQ eller 5m3 som begränsades till perioden april-

oktober för Norrland.  
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Flöden översättes till energiinnehåll för uppskattning av produktionsförlust och en uppskattning av 
förlust i reglerförmåga. 

Steg 4: Urval av åtgärder för normsättning i KMV 

Avvägning gjordes bara för KMV vattenförekomster utan att koppla tillbaka till kringliggande 
naturliga vatten. Avvägning var i princip en additiv process med följande utgångspunkter:  

• Samlad produktionsförlust beräknades i jämförelse med 1,5TWh 
• I alla Haro skulle det finnas åtgärder  
• Om Haro-klass i Nationella Strategin var 5 eller 6 då skulle alla ’GEP’ åtgärder behållas 
• För storskaliga kraftverksälvarna i Norrland  

o start: inga åtgärder 
o lägga till alla ’GEP’ åtgärder för N2000 områden 
o Lägga till åtgärder för havsvandrande och andra långväga vandrande fiskarter 

där det finns befintliga reproduktionsområden i huvudfåra eller biflöden 
(alltså där det inte kan komma att krävas ytterligare flödesåtgärder).  

o Om utrymme fanns kvar: åtgärder som gynnade naturvärden i högsta 
naturvärdesklass (exempelvis vatten som utpekats som nationellt särskilt 
värdefullt vatten) och direkt gynnas av miljöåtgärd i KMV.  
 

Steg 5: Miljökvalitetsnorm och tillämpning av undantag mindre strängt krav 

Beroende på vilka åtgärderkategorier som behölls i avvägningsprocess hamnade normen på de 4 
olika nivåer (GEP, MEP, OEP och DEP).  

 

 

Steg 6: Samhällsekonomisk konsekvensanalys 

Endast kostnadssidan för genomförande av åtgärder har tagits hänsyn till och VM bedömdes det 
finns för svagt underlag för värdering av nyttan, men positiv betalningsvilja finns. Se bilaga 1 för en 
mer utförlig beskrivning.  

 

Fördelar 

+ Metoden utgick från befintligt material och försökte ta hänsyn till lokal kunskap. 
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+ Metoden är kopplad till normsättning och analys av undantag – mindre strängt krav 
som styr mål för omprövning. Tät koppling till åtgärdsförslag och underlag som VU 
kan använda för ansökan.  

+ Metoden används nationellt i alla typer och storlekar av vattenkraftsanläggningar och 
utgår från en nationell avvägning men var begränsad till bara KMV.  
 

Nackdelar 

- Metoden är på en övergripande nivå utifrån schabloniserad påverkan. Ytterligare 
specificering av åtgärder till en detaljnivå lämpligt för samverkansprocess/VU-
ansökan behövs. 

- Metoden troligen överskattade men kanske även underskattade påverkan på 
samhällsnytta (elproduktion och reglerförmåga) på grund av schablonisering av 
åtgärdsförslag.   

- I metoden gjordes ingen återkoppling eller korrigering till normerna för naturliga 
vatten påverkade av vattenkraft. 

- Natura 2000 frågan undveks på grund av avsaknad av vägledning. 
- Metoden beskriver kravnivå för normen i övergripande termer men specificerar inte 

detaljer eller optimering för enskilda åtgärder.  
- Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen är inkomplett eftersom den bara 

uppskattar kostnade och saknar uppskattning av nyttor. 
 

Förväntad utveckling i Cykel 3 

Även om arbete är pågående kan arbetsgrupnen bara spekulera i vilka utvecklingar som kan 
förväntas i VM:s metod. 

Metoden kommer att utvecklas och förbättras utifrån samarbete mellan Hav, SvK, Stem och VM vad 
gäller kommande vägledningar (t.ex mindre strängt krav, Natura 2000, KMV utpekandet mm), samt 
regeringsbeslut och NAP. 

Metoden kommer att användas på alla typer av vattenförekomster: KMV, NV och KV.  

Mer hänsyn kommer att tas till dagens villkor (t.ex. om det redan finns krav på tappningar eller 
faunapassager) och möjlighet att specificera åtgärder i större grad än råa schabloner.  
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