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Kommitténs uppdrag:
Kommitténs T.O.R. lyder “Integrating dams with the environment” Case studies involving planning, construction and operation of dams demonstrating environmental and
socio-economic benefits.
Arbete pågår sedan tidigare under förordnandeperioden med att sammanställa case studies enligt
kommitténs uppdrag för publicering i en bulletin. Ansvariga för kommitténs arbete med detta är ordförande
Jean-Luc Pigeon samt vice ordförande Blaine Dwyer (USA).
Lägesrapport 2019:
Jag deltog i ICOLD Annual Meeting i Ottawa, Canada, och medverkade under denna konferens bl a på de
två möten/workshops som kommittén hade.
Under första dagen hölls redovisningar av pågående arbete med case studies till kommande bulletin. Under
andra dagen diskuterades kommitténs fortsatta arbete och aktivitet i olika länder.
Arbete med utformning av bulletinen diskuterades, där Peter Amos (Nya Zeeland) utsågs till att leda arbetet
med en sammanfattande och introducerande text till bulletinen.
Totalt deltog nio medlemmar och sju observatörer under kommitténs sammanträde.
Kommande aktiviteter 2020:
Kommittén sammanträder vid ICOLD 2020 Annual Meeting i april i New Delhi, Indien.
Avsikten är att en bulletin ska färdigställas och publiceras under 2020.
Övrigt:
Jag ersatte Birgitta som ny representant i kommittén i år, och har därigenom fortsatt det pågående arbetet
med den svenska case study som rör projektet ”Krafttag ål”, vilket Birgitta berättade om i årsrapporten för
2018. Efter granskning och synpunkter från kommitténs medlemmar har den genomgått en del
omarbetning. Själv har jag granskat case studies rörande fiskväg vid Eastmain HPP i Quebec och
miljöanpassningsåtgärder på Miyagase-dammen i Tokyo-regionen. Jag höll även en presentation om det
svenska arbetet på mötet i Ottawa.
Det har varit mycket lärorikt att medverka i ICOLD:s arbete, och att få bättre inblick i miljöfrågor kopplade
till vattenkraft och dammar i olika delar av världen. Det är ett område med vitt skilda förutsättningar, som
spänner över så olika frågor som folkförflyttningar, biologisk mångfald, kulturhistoria,
dricksvattenförsörjning och mycket annat.
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