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Länk;

https://www.energiforsk.se/program/miljoprogram-vattenkraft/
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Vattenkraft och miljö – ny lagstiftning

• Moderna miljövillkor för alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel 

• Förslag Nationell plan för omprövning av vattenkraft lämnades till regeringen 1 

oktober. Riktvärde påverkan vattenkraft 1,5 TWh (HaV, EM, SvK). 

• Genomförande under en 20-års period

• Avrinningsområdesperspektiv – prövningsgrupper

• Modernt miljövillkor kan fortsättningsvis inte vara äldre än 40 år

• Anmälan till nationell plan av verksamheter (1 juli 2019)
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Kommande omprövning av vattenkraft 

• Regional samverkan – Länsstyrelser håller i denna

• VU ansvarar för att omfattning och att ansökan lämnas in

• Syfte – genomförande av ramdirektivet för vatten samtidigt som mål för 

100 % förnybart 2040 ska klaras. Utmaning!

– Begränsad information om ekologin i våra älvar

– Begränsad uppföljning och förståelse av effekter av gjorda åtgärder

– Rätt åtgärd på rätt plats och är det möjligt?

Kunskap om vattnens ekologi och potential för förbättring är en nyckel
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Genomförda projekt 2017-2018
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Nya projekt Energiforsk program 2019-2021

• Beslutade om 3,9 Mkr i utlysning under vintern (ansökningar 20 Mkr)

• Målsättning hitta sådant som kan underlätta kommande omprövningar

Pågående projekt;

• ECOHAB delfinansierat Energiforsk, Energimyndigheten

– Metoder och verktyg: ta fram och utvärdera åtgärder som ökar biologisk mångfald 

och konnektivitet med bibehållen vattenkraft (KaU, LTU, UU)

• Konfliktområden Natura 2000 – vattenkraft. Sweco.

– Syfte att fram metod för analys av nuläge, påverkan och åtgärdsbehov Natura-2000 

områden och därmed förhoppningsvis underlätta prövningsprocesserna.
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Pågående projekt och beslutade

• Metodik modellering av torrfåror. 

– Ekologi och hydraulik - handbok. Sweco & WSP

• Korttidsregleringens påverkan på biologin varierar med geomorfologin.

– Syfte är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget 

påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden Karlstads universitet. 

• Miljöåtgärder i vattendrag: Exempelsamling från Mörrumsån i söder till 

Kalixälven i norr

– Uppföljning av genomförda fiskpassager (minst 5), biotopåtgärder (minst 5) KaU, 

Norconsult. Klart 2021.

• Hydraulisk bedömning av den naturliga dämpningen i älvsträckor

• ECO-PEAKING - Metodutveckling av verktyg för bedömning av omfattning 

av korttidsreglering och åtgärdspotential
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