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Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade 

på grund av påverkan från vattenkraft 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslagen till miljökvalitetsnormer för 

vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft inkl. åtgärdsplaner 

för flertalet av de berörda avrinningsområdena. Vi önskar lämna följande synpunkter på 

förslagen.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att förslaget i sin helhet innebär en rejäl 

sänkning av ambitionsnivån för miljöanpassning av vattenkraft i KMV och att denna ligger 

långt från den ursprungliga utgångspunkten om att vattenförekomster som KMV-klassats ska 

leva upp till god ekologisk potential. Oavsett energipolitiska, klimatpolitiska eller 

ekonomiska motiv tycker vi detta är förvånande och olyckligt. 

 

Trots allt tycker vi att de åtgärder som redovisas för de vattenkraftverk som föreslås uppnå 

miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential” är väl avvägda och bra. Det är nu ett 

minikrav att dessa objekt/vattenförekomster högprioriteras i den kommande nationella 

planen och att de redovisade åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormen skyndsamt 

förverkligas. 

 

Vi anser också att ålen är mycket styvmoderligt behandlad i förslaget. Ett minimikrav för 

alla KMV-kraftverk med historisk förekomst av ål i avrinningsområdet måste vara att de 

förses med faunapassager med tillhörande anordningar som säkerställer en problemfri upp- 

och nedströmsvandring av ål. Ålen är akut hotad och vattenkraften måste ta sitt ansvar och 

på allvar leva upp till sitt beting i den nationella ålförvaltningsplanen. Dessa åtgärder lär inte 

nämnvärt påverka reglerförmågan och förorsaka någon större produktionsförlust. Tvärt om 

har genomförda pilotåtgärder visat på positiva effekter i produktionsförmåga.     

 

I konsekvensanalysens nyttobedömning saknar vi ett resonemang om hur ökade möjligheter 

till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar, såsom landsbygds- och 

fisketurism, kan gynnas av en miljöanpassning av vattenkraftverken. Sveriges 

Fiskevattenägareförbund ser det som en mycket stor brist att nyttobedömningen enbart 

marginellt väger in den påverkan och skada som vattenkraften förorsakar markägare och, i 

synnerhet, fiskerättsägare och förutsättningarna för glesbygdsutveckling i stort. Människor i 

närheten av sjöar och vattendrag är beroende av fisket och upplevelseturismen för sin 
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utkomst och sin möjlighet att bo kvar på landsbygden. Idag har fisket för 

livsmedelsförsörjning i hög grad ersatts av upplevelseturism vilken inrymmer en mycket stor 

potential som underlag för inkomster och sysselsättning.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund efterlyser en betydligt starkare beskrivning av de positiva 

effekter som de föreslagna åtgärderna förväntas få för fiskevattnens potential för 

landsbygdsnäringar, i synnerhet fisketurismen. Dessa värden motiverar i sig själva behovet 

av en miljöanpassning. I de flesta, både utbyggda och outbyggda, vattendrag förvaltas fisket 

av fiskevårdsområden eller samfällighetsföreningar, som består av fiskerättsägare. 

Fiskerätten är, liksom skog och jord, ett produktionsmedel på fastigheterna och en resurs för 

ägarna. Fiskerättsägarna är dessutom sakägare i förhållande till de ingrepp som vattenkraften 

medför. I det kommande arbetet med miljöanpassning och åtgärder är det viktigt att 

sakägarna till fisket och fiskerätten får en framträdande roll och att deras intressen blir 

mycket väl tillgodosedda.  

 

I sammanhanget är det därför ytterst anmärkningsvärt att Sveriges Fiskevattenägareförbund, 

som representant för sakägarna, inte var inbjudet till det samrådsmöte som 

Vattenmyndigheterna höll med Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen med flera allmänna 

intresseorganisationer. 
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