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  REMISSYTTRANDE 

2019-06-25 

 

Ert datum 2019-05-06 

Ert dnr 99-2019          

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till nationell plan för omprövning 

av vattenkraft med tillhörande strategisk miljökonsekvensbeskrivning och lämnar följande 

sammanfattande synpunkter. 

 

Allmänt 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund organiserar landets enskilda fiskerättsägare. Vi vill betona 

att vattenkraftsutbyggnad med tillhörande regleringar är de miljöingrepp som medför störst 

negativ påverkan på vattensystemens fysiska miljö, ekosystem och fiskresurser. Till följd av 

vattenkraften har fiskevattnets värde och potential som produktionsmedel försämrats på ett 

mycket stort antal fastigheter under årens lopp.     
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar därför att alla vattenverksamheter med koppling 

till produktion av vattenkraftsel ska förses med moderna miljövillkor. Den nationella planen 

är nödvändig för att strukturera upp arbetet med miljöprövningen.   

 

Tidsplanen 

 

Vi konstaterar att miljöprövning av vattenkraften är brådskande i samtliga berörda 

avrinningsområden men är medvetna om att alla dessa miljöprövningar inte kan göras 

samtidigt. Utifrån detta perspektiv har vi därför inte några direkta invändningar mot den 

föreslagna tidsplanen. Vi anser emellertid att prioriteringen av ålen, som akut hotad art, får 

dåligt genomslag i den lagda tidsplanen. Flera avrinningsområden med historiskt mycket 

riklig ålförekomst kommer sent in i processen. Vår uppfattning är att anordningar som 

säkerställer en problemfri upp- och nervandring för ålen är så angelägna att de, oavsett 

turordning i tidsplanen, omgående bör omfattas av separata generella åtgärder.     

 

Regionala samverkansprocesser 

 

Själva prövningshanteringen i respektive avrinningsområde ska enligt den nationella planen 

mejslas fram genom regionala samverkansprocesser. Dessa processer kommer förstås att bli 

oerhört viktiga. Planen ger emellertid mycket ringa information om hur dessa 

samverkansprocesser ska gå till, vilka intressenter som ska involveras och vem som ska 
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samordna och leda detta arbete. Vi upplever detta som en stor brist och anser att planen bör 

kompletteras med ett preciserat förslag till strukturerat upplägg och utformning av den 

regionala samverkansprocessen.  

 

Åtgärder för andra vattenverksamheter 

 

I planen nämns att denna även ska främja möjligheten att vidta åtgärder inom ramen för andra 

vattenverksamheter i samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde. Enligt 

planen kan det exempelvis röra sig om andra typer av verksamheter där länsstyrelsen behöver 

vidta tillsynsåtgärder eller initiera omprövningar parallellt med kommande prövningar enligt 

den nationella planen.  

 

Vi tolkar detta som en möjlighet att miljöanpassa alla övriga dammar, d.v.s. dammar utan 

produktion av vattenkraftsel, och vilka primärt inte omfattas av den nationella planen. Vi 

tycker det är otydligt hur planen i sin nuvarande form kan främja miljöanpassade åtgärder i 

dessa ”övriga dammar” och anser att detta måste utvecklas  

 

Det är synnerligen viktigt att det finns en strategi för hur miljöanpassningen av alla övriga 

dammar som inte direkt ingår i den nationella planen och vilka inte inryms i miljöfondens 

ansvar ska hanteras och finansieras. Här är det också rimligt att staten tar ett finansiellt ansvar 

och skjuter till medel i motsvarande grad. 

 

Behov av resursförstärkning 

 

Det kan konstateras att det nu krävs en kraftfull mobilisering och kraftigt förstärkta statliga 

resurser i alla led för handläggningen av alla kommande omprövningar med tillhörande 

juridiska processer. Behovet av en sådan resursförstärkning och mobilisering behandlas inte i 

förslaget till den nationella planen. Rimligtvis bör planen påtala och skicka tydliga signaler 

om detta resursbehov som en avgörande faktor för att säkerställa att tidsplanen verkligen håller 

och leder till processer som genererar konkreta åtgärder. 

 

Det ökade behovet inkluderar även länsstyrelsens resurser för tillsyn som måste förstärkas 

parallellt som verksamhetsutövarnas egenkontroll skärps till. Det blir här extra viktigt att följa 

upp att alla åtgärder inom miljöanpassningen verkligen leder till efterfrågat resultat.   

 
 

 

Med vänlig hälsning    
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