
Älvräddarnas Samorganisation 

• Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 
27 experter i Vattenverksamhetsutredningen 

• Stopp för ny vattenkraft 
• Restaurera de vatten som är 

vattenkraftsskadade 
• 1974, nätverk, 1984 samorganisation 
• ÄlvS deltagit i samtliga statliga utredningar 

om vattenkraft sedan 1970-talet 
 

Älvräddarna 



Älvräddarnas Samorganisation 

 
• Fler än 2 100 vattenkraftverk 
• Till det över 3000 dammar, många utan 

tillstånd 
•  

Max 3 % har fungerande 
fiskvandringsvägar 

•  
Beror på föråldrad lagstiftning, 1918 års 
vattenlag 

•  
1918: 

• Dödsstraff och kvinnor hade inte rösträtt, 
husbönder hade rätt att prygla sina pigor 
och drängar! 

 
 
 
 
 
 

Hur ser det ut idag? 
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Konsekvenser vattenkraft 
• Vandringshinder 
• Död och skadad fisk  
   nedströms vandring 
• Torrfåror 
• Döda strandzoner 
• Påverkar intilliggande ekosystem 
• Påverkar grundvatten 
• Minskad kiseltillförsel Östersjön, ger 50 % 
av algblomningarna (Humboldt, Sthlm Uni.) 

 

Vetenskapen 
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Global ekosystemkris 

• Uppstår på samma sätt som klimatkrisen: tiotusentals 
degraderingar och utrotningar av ekosystem och arter ger den 
globala ekosystemkrisen. 
 

• Sötvattenekosystem de mest degraderade i världen. 
 

• Främst beroende på dammar för bevattning och vattenkraft. 
 

• Dunstning från jordens dammar ”kostar” lika mycket sötvatten 
som den globala jordbruksproduktionen. (The blue water 
footprint of electricity from hydropower, M. M. Mekonnen and A. Y. 
Hoekstra, 2012) 
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Vilka är viktiga och vilka bör avvecklas? 
 

 

 

 

 

  • Ca 1 700 småskaliga används inte för reglering! 

• De 1030 minsta 0,5 % av vatttenkraftsproduktionen 

• Jämförelsen mellan nyttan av småskalig vattenkraft och skadan på 

  biologisk mångfald (och ekosystemtjänsten sportfiske och 

sportfisketurism) faller alltid ut till nackdel för småskalig vattenkraft 

• Biologisk mångfald, friska ekosystem, god miljö: Allmänintresse 

• Småskalig vattenkraft: Ett miljöpåverkande särintresse, ibland 

viktigt kulturminne… 
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Nationella strategin 

• Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten 

 

• Begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk 

på nationell nivå. 

 

• Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i 

anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.  

 

• En betydande del av projektet handlade därför om ta fram metoder för att 

värdera naturvärdena respektive energisystemvärdena i olika 

avrinningsområden i Sverige, och avvägning mellan dessa värden.  
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Nationella strategin - problem 

• Balansen mellan energinytta och miljöåtgärder är snedvriden till förmån för 

kraftintressena: 

 Samtliga huvudavrinningsområden indelade i 6 klasser. 

 I klass 1 och 2 (Lilla Lule älv i 1) ska inga åtgärder genomföras som 

 påverkar produktion. 

 Fortfarande i klass 5 (med höga naturvärden) ska inga 

 produktionshämmande åtgärder göras i de ”viktiga” kraftverken. 

 

• I klass 1 och 2 talas om ökad reglering i framtiden, detta i strid med 

förhandsavgörandet från EU-domstolen 1 juli 2015. 

 

• Ingen av de fem Vattenmyndigheterna har varit med i beslutet, inte heller 

Kammarkollegiet eller länsstyrelser. 

 

• Ingen remissrunda, framtaget av två tjänstemän. 

 

• Taket 1,5 TWh helt utan tekniskt underlag, ”politisk siffra”. 

Ökad produktion pga. ökad nederbörd och/eller effektiviseringar utanför. 
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Nationella strategin - problem 

• NS tar ingen hänsyn till regional eller lokal utveckling i de stora älvarna. 

 

• Älvarna i klass 1 och 2 ska helt förbehållas kraftintressena. 

 

• Ger inga incitament för FoU kring energilagring och alternativa 

reglerresurser. 

 

• Sveriges ambitioner med Vattendirektivet ”minsta möjliga påverkan på andra 

intressen”. 

 

• Dags att börja föra argumentation bortom Vattendirektivet där… 

 

• Regional och lokal utveckling kring t.ex. sportfisketurism lyfts fram. 

 

• De stora älvarna kan inte längre enbart ”tillhöra” kraftintressena. 
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Rikedomar i rinnande vatten 

Rapporten av Mats Jonsson på uppdrag av 

organisationerna WWF, Sportfiskarna, 

Älvräddarna och Naturskyddsföreningen 

och med finansiellt stöd från Havs- och 

vattenmyndigheten.  

 

 

http://www.alvraddarna.se/aktuellt/rikedomar

-i-rinnande-vatten/ 
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Rikedomar i rinnande vatten 

• Rimlig miljöanpassning av svensk vattenkraft med ambitionen att nå målen i 

Vattendirektivet: Investeringar på minst 900 miljoner sek per år i 

åtgärderunder minst 20 års tid. 

• Ca 1,4 öre per producerad kWh.  

• Genererar motsvarande belopp intäkter hos projekterare, konsulter, 

byggbolag mm.  

• Minst 560 årsverken årligen under perioden. Totalt > 11 100 arbetstillfällen 

under genomförandetiden, framförallt i mer glesbefolkade delar av landet.  
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Rikedomar i rinnande vatten 

• I 33 utpekade prioriterade vattendrag och älvsträckor görs bedömningen att 

intäkterna från lokala användare och besökare, efter att tillräckliga 

miljöanpassande åtgärder genomförts, kan uppgå till ca 1,6 miljarder sek per 

år.  

• Totalt beräknas alla exploaterade vattendrag, kunna generera intäkter på 

drygt 11 miljarder sek per år, vilket motsvarar minst 6900 arbetstillfällen 

årligen, framförallt längs älvdalarna.  
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Exempel Emån 
 • Rivs de fem nedersta kraftverken av totalt 22 finns potential för… 

 

• Cirka 100 miljoner SEK/år i turisminkomster 

 

• Guider, boende, restauranger, tillbehör, mat, drivmedel mm. 

 

• Nyckeltal industri: 1 sysselsatt/omsatt miljon 

 

• Nyckeltal turism: 2,8 sysselsatta/omsatt miljon 

 

• 100 miljoner inom turism = 280 sysselsatta 

 

• En faktor 10 större potential 

 

• Går inte att uppnå med enbart fiskvägar pga dålig funktion 

  

• 7 kraftverk i rad, 70 % effektivitet = 165 av 2000 fiskar 
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