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Vägledning för kraftigt modifierade vatten samt vägledning för kraftigt 

modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslagen till vägledningsdokument och 

önskar lämna följande synpunkter. 

 

Sammanfattning   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att vägledningsmaterialen tillsammans med 

den nationella strategin för hållbar vattenkraft sannolikt kan komma att behöva revideras då 

de politiska ställningstagandena av förslagen i den nyligen presenterade vatten-

verksamhetsutredningen väl ligger för handen. 

 

Generellt tycker vi att det är bra att uttolkning och tillämpning av kriterier för urval av 

kraftigt modifierade vatten struktureras upp i centrala vägledningsdokument. Detta ökar 

förutsättningarna för att bestämmelserna tillämpas likvärdigt i hela landet. Vi upplever 

emellertid, i många stycken, vägledningsdokumenten som väldigt teoretiska. Efterhand som 

praktiska erfarenheter inhämtas bör vägledningsdokumenten kompletteras med 

verklighetsanknutna konkreta exempel på avvägningar och bedömningar i ett antal lämpliga 

nyckelfall. Konkreta fall ur verkligheten underlättar bedömningsarbetet för handläggare, 

samt ökar förståelsen hos verksamhetsutövare och inte minst bland de människor som lokalt 

påverkas av en verksamhet.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund ser emellertid en stor risk i att vägledningsmaterialen i 

samverkan med den nationella strategin i allt för stor utsträckning fasar in den storskaliga 

vattenkraften i KMV med följd att åtgärdsarbetet till stor del uteblir i kraftigt utbyggda 

avrinningsområden. Detta vore ett stort bakslag för vattenförvaltningsarbetet i stort och för 

möjligheterna till utveckling av framtidsnäringar i form av landsbygds- och fisketurism i de 

många glesbygder som fått sina naturvärden och sin utvecklingspotential starkt beskuren 

eller spolierad av vattenkraftsutbyggnad.       
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Vägledning för kraftigt modifierade vatten  

 

Allmänt 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att vägledningen, åtminstone i nuvarande 

skick, framförallt är ett dokument för handläggande myndigheter. Vi upplever också 

dokumentetet som väldigt teoretiskt där verklighetsanknuten tillämpning och konkreta 

exempel saknas. Efterhand som praktiska erfarenheter inhämtas bör vägledningsdokumenten 

kompletteras med verklighetsanknutna konkreta exempel på avvägningar och bedömningar i 

ett antal lämpliga nyckelfall (nuvarande bilaga 1). Konkreta fall ur verkligheten underlättar 

bedömningsarbetet för handläggare samt ökar förståelsen hos verksamhetsutövare och inte 

minst bland de människor som lokalt påverkas av en verksamhet.  

 

Detaljsynpunkter 

 

Preliminär identifiering (sidan 13) 

 

Sidohänvisningen till platsen för tabell 1 är felaktig. Torde vara sidan 17. 

 

Bedömning av åtgärder för att förbättra den fysiska karaktären.. (sidan 14 och 18) 

 

Formuleringen om dessa krav är uppfyllda kan vattenförekomsten anges som kraftigt 

modifierad. Formuleringen upplevs som felaktig i sammanhanget och bör ändra till utifrån 

dessa bedömningsgrunder kan vattenförekomsten komma att anges som kraftigt modifierad. 

Om formuleringen trots allt skulle vara korrekt är den uppenbarligen mycket otydlig och 

svår att förstå.  

 

Åtgärderna och betydande negativ påverkan på vattenanvändningen eller miljön (sidan 20) 

 

I rutan ges exempel på olika skalor där nytta med vattenanvändningen uppstår och där 

påverkan sker. Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att man ska tänka ett steg ytterligare 

och väga in påverkan på möjligheterna till landsbygdsutveckling och etablering av 

framtidsnäringar såsom landsbygds- och fisketurism i utbyggda vattendrag och reglerade 

sjöar. Vi upplever det som en mycket stor brist att den påverkan som vattenkraften har för 

markägare och i synnerhet fiskerättsägare samt förutsättningarna för glesbygdsutveckling i 

stort, inte berörs i varken strategier, vägledningsmaterial eller i dialogen kring vattenkraften 

och miljön.   

 

Definitioner och begrepp (sidan 31) 

 

Begreppet konnektivitet bör läggas till i ordlistan. 

 

Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft  

 

Allmänt 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att vägledningen tillsammans med den 

nationella strategin för hållbar vattenkraft ligger steget före de politiska processerna rörande 

vattenkraftens framtida villkor. Dessa dokument kommer därför sannolikt att behöva 
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revideras utifrån de konkreta resultaten av förslagen i den nyligen presenterade 

vattenverksamhetsutredningen. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund ser en stor risk i att vägledningsmaterialen i samverkan 

med den nationella strategin i allt för stor utsträckning fasar in den storskaliga vattenkraften i 

KMV med följd att åtgärdsarbetet till stor del uteblir i kraftigt utbyggda avrinningsområden. 

Detta vore ett stort bakslag för vattenförvaltningsarbetet i stort och för möjligheterna till 

utveckling av framtidsnäringar i form av landsbygds- och fisketurism i de många glesbygder 

som fått sina naturvärden och sin utvecklingspotential starkt beskuren eller spolierad av 

vattenkraftsutbyggnad.       

 

Detaljsynpunkter 

 

Vattenkraftens påverkanstryck (sidan 8) 

 

Under punkt 1 anser vi att lydelsen ska vara följande: dämning och reglering av vatten i 

sjöar och vattendrag. 

 

Vattenförekomsten väsentligt förändrad i karaktär på grund av vattenkraft (sidan 12) 

 

Långa torrläggningssträckor anges som ett relevant exempel för bedömningen att en 

vattenförekomst har väsentligt förändrad konnektivitet och i förlängningen klassas som 

KMV. Utpekandet är tveksamt då det finns exempel på torrläggningssträckor som genom 

framtida vattentillförsel, och i samspel med på sträckan intakta tillflöden, kan komma att bli 

livskraftiga miljöer för strömlevande fisk och andra vattenorganismer. Dessutom kan sådana 

åtgärder återskapa förutsättningar för näringsverksamhet inom landsbygds- och fisketurism i 

utarmade glesbygder samt inte minst livskvalitet hos den bofasta befolkningen i dessa 

bygder.    

 

Figur 1 (sidan 20) 

 

Figuren på sidan bör förstoras upp och dess innehåll göras tydligare. 

 

 

Med vänlig hälsning 
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