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SUMMARY 

Sweden’s highly developed hydropower contributes greatly to the coun-
try’s high level of renewable energy. Today Sweden already reaches the 
goal of 50 % renewable energy due to year 2020, set from the Renewable 
Energy Directive (2009/28/EC). This is in line with the Swedish Envi-
ronmental Quality Objective Reduced Climate Impact. The barrier ef-
fects and altered water flows that the hydropower is causing has however 
a major negative environmental impact on the rivers. The main objective 
of EU’s Water Framework Directive (2000/60/EC) is that all water bod-
ies should obtain good ecological and chemical status, which also is rep-
resented by the Environmental Quality Objective Flourishing Lakes and 
Streams. The ability to achieve this objective ought to be made more dif-
ficult by water regulation, which would make this a conflict between the 
two national environmental objectives. The purpose of this graduate 
work is to analyze the environmental impact of hydropower on rivers, 
and its effect on the river’s ability to reach the environmental objectives. 
The underlying purposes are to compare regulated and unregulated rivers 
in northern Sweden in terms of how they differ in their ecological and 
chemical status, and to examine how much of the water bodies in direct 
connection to hydroelectric power stations in these rivers that achieve 
the Environmental quality standards.  

This report analyzes the Torne River, Kalix River, Lule River, Pite River, 
Skellefte River, Vindel River, Ume River and Ångerman River. These 
rivers are found in northern Sweden and are some of the largest in Swe-
den. The Torne, Kalix, Pite and Vindel Rivers are unregulated and classi-
fied as national rivers while the other is heavily regulated. Data from 
VISS is background material for this study, and consists of the water 
management’s status classification. The data has been processed and 
made comparable in ArcGIS and Excel and thereby two comparison in-
dex has been generated. One index shows the percentage of the length 
of rivers that meet the Environmental quality standards, and the other 
index shows the average ecological status of the rivers. A literature study 
has been made to provide relevant background information on the sub-
ject. 

A classification of all Swedish lakes, and streams ecological and chemical 
status has been made. Several parameters has been classified, which then 
according to criteria leads to a classification of High, Good, Moderate, 
Poor or Bad ecological status and a chemical status that is classified as 
Good or Failing to Achieve Good. The regulated water bodies are classi-
fied as heavily modified and then get other criteria, with the objective of 
achieving an equivalent good ecological potential.  

Environmental impacts of hydropower can be divided into factors of 
primary, secondary and tertiary level, where the most fundamental influ-
ences, such as barrier effects, decreased continuity and flow regime, can 
be found at primary level. At secondary and tertiary level effects on 
morphology and fauna occurs, for example.  

The result shows that the regulated rivers generally have a lower percent-
age of the river that meets the Environmental quality standards than un-
regulated rivers, but regarding chemical status no difference is shown. 
Differences can also be seen in the average ecological status. From the 
results the conclusion can be drawn that hydropower causes negative en-
vironmental impact on rivers, and that the regulated rivers currently 
doesn’t meet the Environmental quality standards to the same extent. 
However, it can’t be ensured that hydropower in the longer term will 
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cause difficulties in achieving the Environmental quality standards as 
these, depending on a question of interpretation, might be achieved rela-
tively easy in heavily modified water bodies. This could mean that the 
status classification loses its primary purpose. 
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SAMMANFATTNING  

Sveriges väl utbyggda vattenkraft bidrar starkt till landets höga andel för-
nybar energi. Redan idag når Sverige målet om 50 % förnybar energi som 
var till år 2020, satt utifrån förnybarhetsdirektivet (2009/28/EC).  Detta 
är i linje med Sveriges miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan. De 
barriäreffekter och förändrade vattenflöden som vattenkraften medför 
har dock stor negativ miljöpåverkan på älvarna. EU:s vattendirektiv 
(2000/60/EC) har som mål att samtliga vattenförekomster ska ha god 
ekologisk och kemisk status, vilket även representeras av miljökvalitets-
målet levande sjöar och vattendrag. Möjligheten att uppnå målet kring 
sjöar och vattendrag är något som bör försvåras av vattenregleringen, 
vilket skulle göra detta till en konflikt mellan de två nationella miljömå-
len. Syftet med detta kandidatarbete är att analysera vattenkraftens miljö-
påverkan på älvar, och dess påverkan på älvars möjlighet att uppnå mil-
jömålen. Detta med de underliggande syftena att jämföra reglerade och 
oreglerade älvar i norra Sverige med avseende på hur de skiljer sig i eko-
logisk och kemisk status, samt att undersöka hur stor del av vattenföre-
komsterna i direkt anslutning till vattenkraftverk i dessa älvar som 
uppnår miljökvalitetsnormerna.  

I rapporten analyseras Torneälven, Kalixälven, Luleälven, Piteälven, Skel-
lefteälven, Vindelälven, Umeälven och Ångermanälven. Dessa älvar finns 
i norra Sverige och är några av de största i Sverige. Torne-, Kalix-, Pite- 
och Vindelälven är oreglerade och klassade som nationalälvar medan de 
övriga är kraftigt reglerade. Data från VISS står som underlag för stu-
dien, och består av vattenförvaltningens statusklassning. Datan har be-
handlats och gjorts jämförbar i ArcGIS samt Excel och därigenom har 
två jämförelseindex genererats. Ett index visar hur stor andel av älvarnas 
längd som klarar miljökvalitetsnormerna, samt ett annat index som visar 
vilken genomsnittlig ekologisk status älvarna har. En litteraturstudie har 
gjorts för att ge relevant bakgrund i området.  

En klassning av samtliga Sveriges sjöar och vattendrags ekologiska samt 
kemiska status har utförts. Där har ett flertal parametrar klassats, som 
sedan enligt bedömningsgrunder leder till en klassning av hög, god, mått-
lig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status och en kemisk status 
som klassas till god eller uppnår ej god. Målet är att samtliga vattenföre-
komster ska uppnå god ekologisk status och åtgärder krävs ifall miljökva-
litetsnormerna inte uppnås. De vattenförekomster som är reglerade klas-
sas som kraftigt modifierade och får då andra bedömningsgrunder, med 
mål att uppnå en motsvarande god ekologisk potential.  

Miljöpåverkan från vattenkraft kan delas in i faktorer på primär, sekun-
där samt tertiär nivå, där den mest grundläggande påverkan, såsom bar-
riäreffekter, minskad kontinuitet samt flödesregim, återfinns på primär 
nivå. På sekundär och tertiär nivå sker effekter på exempelvis morfologi 
och fauna.  

I resultatet visas att de reglerade älvarna generellt har en lägre andel av 
älven som uppnår miljökvalitetsnormerna än de oreglerade älvarna, men 
angående kemisk status kan skillnad inte visas. Skillnad kan även ses i 
genomsnittlig ekologisk status. Från resultaten kan således slutsatsen dras 
att vattenkraft medför en negativ miljöpåverkan på älvar, och att den i 
nuläget gör att reglerade älvar inte i lika stor utsträckning uppnår miljö-
kvalitetsnormerna. Det kan dock inte säkerställas att vattenkraft på 
längre sikt medför svårigheter att uppnå miljökvalitetsnormerna då dessa 
beroende på en tolkningsfråga eventuellt kan uppnås relativt enkelt i vat-
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tenförekomster kraftigt modifierade av vattenkraft. Detta skulle kunna 
medföra att statusklassningen tappar sitt huvudsakliga syfte. 
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ABSTRACT 

EU och Sverige har satt mål kring att öka användningen av förnybara 
energislag samt mål om att uppnå god kvalitet i sjöar och vattendrag. 
Vattenkraften är avgörande för att uppnå målet om förnybar energi, men 
det finns frågor kring vilken effekt vattenkraften kan få för älvars möj-
lighet att uppnå målet om god vattenmiljö. Denna studie syftar till att 
undersöka vilken miljöpåverkan vattenkraft har på älvar, och utvärdera i 
vilken utsträckning åtta olika älvar i norra Sverige uppnår vattenmiljömå-
let. Studien bygger på data från den senaste klassningen av Sveriges vat-
tenförekomsters ekologiska och kemiska status, vilken tagits fram av vat-
tenmyndigheterna i Sverige och är direkt kopplad till de nationella 
vattenmiljömålen. Analysen genomförs genom att jämföra statusen i fyra 
reglerade respektive fyra oreglerade älvar i norra Sverige, och därigenom 
dra slutsatser om potentiell påverkan från vattenkraft. Resultatet tyder på 
att vattenkraft verkligen medför negativ påverkan på älvar, och i nuläget 
försvårar möjligheterna att uppnå vattenmiljömålen, då en tydlig skillnad 
uppvisas mellan reglerade och oreglerade älvar i hur stor del av älven 
som uppnår miljökvalitetsnormerna. Dock är det osäkert ifall det kom-
mer göras så även i framtiden då definitionen av god ekologisk potential 
ger utrymme för tolkning, vilket skulle medföra att statusklassningen 
tappar sitt huvudsakliga syfte. 

Nyckelord: vattenkraft, miljöpåverkan, ekologisk status, ekologisk pot-
ential, miljökvalitetsmål. 

1. INTRODUKTION 

Sverige är ett land med hög andel förnybar energi, tack vare sin väl ut-
byggda vattenkraft. Den höga andelen förnybar energi ligger i linje med 
EU-direktivet från 2009 (2009/28/EC) om främjande av energianvänd-
ning som kommer från förnybara energikällor.  Det finns även ett vat-
tendirektiv från år 2000 (2000/60/EC) som bland annat har som mål att 
samtliga svenska vatten ska uppnå god ekologisk status år 2015, vilket 
dessa vattenregleringar antas motverka. Sveriges riksdag har även beslu-
tat om sexton miljökvalitetsmål som ska uppnås, där levande sjöar och 
vattendrag samt begränsad klimatpåverkan ingår. Målet om levande sjöar 
och vattendrag säger att alla sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras 
(Naturvårdsverket, 2014a), medan målet om begränsad klimatpåverkan 
säger att Sveriges utsläpp av växthusgaser måste minska 
(Naturvårdsverket, 2014b). Dessa mål bör till viss del stå i konflikt med 
varandra då vattenkraften står för c:a 45 % av Sveriges elproduktion 
(Energimyndigheten, 2013), och är en starkt bidragande orsak till att Sve-
rige redan idag når målet att uppnå 50 % förnybar energi senast år 2020 
(Näringsdepartementet, 2013), men också orsakar stor miljöpåverkan på 
de akvatiska ekosystemen. Vattenregleringen medför först och främst att 
man frångår vattnets naturliga flöde och därmed i grunden förändrar 
ekosystem och habitat i älven. Vattendammarna utgör även en barriär i 
älven, vilket minskar kontinuiteten och förhindrar fisk att vandra upp-
ströms samt utgör med turbinerna en dödlig passage vid vandring ned-
ströms (Näslund, et al., 2013). Därför finns det nu ett delbetänkande från 
vattenverksamhetsutredningen kring att ompröva all vattenkraft som fick 
tillstånd innan 1999, i enlighet med de miljölagar som tillkommit sedan 
dess. Som ett led i vattendirektivet har en stor del av Sveriges sjöar och 
vattendrags ekologiska och kemiska status klassats utifrån en rad olika 
parametrar, med målet att samtliga vattenförekomster ska nå god ekolo-
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gisk status eller potential. Då klassificeringen ska återspegla vattenföre-
komsters miljömässiga tillstånd, kan detta underlag ge möjlighet att kvan-
tifiera om samt i vilken utsträckning vattenkraften påverkar älvarnas eko-
logiska och kemiska status, samt dess reella miljöpåverkan. 
Statusbedömningen ligger till grund för eventuella åtgärdsprogram för att 
nå miljökvalitetsnormerna. Data från denna statusklassning bearbetas i 
detta kandidatarbete för att undersöka vattenkraftens påverkan på älvar-
nas ekologi.  

2. SYFTE OCH MÅLFORMULERING  

Syftet med detta projekt är att analysera vattenkraftens miljöpåverkan på 
älvar, och dess påverkan på älvars möjlighet att uppnå miljökvalitets-
normerna, med de underliggande syftena: 

 Jämföra reglerade och oreglerade älvar i norra Sverige med avse-
ende på hur de skiljer sig i ekologisk och kemisk status.  

 Undersöka hur stor del av vattenförekomsterna i direkt anslutning 
till vattenkraftverk i dessa älvar som uppnår miljökvalitetsnormerna.  

3. FÖRKORTNINGAR  

ESI – Ekologisk status-index 
KSI – Kemisk status-index 
GES – Genomsnittlig ekologisk status 
ES – Ekologisk status 
EP – Ekologisk potential 
MKN – Miljökvalitetsnorm 

4. MATERIAL OCH METODER 

4.1. Studieområde 
De älvar som analyseras och jämförs i denna rapport är: 

 Torneälven 

 Kalixälven 

 Luleälven 

 Piteälven 

 Skellefteälven 

 Vindelälven 

 Umeälven 

 Ångermanälven 

Dessa är några av de största älvarna i Sverige. De återfinns i norra Sve-
rige och rinner genom landet österut, genom Lappland, Norrbotten, 
Västerbotten och Ångermanland och har sina utlopp i Östersjön (figur 
1). Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven är skyddade från 
vattenkraftsutbyggnad då de är klassade som nationalälvar 
(Vattenmyndigheterna, 2014a), och således är de inte reglerade. Luleäl-
ven, Umeälven Skellefteälven och Ångermanälven däremot regleras av 
några av de största kraftstationerna i Sverige (Svensk energi, 2012), och 
står för en stor del av Sveriges energiproduktion från vattenkraft (Svensk 
energi, 2011). 

4.2. Data 
Underlaget till detta kandidatarbete består av den senaste statusklass-
ningen som gjorts av vattenförvaltningen på Sveriges vattenförekomster. 
Den är preliminär för den andra arbetscykeln, men utgör ett bättre un-
derlag än den fastställda statusklassningen från 2009 (Kling, 2014). Till-
gång till dessa data gavs av Vatteninformationssystem Sverige. De till-
handahöll ett utdrag av alla sjöar och vattendrags ekologiska status i en fil  
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Figur 1, karta över studieområde. 
 
anpassad för GIS-program (VISS, 2014a), sedan hämtades data kring alla 
älvars status genom att exportera en statusbedömningssammanställning 
kring varje älvs sjöar respektive vattendrag från VISS hemsida (VISS, 
2014b). Endast de vattenförekomster som är klassade som vattendrag el-
ler sjöar är inkluderade i underlaget.  Från Svenskt Vattenarkiv har kart-
data kring Sveriges vattendrag (SVAR, 2012a) samt vattendammar 
(SVAR, 2012b) hämtats. Vid visualisering av data har även en sverige-
karta använts från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2014).  

4.3. Metod 

 Litteratustudie 4.3.1.

En litteraturstudie utförs för att ge relevant bakgrund i området. Den 
krävs för att kunna besvara de frågeställningar som ställs och diskutera 
resultat och metoder. Litteraturstudien innefattar vattendirektivet samt 
förnybarhetsdirektivet för att förtydliga problembilden, en genomgång av 
statusklassningen och en sammanställning av vattenkraftens ekologiska 
påverkan på de akvatiska ekosystemen.  
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Figur 2, visualisering av metod för att approximera sjöar till linjer. 
 

 Rusmlig analys 4.3.2.

Datamaterialet behandlas till stor del i ArcGIS samt Excel. För att kunna 
jämföra älvarnas ekologiska samt kemiska status med ett för älven enhet-
ligt index krävs att älvarnas sjöar och vattendrag har samma geometriska 
form, så att de går att jämföra sinsemellan. Då det ej finns någon data 
kring vattendragens ytarea så approximeras istället sjöarna till linjer, 
samma form som vattendragen (figur 2). I datamaterialet från SVAR var 
hela älvarna representerade som linjer och för att approximationen av 
sjöarna skulle bli så likvärdig som möjligt så följdes den linjedragningen 
vid sjöarna. En av vattenförekomsterna saknade statusklassning, denna 
bortses ifrån vid beräkning av index. 

För att kunna jämföra älvarna utifrån miljömålen har två stycken index 
tagits fram. Indexen för ekologisk samt kemisk status för respektive älv 
erhålls genom att man summerar längden på de vattenförekomster som

Tabell 1, gradering av statusklass vid GES. 

  
Hög 
ekologisk 
status 

God 
ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk 
status 

Otillfreds-
ställande 
ekologisk 
status 

Dålig 
ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk 
potential 

Värde 5 4 3 2 1 3 
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miljökvalitetsnormen samt sedan dividerar summan med älvens totala 
längd. KSI utgår från klassningen inklusive kvicksilver då det finns en 
osäkerhet i klassningen exklusive kvicksilver, att de kan få klassningen 
god när data saknas.  

För att få en uppfattning kring älvarnas generella tillstånd med något 
större nyansering har även ett jämförelsetal gällande genomsnittlig eko-
logisk status tagits fram för varje älv – GES. Detta tal erhålls genom att 
varje statusklass får en gradering (tabell 1). Därefter summeras produk-
ten av vattenförekomstens dellängd och värdet för statusklassningen, 
som sedan delas med älvens totala längd. 

 

5. RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE  

5.1. Förnybarhetsdirektivet 
År 2009 kom ett nytt EU-direktiv angående främjande av energi från 
förnyelsebara energikällor, 2009/28/EC, det så kallade förnybarhetsdi-
rektivet. Målet för hela EU-regionen är att öka andelen förnybar energi 
till 20 % år 2020 (Europeiska Unionen, 2009), medan Sverige har ett 
bindande mål på 49 % förnybar energi till samma år (Statens offentliga 
utredningar, 2013). Utifrån förnybarhetsdirektivet har Sverige satt upp 
två nationella mål kring förnybar energi: 

 Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 
totala användningen. 

 Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 ska vara minst 
10 procent (Näringsdepartementet, 2014). 

Med förnybar energi avses enligt direktivet följande energislag: vinde-
nergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hyd-
rotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vattenkraft, biomassa, depo-
nigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas (Statens offentliga 
utredningar, 2013).  I ett pressmeddelande (Näringsdepartementet, 2013) 
meddelade Näringsdepartementet att Sverige redan år 2013 har uppnått 
bägge förnybarhetsmålen. I dagsläget står vattenkraften för c:a 45 % av 
Sveriges elproduktion, vilket gör den till den största förnybara energikäl-
lan. Den är även av stor betydelse som reglerkraft till de övriga energisla-
gen (Energimyndigheten, 2013). 

5.2. Vattendirektivet 
Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten (2000/60/EC) är en ge-
mensam ram för EU:s vattenpolitik. Direktivet införlivades år 2000 med 
syfte att skapa en likriktad förvaltning av Europas vattenförekomster 
(Europeiska Unionen, 2000). Målet är att alla vatten ska ha god ekologisk 
samt kemisk status år 2015. Vattenförekomster som inte uppnår målet 
ska åtgärdas och åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas fram. 
För att kunna uppnå detta ändamål har kvalitetskrav som beskriver den 
önskvärda kvaliteten utformats. Vattenförvaltningen arbetar i sexårscyk-
ler och är uppdelade i vattendistrikt utifrån nationella avrinningsområ-
den. Det är sedan upp till varje medlemsland att besluta kring de lagar 
och regler som behövs för att genomföra direktivets bestämmelser 
(Naturvårdsverket, 2008).  

5.3. Statusklassningen i Sverige 
Sverige har delats upp i fem stycken vattendistrikt; Bottenvikens, Bot-
tenhavets, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavets vatten-
distrikt. I varje vattendistrikt har en länsstyrelse utsetts till vattenmyndig-
het, vilka ansvarar för vattenförvaltningen inom området.  
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Figur 3, statusklasser (Naturvårdsverket, 2008). 
 
Statusklassningen görs i cykler. Den första cykeln pågick 2004 till 2009 
och nu är man inne i den andra arbetscykeln, från år 2010 och framåt. 
Alla sjöar och vattendrag blev klassade under den första cykeln och målet 
är att de vattenförekomster som redan innehar hög eller god ekologisk 
status eller motsvarande potential ska behålla sin klassning, vilket blir de-
ras fastställda miljökvalitetsnorm. Detta kallas för krav på icke-
försämring. De som är klassade som måttlig, otillfredsställande eller dålig 
får god status eller potential som miljökvalitetsnorm (Naturvårdsverket, 
2008). 

5.4. Ekologisk status  
Bedömning av miljökvaliteten i Sveriges naturliga vattenförekomster sker 
enligt en klassning av ekologisk status. Denna statusklassning ska utgå 
från bedömning av olika kvalitetsfaktorer. Klassningen är uppdelad i fem 
statusklasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig (figur 3) 
(Naturvårdsverket, 2008).  

5.5. Tillvägagångssätt 
De kvalitetsfaktorer som bedöms vid statusklassningen skiljer sig något 
gällande sjöar respektive vattendrag (figur 4 & 5). Som framgår av figu-
rerna kan de analyserade kvalitetsfaktorerna grupperas i biologiska fak-
torer, fysikalisk-kemiska faktorer samt hydromorfologiska faktorer 
(Naturvårdsverket, 2008).  

Figur 4, kvalitets-
faktorer för vatten-     
drag (Naturvårds-  
verket, 2008). 
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Figur 5, kvalitets- 
faktorer för sjöar 
(Naturvårdsverket,  
2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att statusklassa respektive parameter används en ekologisk kvalitets-
kvot (EK). EK är ett värde som varierar mellan noll och ett, där värdet 
representerar parameterns status eller potential. Ifall det mätbara värdet 
ökar med bättre vattenkvalitet definieras EK som kvoten mellan Obser-
verat värde och Referensvärde, men ifall parametervärdet minskar med 
förbättrad vattenkvalitet så inverteras EK. Detta gör att ett värde nära 
noll alltid representerar en dålig status medan värden nära ett i sin tur re-
presenterar hög status:  

 Om parametervärdet ökar med förbättrad vattenkvalitet:    

 
                

             
 

 Om parametervärdet minskar med förbättrad vattenkvalitet: 

    
             

                
 

Den ekologiska kvalitetskvoten delas även den in i intervall som repre-
senterar hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status, dock varie-
rar intervallens storlek och gränser beroende på vilken parameter samt 
vilken typ av sjö/vattendrag som klassas. En humös sjö har exempelvis 
andra riktvärden än en klar sjö, och så vidare (Naturvårdsverket, 2008).  

Dessa parametrar vägs sedan samman till respektive kvalitetsfaktor. Där-
efter sätts en enhetlig status för respektive övergripande faktor, där den 
underliggande faktorn med lägst status är utslagsgivande. Så den övergri-
pande statusen för en sjös biologiska faktorer sätts till den lägsta statusen 
som någon av kvalitetsfaktorerna växtplankton, makrofyter, bottenfauna 
och fisk har erhållit utifrån deras ekologiska kvalitetskvoter 
(Naturvårdsverket, 2008).  

Enligt bedömningsgrunderna är de biologiska kvalitetsfaktorerna sty-
rande, endast om dessa faktorer sammanvägt har hög eller god status så 
granskas de resterande faktorerna. Detta beror på att syftet med vatten-
förvaltningen främst är att biologin ska vara välmående. Om de biolo-
giska faktorerna har en god eller hög status/potential så granskas de fysi-
kalisk-kemiska faktorerna. Enbart ifall bägge dessa kategorier får en god 
eller hög statusklassning så undersöks de hydromorfologiska faktorerna 
(figur 6) (Naturvårdsverket, 2008). 
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Figur 6, bedömningsgrunder för klassning av ekologisk status 
(Naturvårdsverket, 2008). 
 
Bedömningsgrunderna kan dock kringgås ifall underlagsdata saknas. I så 
fall ska en expertbedömning av vattenförekomstens status eller potential 
tillämpas. Expertbedömningen ska utgå från bedömningsgrunderna och 
göras utifrån befintlig kunskap om tillstånd och påverkan (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013).  

Det finns åtskilliga vattendrag där det av bland annat samhällsekono-
miska skäl inte är möjligt att uppnå god ekologisk status till år 2015, 
dessa kan då bli föremål för undantag och få tidsfristen framflyttad till 
2021 eller 2027 (Naturvårdsverket, 2008).  

5.6. Ekologisk potential 
Om orsaken till att man inte når god ekologisk status är en hydromorfo-
logisk påverkan, exempelvis från en vattendamm, som inte kan åtgärdas 
utan att verksamheten påverkas negativt, får vattenförekomsten förklaras 
som kraftigt modifierad eller konstgjord. I så fall klassas vattenförekoms-
tens ekologiska potential. Även denna klassning har fem steg (tabell 2) 
(Naturvårdsverket, 2008). 

De kvalitetsfaktorer som inte bedömts vara påverkade av vattenföre-
komstens konstgjorda karaktär ska klassas enligt samma bedömnings-
grunder som vid den ekologiska statusklassningen. I de fall samtliga fak-
torer bedöms vara påverkade så definieras god ekologisk potential som 
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Tabell 2, ekologisk potential motsvarande till ekologisk status. 

Status 
Hög ekologisk 
status 

God 
ekologisk 
status 

Måttlig 
ekologisk 
status 

Otillfredsställa
nde ekologisk 
status 

Dålig 
ekologisk 
status 

Potential 
Maximal 
ekologisk 
potential 

God 
ekologisk 
potential 

Måttlig 
ekologisk 
potential 

Otillfredsställa
nde ekologisk 
potential 

Dålig 
ekologisk 
potential 

 
de ekologiska förhållanden som skulle råda ifall de ekologiskt betydande 
åtgärder, som är tekniskt genomförbara utan att ha en betydande negativ 
påverkan, genomförs. Dessa gränsvärden fastställs med hjälp av expert-
bedömning. Maximal ekologisk potential kan definieras på samma sätt, 
dock sätts gränsvärdena efter det tillstånd som skulle råda efter alla för-
bättrande åtgärder gjorts som inte påverkar verksamheten alltför nega-
tivt. För att klassificera måttlig, otillfredsställande eller dålig potential så 
används de kvalitetsfaktorer som bedöms vara opåverkade. Om alla kva-
litetsfaktorer är påverkade så görs även här en expertbedömning (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2013).  

5.7. Kemisk ytvattenstatus 
I statusklassningen av kemisk ytvattenstatus mäts halter av toxiska äm-
nen. Den kemiska ytvattenstatusen kan fastställas till god eller uppnår ej 
god. För att uppnå god kemisk ytvattenstatus krävs att halterna understi-
ger de EG-gemensamma gränsvärden. Dessa finns specificerade i ramdi-
rektivet för vatten samt dess dotterdirektiv (Naturvårdsverket, 2008). De 
innefattar 33 prioriterade ämnen och åtta stycken andra förorenande 
ämnen, däribland kvicksilver och kvicksilverföreningar, bly och blyföre-
ningar, bensen samt polyaromatiska kolväten (Europeiska Unionen, 
2008). Den kemiska statusklassningen anges inklusive samt exklusive 
kvicksilver, dock klassas ofta vattenförekomster till god kemisk status 
exklusive kvicksilver då mätdata saknas (Häggström, 2014). 

5.8. Hur älvar kan påverkas av vattenkraft 
Vattenkraftens miljöpåverkan delas huvudsakligen in i olika faktorer på 
tre olika nivåer, primär, sekundär och tertiär. På primärnivån återfinns de 
grundläggande, abiotiska faktorer som direkt förändras vid etablering av 
dammar eller överledning såsom vattendragets kontinuitet, hydrologi, 
vattenkvalitet samt geomorfologiska processer. Dessa faktorer medför 
alltså fysiska förändringar i vattendragsmiljön. På sekundärnivån ingår 
även primärproduktion, något som påverkas av förändringar på den 
första nivån. Den tredje nivån innefattar effekter på faunan i och om-
kring vattendragen (figur 7) (Näslund, et al., 2013).   

 Primär påverkan 5.8.1.

Vattenkraft utgör med sina dammar och kraftstationer barriärer i vatten-
dragen. I strömmande vatten kan dessa barriärer vara ett stort problem, 
då det fragmenterar vattendraget och hindrar naturliga transporter och 
förflyttningar. I ett naturligt tillstånd fungerar vattendragen som ett sy-
stem där strömmande vatten transporterar organiskt material samt sedi-
ment nedströms och ger upphov till erosion och deposition i olika grad, 
beroende på flödet och energin i vattnet. Vattendragen ger också möjlig-
het till transport av organismer uppströms, främst fisk. Om det finns 
barriärer i vattendragen rubbas dock detta system (Näslund, et al., 2013). 

Reglering av flöden och vattennivåer påverkar vattendragens flö-
desmönster, flödesstorlek och flödeshastighet. En dämning kan sträcka 
sig från några hundra meter till uppemot flera kilometer uppströms, 
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Figur 7, schematisk bild av vattenkraftens miljöpåverkan  
(Näslund, et al., 2013).  
 
beroende på lutningen i vattendraget och dammens storlek. Reglering 
påverkar därmed vattendragets lutning och flöde som skapar energin i 
vattnet, vilket är en avgörande faktor för alla fysiska processer i vatten-
draget. Detta formar i sin tur morfologin och habitaten i vattendraget, 
som skapar förutsättningar för olika ekosystem. Vattenkraftverk och 
dammar utgör därför alltid en fysisk påverkan på ett vattendrag 
(Näslund, et al., 2013). Vattendragens naturliga flödesmönster och sä-
songsvariationer utgör en av de viktigaste drivkrafterna för olika proces-
ser i ett vattendrag (Nilsson & Malm, 2008), och det är framförallt denna 
variation på flöden och tidpunkten för när olika flöden inträffar som för-
ändras vid flödesreglering. Ofta förändras amplituden av vattendragets 
hög- och lågflöden, och den naturliga timingen för dessa frångås. Även 
förekomsten av medelhöga och medellåga flöden minskar eftersom flö-
det generellt hålls mer konstant över hela året. Då energibehovet är 
större under vinterhalvåret får ofta reglerade vattendrag en omvänd vat-
tenföring gentemot oreglerade vattendrag, genom att flödet ökas under 
vinterhalvåret och sommarhalvårets flöden reduceras, och framförallt 
vårfloden reduceras eller till och med uteblir (Näslund, et al., 2013). 
Detta påverkar de biologiska och fysikaliska processerna i vattendraget 
och kan innebära att ekosystem förändras och biodiversiteten minskar 
(Malm Renöfält & Ahonen, 2013). 

Vid många vattenkraftverk leds vattnet en sträcka via en tub, tunnel eller 
kanal från dammen till kraftverket. Ofta förs en stor del av vattnet ge-
nom kraftverket vilket gör att flödet i den naturliga fåran minskar, eller 
helt torrläggs och en så kallad torrfåra bildas (Näslund, et al., 2013). 
Detta har naturligtvis stora konsekvenser för vattendraget lokalt, då de 
akvatiska ekosystemen försvinner i det specifika området.  

Vattendrag fungerar också som transportsystem för sediment, genom 
erosion, transport och sedimentation av partiklar, och flödet påverkar i 
vilken utsträckning sedimentation sker genom att vattnets energi be-
stämmer hur mycket partiklar som kommer eroderas eller sedimenteras. 
En dämning av ett vattendrag får alltså som konsekvens att vattnets för-
måga att bära sediment minskar kraftigt, och själva dammen blir en se-
dimentationsbassäng, vilket minskar sedimenttransporten nedströms 
(Näslund, et al., 2013). Flödesreglering leder således till en förändring i 
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vattendragets sedimentationssystem. Detta påverkar vattendragets fysiska 
miljö, som påverkar de akvatiska ekosystemen (Malm-Renöfält, et al., 
2010).  

Även vattnets kemiska kvalitet kan påverkas av flödesreglering. Ett vat-
tendrag med reducerat flöde har en lägre vattenvolym vilket medför en 
större känslighet mot föroreningar, från exempelvis avlopp, jordbruk el-
ler industri. Det reducerade flödets effekt kan likställas med att utsläppen 
av föroreningar skulle ha ökat. Ett reducerat flöde och stagnerande vat-
tendrag ger också minskad kontakt mellan grund- och ytvatten vilket kan 
leda till låga syrenivåer på botten. I stilla vatten kan vid varmare väder 
även syrenivån sänkas och risk för eutrofiering uppstå då primärprodukt-
ionen ökar (Nilsson & Malm, 2008). Vid högflöden och spillflöden när 
stora mängder vatten släpps på från kraftverken kan gasövermättnad av i 
första hand syrgas uppstå, vilket kan leda till dödlighet hos fiskar 
(Näslund, et al., 2013). 

 Sekundär påverkan 5.8.2.

Ett vattendrags morfologi beskriver hur det är utformat och hur det för-
ändras fysiskt  (Vattenmyndigheterna, 2014b). Det är vattendragets fy-
siska förhållanden, som geologi och landskapsform, samt flödet som av-
gör hur vattendragets strömfåror utformas, vilka partier som är 
strömmande och vilka som är lugnflytande samt påverkar erosion och 
sedimentation. Ett naturligt vattendrag befinner sig i dynamisk jämvikt, 
men meandrar och ändrar delvis form, exempelvis genom erosion i yt-
terkurvor. Det är dock ofta stabilt med avseende på bredd, djup och bot-
tenlutning. En reglering innebär dock en störning av denna jämvikt, vil-
ket kan leda till att vattendraget strävar mot ett nytt jämviktsförhållande 
med omgivningen. Det i sin tur kan leda till torrlagda fåror, kraftig eros-
ion längs kanter och överfördjupning av fåran. Alternativt kan vattendra-
get, om det får en reducerad vattenföring, riskera att uppgrundas och sät-
tas igen på grund av en ökad sedimentation. Detta kan få som följd att 
många bottenstrukturer och former förloras, vilka utgör mikrohabitat för 
många olika organismer (Näslund, et al., 2013). 

Primärproduktion är en process där organiska ämnen produceras ur oor-
ganiska ämnen av levande varelser, till exempel gröna växter, alger eller 
bakterier (Nationalencyklopedin, 2014a). Påväxtalger står i naturliga vat-
tendrag för en stor del av primärproduktionen, och artsammansättning 
samt biologisk mångfald beror på flöde och strömmiljö. I komplexa 
strömmiljöer finns fler arter. Vattendragens reglering leder till en minsk-
ning av partier med mer forsande och strömmande vatten, och istället 
blir följden torrläggningar eller överdämningar. Detta förändrar förut-
sättningarna för påväxtalger då utbudet av habitattyper minskar (Statens 
offentliga utredningar, 2013). Det är även viktigt för produktionen att en 
grövre, mekanisk bearbetning av de organiska materialen såsom löv och 
andra växtdelar kan ske, vilket förutsätter grunda, snabbt strömmande 
partier. Sådana strömmande partier går dock ofta förlorade i reglerade 
vattendrag (Näslund, et al., 2013). 

 Tertiär påverkan 5.8.3.

De bottenlevande djuren har en hög grad av specialisering och ofta spe-
cifika krav på miljö, såsom bottenstruktur, vattenkvalitet, temperatur och 
strömhastighet med mera. I naturliga vattendrag är artmångfalden stor 
(Näslund, et al., 2013). Förändrade fysiska förhållanden av vattenmiljön 
till följd av reglering medför stora konsekvenser för de bottenlevande 
djuren. Vissa arter kan slås ut på grund av utjämnade flöden, ökad fre-
kvens av flödesförändringar och ändrade tidpunkter för flödestoppar 



Gustaf Byström & Vincent Wretling          TRITA LWR-KAND-EX-2014:03 

 

12 

och lågflöden. Många arter kan också försvinna vid torrläggningar och 
minskning av forsande partier. Detta har en direkt och långtgående på-
verkan på bottenfaunan då artrikedomen minskar och en återhämtning 
kan ta lång tid. Bottendjurens produktion kan också minska som en följd 
av vattenreglering, då bottenfaunasamhället vid minskad vattenföring 
kan komma att domineras av småväxta arter som har en mer begränsad 
produktionskapacitet (Näslund, et al., 2013). 

För fisk och ål medför vattenkraftverk och dammar stora konsekvenser. 
Barriäreffekten är en tydlig konsekvens, då vandring uppströms omöjlig-
görs om inte fisktrappa eller dylikt anläggs. Fiskarter som har sin uppväxt 
i havet, men leker i sötvatten hindras från att vandra till sina reprodukt-
ionsområden, exempelvis arter som lax och havsöring. Som exempel vi-
sade en studie gjord av Lundqvist et al. (2008), över laxens migrering för 
lek från kusten förbi en reglerad del av Umeälven till en fisktrappa att 
under åren 1995 till 2005 lyckades endast 0-47 % av laxen ta sig från kus-
ten till fisktrappan. Detta tyder på en genomsnittlig förlust av 70 % av de 
potentiella lekande. För ålarter som växer upp i sötvatten men leker i ha-
vet är problematiken densamma fast omvänd. Även arter som lever helt i 
sötvatten blir påverkade av vattenkraften. Många arter har sina uppväxt-
områden i sjöar eller stora älvar, men vill sedan vandra till mindre vat-
tendrag för att leka. Andra arter lever i strömvatten men rör sig ändå 
gärna över stora områden om möjlighet finns. Det händer också att 
dessa arter vandrar till sjöar för övervintring. Vandring nedströms är 
också problematiskt i reglerade vattendrag, då fisk och ål skadas eller dör 
vid passage genom tunnlar och framför allt turbiner. De ål- och fiskpo-
pulationer som har getts möjligheter att vandra uppströms via anlagda 
vandringspassager kan därför också drabbas av stor dödlighet vid vand-
ring ned till havet. Vattenkraft kan alltså genom byggande av dammar 
och kraftverk lokalt slå ut populationer av en del fiskarter, och tvinga 
andra arter som egentligen är vandrande att bli stationära. Dessa habitat-
förändringar får som följd att de strömlevande arterna som naturligt vill 
vandra kommer att minska, och istället kommer fisksamhället domineras 
av arter som är anpassade för att leva i sjöar (Näslund, et al., 2013). 

6. RESULTAT  

Resultatet av databehandlingen visualiseras med en överblick över de 
analyserade älvarna, och en grafisk sammanställning över den ekologiska 
statusen i älvarna (figur 8).  

6.1. Älvarna 
Torneälven är med sina 522 km (Vattenmyndigheterna, 2014a) och ett 
avrinningsområde på 39 789 km2 den största av älvarna, och har en me-
delvattenföring på 422 m3/s (SMHI, 2014). Det är den nordligaste älven, 
och avrinningsområdet sträcker sig även över gränsen till Finland. Kalix-
älven är 450 km lång (Nationalencyklopedin, 2014b), har ett avrinnings-
område på 28 161 km2 och en medelvattenföring på 310 m3/s (SMHI, 
2014). Piteälven är 402 km lång (Vattenmyndigheterna, 2014c), vilket gör 
den till den kortaste av de älvar som analyserats. Den har ett avrinnings-
område på 11 261 km2 och en medelvattenföring på 178 m3/s (SMHI, 
2014). Vindelälven är egentligen ett biflöde till Umeälven, men den är 
Sveriges största biflöde och är själv klassad som en nationalälv 
(Vattenmyndigheterna, 2014a). Den har ett avrinningsområde på 12 630 
km2, en medelvattenföring på 196 m3/s (SMHI, 2014)och en längd på 
453 km (Umeå kommun, 2008).  



Vattenkraftens ekologiska påverkan på älvar – en jämförande studie 

 

 13 

 
Figur 8, grafisk sammanställning av älvarna och deras ekologiska 
status. 
 
Luleälven är den största reglerade älven, med ett avrinningsområde på 
25 258 km2 och en medelvattenföring på 510 m3/s (SMHI, 2014) samt 
en längd på 453 km. Luleälvens vattenkraft producerar c:a 12,9 TWh/år 
(Vattenmyndigheterna, 2014a). Umeälven är 467 km lång 
(Vattenmyndigheterna, 2014a) och sammankopplas vid Vännäsby med 
Vindelälven, som är dess största biflöde. Umeälven uppströms Vindeläl-
vens påkoppling har ett avrinningsområde på 13 837 km2 och en medel-
vattenföring på 252 m3/s. Vid mynning i havet är medelvattenföringen 
464 m3/s och avrinningsområdet 26 781 km2 (SMHI, 2014). Älven har 
en produktion på c:a 8 TWh/år (Vattenmyndigheterna, 2014a).  

Skellefteälven har ett avrinningsområde på 11 724 km2, en medelvatten-
föring på 175 m3/s (SMHI, 2014), är 440 km lång, och producerar runt 
3,9 TWh/år (Vattenmyndigheterna, 2014c). Ångermanälven har ett av-
rinningsområde på 31 861 km2 och en medelvattenföring på 526 m3/s 
(SMHI, 2014). Den är 463 km lång och har en total produktion på c:a 7,5 
TWh/år (Sveriges vattenorganisationer, 2011). Bland annat älvarnas 
längd och medelvattenföring sammanställs (tabell 3).  
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Tabell 3, sammanställning över älvdata. 
Älv Ungefärlig 

längd (km) 
Medelvatten-
föring (m

3
/s) 

Avrinnings-
område (km

2
) 

Reglerings-
grad (%) 

Produktion 
(TWh/år) 

Torneälven 522 422 39 789 - - 

Kalixälven 450 310 28 161 - - 

Piteälven 402 178 11 261 - - 

Vindelälven 453 196 12 630 - - 

Luleälven 461 510 25 258 66.2 12,9 

Umeälven 467 252/464* 13 837/26 
781* 

24.4 8,0 

Skellefteälven 440 175 11 724 52.9 3,9 

Ångerman-
älven 

463 526 31 861 36.2 7,5 

*Uppströms sammanlänkning med Vindelälven respektive mynning i havet, det vill 
säga exklusive respektive inklusive Vindelälvens flöde och avrinningsområde. 

 

6.2. Reglerade älvar 
Ingen av de reglerade älvarna uppnår god status i alla vattendrag. Umeäl-
ven har lägst andel av älven som uppnår MKN, medan Luleälven har 
högst andel. I Ångermanälven har fysikalisk-kemiska faktorer testats i en 
stor andel av vattenförekomsterna, vilket inte har gjorts i stor utsträck-
ning i någon av de andra älvarna. Vattenförekomsternas medel-, min- 
och maxlängder är relativt lika för alla älvar. Ingen av älvarna har alla pa-
rametrar bedömda och klassas således som expertbedömningar (bilaga 
1).  

6.3. Oreglerade älvar 
Bland de oreglerade älvarna är det heller inte någon som uppnår MKN i 
hela älven. De har dock konsekvent större andel som uppnår MKN än 
de reglerade älvarna. Torneälven utmärker sig dock med 62.4 % som 
uppnår MKN, jämfört med övriga älvar som uppnår i c:a 25 % av älven. 
Torneälven har också den längsta vattenförekomsten, men den är lik Ka-
lixälven och Vindelälven i min- och medellängd. Piteälven däremot har 
betydligt kortare vattenförekomster än övriga oreglerade älvar. Den har 
också många fler vattenförekomster än de andra. Ingen av älvarna har 
alla parametrar bedömda och klassas således som expertbedömningar 
(bilaga 2). 

6.4.  Sammanfattning  
De genererade indexen för de olika älvarna varierar  mycket (tabell 4). 
De reglerade älvarna har generellt ett lägre ESI jämfört med de oregle-
rade älvarna, men de uppvisar samma värden för KSI (figur 9). Vid jäm-
förelse av GES syns också skillnad mellan reglerade och oreglerade älvar, 
då de oreglerade genomgående har ett något högre värde (figur 10). Ing-
en av de 308 vattenförekomster som har behandlats i denna rapport upp-
fyller god kemisk status, dock är det i de allra flesta fall endast parame-
tern kvicksilver som är bedömd, och avgörande för den kemiska 
statusen. I direkt anslutning till vattenkraftverken, det vill säga direkt 
upp- samt nedströms, uppnår ingen vattenförekomst miljökvalitetsmå-
len. Detta då samtliga av dessa vattenförekomster är klassificerade som 
måttlig ekologisk potential. Då ingen av vattenförekomsterna i studien 
har parametrar från alla de tre olika kvalitetsfaktorerna testade, klassas 
statusbedömningen som expertbedömning i alla vattenförekomster. 
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Tabell 4, sammanfattande tabell. 
 ESI KSI GES 

Luleälven 19.70% 0 % 3.30  

Umeälven 5.20% 0 % 3.06 

Skellefteälven 10.50% 0 % 3.09 

Ångermanälven 10.70% 0 % 3.05 

Totalt reglerade 11.6% 0 % 3.13 

Torneälven 62.40% 0 % 4.27 

Kalixälven 26.10% 0 % 3.53 

Piteälven 22.30% 0 % 3.28 

Vindelälven 25.40% 0 % 3.45 

Totalt oreglerade 34.9% 0 % 3.66 

 

 
Figur 9, jämförelse av ESI. 
 

 
Figur 10, jämförelse av GES. 
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7. DISKUSSION  

De resultat som erhållits i denna studie visar på att det är en tydlig skill-
nad i ekologisk status och potential mellan de reglerade och oreglerade 
älvarna, då det ekologiska status-indexet är 26,9 procentenheter högre 
för de oreglerade älvarna.  Vid jämförelse mellan Umeälven och Vindel-
älven som geografiskt följer varandra åt väl och till och med sammanfall-
ler, ses att Vindelälven som inte är utbyggd med vattenkraft har ett be-
tydligt högre ESI. Detsamma gäller vid jämförelse mellan Skellefteälven 
och Piteälven, som är väldigt lika i egenskaper såsom medelvattenflöde, 
längd och avrinningsområde samt även geografisk sträckning, där den 
oreglerade Piteälven visar på väsentligt högre andel som uppnår MKN. 
Indexet för genomsnittlig ekologisk status tyder även där på en skillnad 
mellan reglerade och oreglerade älvar, där de reglerade älvarna totalt 
uppnådde GES på 3,13 gentemot de oreglerade älvarnas 3,66. Totalt lig-
ger alltså de oreglerade älvarna 16,9 % högre. Att ingen vattenförekomst 
uppnådde god kemisk status beror på de höga kvicksilverhalterna. Ingen 
övrig slutsats kring skillnad i övriga kemiska parametrar kan dras från 
den här studien då ytterst få parametrar förutom kvicksilverhalterna var 
klassade. Denna konsistenta skillnad tyder på en reell miljöpåverkan av 
vattenkraften, som försämrar de akvatiska ekosystemens tillstånd. Denna 
skillnad var förväntad utifrån den tänkbara miljöpåverkan som framkom 
i litteraturstudien.   

Ur litteraturstudien framgår att för att kraftigt modifierade vattenföre-
komster ska uppnå god ekologisk potential krävs att det görs åtgärder 
som ger betydande förbättring av det ekologiska tillståndet och samtidigt 
går att genomföra utan att orsaka en betydande negativ påverkan av 
verksamheten. Definitionen av negativ påverkan av verksamhet kommer 
alltså vara avgörande för vilka åtgärder statusklassningen kommer styra 
mot. Troligtvis är de åtgärder som är mest effektiva för minskad miljö-
påverkan på primär nivå att anlägga fisktrappor, för ökad kontinuitet och 
bevarande av ekologisk mångfald, samt åtgärder som innebär ingrepp i 
vattenkraftens flödesreglering, så kallade ekologiska flöden. Ekologiska 
flöden innebär att med regleringen så gott som möjligt efterlikna den na-
turliga variationen i flödet. Det är just det ändrade flödet som på primär 
nivå är grunden till de negativa miljöeffekterna som beskrivits i litteratur-
studien, och därför kan det tyckas naturligt att angripa problemet på så 
vis. Vattendragets fåra och dess utseende är även direkt kopplat till flö-
desregimen varför detta kan vara en nyckel till att minska miljöpåverkan. 
Troligtvis innefattas sådana åtgärder i begreppet negativ påverkan på vat-
tenkraftverken. Särskilt ekologiska flöden då den största efterfrågan på 
vattenkraft sker under vinterhalvåret när husen behöver som mest upp-
värmning, men det naturliga vattenflödet är som lägst. Så optimering av 
vattenkraftens nytta och vinst står i motsättning till åtgärder som innebär 
förändrade flöden. Till synes finns en konflikt mellan målen kring förny-
bar energi och vattenmiljön. Men som statusklassningen är utformad kan 
dock båda målen potentiellt uppnås genom att man hävdar att man gjort 
de åtgärder som är möjliga i vattenförekomster och klassar dem som god 
ekologisk potential, utan att ha förändrat vattenkraftens regleringar och 
inverkan på flöden och därför kan den förväntade konflikten mellan de 
båda miljökvalitetsmålen utebli. Det finns alltså risk att statusklassningen 
tappar sitt egentliga syfte, det vill säga att säkerställa sjöar och vatten-
drags miljömässiga kvalitet. Vattenkraften är viktig i Sveriges energipoli-
tik och kommer vara så även under den kommande omställningen till 
förnybara energislag. Men dess miljöpåverkan måste minskas om de be-
rörda sjöarna och vattendragens verkliga ekologiska tillstånd ska kunna 
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förbättras. Om det går att miljöanpassa vattenkraften utan att reducera 
dess energiproduktion allt för mycket är detta en bra kompromiss. Detta 
ligger i linje med lagförslaget angående miljöprövning av vattenkraft ut-
byggd innan 1999.  

Generellt kan sägas att samtliga älvar förutom Torneälven har ett relativt 
lågt ESI, då ingen av de övriga sju älvarna har ett index på över 30 %. 
Antagligen är många av dessa vattenförekomster föremål för undantag i 
form av uppskjuten tidsfrist till och med 2021 eller 2027. Men om ambit-
ionen verkligen är att mer eller mindre samtliga vattenförekomster ska 
uppnå miljökvalitetsnormerna senast 2027, inom lite drygt två arbetscyk-
ler, måste vattenkvaliteten förbättras i en mycket snabb takt.  

Om man utgår från resultaten så kan man utläsa att av de reglerade äl-
varna så har Luleälven högst ekologiskt status-index, trots att den både 
har högst regleringsgrad och energiproduktion. Detta tycks indikera en 
positiv korrelation mellan dessa, men så tros inte vara fallet. Som man 
kan se vid visualiseringen av resultatet, figur 8, så återfinns den största 
delen av de vattenförekomster som uppnår miljökvalitetsnormer i fjällen, 
vid älvarnas början. Detta antas snarare bero på älvens naturliga dragning 
i den mer ostörda fjällmiljön samt hur pass högt uppströms som regle-
ringen börjar.  

Det finns en del osäkerheter kring resultaten för ESI och GES som här-
rör från metodvalet. Det största problemet vid val av metod var hur sjö-
arna och vattendragen skulle kunna jämföras. Valet som gjordes, att sjö-
arna fick representeras som linjer istället för att vattendragen skulle 
representeras som ytor, berodde främst på att det inte fanns någon till-
gänglig information kring vattendragens area eller genomsnittlig bredd. 
Det bedömdes även bli för tidskrävande att insamla den data som hade 
krävts för att jämföra vattenförekomsternas areor via andra kartprogram. 
Metodvalet gjorde troligen att sjöarna fick mindre inverkan på det ekolo-
giska status-indexet än om man hade gjort tvärtom, eftersom de vatten-
förekomster som klassats som sjöar bör ha en större bredd per längden-
het jämfört med de som klassats som vattendrag. Det kan anses att det 
andra metodvalet hade gett ett mått som återspeglat älvens verkliga till-
stånd bättre, men det var alltså en begränsning som var nödvändig att 
göra för att studien skulle vara genomförbar. Det går att utläsa ur resulta-
ten att ESI var lägre för sjöarna än för vattendragen för samtliga regle-
rade älvar men högre för sjöarna än för vattendragen vid alla oreglerade 
älvar undantaget Piteälven. Skillnaden i index hade alltså troligen varit 
mycket större vid det alternativa metodvalet. En avgränsning som även 
fick betydelse för arbetets utgång och resultat var att endast inkludera de 
vattenförekomster som ingick i SVAR:s kartdata gällande älvarna, vilket 
bidrog till att många biflöden försvann. Sjöarna följde även denna 
sträckning vilket gjorde att sjöarna fick en varierande längdrepresentation 
i förhållande till dess storlek, helt beroende på deras utformning och för-
hållande till älven uppströms samt nerströms. Detta tillvägagångssätt an-
sågs dock vara det mest opartiska, vilket bedömdes vara viktigast.  Angå-
ende GES så hade graderingen av måttlig ekologisk potential en 
påverkan på resultatet. Som statusklassningen är utformad så ska denna 
potential klassas enligt samma kvalitetsfaktorer som motsvarande status, 
gällande de faktorer som bedöms vara opåverkade. Detta innebär att 
måttlig ekologisk potential i teorin kan uppnå i princip samma kvalitets-
faktorer som måttlig ekologisk status, men i praktiken uppnår den trolig-
en inte alls samma värden på de underliggande faktorerna. Att samtliga 
kraftigt modifierade vattenförekomster klassas som måttlig ekologisk 
potential indikerar även att de klassificerats något svepande, och att en 
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del vattenförekomster troligen skulle fått en lägre klassning ifall klass-
ningen utförts noggrannare. Så att likställa måttlig ekologisk potential 
med måttlig ekologisk status minskade skillnaden jämfört med ifall mått-
lig ekologisk potential hade graderats lägre, vilket troligen hade återspeg-
lat dess verkliga ekologiska tillstånd bättre. Dock gick det inte att fast-
ställa vilken siffra som bäst hade motsvarat potentialens ekologiska 
status, varför måttlig ekologisk potential fick motsvara en trea ändå.   

Ifall man vill dra generella slutsatser kring vattenkraftens verkliga ekolo-
giska påverkan finns det en osäkerhet i hur väl statusklassningen åter-
speglar verkligheten. Utöver att det är svårt att jämföra ekologisk status 
och potential så bygger underlaget till största del på expertbedömningar, 
vilket gör att klassificeringen tappar en del av sin samstämmighet, då be-
dömningsunderlaget kan variera stort. I statusklassningen, så som den är 
tänkt att utföras, undersöks biologiska, fysikalisk-kemiska och hydrolo-
giska faktorer, vilka beskriver vattnets ekologiska tillstånd. Dessa under-
sökningar innefattar de parametrar som kan visa påverkan från vatten-
kraft på de sätt som tas upp i litteraturstudien, exempelvis studier av 
bottenfauna, barriäreffekter, fiskbestånd med mera. Den statusklassning 
som analyserats i denna studie baseras dock för alla vattenförekomster på 
expertbedömningar, vilka inte har tagit hänsyn till alla parametrar, utan i 
bedömningen främst undersökt hydromorfologiska parametrar såsom 
barriäreffekter och flödesregim samt i vissa fall fysikalisk-kemiska para-
metrar exempelvis försurning. Många parametrar som skulle kunna ge yt-
terligare fingervisning om vattenförekomstens verkliga status har alltså 
förbisetts, vilket kan anses minska tillförlitligheten i materialet. Detta är 
troligtvis på grund av att det är för dyrt och tidskrävande att göra grund-
ligare undersökningar i så många vattenförekomster, och bedömning har 
gjorts av det som finns tillgängligt och är rimligt genomförbart. Status-
klassningen borde kanske från början ha utformats utifrån de undersök-
ningar som är rimliga att genomföra för att ge en mer samstämmig be-
dömning. Det finns även stora variationer i längden på 
vattenförekomsterna, och även om det är fullt rimligt att följa de natur-
liga indelningarna vilket förklarar varför vissa sjöar representeras som 
långa i vår studie, så bör det ifrågasättas ifall det är lämpligt att en vatten-
förekomst utgörs av så mycket som 19,2 mil. Detta är ett vattendrag i 
Torneälven som hade kunnat delas in i flera mindre vattenförekomster, 
vilket gjorts vid liknande situationer på andra platser. Det finns även tyd-
liga variationer älvarna emellan gällande vattenförekomsternas medel-
längd. Torne- och Kalixälvens medellängd ligger på strax under 2,5 mil 
jämfört med Pite-, Ångerman- och Skellefteälven som alla har medel-
längder under 8 km, varför det kan tyckas tveksamt ifall de återgetts med 
samma noggrannhet. 

Det största behovet av framtida studier gällande dessa frågor bedöms 
ligga kring de åtgärder som minimerar vattenkraftens miljöpåverkan, 
främst ekologiska flöden. Förslagsvis vore ett pilotprojekt med imple-
menterande av ekologiska flöden samt fisktrappa i Sverige givande, för 
att kunna dra slutsatser kring det produktionsbortfall som skulle uppstå 
samt den ekologiska nyttan i svensk vattenmiljö. Med det underlaget 
skulle man vidare kunna överväga implementering vid flera vattendam-
mar, med en större förståelse för dess för- samt nackdelar. 

8. SLUTSATSER  

Som litteraturstudien visar finns det många sätt på vilka vattenkraft på-
verkar älvar negativt, och det är tydligt utifrån resultatet av studien att 
vattenkraft verkligen ger en negativ miljöpåverkan. Detta då medelvärdet 
på GES och ESI är högre för de oreglerade älvarna än de reglerade. Det 
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går även att se tydliga samband mellan huruvida en älv är reglerad eller ej 
samt i vilken utsträckning den uppnår MKN. Detta eftersom de regle-
rade älvarna genomsnittligt uppnår MKN med en andel som uppgår till 
11,6 %, medan i de oreglerade älvarna MKN genomsnittligt uppnås i 
34.9 % av älven, vilket är en skillnad på 26,9 procentenheter. Inte heller 
någon av vattenförekomsterna direkt upp- eller nedströms om ett vat-
tenkraftverk uppnår MKN. Den kemiska statusen skiljer sig dock inte åt 
mellan reglerade och oreglerade älvar då kraven på kemisk status aldrig 
uppnås i någon av älvarna, så det går inte att dra några slutsatser att vat-
tenkraft har påverkat negativt på detta område. Slutsats kan ändå dras att 
vattenkraft i nuläget bidrar till att en lägre andel av älvarna uppnår dess 
miljökvalitetsnormer. Dock kan inte säkerställas att vattenkraften försvå-
rar att uppnå vattenmiljömålen på längre sikt, då vattenförekomster 
kommer att kunna klassas till god ekologisk potential och uppnå MKN 
utan att några stora förändringar görs, beroende på hur begreppet nega-
tiv påverkan på verksamhet tolkas. Detta kan medföra att statusklass-
ningen tappar sitt syfte och målet kring levande sjöar och vattendrag ris-
kerar att bli intetsägande.  
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BILAGA 1 

Tabell med resultat för de reglerade älvarna. 

 Luleälven Umeälven Skellefteälven Ångermanälven 

  S V T S V T S V T S V T 

Total Längd (km) 295.6 154.8 450.4 284.5 155 439.5 261 141.8 402.8 222.6 200 422.6 

Längd som uppnår 
MKN (km) 

49 39.8 88.8 8.3 14.3 22.7 10.3 32.1 42.3 11.3 33.7 45 

ESI (%) 16.6 25.7 19.7 2.9 9.2 5.2 3.9 22.6 10.5 5.1 16.9 10.7 

GES (-) 3.27 3.37 3.30 3.00 3.17 3.06 3.05 3.15 3.09 2.97 3.14 3.05 

KSI (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Längd som uppnår 
MKN i anslutning 
till kraftverk (km) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medellängd (km) 16.4 7.7 11.9 15 7 10.7 13 4.6 7.9 10.6 5.7 7.5 

Min längd (km) 2.2 0.06 0.06 3.1 0.2 0.2 1.1 0.1 0.1 0.7 0.2 0.2 

Max längd (km) 49.3 55.8 55.8 58.3 43.8 58.3 62.2 26.6 62.2 48.2 38.1 48.2 

Antal vat-
tenförekomster 

18 20 38 19 22 41 20 31 51 21 35 56 

Hög ES 5 6 11 0 2 2 1 5 6 2 2 4 

God ES 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Måttlig ES 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 7 8 

Otillfredställande 
ES 

0 3 3 1 2 3 0 4 4 1 6 7 

Dålig ES 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Måttlig EP 11 8 19 17 16 33 18 21 39 14 19 33 

Biologiska faktorer 
testade 

0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 

Fysikalisk-kemiska 
faktorer testade  

5 0 5 5 0 5 6 1 7 11 18 29 

Hydromorfologiska 
faktorer testade 

18 20 38 19 22 41 20 31 51 21 35 56 
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BILAGA 2 

Tabell med resultat för de oreglerade älvarna. 
 

  
Torneälven Kalixälven Piteälven Vindelälven 

  S V T S V T S V T S V T 

Total Längd  (km) 121.5 395.1 516.6 99.7 506.2 605.9 156.1 212.8 368.9 77.4 368.8 446.2 

Längd som uppnår 
MKN (km) 

94.4 227.8 322.2 77.5 80.7 158.2 34.7 47.4 82.2 69.9 43.4 113.3 

ESI (%) 77.7 57.6 62.4 77.7 15.9 26.1 22.2 22.3 22.3 90.4 11.8 25.4 

GES (-) 4.66 4.15 4.27 4.61 3.32 3.53 3.19 3.34 3.28 4.12 3.31 3.45 

KSI (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medellängd (km) 15.2 30.4 24.6 10 29.8 22.4 6.5 6.9 6.7 12.9 30.7 24.8 

Min längd (km) 3.6 0.1 0.1 5.1 0.5 0.5 1.3 0.1 0.1 4.5 0.3 0.3 

Max längd (km) 60.3 191.7 191.7 18.4 110.7 110.7 31.2 60.9 60.9 36.4 159.9 159.9 

Antal vatten-
förekomster 

8 13 21 10 17 27 24 31 55 6 12 18 

Hög ES 6 8 14 7 6 13 1 2 3 3 4 7 

God ES 1 0 1 2 0 2 2 5 7 2 1 3 

Måttlig ES 1 4 5 1 11 12 20 24 44 1 7 8 

Otillfredsställande 
ES 

0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Dålig ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Måttlig EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biologiska faktorer 
testade 

2 4 6 0 7 7 0 5 5 0 4 4 

Fysikalisk-kemiska 
faktorer testade  

3 1 4 4 2 6 3 0 3 2 0 2 

Hydromorfologiska 
faktorer testade 

8 13 21 10 17 27 24 31 55 6 12 18 

 


