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   Energimyndigheten 
 
   
Synpunkter på utkast till tidplan för omprövning av vattenkraft. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Med anledning av Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och 
Energimyndighetens förslag att verksamheterna som omfattas av den nationella 
planen ska omprövas under en 20-årsperiod har Östersjölaxälvar i Samverkan samlat 
in synpunkter från berörda Östersjölaxälvar med vilda bestånd och vill lämna följande 
synpunkter. 
 
Rickleån och Mörrumsån 
Ett generellt önskemål från Östersjölaxälvarnas förvaltningsorganisationer med vilda 
självreproducerande bestånd är att med anledning att just lax ses som ett kriterium för 
miljöbedömning så önskar vi att samtliga av ICES klassade vildlaxälvar som mynnar längs 
Östersjökusten ska ligga tidigt i omprövningsförfarandet. Hänsyn till detta har tagits i de allra 
flesta fall med undantag för Rickleån och Mörrumsån som vi önskar ska lyftas fram i 
prioriteringen till intervallet 2020 - 2025. 
 

HARO NAMN Startår Slutår 

24000 Rickleån 2031 2031 
 

86000 Mörrumsån 2033 2034 
 
Rickleån har idag ett svagt bestånd av lax och problem med passage förbi de tre nedersta 
kraftverken som samtliga ligger i Robbertsfors. De senaste årens uppvandring förbi 
kraftverket upp till Rickleåns huvudsakliga uppväktområden har legat på mellan 0 upp till 27 
laxar. 
Mörrumsån är Sveriges i särklass kändaste älv för fiske efter Östersjölax med ett stort 
samhällsekonomiskt värde. Beståndet har de senaste åren haft en negativ utveckling. Med 
rådande sjukdomssituation med hög dödlighet vissa år så är Mörrumsåns unika bestånd idag 
direkt hotat.  
 
 
Vindelälven 
Vindelälven och Umeälven delas och ses som två separata HAROn där Vindelälven lyfts 
fram i prioriteringsordningen. Som ett första alternativ vill vi se att Stornorrfors bör prövas i ett 
”paket” tillsammans med Vindelälven eftersom de är så intimt kopplade avseende 
miljövärden samt lax och havsvandrande öring. Vi anser dessutom att denna prövning borde 
tidigareläggas, helst till intervallet 2020 -2025. 
Ett andra alternativ är att Stornorrfors prövas perioden 2026-2030 tillsammans med övriga 
kraftverk i Umeälven men att, antingen frivilliga eller tvingande åtgärder i 
Sammanflödesområdet vidtas innan dess.  
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HARO NAMN Startår Slutår 

28000 Umeälven 2026 2030 
 
 
Dalälven 
De senaste ca fyra åren har stora processer med många involverade parter startats i den 
nedre delen av Dalälven för att arbeta med förvaltningen av framförallt den vilda laxen men 
också havsöringen. Det lokala engagemanget i dessa förberedelser har vuxit till en bred och 
mycket väl förankrad lokal vilja som har investerat mycket tid. Samtidigt som myndigheter 
tillsammans med kraftindustrin redan har satsat miljontals kronor på forskning och konkreta 
biotopåtgärder i området. 
Som ett första alternativ vill vi föreslå att prövningsplaneringen av HARO 53000, Dalälven, 
tidigareläggs till 2021/22 alternativt att Delen Näs bruk/Bysjön till älvmynningen i havet, det 
s.k. LIV-området, hanteras separat med start 2021. 
 

HARO NAMN Startår Slutår 

53000 Dalälven 2035 2040 
 
 
 
Särskild hänsyn vill föreslå ska tas till samtliga HAROn som helt eller delvis ingår i Natura 
2000 områden och prioritera dessa i omprövningsförfarandet. 
 
Vidare vill Östersjölaxälvar i Samverkan trycka på redan nu att de åtgärder som i framtiden 
kommer att göras i de olika avrinningsområdena kring de olika anläggningarna tydligt ska 
ställa krav på verksamhetsutövarna att följa upp gjorda åtgärder för att garantera 
funktionalitet av åtgärden.  
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