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6 -7 % av Sveriges yta



Dalälvens naturvärden

Uppdrag: Peka ut vart och vilka miljöåtgärder kopplat till

vattenkraften i Dalälven som ger mest miljönytta ur ett

nationellt perspektiv

Identifiera vilka värden som finns i nuläget

Identifiera vilka värden som kan förstärkas/återskapas

Transparent prioriteringsmodell



Naturvärden med områdesskydd eller liknande

Klassning enl. HaVs
metodik

Potentiella naturvärden – möjlighet
att stärka och återskapa

a. åtgärd är en förutsättning för värdets fortlevnad
(exempel: Siljansöringen eller svämlövskog)

b.    åtgärd viktig för/gynnar en skyddad/hotad
art
(exempel: flodpärlmussla eller hårklomossa)

c.     åtgärd stärker/ökar värdet
(exempel: ökade reproduktionsområden
eller gynnad åtgärdsareal)

Naturvärdesklass:

HaV Klass
1 och 2

HaV Klass
3 och 4

Prioriteringsmodell för naturvärden
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Prioriteringsmodell för naturvärden
HaVs modell för bedömning av naturvärden (utkast 151118)
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Prioriteringsmodell för naturvärden

Arter som nämns i Art- och

Habitatdirektivets bilaga 2,

4 eller 5 alt. fridlysta enl.

artskyddsförordningen alt. 

fredade enl. fiskelagen

och där

vattenreglering och/eller

vandringshinder har en

stor negativ effekt

(från rapport HaV 2017:XX)



Naturvärden med områdesskydd eller liknande
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c.     åtgärd stärker/ökar värdet
(exempel: ökade reproduktionsområde
eller gynnad åtgärdsareal)

en



Prioriteringsmodell för naturvärden
Bedömning av åtgärdspotential

Naturtyper som är särskilt känsliga
för onaturliga flödesförändringar
och bristande konnektivitet
(vandringshinder)

Alpina vattendrag

Mindre vattendrag

Större vattendrag

Svämlövskog

Svämädellövskog

Svämängar (älvängar)

Fuktängar

Högörtängar

Metod för bedömning av
åtgärdspotential = miljönyttan
av genomförd åtgärd

Areal tillgänglig strömsträcka för
lek – och reproduktion

- Modellering av areal rinnande
vatten med lutning (0,25 – 4%)
eller biotopkartering

Gynnad åtgärdsareal

- Areal av känslig naturtyp som
gynnas av åtgärd – total areal
enligt Natura 2000 kartering
eller modellerad (provtappning)

(från rapport HaV 2017:XX)
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Prioriteringsmodell för naturvärden



Prioriteringsmodell för naturvärden
Avgränsningar

Följande åtgärdsförslag bedöms inte:

• Konnektivitetsåtgärder (fria vandringsvägar) vid naturliga vandringshinder

• Konnektivitetsåtgärder (fria vandringsvägar) för ål, lax och havsöring utöver

i Nedre Dalälven

• Åtgärder för att minska effekter av korttidsreglering


