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Stockholm 2021-06-14 

Öppet brev till Sveriges Riksdag med anledning av utskottsinitiativ från Centern i 

Miljö- och jordbruksutskottet 
 

Älvräddarnas Samorganisation (ÄlvS) fick möjlighet att informera ledamöter i framförallt Miljö-och 

jordbruksutskottet 11 juni 2021. Detta med anledning av ett utskottsinitiativ kring 

åtgärdsprogrammen från Vattenmyndigheterna och regeringens beslut att alla undantag som finns i 

ramvattendirektivet ska användas fullt ut. 

ÄlvS vill påminna om att vi som en av flera miljöorganisationer deltagit i dessa frågor sedan många 

decennier. Riksdagen hade under början på 2010-talet själva uppe frågan om fiskvägar i 

vattenkraftverk och anordnade resa till Jämtland för intresserade ledamöter för att själva se på olika 

exempel på vattenkraftens påverkan på natur och miljö.  

Under miljöminister Lena Ek (C), tillsatte dåvarande regering en utredning kring lagstiftningen för 

vattenkraften, Vattenverksamhetsutredningen. ÄlvS nuvarande generalsekreterare, undertecknad, 

deltog tillsammans med 26 andra som av regeringen delegerad expert i arbetet som levererade sitt 

slutbetänkande under 2014. 

Samtidigt pågick ett blocköverskridande samarbete kring Sveriges framtida energisystem, sedermera 

benämnt Energiöverenskommelsen. Då frågan om vattenkraften och genomförandet av EU:s 

ramvattendirektiv pågick parallellt beslöts huvuddragen för kommande NAP i samma 

Energiöverenskommelse.  

ÄlvS deltog från 2014 tillsammans med övriga miljöorganisationer i en rad så kallade ”högnivåmöten” 

där dåvarande GD på Energimyndigheten samt dito på Havs- och vattenmyndigheten var 

initiativtagare. Övriga deltagare var den storskaliga vattenkraftsbranschen representerade av bl.a. VD 

på Vattenfall Vattenkraft AB samt hans kollegor från de övriga i sammanhanget stora företagen. 

Svensk Vattenkraftförening deltog också, som representant för de småskaliga intressena.  

Högnivåmötena pågick 2014 till 2016 och under dessa skissades idéerna om Vattenkraftens 

Miljöfond samt diskuterades nivån på miljöanpassning inom stor- respektive småskalig vattenkraft. 

Minnesvärt är dåvarande VD för Fortum Sverige Vattenkraft som under sittande möte menade att 

ÄlvS hade rätt i åsikten att småskalig vattenkraft inte har någon som helst roll att spela inom Sveriges 

elsystem. (Av det skälet sålde Fortum av samtliga sina småskaliga verksamheter till intet ont anande 

kommunala energiföretag, som idag sitter med verksamheter som inte går ihop ekonomiskt). 

Med denna utläggning om vad som varit, vill ÄlvS inledningsvis säga att Centerns utskottsinitiativ är i 

strid med högnivåmötenas, av oss från start sedda som dåliga kompromisser, förslag på hur svensk 

vattenkraft ska kunna bedrivas utan att strida med svensk lagstiftning och EU-rätt. Att kräva 
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undantag för även småskalig vattenkraft vad gäller miljöanpassning saknar argument ur elsystem- 

såväl som näringslivsperspektiv och är också, som vi ser det, inte i linje med vare sig 

Energiöverenskommelsen eller vad högnivåmötena enades om. 

Att skydda dammanläggningar genom att driva tesen att de ska slippa miljöanpassa sig är också 

enögt ur äganderättsperspektiv. Räknar vi antalet ägare till småskaliga verksamheter under 1,5 MW:s 

effekt ligger den siffran på cirka 1 000, förmodligen färre. Antalet fastighetsägare vid strömmande 

vatten, som inte kan utnyttja sin äganderätt fullt ut på grund av alla dammar (11 000 – 20 000 i 

Sverige enligt Havs- och vattenmyndigheten) kan räknas till minst tiodubbelt så många. Intäkter i 

Fiskevårdsområdesföreningar baseras närmast helt på försäljning av fiskekort. Vi kan med siffror från 

de åar och älvar som lyckats bra och som inte har sin äganderätt beskuren av dammar upp- och 

nedströms peka på att vi pratar om hundratals miljoner, eller rent av miljardbelopp som inte kommer 

dessa fastighetsägare till godo. Det kan inte vara riktigt ur proportionalitetssynpunkt (viktig fråga för 

riksdagsledamöter) att ett ägandeintresse med mycket liten positiv inverkan på samhällelig nytta 

(elproduktion) och med förhållandevis sett få ägare ska suboptimeras på bekostnad av mångfalt fler 

ägare med intresse i samma naturresurs, det strömmande vattnet.  

De som förespråkar en sådan snedvriden maktutövning via lag har att förklara sig, inte minst för de 

fastighetsägare som drabbas. Det nu pågående initiativet att bereda vägen för ytterligare 

nedklassning av vattenförekomster till förmån för småskalig vattenkraft emanerar ur Centerns 

förslagslåda, vilket är konstigt eftersom liberala samhällsidéer normalt sett är frihetliga och kritiska 

till inskränkning av äganderätten allt för mycket.  

Därutöver vill ÄlvS peka på att utskottsinitiativet också är tveksamt ur naturvetenskaplig och juridisk 

synvinkel. 

Utarmning av biologisk mångfald är ett globalt problem av samma dignitet som 

klimatförändringarna. Givetvis har Sverige precis som alla andra länder en skuld i denna fråga på 

grund av verksamheter som bedrivits tidigare, men också sådana som bedrivs idag men med tillstånd 

och villkor från en helt annan tidsepok. Vattenkraft är en sådan verksamhet, och de flesta 

anläggningar bedriver idag sin verksamhet med stöd av 1918 års vattenlag. Den kan 

sammanfattningsvis beskrivas som ett sammelsurium av äldre civilrättsliga begrepp med grund i 

medeltida landskapslagar och, för tiden runt 1918, exploateringsinriktade nymodigheter som 

exempelvis rätt att dämma över annans mark. Tilläggas kan att jordbrukarnas dåvarande 

organisationer var starka motståndare mot den lagstiftningen just för att den inkräktade på 

äganderätten för de som tvingades att se sina marker och fastigheter överdämmas.  

Kära riksdagsledamöter. Vi är inte längre bäst i klassen på miljölagar, sett ur ett internationellt 

perspektiv. I europeisk jämförelse uppnår vi numera i bästa fall E på den gängse betygsskalan.  

Därför är det nu dags att ta itu med dessa gamla anomalier i vår lagstiftning och i vår naturmiljö. Vad 

som ska rättas till finns grundligt beskrivet i Miljöbalken, samt i EU:s rättsakter som exempelvis 

ramvattendirektivet, art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet med flera. På EU-nivå har man förstått 

att miljöarbete aldrig kan ske med enbart en fråga i fokus, detta baserat på vetenskapliga rapporter 

och forskning. Därför får inte ett EU-direktiv genomföras på ett sätt som hindrar andra direktivs 

måluppfyllelse.  
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Rättsligt är regeringens beslut om nationell prövningsplan för vattenkraften (NAP) grundläggande 

problematisk eftersom ingen vet vilken juridisk status dokumentet har. NAP är inte lag eller 

förordning, inte ett åtgärdsprogram och inte en föreskrift. Så vad är NAP då för en sorts dokument? 

För er som folkvalda riksdagsledamöter måste det vara absolut grundläggande att det råder ordning 

och reda i regelhierarkin. Problemet med NAP är att den trots sin oklara rättsliga status har oerhört 

stor och avgörande betydelse för hur myndigheter och domstolar hanterar miljöprövning och 

miljötillsyn i praktiken. I verkligheten är det NAP som bestämmer, inte lagarna från EU eller 

nationellt, hur det ska beslutas eller dömas i enskilda ärenden. Det är förvånande att ett politiskt 

parti i den liberala mitten av politiken kan tänka sig att medverka till ytterligare juridisk oordning i 

vattenrätten. Vid miljöprövning av vattenkraftverk och dammar och vid tillsyn över de samma är det 

miljöbalken och EU-rätten som gäller i varje enskilt fall. NAP är således ett regeringsbeslut som 

riskerar rubba den grundlagsenliga autonomin inom staten och mellan dess institutioner, samt visavi 

kommunerna. Annorlunda formulerat; domstolarna och de självständiga myndigheterna ska inte, 

som ÄlvS ser det och med hänsyn tagen till NAP:s oklara rättsliga status, ta hänsyn till NAP i 

förhållande till EU-rätt och Miljöbalkens system, men de gör det redan. 

Att ett parti tar ett specifikt intresses frågor som huvudfokus är givetvis upp till varje partis 

beslutande organ att bestämma om. Men om så sker ska det inte framställas som att Sverige måste 

välja mellan den lagenliga rätten till god miljö eller matproduktion. Eller att Sverige måste välja 

mellan att ha det mörkt i husen eller ha biologisk mångfald i våra vattendrag.  

Dels är det en falsk dikotomi, vare sig matproduktion eller elproduktion är hotat på grund av 

miljöanpassningar i stor- eller småskalig vattenkraft. Dels är det kontraproduktivt att sätta en på 

riktigt hållbar framtid på spel genom att polarisera dessa viktiga frågor på lösan vetenskaplig grund. 

ÄlvS litar på att alla i Sverige, eller det allmänna om man så vill, vill ha en hållbar framtid och god 

miljö för alla. 

Utskottsinitiativet framställer, som ÄlvS kan förstå, Sveriges jordbrukare och 

vattenverksamhetsägare som vore de bakåtsträvande och vetenskapsförnekande. ÄlvS menar, med 

egen erfarenhet av möten med många människor i ovan näringar, att de, precis som alla andra, vill 

ha en god miljö och en på riktigt hållbar framtid. Det får man inte genom att hela tiden undvika 

tvingande EU-rättsliga miljömål genom användande av alla undantag som finns. 

ÄlvS anser att NAP är ett raffinerat sätt att runda riksdagen såsom lagstiftande församling. Genom 

den massiva implementering av NAP som skett på myndighetsnivå de senaste två åren, långt innan 

beslutets tillkomst, har regeringen också förberett domstolarna hur de ska döma framöver och de 

kommande omprövningarna av vattenkraftverk riskerar att bli, populärjuridiskt uttryckt, summarisk.  

ÄlvS hoppas att ni i och med detta brev noterar våra synpunkter och de fakta vi presenterar. Det 

viktiga är att ni själva som folkvalda funderar på om detta verkligen är ett förnuftigt liberalt definierat 

initiativ. Vi står nu inför början av omprövningarna enligt NAP och det förnuftiga vore att dra i 

handbromsen och invänta resultaten av de första omprövningarna för att sedan i lugn och ro 

utvärdera 2019 års lagändringar. Politiskt hållbarhetsarbete måste ske i längre cykler än 4-åriga 

mandatperioder. 

Christer Borg, generalsekreterare 


