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Definitioner 
 
Baskraft – grunden i ett elproduktionssystem. Utgörs av elproduktion från vattenkraftverk, kärnkraftverk 
och förbränningskraftverk. (Vattenfall 2013a) 
 
Effekt – den energimängd som överförs per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W). 1 W = 1 joule/sekund. Om 
1 TW överförs under 1 timme har man alstrat eller förbrukat 1 TWh. (Nationalencyklopedin 2014a) 
1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh. 1 TWh motsvarar hushållsel för ca 200 000 hem. (Vattenfall 
2013b) 
 
Komplementkraft – produktion av el som inte kan lagras. Exempelvis vindkraft (Vattenfall 2013a) 
 
Kraftverksdamm – kraftverksdamm finns normalt för att ta tillvara på fallhöjden. Genom en kanal eller 
tunnel kan vattnet ledas till kraftverket. (Brandel 2000) 
 
Minimitappning - släppandet av minsta mängd vatten som inte passerar turbinen. (Brandel 2000) 
 
Nolltappning – släpps inget vatten alls benämns det nolltappning. Nolltappning är dock ovanligt för 
småskaliga vattenkraftverk då de oftast saknar regleringsmöjlighet. (Brandel 2000) 
 
Nybyggnation – byggande av kraftverk på plats i vattendrag som saknar tidigare kraftverk eller 
anordning för reglering. (Brandel 2000) 
 
Ombyggnad/tillbyggnad – befintliga kraftverk som skall byggas om (med samma produktion) eller 
byggas till (utökad produktion). Detta görs oftast för att rusta upp äldre kraftverk. (Brandel 2000) 
 
Reglerkraft – del av elproduktionssystemet som har som uppgift att möta variationer i elförbrukning och 
för att hålla en hög kvalitet i elnätet. Reglerkraft produceras främst i vattenkraftverk och i 
förbränningskraftverk. (Vattenfall 2013a) 
 
Vattenkraftverk – en anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el (Nationalencyklopedin 
2014b). 
 
Vattenreglering – reglering av vattnet för att åstadkomma en vattenföring som anpassas till kraftbehovet. 
Detta kan innebära korttidsreglering (dygns- eller veckoreglering) eller års- eller flerårsreglering. 
(Brandel 2000) 
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Sammanfattning 
Idag står vi inför flera miljöproblem som exempelvis klimatpåverkan och förlust av biologisk mångfald. 
Vattenkraften är en förnybar energikälla som kan producera el med låga utsläpp av växthusgaser. 
Sverige har en lång tradition av att utnyttja vattnet som energikälla och har det senaste århundradet 
byggt ut en majoritet av de svenska vattendragen med vattenkraftverk. Idag står vattenkraften för nästan 
hälften av Sveriges elproduktion och bidrar till Sveriges låga utsläpp av växthusgaser. Samtidigt anses 
vattenkraften påverka den biologiska mångfalden och vattendragen negativt. Av ungefär 2100 kraftverk 
står de 200 största för över 90 % av elproduktionen. Det finns alltså ett stort antal småskaliga kraftverk 
som bidrar med en liten del elproduktion samtidigt som de riskerar att påverka vattendragen negativt.  
Syftet med den här studien var att undersöka om elproduktionen från småskalig vattenkraft är försvarbar 
sett till dess miljöpåverkan. Studien använde en kvalitativ metod baserad på semi-strukturerade 
intervjuer med följande intressenter inom småskalig vattenkraft: Svensk Energi, Svensk 
Vattenkraftförening, Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, 
Sportfiskarna samt Älvräddarna.  
 
Resultaten visade att småskalig vattenkraft är en billig och etablerad energikälla, den kan bidra med 
kulturella värden, den är lokalt producerad och konsumerad som kan ge en ökad stabilitet till elnätet 
samt minska distributionsförluster. Nackdelarna visar att småskalig vattenkraft saknar några av de 
viktigaste funktionerna som storskalig vattenkraft kan bidra med: reglering av elnätet samt möjlighet att 
lagra vatten som kan användas vid behov. Vidare kan småskalig vattenkraft anses ha en stor negativ 
påverkan på vattendragen och den biologiska mångfalden. Potentialen för småskalig vattenkraft kan 
också anses vara lägre än för övrig förnybar energi samtidigt som utvecklingen går långsammare. 
Lagstiftning, tillstånd och elcertifikatsystemet har även identifierats som faktorer som inte hjälper 
situationen för miljön i vattendragen.  
 
Behoven av att producera förnybar el från småskalig vattenkraft kan anses vara lägre än behovet av att 
värna om vattendragen och den biologiska mångfalden för att nå Sveriges miljökvalitetsmål och EU:s 
vattendirektiv. Det finns utrymme för att minska elproduktionen från småskalig vattenkraft och ändå nå 
miljöpolitiska mål om förnybar energi och vattenmiljö. Slutsatsen är att elproduktionen från småskalig 
vattenkraft inte är försvarbar sett till dess miljöpåverkan och att man bör undersöka möjligheten att ta 
bort de allra minsta kraftverken med störst miljöpåverkan. Det har också framkommit att det saknas 
ordentliga styrmedel för att främja biologisk mångfald och vattenmiljöer samt att synen på småskalig 
vattenkraft som miljövänlig bör ifrågasättas.  
 
Nyckelord 
Vattendirektivet, miljöpåverkan, elproduktion, miljökvalitetsmål, förnybar energi 
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Abstract 
Today we face many environmental problems such as climate change and biodiversity loss. Hydropower 
is a renewable energy source that can produce electricity with low greenhouse gas emissions. 
Sweden has a long tradition of using water as an energy source and has during the past century built 
hydropower in a majority of the Swedish rivers. Today, hydropower accounts for nearly half of 
Sweden's electricity production and contributes to Sweden's low greenhouse gas emissions. But 
hydropower also affects biodiversity and water bodies negatively. Of the approximately 2100 
hydropower plants in Sweden, 200 accounts for over 90% of the electricity production. Thus there are a 
large number of small-scale hydropower plants that contribute to a small portion of the electricity while 
they are liable to affect streams negative. The purpose of this study was to investigate whether 
electricity from small-scale hydropower is justifiable in terms of its environmental impact. The study 
used a qualitative method based on semi-structured interviews with the following stakeholders: 
Swedenergy, Swedish Hydropower Association, Swedish Energy Agency, Swedish Agency for Marine 
and Water Management, Swedish Society for Nature Conservation, Swedish Anglers’ Association and 
River Savers Association Sweden. 
 
The results showed that small-scale hydropower is a cheap and established energy source, it can also 
contribute with cultural values, it is locally produced and consumed that can give greater stability to the 
electricity grid and reduce distribution losses. The disadvantages show that small-scale hydropower 
lacks some of the key features that large-scale hydropower can provide: the regulation of the electricity 
grid and the ability to store water that can be used if necessary. Furthermore, small-scale hydropower is 
considered to have a major negative impact on streams and biodiversity. The potential for small-scale 
hydropower could also be considered lower than for other renewable energy while developing more 
slowly. Legislation, permits and electricity certificate system has also been identified as factors that do 
not help the environmental situation in streams. 
 
The need to produce renewable electricity from small-scale hydropower can be considered lower than 
the need to protect streams and biodiversity to reach Swedish environmental quality objectives and the 
Water Framework Directive. There is scope for reducing electricity production from small-scale 
hydropower and still achieve environmental policy objectives on renewable energy and streams and 
biodiversity. The conclusion is that electricity production from small-scale hydropower cannot be 
justified in terms of its environmental impact and that there is a need to examine the possibility of 
removing the smallest hydropower plants with the greatest environmental impact. It is also stressed that 
there is a lack of proper incentives to promote biodiversity and aquatic environments and that the view 
of small-scale hydropower as environmentally friendly should be questioned. 
 
Key words 
Water Framework Directive, environmental impact, electricity production, environmental quality 
objectives, renewable energy
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Människan har påverkat miljön i alla tider men har sedan industrialiseringens början ökat sin påverkan 
markant. Idag brottas vi med ett antal stora miljöproblem där förlust av biologisk mångfald och 
påverkan på klimatet kan ses som några av de mest akuta problemen (Rockström et al. 2009). 
Människans användning av fossil energi och utsläpp av växthusgaser är en starkt bidragande orsak till 
dagens klimatpåverkan (Stocker et al. 2013).  
 
Behovet av förnyelsebar och miljövänlig energi kan anses som stort och där kan vattenkraften ses som 
en betydelsefull energikälla med sitt låga utsläpp av koldioxid (Moomaw et al. 2013). Sverige har en 
god tillgång på vatten och traditionen av att utnyttja vattnets funktioner har funnits länge i Sverige. I 
slutet av 1800-talet tillkom de första vattenkraftverken för elproduktion medan staten började bygga 
vattenkraftverk i början av 1900-talet (Tekniska museet 2014). Till en början var kraftverken småskaliga 
men allt eftersom tekniken förbättrades och behovet av el ökade så skedde en storskalig utbyggnad från 
1930-talet och framåt, framförallt under 1950- och 1960-talen (Hovsenius et al. 2002). Den stora 
utbyggnaden av vattenkraft under 1900-talet har lett till att vattenkraften står för nästan hälften av 
elproduktionen i Sverige (Energimyndigheten 2014). Vattenkraften har haft och har fortfarande en 
viktig roll i Sveriges energisystem och är också en starkt bidragande orsak till att Sverige med sina 51 % 
förnybar energi är i framkant i Europa (Europaportalen 2014). Detta ger också utslag i synen på 
vattenkraften. Många är positivt inställda och vill fortsätta satsa på den som man gör idag samtidigt som 
många även vill öka satsningarna (Hedberg & Holmberg 2014).  
 
Under utbyggnaden av vattenkraften hade man däremot en annan miljösyn än man har idag. 
Elproduktionen var prioriterad och vattenkraften hjälpte den svenska industrin att växa samtidigt som 
miljöfrågorna rörde sig om antropocentriska värden. Argumenten mot utbyggnad har sedan utvecklats 
till att även innefatta värdet av att ha älvar som forskningsunderlag samt till att även innefatta 
biodiversitet. Sedan 1986 har Vindelälven, Kalix älv, Pite älv och Torne älv skydd i lagstiftning mot 
utbyggnad och sedan 1993 har de även status som nationalälvar. Idag sker i princip ingen utbyggnad av 
storskalig vattenkraft då motståndet är för stort. Idag sker utbyggnaden av vattenkraften främst genom 
effektivisering i storskaliga kraftverk, genom nya småskaliga vattenkraftverk, återupptagna 
kraftstationer samt genom effektivisering av befintliga kraftverk (Anshelm 2013). Synen på miljön 
ligger också till grunden för den pågående Vattenverksamhetsutredningen (VVU). Många anläggningar 
idag har tillstånd från äldre lagstiftning som inte var grundad på dagens miljösyn utan var mer 
exploateringsinriktad. Utredningen har som syfte att ge förslag på hur de anläggningar som inte har 
tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808, MB) blir uppdaterade mot MB:s hänsynsregler och EU-rättens 
krav på vattenförhållanden och biologisk mångfald. I delbetänkandet som släpptes 2013 gavs bland 
annat förslag på att vattenkraftverk skulle nyprövas enligt MB (SOU 2013:69).  
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1.2 Problemformulering 
Idag är ca 85 % av Sveriges älvar och vattendrag utbyggda. I Sverige finns idag ca 2100 vattenkraftverk 
där de storskaliga (ca 200) står för 94 % av elproduktionen från vattenkraft. (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 2014) 
 
Idag uppmuntras ökad elproduktion från småskalig vattenkraft genom elcertifikatsystemet som är ett 
stöd för produktion av förnybar el. För närvarande pågår även det Europeiska projektet RESTOR Hydro 
som kartlägger nedlagda vattenverksamheter som har potential att tas upp och producera el (Restor 
Hydro 2014). Samtidigt anser inte Energimyndigheten att det finns några stora potentialer när det 
kommer till produktion från småskalig vattenkraft (Statens Energimyndighet 2005). Vattenkraften har 
generellt en tämligen väldokumenterad påverkan på biologisk mångfald och vattenmiljöer (Näslund et 
al. 2013). Synen på den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan varierar dock. Vissa hävdar att 
småskalig vattenkraft är ett miljövänligt alternativ för förnybar energi medan andra hävdar att den kan 
ha en miljöpåverkan som kan anses vara i storlek med vad den storskaliga bidrar med (Paish 2002, 
Bakken et al. 2012).  
 
Det finns alltså ett stort antal småskaliga vattenkraftverk i en stor del av de svenska vattendragen som 
tillsammans bidrar med en liten del av elproduktionen från vattenkraft. Samtidigt går åsikterna isär om 
vilken miljöpåverkan de har. Det är därför möjligt att miljöpåverkan från dessa skulle kunna vara större 
än vad nyttan från dem är.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om nyttan med elproduktionen från den stora mängd 
småskaliga vattenkraftverk som finns i Sverige idag är försvarbar sett till dess miljöpåverkan. För att 
kunna göra den bedömningen utgår studien från följande frågeställningar: 
 

• Vilka är de främsta för- och nackdelarna med elproduktion från småskalig vattenkraft? 
 

• Behöver man öka elproduktionen från småskalig vattenkraft eller behöver man rentav minska 
den?  

1.4 Avgränsningar 
Studien ser först och främst till de miljömässiga aspekterna kring småskalig vattenkraft i Sverige (<1.5 
MW). Miljö syftar i denna studie på naturmiljö och vattenmiljö. Då huvudsyftet med småskalig 
vattenkraft är att producera el kommer även elproduktion, vattenreglering, lagringsmöjligheter och 
funktion för elnätet att undersökas på ett övergripande plan eftersom det bedöms som relevant. Studien 
ämnar inte undersöka den gällande lagstiftningen då den utreds i den pågående 
vattenverksamhetsutredningen. I övrigt så kommer inte studien att undersöka ekonomiska parametrar 
eller liknande.  



 10 

2. Bakgrund 
Vattenkraftverk kan se ut på olika sätt men principen är densamma, man utnyttjar lägesenergin som 
uppkommer av vattnet mellan två nivåer (fallhöjd) och när vattnet passerar genom en turbin omvandlas 
lägesenergin till elektricitet (Energikunskap 2009). 
 

 
Figur 1 – Principen för vattenkraft (Bildkälla: Svensk Energi 2014) 
 
Definitionen av småskalig vattenkraft i Sverige är inte riktigt klar. Småskalig vattenkraft har historiskt 
definierats som ett kraftverk med en installerad effekt på upp till 1,5 MW och det är även gränsen som 
används för berättigandet av elcertifikat (Miller & Penche 2004). På senare år har däremot en gräns på 
10 MW installerad effekt börjat användas av vissa då den ofta används inom EU (Svensk 
Vattenkraftförening 2014). På grund av att det finns så många vattenkraftverk och förutsättningarna 
skiljer sig stort så är det svårt att säga någonting generellt om småskalig vattenkraft. Många av de 
småskaliga vattenkraftverken betraktas som strömkraftverk vilket innebär att de har ingen eller 
obetydlig reglering av vattnet, de använder det vatten som kommer helt enkelt. Vissa småskaliga 
vattenkraftverk kan dock ha tillstånd för korttidsreglering. I övrigt så kan småskaliga vattenkraftverk 
vara integrerade med själva dammen eller så kan det finnas en tub eller en kanal som leder vattnet till 
kraftverket. (Miller & Penche 2004) 
 
Idag finns ca 2100 vattenkraftverk i Sverige. Ca 200 har en effekt över 10 MW och räknas som 
storskaliga. De står för 94 % (61,1 TWh) av elproduktionen från vattenkraft (av totalt ca 67 TWh). Ca 
1900 kraftverk har en effekt under 10 MW och står för 6,5 % av elproduktionen (ca 4,3 TWh) medan ca 
1700 utgör så kallade små vattenkraftverk (<1,5 MW) och står för 2,1 % av vattenkraftens elproduktion 
(ca 1,4 TWh). Det motsvarar 1 % av landets elbehov. (Näslund et al. 2013) 
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2.1 Lagstiftning 
Vattenkraft räknas som vattenverksamhet och regleras i 11 kap MB (1998:808), i lagen (1998:812) om 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt den tillhörande förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet m.m. (Länsstyrelsen Blekinge län 2012) 

2.2 Tillståndsprocess 
För att få driva och bygga ett kraftverk krävs tillstånd. Först sker ett samråd med länsstyrelsen för att se 
till att MKB blir korrekt utformad. Då vattenkraftverk och dammar innebär en betydande miljöpåverkan 
krävs alltid ett utökat samråd där länsstyrelsen bedömer vilka andra instanser som skall delta. Detta kan 
innefatta myndigheter och miljöorganisationer. Efter detta sker en ansökan till mark- och 
miljödomstolen. Där kan de som berörs lämna yttrande till domstolen. Handlingar går även ut till olika 
remissinstanser. Domstolen går sedan igenom alla yttranden och ansökan och kallar sedan till en 
huvudförhandling. Det är här som målet framställs där de närvarande har möjlighet att framföra åsikter. 
Utifrån det som framställs i domstolen görs en avvägning som resulterar i en dom. När en utövare 
erhållit tillstånd och sedan bedriver en verksamhet har utövaren ett ansvar att utöva egenkontroll och att 
underhålla verksamheten. Länsstyrelsen är ansvarig för att utöva tillsyn. (Länsstyrelsen Värmland 2014) 
 

2.3 Vattenverksamheter  
Nyttjandet av vattenresurser har pågått länge i Sverige men naturligtvis har inte dagens miljösyn funnits 
hela tiden. Före 1879 fanns ingen vattenrättslig tillståndsprövning men rätt att bedriva verksamhet som 
getts innan detta anses ändå gälla enligt MB. Detta rör sig om exempelvis privilegiebrev och urminnes 
hävd. 1918 års vattenlag (ÄVL) var väldigt exploateringsinriktad och naturvärden kunde sällan hindra 
en utbyggnad. 1983 års vattenlag (VL) tog mer hänsyn till miljön och andra verksamheter medan 
Miljöbalkens införande 1999 innebar en ytterligare avvägning mot andra intressen. (Naturvårdsverket 
2008). Idag har 90 % av vattenkraftverken tillstånd enligt 1918-års vattenlag (ÄVL), endast 2 % har 
tillstånd enligt MB (Länsstyrelsen Västra Götaland 2014). Problemet med att många anläggningar har 
äldre tillstånd undersöks i den pågående Vattenverksamhetsutredningen (VVU) (SOU 2013:69). 

2.4 Miljömål och politiska mål 
Småskalig vattenkraft påverkas av politiska mål på både internationellt och nationellt plan. EU har ett 
antal uppsatta mål om klimat, förnybar energi, vattenmiljö och biologisk mångfald som realiseras i den 
svenska lagstiftningen och i de svenska miljömålen.  

2.4.1 EUs klimatmål 

EU:s klimat- och energipolitik antogs 2007 och innebär att alla länder inom EU bundit sig att till år 2020 
minska sina koldioxidutsläpp med 20 % jämfört med år 1990, 20 % av energianvändningen skall 
komma från förnyelsebar energi samt att energieffektivisering skall öka med 20 % (Europeiska 
kommissionen 2014b). Sveriges andel av förnybar energi ska vara minst 49 % (Europaportalen 2014). 

2.4.2 EUs vattendirektiv 

EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet (2000/60/EG), är en strategi för att på lång sikt ha en 
hållbar hantering av vattenresurser. Direktivet omfattar alla vattenförekomster, bland annat vattendrag, 
och målet är att inga vatten ska försämras samt att alla vatten ska ha uppnått god ekologisk status till år 
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2015 vilket innebär att de ska ha nära naturliga förhållanden. Undantag gäller dock för vatten som är 
kraftigt modifierade och då inte anses rimliga att nå god status. Dessa ska uppnå god ekologisk potential 
som innebär en att man vidtagit åtgärder för att minska påverkan. (Europeiska kommissionen 2014a) 
I de fall då den ekologiska statusen eller potentialen inte beräknas nå god eller hög till 2015 kan 
tidsfristen förlängas. I Sverige gäller för de flesta vattenförekomster att miljökvalitetsnormen ska vara 
uppnådd år 2021 (Vattenmyndigheten Bottenhavet 2010). I Sverige finns dessa mål reglerade i 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och är verkställda i det svenska 
miljömålet om Levande sjöar och vattendrag.  

2.4.3 Energi och Klimat i Sverige 

Regeringens strategi för energi och klimat innebär att andelen förnybar energi ska vara minst 50 % till år 
2020, de svenska utsläppen av koldioxid ha minskat med 40 % jämfört med år 1990, 
energianvändningen ska vara 20 % effektivare år 2020, det ska vara 10 % förnybar energi i 
transportsektorn år 2020 samt att Sverige ska vara fria från nettoutsläpp av koldioxid år 2050 
(Naturvårdsverket 2014). Sveriges mål för förnybar energi är således satt högre än EU:s mål (50 % 
istället för 49 %). Målet nåddes redan år 2012 då andelen förnybar energi stod för 51 % (Europaportalen 
2014). 

2.4.4 Elcertifikatsystemet  

För att nå målen om förnybar energi infördes år 2003 ett elcertifikatsystem. Systemet är ett stöd för att 
uppmuntra produktion av förnybar el och innebär att för varje producerad MWh förnybar el så erhåller 
producenter ett elcertifikat. Elcertifikat kan sedan säljas och köpas på en marknad (Energimyndigheten 
2013). Från början gavs elcertifikat även till befintlig produktion, men detta har senare ändrats och ges 
nu enligt Energimyndigheten (2013) enbart i följande fall: 
 

• småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad effekt om högst 1500 kW per 
produktionsenhet 

• nya anläggningar  
• återupptagen drift i nedlagda anläggningar om det har gjorts så omfattande ombyggnader eller andra 

investeringar att anläggningen ska anses som ny. 
• produktionsökning i befintliga anläggningar 
• anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av myndighetsbeslut 

eller omfattande ombyggnader 
 
2006 beslutade regeringen att småskalig vattenkraft inte längre skulle vara berättigad till elcertifikat. 
Orsaken var att den ansågs påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt samt att det var väldigt 
få vattendrag kvar som hade liten eller ingen påverkan från vattenkraft. Beslutet ändrades däremot vid 
regeringsskiftet samma år då man ville uppmuntra förnyelsebar energi och att all förnybar energi skulle 
konkurrera på samma villkor. (Lindqvist 2013) 

2.4.5 Svenska miljömål 

Det svenska miljöarbetet utgår från miljömålssystemet. Det innehåller ett generationsmål, 24 etappmål 
och 16 miljökvalitetsmål (Miljömålsportalen 2013). Det miljökvalitetsmål som är mest aktuellt för 
vattenkraften är målet om Levande sjöar och Vattendrag. Riksdagens definition lyder 
(Miljömålsportalen 2014): 
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"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."  
 
Vattenkraftverkens fysiska påverkan lyfts fram som ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald i 
vattendragen. För närvarande är bedömningen att miljökvalitetsmålet inte kommer att kunna nås till år 
2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Enbart 39 % av vattendragen når god eller hög 
ekologisk status. (Miljömålsportalen 2014) 

2.5 Miljöpåverkan 
Havs- och Vattenmyndigheten (Näslund et al. 2013) har gjort en sammanställning av nuvarande 
kunskapsläge angående vattenkraftens påverkan på hydromorfologi1 och ekologi i vattenmiljöer. De 
konstaterar att fysisk påverkan är det största miljöproblemet i vattendragen och vattenkraften är en av de 
största källorna till påverkan. Påverkan varierar dock mellan olika anläggningar eftersom de kan vara 
utformade på olika sätt, vattenområdet kan ha olika fysiska förutsättningar och faunan och floran kan 
vara olika. Detta avsnitt skall ses som en övergripande beskrivning av påverkan från vattenkraft, för mer 
detaljerad beskrivning hänvisas till källan. Rapporten konstaterar att vattenkraft ger upphov till både 
direkta och indirekta konsekvenser och påverkan delas upp i tre nivåer: Primär påverkan, sekundär 
påverkan samt tertiär påverkan (figur 2).  
 

 
Figur 2. Schematisk bild av miljöpåverkan från vattenkraft (modifierad efter Näslund et al. 2013) 
 
Den primära nivån består av effekter på abiotiska faktorer som kontinuitet, hydrologi, vattenkvalitet och 
geomorfologiska processer. Dessa effekter kommer till stånd när själva anläggningen byggs. 
Grundläggande är att vattenkraften skapar barriäreffekter. Kraftverk och dämningar försämrar möjlighet 

                                                
1 Fysiska förutsättningar i vattendraget vad gäller exempelvis fysisk struktur eller vattenflöde 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet 2010) 
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för transport uppströms och nedströms av sediment, näring och organismer. Det är inte ovanligt att man 
vid kraftverken rensar, kanaliserar och torrlägger vissa områden som påverkar den fysiska miljön.  
Utbyggnad kan även leda till förändringar i vattentemperatur, erosion, vattenkvalitet och isförhållanden.  
Reglering av vattenmängden ger också upphov till förändringar i vattenflöde. Dels kan den naturliga 
årsrytmen variera men även på kortare skala. Nolltappning kan förekomma vilket kan leda till torrfåror 
nedströms och sjölika förhållanden uppströms.  
 
Den sekundära nivån innefattar morfologi genom förändring av vattendragets form och struktur samt av 
primärproduktion då organismer påverkas till följd av det som sker på den primära nivån och 
omgivningens förändring. Vattendragen omvandlas generellt från heterogena till mer homogena miljöer. 
Strömmande partier däms över eller torrläggs vilket påverkar arter som trivs i sådan miljö. Även 
ekosystemets totala produktion minskar. 
 
Den tertiära påverkan innefattar effekter på fauna och flora som är ett resultat av underliggande nivåer.  
Bottenfauna- och fisksamhällen påverkas på olika sätt beroende på omständigheterna men 
förändringarna är generellt stora när det gäller abundans, artsammansättning och förutsättningar för 
produktion.  
 
Utöver detta kan även interaktion mellan land- och vattenmiljö ske. Vattenkraftverken har inte påverkan 
enbart lokalt där själva kraftverket eller dammen anläggs, utan även på hela vattendragets system. Bland 
annat minskar tillförseln av kisel till Östersjön. Därför är det viktigt att även ta med effekter uppströms 
och nedströms. Slutligen konstateras att många av dessa effekter uppstår även om det är ett 
strömkraftverk som saknar möjlighet till reglering. Magasinering och reglering ger dock mer störningar 
på vattenflödet (Näslund et al. 2013) 

2.6 Miljöförbättrande åtgärder 
För att minska påverkan från vattenkraftverk kan man vidta olika åtgärder. De vanligaste finns i 
kategorierna miljöanpassade flöden och vandringsvägar (faunapassager) (Degerman 2008). 
Miljöanpassade flöden syftar till att få vattendragets flöde att mer likna naturliga förhållanden. Åtgärder 
kan exempelvis vara inlösen av fallrätt, att införa minimitappning till torrfåror, förändra minimitappning 
till att motsvara minst naturligt lågvattenflöde eller att minska eller sluta med korttidsreglering. 
Vandringsvägar syftar till att försöka minska hindret för vandring som ett kraftverk eller en damm utgör. 
För att underlätta uppströms vandring finns både naturlika vandringsvägar och tekniska vandringsvägar. 
Naturlika vandringsvägar kan vara exempelvis att man river ut hinder eller att man anlägger ett omlöp, 
en naturlig vattenfåra runt hindret. Tekniska vandringsvägar innebär exempelvis trappor eller rännor för 
uppströms vandring. Nedströms vandring har under många år inte haft lika stort fokus som uppströms 
vandring. Bland annat har ålen drabbats kraftigt där så mycket som 70 % av ålarna dör vid varje 
kraftverk. För att förhindra att arter leds in i turbiner kan man anlägga olika typer av galler och grindar. 
Detta kan dock påverka elproduktionen negativt då effekten minskar. (Degerman 2008) 
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3. Tidigare studier om småskalig vattenkraft 
Vattenkraften är generellt ett tämligen välstuderat område men mycket kretsar kring den storskaliga 
vattenkraften. Denna studie fokuserar däremot på småskalig vattenkraft i Sverige ur ett relativt brett 
perspektiv. Detta gjorde att många studier inte ansågs relevanta och istället har jag utgått från studier 
inom Sverige och/eller studier som har haft ett bredare perspektiv och som tagit hänsyn till småskalig 
vattenkraft. På grund av detta är de tidigare studierna inte enbart forskningsstudier, utan även rapporter, 
utredningar och uppsatser.  
 
Korsfeldt (2011) var ansvarig för en vattenkraftutredning som gjordes på uppdrag av Svensk Energi. 
Detta kan ha påverkat utredningens innehåll men Korsfelt (2011) uttrycker tydligt att utredningen utgår 
från de krav som finns på bevarande relaterat till flera av de nationella miljömålen och därför anses 
utredningen vara relevant för denna studie. Syftet med utredningen var att belysa vattenkraftens roll i ett 
hållbart energisystem, föreslå åtgärder för hur nuvarande produktions- och reglerförmåga kan behållas 
och hur en utveckling för vattenkraft kan möjliggöras. Utredningen ser det som nödvändigt att ha en 
helhetssyn och att det krävs en vilja till samförstånd från alla parter om Sverige skall nå de uppsatta 
miljömålen. Utredningen fokuserar främst på storskalig vattenkraft men småskalig vattenkraft nämns 
också. Utredningen lämnar flera förslag men kan sägas ha ett huvudförslag, att införa en fond för att 
finansiera miljöåtgärder. För småskalig vattenkraft föreslår han att man bör undersöka dess roll och 
möjligheter för utveckling och samverkan med andra energiformer. Korsfeldt (2011) anser att konflikten 
om småskalig vattenkraft handlar om dess påverkan på närmiljö och biologisk mångfald som ofta ställs 
mot det nationella och globala intresset av effektiv energiförsörjning och förnybar energi. Enligt 
Korsfeldt (2011) är argumenten för småskalig vattenkraft bland annat att den är förnybar, 
klimatstödjande, utsläppsfri, lokal och därför stödjer landsbygden, sysselsättningsskapande samt bevarar 
kulturmiljöer. Han menar även att många lyfter fram kritik mot svårigheterna med att nyinvestera eller 
återstarta kraftverk på grund av dagens tillståndsprocesser. Korsfeldt (2011) menar att argumenten mot 
småskalig vattenkraft bland annat handlar om att den får stöd genom elcertifikatsystemet fast den inte 
borde få det. Detta eftersom det är en beprövad teknik, elcertifikaten gör att många värdefulla vattendrag 
hotas av utbyggnad samtidigt som tillskottet av el är litet och miljöpåverkan anses blir stor. 
Elcertifikaten anses även påverka utfall i miljödomstolar genom att öka lönsamheten vilket även 
påverkar värdefulla strömvattenmiljöer och även motverkar nationella miljömål och EU:s ramdirektiv 
för vatten. Vidare nämner Korsfeldt (2011) att bilden som ges är att den småskaliga vattenkraftens 
bidrag till elproduktion är försumbar och att den inte väger upp mot dess negativa påverkan på natur- 
och kulturmiljöer. Korsfeldt (2011) håller inte med om det då den vid det datumet producerade ca 4-5 
TWh och var i paritet med vindkraften. Han anser att all förnybar energi som produceras är av värde. 
Han menar även att småskalig vattenkraft kan bidra till elförsörjningssäkerheten om exempelvis en 
kärnreaktor skulle fallera. Han menar att det skulle vara säkrare med ett mer diversifierat 
produktionssystem med exempelvis 100 vattenkraftverk med en effekt på 10 MW än ett stort kraftverk 
med en installerad effekt på 1000 MW. Korsfeldt (2011) menar slutligen att småskaliga vattenkraftverk 
ofta är strömkraftverk som kan anses vara mindre miljöstörande än storskaliga eftersom de inte reglerar 
vattendraget. Småskalig vattenkraft har även en roll genom att dess produktion kan frigöra mer 
möjligheter till reglerförmåga i de storskaliga kraftverken.  
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Lees (2006) undersökte möjligheten för att investera i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar i 
Sverige samt dess förutsättningar på den framtida elmarknaden. Lees (2006) gör bedömningen att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att investera i småskalig vattenkraft. Lees (2006) 
anser att småskalig vattenkraft kan leda till miljöpåverkan lokalt men att fördelen är att den producerar 
ren el. Lees (2006) menar även att det mesta av skadan redan är skedd vid befintliga dammar och att 
miljöproblem kan minskas väsentligt genom att vidta miljöåtgärder som fiskpassager m.m. Lees (2006) 
påpekar också att elcertifikaten i vissa fall är avgörande för att investeringen skall bli lönsam.  
 
Ström (2012) undersökte utmaningar som svenska småskaliga vattenkraftsägare står inför samt deras 
framtidsplaner. Ekonomi, krav på miljötillstånd, krav på fiskväg samt brist på tid rankades som de 
största utmaningarna. Resultaten visade att 80 % av de undersökta kraftverken har möjlighet att öka sin 
effekt och 55 % planerade att göra det inom 10 år. Ström (2012) uppskattade därför att den småskaliga 
vattenkraften har en potential att öka sin produktion med 6,1 TWh. 
 
Paish (2002) undersökte småskalig vattenkraft med fokus på teknologi, nya uppfinningar och hinder för 
utveckling. Författaren anser att småskalig vattenkraft oftast är strömkraftverk som saknar stora dammar 
eller magasin och som generellt saknar lagringsmöjligheter. Paish (2002) anser att fördelarna är att 
småskalig vattenkraft är en mer koncentrerad energi än vind- och solkraft, energin är förutsägbar, 
tillgänglig efter efterfrågan, behöver inte drivas av något bränsle och kräver inte så mycket underhåll. 
Tekniken håller även länge (ca 50 år) och den har nästan ingen miljöpåverkan vid en korrekt 
utformning. Nackdelarna anses vara att den är beroende av bra förhållanden och närhet till var den kan 
utnyttjas. Det finns alltid en maximal produktion från varje plats som begränsar. Övriga nackdelar kan 
vara variationer i flöde och konflikter med andra intressen (exempelvis fiske och krav på minimiflöden).  
Slutligen konstaterar Paish (2002) att det inte finns en mer kostnadseffektiv, pålitlig och miljövänlig 
metod än småskalig vattenkraft.  
 
Bakken et al. (2011) undersökte skillnaden mellan 27 småskaliga (1-10MW) och 3 storskaliga 
vattenkraftverk (>10MW) i Norge. Deras uppfattning är att den rådande synen på småskalig vattenkraft 
är att den är miljövänlig medan storskalig har en dramatisk miljöpåverkan. Deras resultat visade 
däremot att storskaliga kraftverk har en mindre påverkan än småskaliga men att datamaterialet ger 
upphov till viss osäkerhet. Tar man även in andra aspekter som att storskalig vattenkraft ger 
regleringsmöjligheter så antar de att ett fåtal större kraftverk kan leverera samma mängd elektricitet med 
en minskad miljöpåverkan jämfört med flera små. Studien visar att påverkan skiljer sig åt mellan 
småskalig och storskalig vattenkraft. Småskalig vattenkraft leder typiskt till minskat vattenflöde, 
påverkan på fiskfauna, fragmentering, förlust av eller minskning av värdet på kulturella platser, förlust 
av biodiversitet och förlust av vissa habitatstyper. För storskaliga kraftverk varierar påverkan stort men 
typiskt är att fiskfaunan påverkas på grund av förändringar i vattenflöden och temperatur samt påverkan 
på landskapen och dess utformning. Förändring av vattenkvalitet har identifierats men den ekologiska 
påverkan har inte beskrivits. Med beaktning om att storskaliga däremot kan ha en reglering av 
elbehovet, har en tendens att ha en mer professionell planering, utformning och drift av verksamheten 
samt att de ofta får större uppmärksamhet och därför större granskning så antar ändå författarna att 
påverkan kan sägas vara mindre för ett fåtal stora kraftverk jämfört med flera små.  
 
Naturvårdsverket (Molander et al. 2010) har undersökt hur de förnybara energikällorna påverkar de 
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svenska miljömålen. Undersökningen har gjorts genom att använda livscykelanalys och miljöriskanalys. 
Generellt är att förnybar energi påverkar många miljömål, och kommer öka med ökade satsningar för att 
uppnå förnybart målen. Ökning av produktion förväntas ske främst genom effektivisering samt att ta 
upp mindre vattenkraftverk. Enligt studien har strömkraftverk inga stora dammar eller 
regleringsmöjligheter och får då en mindre påverkan än storskaliga kraftverk. Analysen tar upp 
miljöpåverkan från förändring av vattenflöden, ekologisk funktion samt upplevelsevärden under 
installation och drift samt det material och de metoder som krävs för att upprätta vattenkraftverket. Här 
nedan görs en sammanfattning av de effekter på miljömål som anses mest relevanta för småskalig 
vattenkraft. Vid själva dämningen av vattendraget och byggandet av vattenkraftverket påverkas Levande 
sjöar och vattendrag dels genom att habitat försvinner och påverkar förutsättningar för liv. Både 
mångfald av arter och abundans inom arter kan minska. Levande sjöar och vattendrag påverkas även 
genom att flödesregimen kan förändras vilket kan påverka livsmiljöer och leda till att vissa arter inte 
klarar av att anpassa sig. Dammar och nedmontering av kraftverk och damm kan leda till metanemission 
och därmed påverka Begränsad klimatpåverkan. (Molander et al. 2010) 
 
Förutsättningarna för vattenkraftproduktion kan troligtvis komma att förändras i framtiden. De pågående 
klimatförändringarna beräknas påverka nederbörd, tillrinning och tillgång till vatten vilket troligtvis 
leder till ökad elproduktion från vattenkraft i framtiden. Studier visar att produktionen kan öka ända upp 
till 15-20 % jämfört med idag, där den största ökningen kan ske i norra Sverige. (Graham et al. 2007, 
SOU 2007:60) 
 
Sammanfattningsvis så finns en hel del studier som är positivt inställda till småskalig vattenkraft eller 
åtminstone utgår från att den inte skall minska (Korsfeldt 2011, Lees 2006, Ström 2012, Paish 2002). De 
mer kritiska studierna studerar enskilda problemområden med småskalig vattenkraft (Molander et al. 
2010), jämför småskalig och storskalig vattenkraft (Bakken et al. 2011) eller undersöker hur 
klimatförändringar kan påverka vattenkraften i framtiden (Graham et al. 2007). Den här studien har en 
kritisk utgångspunkt till småskalig vattenkraft generellt och kan bidra genom att undersöka om den 
småskaliga vattenkraftens existens är motiverad idag.   
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4. Metod 
Studien har gjorts genom kvalitativa intervjuer med semi-strukturerad form med intressenter inom 
småskalig vattenkraft. Intervjuerna utgår från en egen utformad intervjuguide baserad på inhämtad 
information inom området (Bilaga 1). Den här metoden valdes med tron om att intervjupersonerna sitter 
på värdefull information och kunskap inom området som kan användas för att göra en bedömning av 
miljöpåverkan från och behovet av småskaliga vattenkraftverk (Kvale & Brinkmann 2009). 

4.1 Urval av analysenhet 
Småskalig vattenkraft (<1,5 MW) valdes som analysenhet då det finns ett stort antal kraftverk som står 
för en liten del av elproduktionen. Samtidigt varierar synen på vilken påverkan småskalig vattenkraft har 
på miljön där det finns både förespråkare och motståndare. Småskalig vattenkraft valdes som 
analysenhet då den riskerar att ha en miljöpåverkan som överstiger nyttan med elproduktionen. 
För att undersöka detta problemområde gjordes sju kvalitativa intervjuer med några viktiga intressenter 
inom området.  

4.2 Urval av intressenter och intervjupersoner 
Den här studien har försökt att få ett så brett urval som möjligt, med representanter från 
vattenkraftsbranschen, myndigheter samt miljöintressen. Då det finns ett stort antal utövare och ägare 
till vattenkraften valdes istället branschorganisationer för att få en överblick samt för att undvika att 
vissa inte fick komma till tals. Då inriktningen för studien är förhållandevis bred ansågs det lämpligast 
att ta kontakt med personer som hade en god överblick och var insatt i vattenkraftsfrågor. Dels användes 
ett bekvämlighetsval där kontakt togs med personer som kunde tänkas ha god kunskap om detta 
(Bryman 2002). När det inte var helt tydligt vem som kunde ha den kunskapen gjordes en förfrågan till 
den person som verkade lämplig om den eller någon annan som var bättre lämpad kunde tänka sig att 
ställa upp på intervju. Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna samt deras organisationer. 
Informationen hämtades från intervjuerna.  

4.2.1 Svensk Energi 

Svensk Energi är en branschförening för elproducenter, elhandelsföretag och elnätsföretag. De arbetar 
med opinionsbildning, påverkansarbete och forskning för att utveckla elproduktion och elanvändning i 
Sverige. Vattenkraften är en stor del av dagens elproduktion och är således en stor del i Svensk Energis 
arbete. Gun Åhrling-Rundström är ansvarig för vattenkraftens miljöfrågor och sitter även med i den 
pågående Vattenverksamhetsutredningen (VVU). 

4.2.2 Svensk Vattenkraftförening (SVAF) 

Svensk Vattenkraftförening är en förening för småskaliga vattenkraftsutövare (<10 MW). De vill främja 
utvecklingen för småskalig vattenkraft och samtidigt ha en ekologiskt hållbar elproduktion.  
Gunvor Axelsson är styrelseordförande och jurist med inriktning på vattenrätt.  
Jan-Åke Jacobson är styrelseledamot och presskontakt.  
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4.2.3 Energimyndigheten 

Energimyndigheten arbetar inom flera sektorer och har som uppgift att främja en hållbar och effektiv 
energiförsörjning och energianvändning. Roger Östberg arbetar på enheten för operativa styrmedel och 
arbetar med elcertifikatsystemet. Han ansvarar för frågor om vattenkraften och elcertifikaten.  
Katarina Jacobsson arbetar på en enhet som heter samhälle och miljö och arbetar med flera olika frågor 
kopplat till vattenkraften.  

4.2.4 Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) 

Havs- och Vattenmyndigheten är en sammanslagning av gamla Fiskeriverket samt vissa delar av 
Naturvårdsverket och har funnits sedan 2011. De arbetar bland annat med frågor som rör EU:s 
vattendirektiv och är även ansvariga för miljömålet om Levande sjöar och vattendrag.  
Anders Skarstedt är utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn och arbetar på avdelningen 
för havs- och vattenförvaltning.  

4.2.5 Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och äldsta miljöförening och har jobbat med frågor om 
vattenkraft länge. De arbetar med att lyfta fram naturens värde och bedriver opinion och 
påverkansarbete för att värna om miljön. Ellen Bruno är sakkunnig inom marina ekosystem och fiske.  

4.2.6 Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) 

Sportfiskarna är en ideell organisation som syftar till att främja sportfisket i Sverige. De jobbar även 
aktivt med påverkansarbete och att bevara strömmande vattendrag. Christina Lindhagen är EU-
samordnare och ansvarig för frågor kring strömmande vatten. 

4.2.7 Älvräddarna (Älvräddarnas samorganisation) 

Älvräddarna är en ideell organisation och är en sammanslagning av lokala älvräddarorganisationer runt 
om i landet. De har arbetat aktivt mot utbyggnad av vattenkraft men arbetar även med påverkansarbete 
och restaurering av vattendrag. Christer Borg är ordförande och sitter med i 
Vattenverksamhetsutredningen (VVU).  

4.3 Kvalitativ intervju 
Den här kvalitativa studien använde sig av en semi-strukturerad intervju. Bedömningen gjordes att 
denna intervjuteknik var mest lämplig för att få uttömmande svar och kunna ta del av argument och 
kunskap inom ämnet. Genom att försöka hålla en öppen dialog var förhoppningen även att personliga 
åsikter och nya tankar inom området också skulle kunna komma fram (Bryman 2002). Intervjuerna tog 
mellan 50-90 min. Tre av intervjuerna (Svensk Energi, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna) 
gjordes via personligt möte. Tre intervjuer gjordes via telefon (Älvräddarna, Energimyndigheten och 
Havs- och Vattenmyndigheten). Den sista intervjun gjordes via mail (Svensk Vattenkraftförening). Där 
svarade först Axelsson men där vissa frågor sedan kompletterades av Jacobson. Givetvis hade det varit 
att föredra att samtliga intervjuer gjordes via personligt möte, men då detta inte var möjligt för samtliga 
fick även telefonintervjuer och i ett fall svar via mail göras istället. Detta kan göra att kroppsspråk och 
vissa tonfall inte noteras på samma sätt och kan således ha en inverkan på resultatet. För intervjusvaren 
som gjordes via mail kan svaren bli mindre uttömmande men samtidigt kan intervjupersonen formulera 
sig tydligare och få mer tid att ge konkreta svar (Kvale & Brinkmann 2009). Då ämnet för studien 
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handlar om argument och åsikter om småskalig vattenkraft så bör inte kroppsspråket ha spelat någon roll 
för studiens resultat. Vid intervjuerna användes inspelningsutrustning för att allt fokus skulle kunna 
ligga på vad som sades snarare än att behöva fokusera på att anteckna. Att spela in intervjuerna gav även 
fördelen att ha all information sparat och man kan då gå tillbaka och lyssna ordagrant på vad som sades. 
Experter eller högt uppsatta personer kan ha stor vana av intervjuer och kan därför försöka styra 
intervjun i önskad riktning (Kvale & Brinkmann 2009). Detta kan leda till att viss information kan 
utebli. För att undvika detta användes intervjumallen för att kontrollera att intervjun var på rätt spår samt 
att följdfrågor ställdes för att hålla intervjun till ämnet. Här behövdes dock också göras avvägning mot 
om utsvävningar kunde leda till intressant information som annars inte skulle kommit fram. 
Informationen som intervjupersonerna gav kan också vara beroende av deras syn på intervjuaren, en ung 
manlig miljöstudent. Detta kan leda till att de omedvetet tror sig veta vad som vill fås ut av intervjun 
(Kvale & Brinkmann 2009). Detta kan vara en fördel då oväsentlig information utelämnas, men kan 
även vara till nackdel då värdefull information kan utebli. En misstolkning av intervjuarens kunskap kan 
också ske, att intervjupersonen använder en för avancerad alternativt för simpel nivå på svaren. För att 
informationen inte skulle bli snedvriden på grund av detta lades stor tid på att få intervjumallen 
välformulerad. Angående etiska aspekter såsom samtycke och konfidentialitet så frågades samtliga 
intervjupersoner om de eller deras organisation ville vara anonyma. Referat av vad som sades skickades 
även tillbaka till intervjupersonerna så de hade möjlighet att ge kommentarer (Kvale & Brinkmann 
2009). Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjun genomförts för att ha den färskt i minnet. För 
att undvika missuppfattningar och att saker tas ur sin kontext lades god tid på att få med allt som sades 
under intervjun (Bryman 2002).  

4.4 Förförståelse 
Författarens förförståelse för småskalig vattenkraft bör ses som relativt begränsad. Som miljöstudent har 
författaren dock grundläggande kunskap om energiproduktion från vattenkraft och även om andra 
kraftslag. Kunskapen bör kunna ses som högre gällande miljörelaterade områden än allmänhetens 
kunskap. Nackdelen med att inte vara insatt i frågan är att det kan ta extra lång tid att sätta sig in i den 
tillgängliga informationen. Fördelen kan vara att man håller ett öppet sinne och kan finna intressanta 
vinklar som annars skulle kunna missats. 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet kan vara svårare att avgöra i kvalitativ forskning än vad det är i kvantitativ 
(Bryman 2002). Reliabiliteten handlar om möjligheten att göra om samma typ av studie. Reliabiliteten 
kan ses som svår att uppnå om en liknande studie skulle göras om exempelvis några år. Resultaten är 
troligtvis ganska beroende av de förutsättningar som finns i form av lagstiftning och styrmedel som 
påverkar situationen för småskalig vattenkraft. Vidare kan resultatet vara starkt beroende av vilka frågor 
som ställs, vilka intervjupersoner som väljs samt tolkningen som görs av intervjuaren. Genom att 
försöka ha en bredd på intervjupersoner anses ändå resultatet spegla dagens situation på ett trovärdigt 
sätt. Validiteten handlar om ifall studien undersöker vad den är menad att undersöka. För att stärka 
validiteten har tid lagts på att få ett gediget kunskapsmaterial, undvika ledande frågor och försöka 
undvika saker som kan påverka utfallet i studien. Även här är det en fördel att intervjupersonerna har 
olika utgångspunkter. Generaliserbarhet, möjligheten att applicera resultaten till andra fall, bör vara 
relativt god i detta fall. Kraftverken har alla som syfte att producera el, följer samma princip och följer 
samma lagstiftning. Däremot finns en stor variation inom småskaliga vattenkraftverk när det gäller 
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utövare, storlek, fysiska förutsättningar och ålder på kraftverket. Detta kan göra att generaliserbarheten 
blir svårare. Genom att ta del av ett brett kunskapsunderlag och att ha intervjupersoner som har en bred 
kunskap och överblick om småskalig vattenkraft generellt så tros ändå generaliserbarheten vara god.  

4.6 Alternativa metoder 
Ett alternativ till kvalitativ studie skulle kunna vara en enkätundersökning där frågor skickades ut till ett 
större antal personer. Då skulle fler intressenter och vinklar kunna tas in än vad som var rimligt för den 
här studien. Då skulle även åsikter från enskilda utövare och företag kunna tas in. Nackdelen med 
enkäter och kvantitativa studier är att man förlorar utförliga svar som kan innehålla intressanta tankar 
och åsikter. Kvantitativa studier med exempelvis enkäter skulle också bli begränsad av att mycket av 
svaren beror på vilka frågor som ställs. I en kvalitativ studie kan intervjupersonen svara mer fritt.  
 



 22 

5. Resultat 
Nedan presenteras referat från de olika intressenterna. Det som presenteras nedan är det som anses 
relevant för studien. Efter referaten följer en sammanfattande analys över vad som framkommit i 
intervjuerna.  

5.1.1 Svensk Energi 

Åhrling-Rundström är tydlig med att vattenkraften generellt har en väldigt viktig roll i Sverige då den 
står för en stor del av elproduktionen och baskraften, den bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser vilket 
är en förutsättning för att nå förnybarhetsmålet samt att den är nödvändig som reglerkraft för andra 
energislag. Vattenkraftens egenskap som reglerkälla, att kunna hantera variationer i elnätet och 
frekvensen samtidigt som den kan lagra vatten och släppa när det behövs ses som allt viktigare när fler 
intermittenta kraftslag ökar. Vattenkraft är även bra då den har god tillgänglighet, är ganska billig att 
producera samt är en etablerad energikälla.  
 
Samtidigt är hon medveten om att vattenkraften har en miljöpåverkan, och att sätten man utnyttjat 
vattnet som resurs har förändrats över tid. Skulle man bygga nytt idag menar hon att man förmodligen 
skulle göra på ett annat sätt än vad man gjorde när de flesta kraftverken byggdes. Forskning och 
utveckling pågår om hur man kan minska påverkan genom att exempelvis anlägga faunapassager och 
ändra vattenflöden. Kunskapen ökar både hos myndigheter och hos verksamhetsutövarna. Men 
samtidigt tycker hon att man bör poängtera att det är viktigt att åtgärderna görs där de har en effekt, att 
söka win-win-situationer. Förutsättningarna hos kraftverken ser olika ut och alla kanske inte behöver 
likadana åtgärder eller åtgärder över huvud taget. 
 
Åhrling-Rundström poängterar att det finns en stor mångfald inom småskalig vattenkraft, både när det 
gäller de miljömässiga förutsättningarna men även i utformning och storlek av kraftverken. Vissa 
producerar enbart för eget bruk medan andra levererar ut på elnätet. De flesta småskaliga 
vattenkraftverken är också del av ett större system där det även kan finnas större anläggningar. Det som 
den småskaliga vattenkraften kan bidra med främst enligt Åhrling-Rundström är att den finns lokalt och 
regionalt. Många småskaliga kraftverk finns i mellersta och södra Sverige, där det bor flest människor 
och där det finns störst elbehov. På så vis kan småskalig vattenkraft bidra till en lokal balans i elnätet.  
 
När det kommer till nackdelar för småskalig vattenkraft nämns att ett problem är påverkan på biologisk 
mångfald. Samtidigt poängteras att allt man gör påverkar miljön. Man måste vara medveten om vilken 
påverkan man gör, men forskning pågår och kunskapen ökar hela tiden. Hon menar att bilden är att det 
inte görs något, men hon tycker den bilden är fel. De kanske måste bli bättre på att lyfta fram åtgärderna 
som görs menar hon. Däremot menar hon att man måste ha i åtanke vad som händer när man vill ändra i 
ett system som varit i reglerat i över 100 år. Ibland kan det ha uppstått nya naturtillstånd och då kan det 
bli en stor påverkan om man vill göra en förändring. Hon menar även att det är svårt idag att få tillstånd 
till att riva ut dammar och kraftverk. Det beror både på att det påverkar miljön men även människorna i 
närheten. Åhrling-Rundström menar att de flesta vant sig vid kraftverken och de miljöerna som uppstått 
och det måste man också ta hänsyn till.  
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Angående den småskaliga vattenkraftens del i elcertifikatsystemet nämns att syftet med systemet är att 
främja förnybar elproduktion, vilket det också lett till, främst för vindkraft men även till vattenkraft. Sen 
förs det diskussioner om systemet, vilket bland annat lett till att systemet gjordes om och att många 
anläggningar blev av med elcertifikat. 
 
Åhrling-Rundström tror att vattenkraftens elproduktion generellt kommer att öka i framtiden, åtminstone 
bibehållas. Hon ser tendenser att efterfrågan kan variera mer, att det blir viktigare med ett stabilt elnät 
och att vi kopplas ihop mer med andra länders elnät. Där har vattenkraften en viktig roll för att 
balansera. I framtiden tror hon även att det kan bli mer aktuellt att titta mer på halvraserade dammar och 
nedlagda stationer. Hon nämner att det finns potential för flera nedlagda kraftverk att återupptas, bland 
annat har Jönköpings län undersökt detta men även RESTOR-hydro-projektet. Eftersom vattendragen 
redan är så fragmenterade och där det ofta skapats nya naturtillstånd så tror hon att man kan kombinera 
en renovering kring dessa platser som ger både elproduktion, tar miljöhänsyn och som kan göra platsen 
estetiskt tilltalande. Hon tror inte att det kommer att bli någon större omfattning av nybyggnation på helt 
nya platser då många av fallhöjderna redan är utnyttjade.   
 
Åhrling-Rundström är övertygad om att det går att förena elproduktion från vattenkraft med att värna 
om biologisk mångfald. Forskning och utveckling pågår. Samverkan mellan intressenter samt 
långsiktiga spelregler från politiker kan enligt Rundström-Åhrling främja både investeringsvilja och 
miljöförbättringsåtgärder. Hon ser inte elproduktion och biologisk mångfald som en konflikt. Många 
anläggningar börjar även bli till åren och enligt Åhrling-Rundström finns vilja att satsa, både inom nätet 
men även för ökad elproduktion. Hon tror även att det finns större effektiviseringsmöjligheter i 
småskaliga kraftverk än vad det finns i storskaliga. Hon nämner att detta kan leda till en bättre miljö, 
inte bara för att man anlägger faunapassager eller liknande, utan även för att man byter ut exempelvis 
turbiner eller oljor som minskar påverkan. Hon tror även att man har mycket att vinna på att satsa på 
kunskapsutveckling för de som driver kraftverk. Hon har uppfattningen att det är många äldre som 
driver idag, och att det är lite av en generationsfråga. Genom att få mer unga intresserade av vattenkraft 
så kan man även få in nytt tänk, ny kompetens och mer miljökunnande.  
 
Enligt Åhrling-Runström är klimatet den största utmaningen vi står inför just nu. Av den anledningen är 
varje bidrag till en minskad klimatpåverkan viktig och därför är även den småskaliga vattenkraften 
viktig. Självklart måste man väga detta även mot andra aspekter och ta nödvändig miljöhänsyn, men 
Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft samt ett högt miljökunnande och en god medvetenhet 
och hon tror därför att det går att kombinera. Sådant som påverkar utvecklingen är bland annat hur 
framtida lagstiftning blir, spelregler och hur vi sammankopplas med andra länder. Hon anser att Sverige 
påverkas mycket av andra länder och att den utvecklingen går fort. Hon tror däremot att vattenkraften 
kommer fortsätta vara viktig, framförallt den storskaliga, eftersom den kan fungera som 
lagringsmöjlighet till skillnad från exempelvis solceller och vindkraft.  
 
Avslutningsvis föredrar Åhrling-Rundström en mångfald av energikällor. De kompletterar varandra och 
alla energislag som kan bidra med minskad klimatpåverkan är positiva menar hon. För småskalig 
vattenkraft tycker hon det är viktigare att se till vad varje anläggning bidrar med lokalt och regionalt och 
om det kan harmonisera med övriga energislag snarare än om det är storskaligt eller småskaligt. Sverige 
har goda förutsättningar för förnybar energi överlag, vare sig det gäller vatten eller vind. 
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5.1.2 Svensk Vattenkraftförening (SVAF) 

Axelsson menar att vattenkraften spelar en stor roll för elförsörjningen då den står för nästan hälften av 
elproduktionen samtidigt som det är den mest effektiva energibäraren. En viktig fördel med 
vattenkraften är också dess låga utsläpp av koldioxid.  
 
Axelsson menar att bilden av vattenkraftens nackdelar är splittrad. Storskaliga kraftverk har ofta stora 
dammar som förändrar landskap och vattenflöden men samtidigt kan bidra positivt genom att förhindra 
översvämningar och har möjlighet att utgöra el-lager m.m.  
 
Jacobson upplyser om att 1690 kraftverk bedöms vara strömkraftverk och således körs på det naturliga 
vattenflödet. Ca 190 bedöms ha viss reglering. Axelsson menar också att de flesta småskaliga 
verksamheterna funnits vid naturliga vandringshinder och vid samma plats i flera hundra år. Hon menar 
att skadorna som lyfts fram från småskalig vattenkraft däremot är av mycket senare datum. Hon menar 
då att de skador som uppstår oftast inte beror på anläggningen utan snarare beror på att kraftverket körs 
på fel sätt, men att det hör till undantagen. Axelsson menar att fördelarna med småskaligt är att den är 
lokalt producerad, de minskar närförluster vid distribution, balanserar lokalt och inom elhandelsbolag 
och de bevarar historiska kulturmiljöer. 
 
Jacobson poängterar att all användning av mark och vatten har en påverkan. Miljöbalken finns för att se 
till att påverkan inte blir så stor att den skadar miljö eller människor. Han menar att målet för SVAF är 
att inga fiskar eller vattenlevande djur ska passera, skadas eller dödas i småskaliga turbiner. Genom att 
ha rätt utformade flyktvägar framför gallren i kraftverken menar han att den vägen väljs istället för att 
passera genom gallren. När det kommer till påverkan på biologisk mångfald menar Jacobson att de 
största hoten mot den är utsläppen av klimatstörande gaser, långlivat avfall, övergödning, miljögifter 
och avfall m.m. Han menar att förnybar energi inte utgör ett hot mot biologisk mångfald i enlighet med 
Miljöbalkens portalparagraf, där det står att lagen skall tillämpas så att miljön skyddas och vårdas. 
När det kommer till vattenkvaliteten nämner Axelsson att vattenkraft inte har någon nämnvärd 
påverkan, snarare att den kan ge en positiv effekt genom att syresättningen förbättras. Jacobsson 
kompletterar med att det syre som bildas i turbinen kan ses som en kompensation för det syre som bildas 
i en fors. Jacobson tillägger även att kvaliteten kan påverkas tillfälligt när man bygger en damm eller ett 
kraftverk genom att vattnet grumlas exempelvis. När väl anläggningen är byggd inleds däremot en 
läkningsprocess och ett nytt naturligt tillstånd inleds, på samma sätt som när man bygger en väg eller en 
bro. Jacobson menar också att sedimenttransport varierar stort mellan olika vattendrag och är mindre 
vanliga vid perioder med naturligt låga flöden. Som exempel nämner han att en del dammar vid 
småskaliga vattenkraftverk har fyllts med sediment under en sexårsperiod och sedan har 
sedimenttransporten skett som tidigare vid höga flöden. Detta gäller i princip även för näringstransporter 
menar han.  
 
Axelsson och SVAF står bakom dagens elcertifikatsystem eftersom det är marknadsbaserat och därför 
inte höjer elpriset extremt mycket samtidigt som effekter av snedvridning inte blir stor. Hon menar att 
exempelvis skatter snedvrider konkurrensen betydligt mer. Ett annat problem Axelsson lyfter fram för 
småskalig vattenkraft är det nuvarande systemet för tillstånd och omprövningar. Hon menar att det är ett 
problem att myndigheterna tar varje chans de får till att kräva mer miljöåtgärder, även om en utövare vill 
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vidta en miljöförbättringsåtgärd i samband med en effektivisering som inte kräver mer vatten. Systemet 
leder också till att ärendena tar lång tid, ibland flera år samt att kostnaden kan hamna på flera 
hundratusen upp till flera miljoner. 
 
När det kommer till åtgärder för att minska påverkan menar Axelsson att det fortfarande forskas kring 
fiskvandring, framförallt kring svagsimmande arter som exempelvis mört och abborre som nu är i fokus 
vid krav på fiskvägar. Hon menar att många frågor kring detta inte belysts och att skadorna ofta är små 
eller inga vid småskaliga anläggningar, och att kraven som ställs ibland kan ses som orimliga. Med 
individuellt rätt anpassade faunapassager ser hon inget problem med att nå god ekologisk status i 
vattendragen. Existerande vandringshinder kan åtgärdas menar hon och kulturmiljöer som håller på att 
förfalla kan få nytt liv samtidigt som produktionen ökar. Jacobson och SVAF tror på att man kan nå 
win-win-situationer. Många småskaliga kraftverk har varit gamla kvarnar och sågverk som försetts med 
en generator. Dessa har en måttlig verkningsgrad. Genom att modernisera, effektivisera och rusta upp 
samtidigt som man vidtar miljöåtgärder kan man få mer förnybar el samtidigt som man åtgärdar 
vandringshinder menar han. 
 
Enligt Axelsson behöver vattenkraftproduktionen öka för att möta behovet av utsläppsfri elproduktion 
och de krav som ställs på Europas energiförsörjning. Jacobson kompletterar med att det finns tydliga 
beslut inom EU om att energisystemet skall ställas om från fossila energikällor till förnybara. Globalt 
står fossil energi för ca 80 % av energiförsörjningen och detta bidrar till klimatpåverkan och långlivat 
avfall menar han. Eftersom klimatproblemen inte känner av några gränser så behöver alla förnybara 
energikällor samverka. Enligt Jacobson kan sol- eller vindenergi var för sig inte klara den uppgiften. På 
så vis har vattenkraften en viktig balanserande roll.  
 
Axelsson menar att dagens produktion på 4,3 TWh från småskalig vattenkraft (<10 MW) kan fördubblas 
genom effektiviseringar som inte kräver mer vatten. Genom att satsa mer på att ta upp nedlagda 
kraftstationer kan detta öka ytterligare. I projektet RESTOR-Hydro kartläggs nedlagda stationer med 
potential att få till ökad produktion. I Sverige finns hittills ca 600 stationer kartlagda, men än har inte 
potentialerna beräknats för dem. Hon tror även att storskalig vattenkraft har stora möjligheter att öka 
produktionen.  
 
Jacobson anser att vattenverksamhetsutredningens förslag om nyprövning inte är rimlig. En nyprövning 
innebär att vattenkraften ska prövas från ett utgångsläge som att anläggningarna inte fanns. Eftersom 
flera dammar funnits i flera hundra år så finns flera fall där ingen vet hur förutsättningarna såg ut innan. 
Han tar bygglov för att exemplifiera problemet med detta. Skulle detta förslag gälla bygglov så skulle 
man kunna kräva ett nytt bygglov för en befintlig kyrka från 1700-talet. Där meddelas även att det inte 
är säkert att kyrkan får ett nytt bygglov och kan komma att rivas och området återställas. Jacobson 
menar att det är orimligt att inte ta hänsyn till hur kulturlandskapet formats genom åren av människan, 
jord-, skogsbruk, städer, kommunikationer m.m. Axelsson och Jacobson menar även att man inte 
använder en korrekt tolkning av vattendirektivet och att det påverkar utvecklingen av småskalig 
vattenkraft. Enligt dem är syftet att säkra Europas framtida behov av friskt dricksvatten. Fokus skall då 
vara på utsläpp av miljögifter och övergödning.  
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5.1.3 Energimyndigheten 

Jacobsson konstaterar att vattenkraften generellt är väldigt viktig i Sverige. Den utgör en stor del av 
elproduktionen och mycket av elsystemet är uppbyggt på vattenkraften och dess förmåga att reglera 
variation i elanvändning och i elproduktion. Andra fördelar är att den nästan inte har några 
koldioxidutsläpp och är en ganska billig energikälla. Jacobsson påpekar också att det är den storskaliga 
vattenkraften som bidrar med den viktiga regler- och balansfunktionen för energisystemet, inte den 
småskaliga. Östberg tillägger att det även handlar om elnätets stabilitet. Han påpekar att det är ca 200 
anläggningar som står för det mesta av elproduktionen medan det finns väldigt många småskaliga som 
står för en liten del.  
 
Östberg nämner lokal förankring som en fördel för småskalig vattenkraft. Enskilda bönder, gamla 
kvarnar, kulturminnen och levande landsbygd som också kan vara viktiga värden att ta hänsyn till. En 
annan fördel är att de småskaliga ofta finns mer i södra Sverige och ger en närhet till elkonsumenterna 
och på så vis även bidrar till en stabilitet av nätet. Jacobsson håller med om att närheten till användarna 
är en fördel samt att den kan ha ett värde för kulturmiljö och turism. Östberg anser att den småskaliga 
vattenkraften är en etablerad energikälla där man kommit långt i teknikutveckling vilket också kan ses 
som en fördel. I jämförelse med exempelvis solceller men även vindkraft så finns det mer att utveckla 
där menar han.  
 
Jacobsson anser att den främsta nackdelen med småskalig vattenkraft är miljöpåverkan som sker 
eftersom de är så många och det blir en stor samlad påverkan när så många vattendrag påverkas. Östberg 
tillägger att det även kan finnas fördelar kring att ha många mindre anläggningar. De kan ha ett stort 
ansvar för närområde och miljö och om de själva bor där så kan det leda till att man bryr sig om 
påverkan. Samtidigt kanske inte alla gör det vilket kan leda till att man inte tar den hänsyn som bör tas. 
En annan nackdel är att alla kraftverk kanske inte är optimalt utformade eller anpassade för att ta hänsyn 
till miljön. Många har byggts för ganska länge sedan och de förutsättningarna som fanns då, 
omständigheter förändras. De skulle säkerligen byggas annorlunda om man byggde dem idag menar 
han.  
 
Angående elcertifikat nämner Östberg att det inte ställs krav på miljöåtgärder eller ett giltigt tillstånd för 
att få certifikat. Energimyndigheten antar att de som ansöker om certifikat har gjort de åtgärder och har 
de tillstånd de behöver. Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheten och har ansvaret för det. Däremot har det 
diskuterats om att man kanske bör börja ställa krav på miljöåtgärder och tillstånd. Han nämner även att 
det var tänkt att småskalig vattenkraft skulle uteslutas ur systemet efter 2010 men att det beslutet 
ändrades.  
 
Enligt Jacobsson kommer vi troligtvis nå målet med förnybarhetsdirektivet men hon poängterar att det 
bara är ett första steg. Så småningom vill man och behöver man nå 100 % förnybart, inte 20 % inom EU 
som direktivet säger. Hon tycker därför inte att man kan säga att målet är nått. När det gäller EU:s 
vattendirektiv anser hon att det ser betydligt sämre ut och att det där krävs mer åtgärder för att nå upp till 
de målen. Hon tror däremot att det är möjligt att nå dem. Hon nämner också möjligheten att ställa lägre 
krav i vattendrag där vattenkraften kan anses bidra med tjänster som inte kan ersättas på annat håll, så 
kallade kraftigt modifierade vattendrag. Arbetet som pågår nu gäller just att få fram en lämplig strategi. 
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Hon menar dock att det kan bli så att man inte når upp till direktivet överallt i Sverige. Utredningen tittar 
även på dagens omprövningssystem. Jacobsson nämner att detta system tar tid. Det sker få 
omprövningar varje år, hon uppskattar det till ca fyra per år, vilket gör att det i dagsläget tar lång tid 
innan anläggningarna miljöanpassas. Utredningen har föreslagit nyprövning men har även ett 
kompletterande förslag om utveckling av omprövningssystemet. 
 
När det gäller att öka förnybar energi i Sverige så menar Östberg att potentialerna för vattenkraft i 
Sverige är relativt små. Istället menar han att insatserna mest riktas mot vind, bioenergi och solenergi 
där det finns störst potentialer. De tittar inte på småskalig vattenkraft när de undersöker var man kan få 
mer förnybart ifrån. Inom elcertifikaten nämner han att man kanske kan få upp till 1 TWh ökning från 
småskaligt fram till 2020. Detta nås främst genom effektiviseringar och ombyggnationer. I 
elcertifikatsystemet gav man stöd till befintlig produktion från början, vilket även gavs till befintlig 
produktion för andra förnybara energislag. Efter 2013 får småskalig vattenkraft däremot enbart för 
produktionsökningar.  
 
Östberg nämner att ett investeringsstöd för att underlätta miljöåtgärder skulle kunna öka incitamenten på 
samma sätt som elcertifikatsystemet lett till fler renoveringar och effektiviseringar. Jacobsson menar att 
det finns ett problem med att ge stöd till miljöåtgärder. I direktivet till vattenverksamhetsutredningen är 
centrala begrepp förorenaren betalar och bästa möjliga teknik. Då är det egentligen utövarna som ska stå 
för kostnaderna. När det gäller småskaliga kraftverk med enskilda ägare så kan det bli hämmande när 
tillståndsprocesserna är dyra och åtgärderna kostar mycket pengar. Hon är medveten om att dessa 
principer inte följs om man ger stöd, men hon tror att det kanske skulle underlätta och öka takten på 
anpassningen. Hon är däremot tydlig med att något måste göras, främst genom mer åtgärder. Kan man 
kombinera det med mer el så vore det ännu bättre tycker hon. Att miljöanpassa skulle kanske även 
kunna leda till mer turism och fiske samtidigt som man besöker ett gammalt kraftverk. Hon menar även 
att det är svårt att säga något generellt om utvecklingen. Om det ställs högre krav på miljöanpassning 
kanske produktionen minskar på vissa ställen men kanske ökar på andra där man inte behöver samma 
anpassning. Östberg menar även att det säkerligen finns mycket att utveckla kring de åtgärder som görs 
också. Får man fart på den utvecklingen kanske det kan gynna produktionen också.  
 
Östberg anser att ett hållbart energisystem behöver flera ben att stå på. Där behövs en geografisk 
spridning, produktion i olika skalor och olika energikällor för att på så vis komplettera varandra. Han 
tycker det är svårt att säga var gränsen för småskaligt ska gå och hur mycket av det man ska ha. 
Jacobsson tillägger att förslagen från utredningen har lett till stor debatt om vattenkraften, även för 
småskalig vattenkraft, men att det är väldigt osäkert vad besluten som tas sedan blir. Ställer man mer 
krav kommer det bli dyrare att bedriva verksamheten och då kan det inte uteslutas att vissa tvingas lägga 
ner.  
 

5.1.4 Havs- och vattenmyndigheten 

Skarstedt anser att vattenkraften generellt har en stor betydelse för energiförsörjningen men även för 
balanskraften genom att upprätthålla rätt frekvens i nätet. Andra fördelar med vattenkraft är att man kan 
lagra energin tills när man behöver den.  
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Skarstedt menar att nackdelarna är att man förändrar vattendragen och förhållandena i vattenmiljön. Det 
går generellt från något som kanske var strömmande eller forsande till något som är mer lugnflytande. 
Vattenkraften leder också till att man skapar vandringshinder och stänger av möjligheterna för 
organismer att förflytta sig i vattendragen. Skarstedt påpekar dock att det vid vissa kraftverk finns så 
kallade naturliga vandringshinder där vandring och transport i vattendrag inte är lika dominerande.  
 
När det kommer till småskalig vattenkraft poängterar Skarstedt att det finns en stor variation mellan 
kraftverken och de som driver dem. Använder man definitionen upp till 10 MW så handlar det om 
relativt stora kraftverk medan de som är runt och under 1,5 MW är ganska små. De allra minsta är det 
ingen som försörjer sig på och kan enligt Skarstedt drivas mer hobbybetonat. Ju större kraftverken blir 
desto mer liknar de företag där man vill tjäna pengar menar han. De flesta småskaliga räknas dock som 
strömkraftverk där man utnyttjar den tillrinning som kommer. De har mindre reglering och har ingen 
balansreglering för frekvensen på nätet. Enstaka småskaliga vattenkraftverk kan ha ett 
regleringsmagasin där det kan förekomma att man reglerar genom att hålla vatten på våren och släppa på 
vintern för att möta elbehovet, precis som i de stora älvarna i norr, men de har inte samma uthållighet 
som de storskaliga.  
 
Skarstedt påpekar att storskaliga kraftverk naturligtvis har haft en enorm påverkan på älvarna i norr, 
men att de samtidigt är väldigt betydelsefulla. Det är de ca 200 största som står för 94 % av 
elproduktionen från vattenkraft. De resterande ca 1900 producerar ca 6-7 % och är spridda över många 
små vattendrag där de har en påverkan. I de små vattendragen finns oftast också höga naturvärden, 
vattendragen blir fragmenterade och sammantaget bidrar de många småskaliga vattenkraftverken till en 
ganska stor miljöpåverkan. De storskaliga påverkar genom att de dämmer in och förändrar 
vattenförhållande på en längre sträcka än de småskaliga. I de storskaliga kan man också få en tydligt 
förändrad vattenföring till skillnad från småskaliga som oftast är strömkraftverk. Skarstedt påpekar dock 
att det finns undantag. Det finns småskaliga kraftverk som har korttidsreglering och nolltappning m.m. 
Han påpekar också att det kan vara enklare att göra miljöförbättringsåtgärder i småskaliga än i 
storskaliga.  
 
En fördel kan däremot vara att de småskaliga är spridda regionalt och kan ge ett mer robust 
energisystem. Skulle det bli problem i norr eller med överföringen därifrån så kan det vara bra att även 
ha energikällor söderut. Ur denna synvinkel kan en bredd av energislag vara att föredra, att inte satsa allt 
på samma kort. Där kan det finnas en ingång för den småskaliga vattenkraften menar Skarstedt.  
 
Skarstedt påpekar att det idag inte finns någon nedre gräns över hur liten produktionen får vara i 
småskaliga vattenkraftverk. Istället görs en samhällsekonomisk bedömning i tillståndsärendena. 
Skarstedt menar att ett problem är att de flesta småskaliga har en gammal historia där man kanske inte 
prövat den samhällsekonomiska nyttan. Han ifrågasätter även att om det finns ca 1800 kraftverk som 
producerar 6-7 % av elen, då bör det även rimligtvis finnas flera av dem där miljöskadan kan vara större 
än nyttan av vad som produceras. Han poängterar att det inte finns något enkelt svar.  
 
När det kommer till att begränsa miljöpåverkan från småskalig vattenkraft nämns avledning av fisk så 
att de inte dör i turbiner, fiskvägar så att arter kan passera vandringshinder, begränsningar av 
korttidsreglering för att minska förändringar i vattenföring, att undvika nolltappning för att inte få 
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torrfåror samt att sänka hastigheten på förändrad vattenföring som några av de främsta åtgärderna. 
Normalt görs detta i samband men byggnadsfasen när man bygger nytt men kan även ske när man söker 
tillstånd om att förändra eller bygga om anläggningen eller om staten vill ompröva ett existerande 
tillstånd.  
 
Ett problem kring småskalig vattenkraft är synen på den. Skarstedt menar att det funnits en förhärskande 
uppfattning om att den inte har någon miljöpåverkan, vilket han tycker är märkligt. Även synen på 
miljön och värdet av den påverkar. Förr i tiden värderade man naturen annorlunda men den synen lever 
kvar menar han.  
 
Enligt Skarstedt så har vattenkraftverk inte tidsbestämda tillstånd. Har man en gång fått tillstånd så 
gäller det alltså tills man gör en ansökan om förändring eller om tillståndet omprövas. Ett problem med 
dagens system är att man har kvar det gamla tillståndet men att man sedan lägger på nya tillstånd utöver 
det. Det är ett problem som Vattenverksamhetsutredningen vill ändra på genom att se till att det bara 
finns ett enda tillstånd för anläggningarna.  
 
När det gäller elcertifikat nämner Skarstedt att pengarna från elcertifikaten räknas in i den 
samhällsekonomiska bedömningen vilket gör att det påverkat utgången i domstol. Han nämner också att 
HaV diskuterar med Energimyndigheten om att man ska kräva att de har ett modernt tillstånd för att få 
elcertifikat och framförallt att man ska ha ett tillstånd över huvud taget.  
 
Skarstedt menar på att lagefterlevnaden inte varit särskilt hög eftersom det funnits så många kraftverk 
och att lagstiftningen ser ut som den gör. Han nämner att flera har byggt om och byggt nya anläggningar 
utan att söka tillstånd och kommit undan med det. Skarstedt nämner prövningsprocessen som 
omständlig och kostsam vilket blir ett hinder för att utföra miljöåtgärder. Utövare kan tveka till att göra 
förändringar då man inte är säker på utfallet. Att öka incitamenten genom att exempelvis höja intäkten 
från vattenkraft som har miljöförbättrande åtgärder skulle kunna förbättra situationen menar Skarstedt. 
 
HaV är ansvariga för att hålla i dialogmöten med intressenter inom vattenkraft och Skarstedt tror att en 
dialog kan hjälpa till att nyansera extrema synpunkter. Dialogen gäller för all vattenkraft och han 
nämner att det kanske tål att funderas på om man bör ha enskilda dialoger för storskalig respektive 
småskalig vattenkraft. Han tror även att dialogerna och samarbetet med olika aktörer kan utvecklas även 
om mycket görs idag.  
 
Enligt Skarstedt har vi egentligen inget behov av att bygga ut vattenkraft eftersom vi redan nått målet 
om förnybar energi. Han menar att det till och med finns utrymme att minska vattenkraften till viss del 
för att nå andra miljömål som exempelvis levande sjöar och vattendrag. Målet om förnybar energi nås 
ändå via andra energikällor menar han. Han tycker inte om att säga att det finns konflikter mellan 
miljömål utan snarare att det finns olika sätt att lösa målen. Det kan framstå som en polarisering 
eftersom avvägningen görs i domstol där olika fakta presenteras. Det måste däremot ske en avvägning 
från fall till fall, och det kan leda till att elproduktion väger tyngre i ett läge medan levande sjöar och 
vattendrag kanske står högre i ett annat.  
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Skarstedt menar att de småskaliga vattenkraftverken borde ha bättre miljövillkor än de har idag, men har 
egentligen ingenting emot småskaligt. Men att kraftverk som producerar el för ett hushåll kan påverka 
ett viktigt vattendrag tycker han inte är rimligt. För vissa av de minsta blir det en direkt fråga om 
lönsamhet. Även om en del kan påstås drivas som hobbyverksamhet så menar han att det finns en gräns 
för hur mycket pengar man kan tänka sig att lägga på verksamheten. Med fler miljöåtgärder ökar 
kostnaden vilket kan leda till att vinsten minskar. Många anläggningar är gamla och har potential att 
moderniseras och öka produktionen utan att leda mer vatten. Där tror han att man kan få till 
miljöåtgärder tillsammans med ökad produktion. Han tror dock att detta påverkas mycket av elpriset och 
av hur smidig tillståndsprocessen upplevs.  
Att kombinera ökad elproduktion med fler miljöåtgärder skulle delvis åtgärda några av de miljöproblem 
som finns idag menar Skarstedt. Samtidigt tror han att det mest optimala om man ser till levande sjöar 
och vattendrag och biologisk mångfald är att riva ut dammar och återställa miljön. Då spelar det 
egentligen ingen roll hur länge dammen funnits där. Det kan naturligtvis bli en påverkan initialt när man 
river ut dammen, men i det långa loppet återställs det som en gång varit. Han tror att vi kommer behöva 
riva ut en hel del dammar och kraftverk för att nå målet om levande sjöar och vattendrag. Om de inte 
används till något finns det absolut ingen poäng med att ha den kvar menar han. Han tror heller inte att 
man kommer kunna ha kvar alla de småskaliga vattenkraftverken som finns idag då det finns vissa som 
är placerade på platser där det inte går att vidta tillräckliga miljöåtgärder för att nå en god miljö. Han 
säger även att det händer men inte är särskilt vanligt att man ansöker om att bygga på helt nya platser, 
detta för att de bästa fallhöjderna redan är utnyttjade. De flesta handlar om att bygga om eller där det 
finns en damm.  
 
Skarstedt tror att vi behöver en mångfald i elproduktionen. Han tycker absolut att vi ska fortsätta se 
vattenkraften som en förnyelsebar energikälla, även småskalig. Men sedan ställer han sig frågan om hur 
vi bör använda den. Ska det ske genom färre anläggningar med bättre och effektivare produktion eller 
ska vi ha många anläggningar som har miljöanpassats? Det har han inget svar på.  
 
Om förslagen från VVU går igenom skulle konsekvensen bli att fler kraftverk tillståndsprövas och då 
tror Skarstedt att det kommer leda till fler miljökrav. Detta kan leda till att vissa tvingas lägga ned, andra 
kan fortsätta med produktion men gör de nödvändiga åtgärderna men sedan finns även de som inte får så 
mycket krav på sig. Där omständigheterna inte kräver det, exempelvis vid naturliga vandringshinder. 
Skarstedt hoppas att man finner en bättre lösning än det system som finns idag och att kostnaden för 
prövningen inte blir lika betungande som den upplevs idag. Han tror också att det kommer att ta lång tid 
innan man kan säga att Sverige har kraftverk som har tillstånd enligt MB. Idag har man alldeles för lite 
resurser på myndighetssidan för att kontrollera och pröva de anläggningar som redan finns. Han är 
övertygad om att det krävs förändring i lagstiftning för att vi ska nå målen i vattendirektivet.  
 

5.1.5 Naturskyddsföreningen 

Bruno anser att vattenkraften generellt är avgörande för att få till ett helt förnybart energisystem. Hon 
anser att de är de storskaliga och reglerkraftverken som är viktigast att ha kvar. Det är de 10 % största 
som producerar ca 90 % av elen. De är de viktigaste. Fördelarna med vattenkraft är enligt Bruno bland 
annat att den är förnybar, och inte har några föroreningar.  
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Nackdelarna är att det förhindrar fiskvandring men även hela flödet. Hon menar att det är mycket som 
hänger ihop. Näringstransporter, naturlig övergödning, översvämningar och svämskogar är sådant som 
påverkas. Hon nämner även att man märkt att mindre kisel når Östersjön så vattenkraften påverkar också 
ekosystem på stor skala. Vattenkraften kan även påverka arter och miljö på land som är i kontakt med 
vattendragen. De storskaliga kraftverken har enligt Bruno en stor påverkan i de hårt reglerade älvarna. 
Men de småskaliga påverkar också, framförallt för att de är så många. Hon menar att varje enskilt 
kraftverk kanske inte har så stor effekt, men samtidigt kan de ha det då det bara krävs ett enda kraftverk 
för att stänga av en hel vattenväg.  
 
Bruno menar att de viktigaste skillnaderna är att storskaliga producerar mer el, de kan lagra vatten och 
reglera produktionen vilket inte den småskaliga kan. Bruno har svårt att se några riktiga fördelar med 
småskalig vattenkraft. Hon menar att den samlade påverkan av många små blir ganska stor tillsammans. 
Hon anser att de småskaliga inte är lika viktiga som de storskaliga. Egentligen är hon inte emot 
småskalig vattenkraft, men hon vill att alla ska miljöanpassas.  
 
Angående elcertifikat så vill hon inte att elcertifikat skall gå till småskalig vattenkraft. Ett problem har 
varit att många elcertifikat har gått till befintlig produktion, produktionen har alltså inte ökat. Detta har 
även lett till att verksamheter som inte var lönsamma har blivit det. Hon menar också att det är ett 
problem att certifikaten inte ställer krav på tillstånd och miljöåtgärder. Som det ser ut idag så tycker hon 
att systemet leder till en dold subvention för miljöskadlig verksamhet.  
Hon tycker att alla kraftverk ska ha en modern lagstiftning och att de behöver miljöanpassas. Har man 
inte råd med de åtgärderna får man lägga ner. Men problemet idag är att utövarna inte behöver göra 
några åtgärder enligt lagstiftningen. Företagen vill tjäna pengar och så länge det inte finns något krav 
kommer det inte ske menar hon. Bruno anser även att teknikutvecklingen kunde ha varit bättre, att det 
finns bra teknik som inte utnyttjas. Hon har uppfattningen att tekniken är ganska gammal. Hon menar att 
det blir en förhalning i uppdateringen då många undviker att göra förbättringar då de känner sig osäkra 
på vilka krav på miljöåtgärder som kommer ställas vid en effektivisering.  
 
Bruno menar att alla energislag har för- och nackdelar. Andra energislag har också en viss påverkan. 
Bruno anser att mycket handlar om att göra effektiviseringar, att få oss att förbruka mindre el. Hon tror 
att vi kan klara oss helt på förnybar energi men att det behövs en blandning av energikällor.  
Sverige har redan byggt ut ca 75 % av fallhöjderna och därför har vi haft och har en stor påverkan på 
biologisk mångfald menar Bruno. När det kommer till utveckling av småskalig vattenkraft tycker Bruno 
att effektivisering är okej, men att det inte ska gå mer vatten genom turbinerna och att det heller inte ska 
byggas nytt.  
 
Bruno hoppas att den pågående vattenverksamhetsutredningen leder till att processen med att få en 
modern miljöprövning snabbas på. Enligt Bruno är problemet inte att det inte finns krav i MB, 
problemet är att man har eviga tillstånd och att många har tillstånd enligt äldre lagar. Så länge de inte 
behöver ompröva sina tillstånd så gör de inte det menar hon. Som det ser ut nu tar det kanske 300 år 
innan man omprövat de som finns. Även tillämpningen är problematisk, men hon tror att praxis håller på 
att förändras, att det går åt att man tar mer hänsyn till miljökvalitetsnormer och direktiv. Egentligen är 
lagstiftningen tillräcklig tror hon. Det handlar som sagt främst om att snabba på processen att kraftverk 
blir prövade enligt den samt att kostnaden ska ligga hos företagen. Att de ska ge ut en miljörapport och 
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tidsangivna tillstånd behövs också menar Bruno. Enligt Bruno har Sverige kritiserats för detta av EU-
kommissionen, att man inte har tidsangivna tillstånd som de flesta andra länder har i EU, samt att man 
inte implementerat vattendirektivet på ett bra sätt. Bruno menar att en förändring måste ske. Som det ser 
ut nu kommer Sverige inte nå målen vilket leder till att Sverige kommer få rullande vite om flera 
miljoner per dag tills det är åtgärdat.  
 
Bruno menar att det är i branschens intresse av att få klimatfrågan och den om levande sjöar och 
vattendrag att stå emot varandra. Bruno menar att man kan nå både och. Förnybarhetsmålet är lågt ställt 
och kommer att nås. Hon tror även att vi kommer kunna nå helt förnybart till 2050. Men inte på 
bekostnad av biologisk mångfald. Enligt Bruno är det väldigt många arter som bor i vattenmiljöerna som 
hotas. Hon tycker inte att det är ett lokalt problem som det ofta framställs som. Enligt Planetary 
Boundaries-rapporten så är både klimatet och den biologiska mångfalden starkt hotade. Bruno tycker att 
man behöver ett globalt perspektiv, att vi har ett ansvar för de här arterna, arter som kanske bara finns 
här. Hon menar att vi ligger långt efter när det gäller biologisk mångfald men före när det gäller EU:s 
förnybarhetsmål. Det hon vill säga är att man inte kan ha förnybar energi till vilket pris som helst. Då 
skulle man kunna sätta vindkraftverk överallt menar hon. Bruno nämner att HaV räknat på hur mycket 
produktion som kan försvinna om förslagen från vattenverksamhetsutredningen genomförs. Det handlar 
om 1,5 TWh om alla anläggningar vidtar åtgärder. Det är liknande vad vindkraften byggs ut med varje 
år menar hon. Gör man effektiviseringar går det säkert att kombinera med åtgärder också utan att förlora 
produktion. Hon poängterar också att nederbörden förväntas öka i framtiden också vilket kan leda till 
ökad produktion.  
 
Bruno hoppas att det sker omprövningar eller nyprövningar så att alla kraftverk får moderna 
miljötillstånd. Då kommer regler och krav på miljöanpassningar. Så länge utövarna inte behöver vidta 
åtgärder så kommer det inte ske menar Bruno. En förändring så att de får ett modernt tillstånd behövs.  
Detta kommer enligt Bruno leda till att vissa kan anpassa sig och fortsätta medan en hel del kan tvingas 
lägga ned sin verksamhet. När det gäller nedlagda stationer och dammar så ser hon det inte som ett 
alternativ att de bara står kvar. Antingen ska de rivas ut eller om de möjligtvis kan återupptas och 
bedrivas med lönsamhet samtidigt som miljöåtgärder tas. Vissa dammar och kraftverk kan ha lett till att 
nya naturtillstånd skapats, men Bruno anser ändå att man bör riva ut dessa. Om det varit fria 
vandringsvägar tidigare så ska man försöka få till det igen. Ett problem är motståndet från människor 
menar Bruno. Att många vant sig och anpassat sig till vattenspegel, brygga och stilla vatten. Sådana 
konflikter kan vara svåra. Även om det hävdas att det finns fornminnen eller att det är en kulturmiljö har 
Bruno uppfattningen om att det oftast går att lösa. Bruno menar även att det finns stor potential för 
arbetstillfällen om man satsar mer på att göra miljöåtgärder. Dels för att anlägga själva åtgärderna men 
även via turism och fiske. Det finns flera värden att ta hänsyn till och hon tycker att politikerna inte bara 
skall se till det som finns här och nu. Man behöver tänka på vad man kan få istället.  
 
Bruno poängterar att vattenkraften som helhet inte är hotad. Det mesta av produktionen och 
reglerförmågan finns i de storskaliga kraftverken och är viktiga för Sverige. I MB görs avvägningar från 
fall till fall, och anläggningar som har stor produktion och som används för att reglera elnätet tror hon 
inte kommer påverkas nämnvärt. Det är helt osannolikt eftersom de har ett stort samhällsekonomiskt 
värde. De är alltså skyddade både enligt MB men även i vattendirektivet där man kan klassa vatten som 
kraftigt modifierade och då ställa lägre miljökrav. Däremot menar Bruno att man fortfarande inte får 
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försämra, och Naturskyddsföreningen vill att man hela tiden förbättrar. Hon menar att det kanske krävs 
1-2 % av de storskaligas produktion för att exempelvis anlägga en fiskväg och ser därför inte de 
problemen som näringen målar upp. För de småskaliga kan det vara svårare menar hon. Där kanske det 
krävs en större procent vatten vilket får större utslag på produktionen och lönsamheten.  
 
Hon tycker inte att man ska ge subventioner till miljöskadlig verksamhet och hon tycker att kostnaden 
skall ligga hos utövaren. Bruno tycker inte heller att vi behöver nya kraftverk, hon anser att det är 
färdigutbyggt. Hon tror att sol, vind och vågor är bättre att satsa på. Hon tror att Sverige kan satsa 
betydligt mer där än vad som görs idag. Bruno tror att man behöver bredda synen på värdena som finns i 
vattendragen. Det handlar inte bara om elbolag och elproduktion. Man behöver även ta hänsyn till 
biologisk mångfald och att vattnet kan nyttjas även till turism och andra värden. Att försöka göra en 
ekonomisk värdering kan bidra till detta tror Bruno. Detta eftersom det är många mindre vattendrag som 
är viktiga för den biologiska mångfalden.  
 

5.1.6 Sportfiskarna  

Lindhagen anser att vattenkraften generellt har en väldigt stor betydelse då den står för nästan hälften av 
elproduktionen. Fördelarna ligger främst hos den storskaliga vattenkraften där man har stora dammar 
där man kan lagra vatten och släppa när det finns behov. Vattenkraften ger heller inga större 
koldioxidutsläpp och är en ganska billig energikälla.  
 
Samtidigt menar Lindhagen att det är de största 10 % av kraftverken som producerar 90 % av elen. Det 
är alltså väldigt många småskaliga som producerar väldigt lite el. Vattenkraften har många nackdelar 
menar Lindhagen. Den naturliga rytmen förändras, arter blir stressade av att vattennivån höjs och sänks 
och vandringsvägar hindras. Hon påpekar också att det inte bara är de långvandrande fiskarterna som lax 
och öring som behöver vandra, utan även arter som gös, abborre och gädda, om än inte lika långt. Hon 
menar att detta börjat få mer inslag i domstolarna på senare tid.  
 
Lindhagen menar att det främst är strömkraftverk man talar om när det gäller småskalig vattenkraft, 
kraftverk som använder vattnet som kommer och som inte har några stora dammar. Hon menar däremot 
att det finns en missuppfattning om att detta gör att påverkan inte blir så stor då. Enligt Lindhagen 
innebär det fortfarande att man gör en dämning vilket görs i en fors eller i ett mer strömmande parti där 
fisken bland annat leker. En del kraftverk har även möjlighet att korttidsreglera vilket förändrar flödet.  
Storskaliga kan ha milslånga torrfåror, men torrfåror kan förekomma även vid småskaliga kraftverk fast 
i mindre omfattning. Storskaliga har även fördelen att de kan magasinera vatten och släppa vatten när 
det finns behov, främst under vintern. Lindhagen menar att småskaliga kraftverk däremot ofta står stilla 
under vintern då det bildas is i vattendragen. De bidrar alltså mindre med energi när den behövs som 
mest. Ett annat problem är exempelvis att de fiskvägar som finns idag kanske inte fungerar korrekt 
heller och en del av dem är trappor som bara tillåter hoppande arter att vandra. Hon menar även att man 
tidigare fokuserat mest på att fisken ska komma upp men inte att den ska ner igen. Fiskar vandrar fram 
och tillbaka och på nervägen dör många i turbinerna. Hon nämner främst ålen som exempel, en art som 
är utrotningshotad och där väldigt många dör i kraftverkens turbiner.  
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Lindhagen menar att det finns utrymme att göra mer åtgärder, samtidigt som det är svårt att skydda all 
fisk från att skadas. Lindhagen menar att vattenkraften har en större påverkan än andra förnyelsebara 
källor, dels under tiden det finns där, men även om man behöver riva ut det. Lindhagen poängterar också 
att det inte bara är fiskar som drabbas. Även bottenfauna, andra arter och näringstransport drabbas. 
Dammarna ökar sedimentationen vilket leder till att det blir näringsfattigt längre ner vid exempelvis 
deltan. Dessa områden är normalt rika på biologisk mångfald menar Lindhagen. Hon nämner även att 
det är många komplexa förhållanden som kan bli störda, exempelvis att det blir kiselbrist i Östersjön.  
 
Lindhagen menar även att de småskaliga inte bidrar med så mycket rent elproduktionsmässigt. Som 
exempel nämner hon att ett vindkraftverk skulle kunna ersätta ca 25 av de minsta vattenkraftverken.  
Hon menar även att många små kraftverk drivs som hobbyverksamhet, inte för att leva på det. De kan 
drivas för att man tycker det är roligt eller för att man tjänar lite pengar då man får elcertifikat. Hon 
nämner även att man tidigare argumenterade för att småskalig vattenkraft skapade arbeten på 
landsbygden men att hon tycker det är överdrivet. Många av dem är fjärrstyrda och kan till och med 
styras från mobilen.    
 
Enligt Lindhagen är fördelarna med småskalig vattenkraft att de kan ha vissa kulturella värden samt att 
det kan vara en fördel att den finns i mellersta och södra Sverige där elbehovet finns.  
 
Lindhagen menar att ett annat problem med vattenkraften är att det är så många som inte har tillstånd 
enligt MB, bara ca 2 %. Många har tillstånd enligt äldre lagstiftning som var mer exploateringsinriktad. 
Enligt Lindhagen är det många som inte har tillstånd alls, som utgår från så kallade privilegiebrev eller 
urminnes hävd. Det är alltså många som inte är miljöanpassade. Hon menar även att Länsstyrelsen har 
ganska dålig koll på anläggningarna, vilka tillstånd som finns och om de har tillstånd. Däremot tror hon 
att de börjar få bättre koll. Lindhagen tycker också det är problematiskt att vattenkraften har eviga 
tillstånd. Sverige är ett av få länder i Europa som har det så och det leder till att teknikutvecklingen och 
anpassning till lagar släpar efter.  
 
Lindhagen och Sportfiskarna är kritiska till att vattenkraften får elcertifikat. Dels för att de har en stor 
miljöpåverkan, men även för att vattenkraften är en etablerad energikälla och därför inte behöver stöd, 
till skillnad från exempelvis vindkraft och bioenergi. Hon lyfter även upp problemet med att man ger 
stöd genom elcertifikat utan att ställa krav på att de har prövats av MB eller att de har 
miljöanpassningar. Även om hon inte anser att de borde få elcertifikat så anser hon att det åtminstone 
vore bättre om det i sådana fall kunde fungera som en motor för att skynda på miljöanpassningar. Att det 
blir ett incitament för att få certifikaten. Hon menar även att vattenkraft tidigare fått stöd och 
subventioner i andra former och ifall man fortfarande inte kan driva verksamheten med lönsamhet så ska 
man inte stödja dem när de ger så lite tillbaka till samhället. Hon nämner även att det var tänkt att 
vattenkraften skulle uteslutas ur systemet då de hade en sådan stor miljöpåverkan, och då hade de bara 
fått certifikat i några år. Vid regeringsskiftet 2006 ändrade man det beslutet. Hon menar även att det 
skett mycket lobbying för att få in vattenkraften i systemet redan från början. Elcertifikatsystemet skapar 
även problem då de påverkar domstolens beslut när man väger den samhällsekonomiska nyttan. 
Elcertifikaten vägs in och kan leda till att fördelarna överstiger nackdelarna. Hon menar även att detta 
får en effekt på miljömålen. Systemet gör det dyrare att vidta miljöåtgärder då man ibland betalar ägare 
för att stänga av kraftverk eller för att släppa vatten när fisk vandrar. Detta kan leda till att kostnaden 
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kan bli flera hundratusen kronor dyrare eftersom ägarna då måste kompenseras för inkomsterna de får 
från elcertifikaten.  
 
Lindhagen menar att man egentligen ska använda sig av PPP (förorenaren betalar), men att detta inte 
sker idag. Det är staten som står för de mesta åtgärderna och ägarna stretar emot så mycket de kan. 
Eftersom de har sina tillstånd så finns inga juridiska krav på att de ska miljöanpassas. Ur miljösynpunkt 
är detta ett stort problem menar Lindhagen. Man har främjat elproduktion och förnybar energi och har 
styrsystem för det, men när det kommer till att stötta miljön kring vattendragen finns ingenting.  
Lindhagen menar att de eviga tillstånden man använder sig av i Sverige är ett stort grundproblem. Andra 
miljöfarliga verksamheter får ompröva sina verksamheter med jämna mellanrum så att verksamheten är 
uppdaterad på forskning och teknik. Sverige är ett undantag med eviga tillstånd i EU menar Lindhagen.  
 
Angående miljömål säger Lindhagen att Sveriges miljömål när det gäller energi är 50 % förnybart till år 
2020. Förra året hade vi 51 % vilket innebär att vi redan nått målet 7 år i förväg. För miljömålet om 
levande sjöar och vattendrag så kan det inte nås med idag beslutade eller planerade styrmedel och 60 % 
av vattendragen når inte god ekologisk status menar Lindhagen. Hon menar att pengarna finns på 
energisidan och inte för biologisk mångfald och att man därför prioriterat elproduktion. Däremot tycker 
hon att man mer och mer uppmärksammar de frågorna, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det 
märks om inte annat med vattendirektivet och att vattendragen ska nå god ekologisk status. Om vi inte 
når målen kommer vi få vite menar hon. Det handlar om flera miljoner per dag tills vi åtgärdat 
problemen. Hon menar att branschen inte vill ta på sig kostnaden för att nå målen, men om inte de får 
stå för den påverkan de bidrar med så blir det skattebetalarna som får göra det. Hon tycker inte det är 
rimligt att vattenkraftsägare inte behöver stå för sin egen påverkan. Skulle det införas krav på 
miljöåtgärder i alla kraftverk skulle det endast försvinna ca 1,5 TWh i produktion menar hon. Om man 
endast gör det vid småskaliga skulle den produktionen kunna ersättas av ca 27 vindkraftverk. Då skulle 
man åtgärda 1900 kraftverk och få en enorm biologisk vinst anser hon.  
 
Lindhagen menar också att vattenkraften i stort inte påverkas särskilt mycket av krav på miljöåtgärder. 
Det finns en möjlighet att klassa vattendrag som kraftigt modifierade och då behöver man bara nå god 
ekologisk potential. Detta gäller främst för de storskaliga och då ställs lägre krav för de bedöms som 
samhällsekonomiskt viktiga. Hon tycker branschen överdriver de möjliga konsekvenserna av 
utredningens förslag samtidigt som hon förstår att det ligger i deras intresse. Däremot tycker hon att de 
borde inse åt vilket håll utvecklingen går och istället försöka hitta en lösning. När det gäller småskaligt 
menar hon däremot att det kan bli nödvändigt att riva ut en del kraftverk och dammar för att uppnå god 
ekologisk status. Där den biologiska nyttan överstiger samhällsnyttan från produktionen.  
 
Dessutom menar Lindhagen att elproduktionen totalt ökar hela tiden. Vindkraften har ökat med flera 
TWh de senaste åren och ligger nu över 10 TWh. Samtidigt menar hon att vi exporterar mer och mer el, 
även när det är dåliga år för vattenkraften. Hon menar att det inte skulle vara så farligt om vattenkraften 
minskar lite i produktion om förslagen från VVU genomförs. Hon påpekar också att forskning visar att 
nederbörden kommer öka som följd av klimatförändringarna och då behöver inte vattenkraften minska 
alls, den kanske till och med ökar. Hon menar att branschen inte lyfter upp det alls.  
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Lindhagen anser att förslagen från VVU överlag är bra. Hon tycker att det behövs en förändring för att 
få alla att anpassas efter MB. Hon anser även att praxis i domstolar har börjat ta mer hänsyn till 
miljövärden och då tror hon att det kommer att leda till en bra miljöanpassning när man får tillstånd. Att 
man vill ha tydliga tillstånd tycker hon också är bra så att länsstyrelsens arbete kan underlättas. Sen är 
Lindhagen medveten om att förslagen inte behöver innebära att de genomförs i praktiken, det beror helt 
på vad som beslutas. Om man exempelvis väljer att fortsätta med omprövningar så kanske det går att få 
det bra tillslut också, men menar att det finns flera problem med omprövningsmetoden. Dels finns det 
för få resurser, de omprövar ca 5 verksamheter per år. Sedan är domstolsprocesserna ett problem då de 
drar ut på tiden då utövarna stretar emot. Sedan får staten stå för produktionsbortfall som överstiger 5 % 
samtidigt som staten har utredningsbördan. Systemet är både dyrt och tar för lång tid tycker hon. För att 
lyckas med omprövningssystemet anser hon att det behövs någon förändring samtidigt som det måste till 
mer resurser. Det krävs visserligen även i nyprövningsförslaget tillägger hon. Men framförallt måste 
förändringen innebära att principen om att förorenaren betalar gäller, att utövarna får bekosta åtgärderna 
och att det är utövarna som har utredningsbördan. Lindhagen är som sagt emot att småskalig vattenkraft 
får elcertifikat men kan i värsta fall tänkas utnyttja systemet för att komma igång med miljöåtgärder. 
Hon skulle då kunna tänka sig att småskalig vattenkraft kan få elcertifikat i kanske 15 år till men att de 
då måste söka tillstånd och miljöanpassas om det behövs.  
 
Lindhagen tycker att man bör undersöka vad de småskaliga kraftverken faktiskt tillför och vad man kan 
vinna biologiskt om man vidtog åtgärder eller tog bort kraftverken. Hon menar även att man många 
gånger kan få både produktion och miljöåtgärder. De är inte emot vattenkraften överlag, men tycker att 
de som har lite produktion och som ligger i värdefulla vattendrag bör tas bort. Hon tror att utvecklingen 
beror mycket på den pågående vattenverksamhetsutredningen och det som föreslås där. De som är emot 
förslagen oroar sig ofta för de storskaliga, att de skulle drabbas och en stor del produktion och viktig 
reglerförmåga skulle försvinna. Hon tror inte att de storskaliga kommer drabbas samtidigt som hon tror 
att den största biologiska vinsten finns att hämta vid småskaliga kraftverk.  
 
Hon tycker att den storskaliga vattenkraften ska finnas kvar men ska miljöanpassas enligt direktivet med 
krav om god ekologisk potential så att de kan fortsätta producera mycket el. För den småskaliga är det 
enkelt. Den ska miljöanpassas eller rivas ut om de inte klarar av det ekonomiskt. Då blir det antagligen 
så att de minsta försvinner. Lindhagen tycker inte att man ska satsa på mer vattenkraft, hon anser inte att 
det finns ett behov. Det finns flera andra energiformer som har större potential och som utvecklas i 
snabb takt. Hon menar även att Sverige har en stor miljöskuld tack vare vattenkraften och att man i 
första hand skall försöka åtgärda de problemen som redan finns. Hon tror därför inte att det kommer 
byggas nya, men anser att en viss utbyggnad har skett på grund av elcertifikatsystemet. Vissa 
småskaliga kan säkert anpassas menar hon. Det bästa vore naturligtvis om alla försvann, men hon inser 
att det inte är realistiskt. Om de kan miljöanpassas och fortfarande vara lönsamma så vore det bra, men 
de minsta tycker hon att man kanske borde ta bort.  
 

5.1.7 Älvräddarna 

Enligt Borg har vattenkraften, den storskaliga, en betydande roll för energiproduktionen. Det är de 208 
största som står för det mesta av produktionen och för den viktiga effektregleringen, balansreglering av 
frekvensen i nätet. Vattenkraften har även stor betydelse då man ska fasa ut kärnkraften vilket ökar 
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behovet av andra energikällor men man behöver även energieffektivisera. Han menar att det finns 
studier som visar att man kan effektivisera 30-40 % men att väldigt lite sker på området.  
 
Den småskaliga vattenkraften står enligt Borg för en väldigt liten del av elproduktionen och 1700 av de 
småskaliga kraftverken bidrar inte heller till en reglering av elnätet, som han anser är viktigare än själva 
elproduktionen. Borg menar att de 1030 minsta kraftverken som har en effekt under 125 kW installerad 
effekt är meningslösa. De producerar bara 0,33 TWh per år. Han menar att de ger samma miljöproblem 
som storskaliga eftersom de utgör ett vandringshinder. Utöver detta anläggs kraftverk oftast där det är 
högst fallhöjd, i forsarna. Enligt Borg är forsarna motorn i ekosystemen där vattnet syresätts och är 
bland de habitaten med rikast biologisk mångfald. Ett vattendrag är samma ekosystem hela vägen där 
näring och organismer transporteras upp och ner. Anlägger man ett kraftverk skapar man ett 
vandringshinder, flödet stannar upp, sedimentering sker uppströms vilket bland annat dödar 
bottenfaunan, nedströms blir det en torrfåra eller mer eller mindre torrt. Detta menar Borg bara är några 
av problemen. Förutom att de 1030 minsta kraftverken inte används för att reglera frekvensen så kan de 
även vara en belastning för elnätet i vissa lägen. Enligt Borg använder storskaliga kraftverk 
synkrongeneratorer som producerar ström så fort de börjar snurra. Småskaliga däremot har 
asynkrongeneratorer som behöver ström utifrån för att sätta igång. På det viset har småskaliga kraftverk 
samma problem som exempelvis vindkraft. Han påstår även att prognoser för vindkraft är stabilare än 
för vattenkraften. Borg säger att småskaliga normalt sett inte har korttidsreglering då många är 
strömkraftverk. Han menar däremot att detta är en sanning med modifikation. Enligt Borg finns ofta ett 
magasin högre upp i systemen som man fått tillåtelse att reglera. Där sker samma problem som i den 
storskaliga, man höjer och sänker nivån med flera meter vilket påverkar insekter, småfisk och växter i 
strandzonen. Ibland kan denna zon vara i princip steril menar Borg.  
 
Borg menar även att småskalig vattenkraften är betydligt sämre ur biologisk mångfaldssynpunkt än 
övrig förnybar energi. Annan energi påverkar också miljön, men inte i samma utsträckning om man 
anlägger dem med hänsyn till miljön. Enligt Borg finns ingen motsvarighet för andra energikällor när 
det gäller vandringshinder och passage genom turbiner. Ålen har framförallt drabbats hårt av detta. 
Enligt Borg har vi bara 1 % kvar av beståndet vi hade för 40 år sedan, mycket på grund av vattenkraften. 
Borg menar även att det är svårt att få politiker att förstå skillnaden i hur vattenkraften kontra annan 
förnybar energi påverkar biologisk mångfald. Som exempel tar han vindkraften. Den byggs ut med 1,5 
TWh/år. Han jämför det med vad de 1030 minsta producerar, 0,33 TWh/år. Borg inser att 
landskapsbilden förändras om man anlägger många vindkraftverk men att det skulle ge en stor 
miljöpåverkan håller han inte med om. Han nämner att både bilar och huskatter ensamma dödar fler 
fåglar per år än vad som beräknas dödas av en fullt utbyggd vindkraft på 30 TWh. 30 TWh motsvarar 
5000 vindkraftverk enligt Borg. Han menar att 40 vindkraftverk skulle kunna ersätta de 1030 minsta 
kraftverken. Detta skulle få en stor positiv effekt för miljön och ekosystemen i vattendragen.  
 
Borg kan inte se några fördelar alls med småskalig vattenkraft. Det ger så lite energi och så stora skador 
samtidigt som de inte bidrar till att reglera elnätet. Att reglera elnätet är viktigare än produktionen, för 
produktionen ökar hela tiden på andra håll menar Borg. Som exempel säger han att vi förra året 
exporterade 10 TWh trots torrår. Han har inga problem med att vi exporterar el, men tycker att vi borde 
klara av egna miljömål innan man satsar på export.  
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Borg sitter med i Vattenverksamhetsutredningen som bland annat har som uppdrag att se till att 
vattenkraften miljöanpassas så att den uppfyller miljökvalitetsnormer i vattendirektivet samt 
hänsynsreglerna i MB. Han menar att ett grundläggande problem är att 90 % av kraftverken drivs av 
1918 års vattenlag (ÄVL) och därför inte följer en modern lagstiftning. Dels grundar sig det problemet i 
att Sverige har eviga tillstånd. Han menar även att de storskaliga har råd att göra miljöåtgärder som 
exempelvis faunapassage, omlöp och snedställda galler eftersom de tjänar så mycket pengar. De minsta 
1030 kraftverken kan få svårare att klara av detta. 
 
Enligt Borg bidrar elcertifikatsystemet kontraproduktivt gentemot flera miljömål, bland annat levande 
sjöar och vattendrag samt EU:s vattendirektiv som inte ser ut att nås. Detta dels för att anläggningarna 
inte har några krav på sig för att få certifikaten. Det finns inga krav på varken tillstånd för att bedriva 
kraftverket eller att man har en miljöanpassad anläggning. Han påstår att det till och med finns rena 
svartbyggen som får elcertifikat. Systemet har inte bara motverkat möjligheten att uppnå, utan även 
aktivt medverkat till att direktivet inte kommer uppnås och att vi därför kommer få vite från EU menar 
Borg. Enligt Borg ska målen vara nådda senast 2021 och då menar han att det inte kommer gå att 
anlägga fiskvägar vid 5000 dammar och kraftverk till dess. Han uppskattar att det kommer ta mellan 10-
30 år. Borg nämner även att man tidigare fick certifikat för befintlig produktion men att det nu har 
ändrats till att bara ges till ökad produktion. Enligt Borg har småskalig vattenkraft fått ca 5 miljarder i 
tillstånd sedan 2004 och samtidigt har det skett en väldigt liten ökning av elproduktion. Samtidigt är det 
elkonsumenterna som fått stå för den kostnaden.  
 
Borg tycker att MB är ett steg framåt för miljöhänsyn men problemet är att den inte tillämpas på rätt 
sätt. Han menar att många som sitter i mark- och miljödomstolarna är relativt gamla och var med under 
tiden då äldre vattenlagar tillämpades, lagar som var mer exploateringsinriktade. Borg menar att praxis 
från den tiden lever kvar. Borg menar att äganderätten är djupt rotad i Sverige och är en av 
anledningarna till att vi har eviga tillstånd. Andra länder ger tillstånd för koncession som sedan 
omprövas för att få in ny teknik och ny forskning. Han menar även att de som driver kraftverken ofta 
inte har den kunskap som krävs. MB är uppbyggt på förorenaren betalar och att den som driver 
verksamheten förstår konsekvenserna av den. Miljöfarlig verksamhet har krav på sig om att ha en årlig 
miljörapport just för att utövarna ska tvingas sätta sig in i vilken påverkan som sker. Enligt Borg har han 
pratat med flera utövare som saknar den kunskapen. Att få in kraftverken i MB måste ske menar Borg, 
idag är det 97 % som inte har tillstånd enligt den.  
 
Borg tror att den enda ökningen av vattenkraft kommer att ske via effektivisering. Han tror att det kan 
ske i både storskalig och småskalig. Angående möjligheten att ta upp nedlagda kraftverk menar Borg att 
det oftast kommer vara för dyrt att satsa på. Processen för tillstånd och för att miljöanpassa m.m. kan 
kosta 1 miljon eller mer menar Borg. Han menar också att de som skulle kunna tas upp ofta är mindre än 
125 kW och kan betraktas som hobbyverksamheter. I de flesta fall skulle det alltså inte vara lönsamt att 
starta upp ett nytt. Det blir en automatisk spärr. Han tror däremot inte att vi kommer att bygga mer av 
någonting, dels för att Sverige redan är ca 80 % utbyggt och dels för att Älvräddarna och andra kommer 
säga ifrån om det skulle ske. Dessutom menar Borg att det inte går om vi ska fortsätta vara med i EU. 
Då måste vi ordna vandringsvägar och se till att vi nått god ekologisk status, enligt vattendirektivet. Han 
anser att det bara är de vattendrag där de storskaliga kraftverken ligger som kan klassas som kraftigt 
modifierade vatten och kan få lägre krav och endast behöva god ekologisk potential. De småskaliga 
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måste man åtgärda eller så får de lägga ner. Om vi inte löser detta menar Borg att vi kommer att få vite 
och böter från EU. Förutom fiskvägar och avledningsanordningar så behöver man även fokusera på 
minimitappning för att få bort torrfåror som även är vanligt vid småskaliga kraftverk. Han tycker inte 
heller att man skall tillåta att sjöar reglerar uppströms för småskaliga vattenkraftverk. De används inte 
för att reglera nätet utan för att få högsta pris för elen samtidigt som de leder till en biologisk katastrof i 
sjöarna och i vattendragen. Genom att miljöanpassa kraftverken kan man undvika detta men man kanske 
förlorar 5-10 % av elproduktionen. Det tycker Borg att det är värt.  
 
Borg sitter med i VVU och säger att huvudförslaget är att alla vattenkraftverk skall nyprövas. 
Verksamheten skall alltså prövas enligt MB oavsett tidigare tillstånd. Borg menar att ca 500 av de 1030 
minsta då kommer tvingas lägga ner för att de inte har råd med prövningen. Han ser inte det som ett 
problem då ingen av de minsta livnär sig på enbart kraftverken samt att det är så en marknad fungerar. 
Han nämner att flera andra industrier som exempelvis pappersindustrin och kemiindustrin råkat ut för 
samma sak. Det är inget konstigt tycker Borg. Klarar man inte av att driva en verksamhet enligt 
moderna miljökrav ska man lägga ner. Borg menar även att vi behöver tidsbegränsa tillstånden därför att 
eviga tillstånd hindrar utvecklingen och strider mot EU:s regler om konkurrens. I andra länder har man 
tillstånd på koncession, och då måste man sköta sig för att inte bli av med tillståndet. Sverige är ett av få 
länder i Europa som har eviga tillstånd. 
 
Borg menar att det finns teknik för att uppfylla målen om både förnybar energi och biologisk mångfald. 
Han menar att Sverige har universitet som är berömda för sina metoder för bland annat fiskvägar och 
avledningsanordningar men att de inte införs. Möjligtvis skulle vi få minska lite vattenkraft men 
förnybarhetsmålet kommer nås ändå. Han menar att klimatet inte är det enda problemet just nu. 
Klimatfrågan är väldigt viktig, men det är även frågan om biologisk mångfald menar Borg. 
 
Borg tycker inte att småskalig vattenkraft ska uppmuntras genom elcertifikat. Han nämner att 
Sportfiskarna gett ett pragmatiskt förslag om att de åtminstone ska ha tillstånd enligt MB och att man 
har infört de miljöåtgärder som kan göras med bästa möjliga teknik. Borg tycker att det skulle kunna 
vara en nödlösning. Han menar dock att problemet är att dammen ligger mitt i forsen som skulle må 
mycket bättre om dammen inte fanns där. Han tycker inte det är värt den lilla elproduktionen man får 
från dem. Borg tycker inte att staten ska subventionera miljöåtgärder. Dels tycker han inte att det 
stämmer överens med förorenaren betalar och dels för att man inte gör det i andra verksamheter. Borg 
menar att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt, framförallt inte när det gäller småskalig vattenkraft 
eftersom den producerar så lite och inte har någon reglerförmåga. De storskaliga tjänar så mycket 
pengar att de inte behöver något stöd menar Borg, de har råd själva.  
 
Borg tycker att det är vettigare att satsa på solceller. Han menar att södervända tak i Sverige har en 
potential att producera 45 TWh vilket är ca 10 gånger mer än vad all småskalig vattenkraft producerar. 
Solcellerna påverkar inte biologisk mångfald någonting menar Borg. Däremot finns fortfarande en del 
problem runt produktionen då de flesta produceras i Kina där man använder mycket kolkraft. Borg 
menar däremot att detta kommer att förbättras ju mer som satsas på solceller. Siffran på 
koldioxidutsläpp från solceller sjunker konstant menar han. Borg har även en åsikt om hur 
elproduktionen kan se ut i framtiden. Borg menar att om Sverige kan producera så mycket el som vi 
förbrukar varje år så spelar det ingen roll om vi importerar under vintern och exporterar på sommaren. 
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Genom att installera solceller i Sverige kan vi få väldigt mycket produktion under sommaren. Dessutom 
gör vi redan så i viss utsträckning, importerar på vintern, däremot kommer det att öka om vi använder 
mer solceller menar Borg. Han ser det som ett mycket bättre alternativ än småskalig vattenkraft. Så 
länge som Sverige totalt producerar lika mycket som konsumeras. Borg menar att vi inte kan ta ansvar 
för andra länders mål, det måste varje land göra själva. Sverige kan inte förstöra den biologiska 
mångfalden och bygga ut alla vattendrag eller sätta upp massvis av vindkraftverk för att leverera 
förnybar el till hela Europa. Att producera mer el för att få export och tjäna pengar är i sig okej tycker 
Borg, men bara om Sverige först löser sina egna miljömål.  
 
På lång sikt, kanske 50 år, tror Borg att man eventuellt kan börja fasa ut vattenkraften. Då har man redan 
fasat ut kärnkraften, energieffektiviserat och byggt ut vind-, sol-, våg- och geokraft. Han menar att det är 
nästa steg. Börja med de minsta kraftverken som har minst produktion och störst skada. Idag är vi 
beroende av storskalig vattenkraft och har därför inga mål att ta bort det. Däremot menar Borg att det 
finns ett mentalt problem kring vattenkraften, både hos allmänheten och hos politiker. Vattenkraften har 
påståtts vara grön och klimatsmart väldigt länge utan att det ifrågasatts. Dessutom har man byggt ut 
infrastruktur och den kan reglera elnätet. Borg menar att vi inte kan vara nöjda med det, för då finns 
inga incitament att utveckla bättre metoder för att reglera nätet med. Borg menar att det kommer ny 
teknik hela tiden. Borg menar att politikerna måste inse att vi behöver forska mer på alternativa tekniker 
och få dem att inse att framtiden ligger någon annanstans än hos vattenkraften när det gäller att reglera 
nätet. Som exempel nämner Borg satsning på vätgas eller smarta elnät och timdebitering för att minska 
behovet av reglering.  
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6. Analys 
Nedan följer en sammanställning av det som framkommit i intervjuerna kopplat till frågeställningarna. 

6.1 Vilka är de främsta för- och nackdelarna med elproduktion från 
småskalig vattenkraft? 
6.1.1 Fördelar 

Samtliga är överens om att vattenkraften generellt har en väldigt stor betydelse för energiförsörjningen i 
Sverige och för möjligheten att nå mål om förnybar energi. Den står för nästan hälften av 
elproduktionen, den har förmåga att lagra vatten och har på så vis förmåga att producera el när den 
behövs som mest, under vintern. Den har också möjlighet att reglera variationen i elanvändningen så att 
elnätet blir stabilt. Dessa fördelar är nästan uteslutande vad de storskaliga kraftverken bidrar med och 
inte de småskaliga. Andra fördelar som att den har låga koldioxidutsläpp, den är en etablerad och relativt 
billig energikälla samt har god tillgänglighet kan däremot appliceras även på småskalig vattenkraft. De 
flesta småskaliga är också av typen strömkraftverk som använder det vattnet som kommer och påverkar 
inte flödet lika mycket som om man reglerar flödet. Andra fördelar som lyfts upp med småskalig 
vattenkraft är att den finns lokalt och regionalt i områden där elkonsumtionen är som störst. Den kan 
alltså ge ett stabilare elnät och minska distributionsförluster. Utöver detta har det lyfts fram att 
småskalig vattenkraft kan bidra till kulturella värden och turism. Till sist har det också lyfts fram att ett 
stabilt energisystem bygger på en mångfald av energikällor och att småskalig vattenkraft kan vara en del 
av den mångfalden. 

6.1.2 Nackdelar 

Samtliga är överens om att storskalig vattenkraft har en stor miljöpåverkan men att de också bidrar med 
mycket. När det kommer till den småskaliga är bilden mer splittrad. Dels för att det finns en mångfald 
av hur verken drivs, hur förutsättningarna ser ut samt hur stora de är. Det gör att det blir svårt att 
generalisera men samtliga är överens om att någon form av miljöpåverkan sker. HaV, 
Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna lyfter fram att det påverkar både själva 
vattendragen och den biologiska mångfalden. Påverkan som nämns är att kraftverken anläggs i de 
områden som har bäst fallhöjder, i forsar eller strömmande partier. Dessa områden är viktiga för 
biologisk mångfald och för syresättning av vatten. Generellt går också vattendragen från forsande eller 
strömmande till mer lugnflytande vatten och ger en förändrad livsmiljö. Även om majoriteten av 
kraftverken är så kallade strömkraftverk och bara använder tillrinningen för produktion så innebär det 
fortfarande ett vandringshinder. Detta fragmenterar vattendragen och påverkar transport av näring och 
organismer. Bland annat poängteras att ett vattendrag är ett och samma ekosystem, där näring och 
transport transporteras upp och ner. I vissa fall finns naturliga vandringshinder som vattenfall. Där sker 
kanske ingen transport uppströms, men kraftverken kan mycket väl utgöra ett hinder för nedströms 
transport. Fiskar, bottenfauna men även andra vattenlevande arter påverkas på olika sätt. 
Sedimentationen ökar vid dammarna vilket leder till att det kan bli näringsfattigt längre ned i systemen, 
bland annat har man också upptäckt att Östersjön fått minskad tillförsel av kisel. De flesta småskaliga 
kraftverken är strömkraftverk, men det finns även kraftverk som har tillåtelse att korttidsreglera och som 
tillåter nolltappning. Detta leder till förändrade vattennivåer och torrfåror som skadar den biologiska 
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mångfalden. Ibland finns även magasin högre upp i systemen som får regleras vilket påverkar 
organismer i strandzonen men som även påverkar flödet i hela vattendraget. 
 
Svensk Energi och SVAF väljer däremot att ha en mer nyanserad bild. De anser att alla verksamheter 
har en påverkan samt att det görs mycket och forskas på hur man minskar påverkan. De poängterar att 
åtgärder skall göras där de får störst effekt. Vidare anser de att strömkraftverk inte har något direkt 
påverkan men att brist på kunskap och felaktig körning från ägarna i undantagsfall kan leda till skador. 
SVAF medger att det kan förekomma påverkan på vattenmiljön när kraftverk byggs eller renoveras. De 
anser även att klimatpåverkan, övergödning, gifter och avfall är ett större hot mot biologisk mångfald än 
vad småskalig vattenkraft är.  
 
Alla utom Svensk Energi och SVAF lyfter upp att det är få kraftverk som är miljöanpassade. 
Sportfiskarna lyfter bland annat upp att det bara finns miljöförbättrande åtgärder i en del kraftverk, men 
att det är långt ifrån alla som inte optimalt utformade. Bland annat finns en hel del fisktrappor som bara 
tillåter hoppande fisk att vandra. Man har tidigare även haft sitt fokus på att arter ska kunna vandra upp, 
men vandringen nedåt har inte fått lika stor uppmärksamhet. Ålen har bland annat drabbats hårt av 
vattenkraften då många dör i turbinerna. 
 
Sportfiskarna och Älvräddarna har även påpekat att småskalig vattenkraft är sämre för biologisk 
mångfald än andra energikällor. Problemet med vandringshinder och passage genom turbiner är två 
stora problem som det inte finns någon motsvarighet för när det gäller annan förnybar energi. 
Kraftverken anses även ha en större påverkan vid uppförandet, under driften samt vid en utrivning än 
vad annan förnybar energi har. Ca 1000 av de minsta kraftverken beräknas kunna ersättas av ett 40-tal 
vindkraftverk elproduktionsmässigt.   

6.1.3 Övriga problem kring småskalig vattenkraft 

Ett närbesläktat problem men som egentligen inte hör till frågeställningen är även att anläggningarna 
inte har prövats av en modern lagstiftning. Det är detta som gör att de inte är miljöanpassade. Sverige 
använder eviga tillstånd och de flesta har tillstånd från äldre lagstiftning där man utgick från en annan 
miljösyn. Enskilda utövare kan även sakna kunskap om sin påverkan och bedriva kraftverk på felaktiga 
sätt som skadar miljön. Alla utom Svensk Energi har synpunkter på det nuvarande prövningssystemet. 
Bland annat lyfts det upp att det finns för få resurser, processerna tar lång tid och blir kostsamma samt 
att principen om att ”förorenaren betalar” inte uppfylls. Detta kan också leda till att utvecklingen för 
småskalig vattenkraft förhindras. Bland annat stannar teknikutvecklingen upp och kraftverken blir inte 
anpassade efter dagens miljökrav. Dessa problem utreds för närvarande i Vattenverksamhetsutredningen 
(SOU 2013:69). Där har bland annat ett huvudförslag om att vattenkraftverk skall nyprövas efter MB 
föreslagits. Detta skulle kunna påverka lönsamheten och ekonomin för kraftverken vilket skulle kunna 
leda till att kraftverk tvingas lägga ned men kan istället leda till att vattenmiljön och förutsättningar för 
biologisk mångfald förbättras. 
 
HaV, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna har även kritiserat eller tyckt att 
vattenkraftens del i elcertifikatsystemet kan diskuteras. Kritiken består i att småskalig vattenkraft inte 
har ett behov av stöd då den är en beprövad energikälla, systemet påverkar utfall i miljödomstolar, gör 
att kostnader för att kompensera utövare för utebliven vinst ökar, det har inte lett till någon stor ökning 
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av elproduktion, det leder till ökade kostnader för elkonsumenterna samt att det motverkar möjligheten 
att uppnå miljömål. De anser att det åtminstone bör ställas krav på att kraftverken har tillstånd enligt MB 
eller har gjort miljöanpassningar för att få elcertifikat. SVAF och Svensk Energi ser inga direkta 
problem med systemet och anser att det uppmuntrar förnybar energi på lika villkor.  

6.2 Behöver man öka elproduktion från småskalig vattenkraft eller 
behöver man rentav minska den? 
6.2.1 Behovet av förnybar energi kontra behovet av att värna om biologisk mångfald och 
vattenmiljö 

När det kommer till behovet av att ha småskalig vattenkraft är åsikterna delade. Alla är överens om att 
klimatförändringar är ett stort hot och att man måste få till mer förnybar energi. I förra frågan 
konstaterades att det är den storskaliga som står för de flesta positiva egenskaperna med vattenkraft: 
produktion, lagringsmöjligheter och reglerförmåga. Svensk Energi och SVAF anser att varje bidrag till 
förnybar energi ska uppmuntras, därför även småskalig vattenkraft. Även Energimyndigheten är inne på 
samma spår och anser att man inte kan anse att målet om förnybar energi är uppnått, eftersom man 
egentligen bör komma upp i 100 % förnybart. Älvräddarna och Naturskyddsföreningen poängterar 
däremot att det inte bara är klimatet som är ett akut problem, även påverkan på biologisk mångfald är ett 
stort behov. HaV, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna nämner att vi redan uppnått 
våra uppsatta mål om förnybar energi. Vi bör alltså kunna ha utrymme att istället vidta åtgärder för att 
klara andra miljömål, främst levande sjöar och vattendrag och EU:s vattendirektiv i detta fall. Man 
skulle rentav kunna minska elproduktionen från vattenkraften lite, eftersom produktionen från andra 
förnybara energislag ökar hela tiden. Man kan inte heller ha förnybar energi till varje pris, det vill säga 
man måste fortfarande måna om den biologiska mångfalden och miljön i vattendragen.  

6.2.2 Behov av miljöanpassning 

HaV, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna anser att den småskaliga vattenkraften 
måste miljöanpassas, det vill säga prövas enligt MB och anpassas efter en modern miljölagstiftning. 
Detta är även problemet som undersöks i Vattenverksamhetsutredningen (VVU). Om inte detta görs 
kommer Sverige att få vite från EU, som kan vara så mycket som flera miljoner per dag tills vi uppnått 
kraven. Utredningen har föreslagit nyprövning för samtliga kraftverk (SOU 2013:69). Det kan leda till 
att en del vattenkraft kommer att tvingas lägga ned. De allra minsta har troligtvis inte råd med prövning 
och de åtgärder som krävs. I andra fall kan det bli så att en del små kraftverk ligger i vattendrag med 
höga naturvärden och att produktionen inte är värd den påverkan som sker. Naturskyddsföreningen, 
Sportfiskarna och Älvräddarna är överens om att kraftverk måste kunna drivas efter moderna krav samt 
att kostnaden ska ligga hos utövaren. Klarar man inte av det får man lägga ned, vilket också är helt 
normalt på en fungerande marknad. Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna hänvisar till HaV:s 
remissvar om hur vattenkraften påverkas av krav på åtgärder (Havs- och vattenmyndigheten 2013). Där 
uppskattas förlusten i produktion till 1,5 TWh totalt om samtliga kraftverk skulle miljöanpassas. Om 
åtgärder bara skulle göras vid småskaliga kraftverk blir produktionsminskningen ännu mindre, ca 0,4 
TWh. Det motsvarar ca 0,7 % av totala elproduktionen från vattenkraft vilket kan anses vara ganska lite. 
Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna anser inte att den storskaliga vattenkraften hotas 
av förslaget från VVU, dels anses de skyddas av avvägningen man gör i MB men även av möjligheten 
att ställa lägre krav på ekologisk status. Främst SVAF är emot utredningens förslag, och anser att det är 
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orimligt att kräva att kraftverk som funnits i flera hundra år ska prövas på nytt som om de inte fanns. 
Detta dels för att det är svårt att avgöra hur det såg ut innan och dels för att det är orimligt att inte ta 
hänsyn till hur kulturlandskapet förändras av människan över tid.  

6.2.3 Potential och utvecklingsmöjligheter 

SVAF tycker att Sverige tolkat vattendirektivet felaktigt, och att syftet med det är att tillgodose friskt 
dricksvatten och minska övergödning. Därför finns det utrymme för mer småskalig vattenkraft. SVAF 
menar att det finns mycket outnyttjat potential i småskalig vattenkraft. De menar att dagens 4,3 TWh 
kan fördubblas, men även öka ytterligare om man återupptar nedlagda kraftverk. Samtliga utom SVAF 
och Svensk Energi menar dock att potentialen för småskalig vattenkraft inte är särskilt stor. Det kan gå 
att effektivisera och få en viss ökning men att bygga nytt ses som svårt. Dels för att de bästa fallhöjderna 
är utnyttjade samt att det skulle ske en miljöpåverkan av själva bygget. Att ta upp nedlagda kan vara ett 
alternativ för att få till ökad produktion, om de kombineras med miljöanpassningar. Älvräddarna menar 
dock att det kan vara svårt att få lönsamhet för de nedlagda. Det kostar att anlägga, att söka tillstånd och 
göra miljöåtgärder och då blir det en automatisk spärr för de minsta som är olönsamma. Samtliga 
uttrycker däremot att det finns möjlighet att nå win-win-situationer där man kan göra effektiviseringar 
och vidta miljöåtgärder samtidigt. I de fallen kanske produktionen inte behöver minska alls. Samtidigt 
påpekar HaV, Sportfiskarna och Älvräddarna att det bästa för vattendragen och den biologiska 
mångfalden kanske vore att ta bort vissa kraftverk. Även om de miljöanpassas så har de ändå en 
miljöpåverkan, om än en mindre sådan. De placeras fortfarande i de strömmande partierna och påverkar 
bottenfauna samt transport av näring, sediment och organismer. Sportfiskarna nämner att det inte är 
realistiskt att ta bort samtliga vattenkraftverk, men tycker att det bästa vore om de som har väldigt lite 
produktion rivs ut.     
 
Ett problem som kan dyka upp ifall man vill restaurera och riva ut en damm eller ett kraftverk kan vara 
att människorna vill ha den miljön som uppstått eller helt enkelt vant sig vid den. Dels kan det ha 
uppstått nya ekosystem som då kan påverkas, men sen har även människorna anpassat sig. De kanske 
vill ha lugnt vatten och kraftverken och gamla kvarnar kan även anses ha ett kulturellt värde. Detta kan 
vara problematiska frågor men HaV, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna tror ändå att det är 
nödvändigt att återställa många platser. HaV, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna 
anser att nedlagda kraftverk och dammar bör rivas ut om de inte kan bidra med produktion.  
 
Svensk Energi och SVAF ser som sagt inga problem med elcertifikatsystemet och tycker att småskalig 
vattenkraft skall fortsätta få stöd. Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna tycker inte att 
småskalig vattenkraft ska få elcertifikat. För det första ställs inga krav på att de har ett giltigt tillstånd, 
att de har tillstånd enligt MB eller att de har vidtagit miljöåtgärder. Detta kritiseras även av HaV. Vidare 
anses inte kraftverk behöva stöd. Det är en etablerad och billig teknik som borde klara sig på egen hand. 
Sportfiskarna poängterar även att certifikaten ökar kostnaderna för miljöåtgärder genom kompensation 
för utebliven vinst samt att det påverkar utfall i domstolar. Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och 
Älvräddarna påpekar även att det mesta av pengarna från elcertifikaten har gått till befintlig produktion 
och systemet har inte lett till någon stor ökning av produktion, främst för att ökningen sker på annat håll. 
Pengarna som getts till stöd har bekostats av elkonsumenterna.  
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6.2.4 Alternativ till småskalig vattenkraft 

Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna föredrar att satsa på andra energislag framför 
småskalig vattenkraft. Man efterlyser mer satsning på vindkraft, solkraft och vågkraft. Sportfiskarna och 
Älvräddarna anser att miljöpåverkan från exempelvis vindkraft kan anses vara lägre än den från 
småskalig vattenkraft, om vindkraftverken byggs på rätt sätt. De anser också att man kan ersätta ett stort 
antal av de småskaliga kraftverken med bara ett fåtal vindkraftverk som skulle kunna vara till stor nytta 
för vattendragen. Som tidigare nämnt anser alla utom Svensk Energi och SVAF att potentialerna är låga 
för småskalig vattenkraft jämfört med övrig förnybar energi. Älvräddarna anser även att man inte skall 
vara rädd för att importera el. De anser att om man totalt kan producera lika mycket som man gör av 
med per år så spelar det ingen roll om man producerar mer el på sommaren och får importera på vintern. 
Av denna anledning kan solceller vara något att satsa mer på, något som skulle kunna ge en stor 
produktion under sommaren. 
 
HaV, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna anser inte att småskalig vattenkraft kan 
ses som miljövänlig. Älvräddarna ser det som ett mentalt problem som hindrar utvecklingen på 
energifronten. Ser man vattenkraft som miljövänlig så finns inget incitament till att byta ut den. Idag är 
vi beroende av den, infrastrukturen är uppbyggd på den då den utgör en stor del utav baskraften och den 
fungerar bra som reglerkraft. Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna har påpekat att 
man inte får stirra sig blind på vad som finns nu. Man behöver utveckla och hitta bättre lösningar också. 
Man behöver se till alternativen som finns istället för vattenkraft, vilka värden kan vattendragen bidra 
med förutom elproduktion, och vilka andra energikällor och tekniker som kan bidra med förnybar el på 
ett bättre sätt.  
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7. Diskussion 
7.1 Vilka är de främsta för- och nackdelarna med elproduktion från 
småskalig vattenkraft? 
Utifrån intervjuerna kan man tydligt konstatera att det finns en miljöpåverkan från småskalig vattenkraft 
i enlighet med Näslund et al. (2013). Primär påverkan sker genom att kraftverk och dammar utgör 
barriärer vilket även påverkar vattenflöde och transport av sediment. Sekundär påverkan sker också 
genom morfologi då vattendragets form och struktur påverkas. Den tertiära påverkan är ett resultat av 
nivåerna under då bottenfauna och andra djur påverkas på grund av förändrade livsförhållanden. 
Samtidigt sker även en interaktion med landmiljöer då den primära påverkan påverkar bland annat 
svämplan vilket i sin tur påverkar sekundär och tertiär nivå. Det konstateras även att påverkan inte bara 
sker där kraftverket byggs utan även får konsekvenser för hela vattendraget och på större skala.  
 
Kritiska argument mot småskalig vattenkraft som lyfts fram av Korsfeldt (2011) är att småskalig 
vattenkraft är en beprövad teknik som inte behöver stöd genom elcertifikatsystemet. Detta medför även 
att vattendrag hotas av utbyggnad samtidigt som det ger väldigt lite elproduktion men väldigt mycket 
miljöpåverkan. Elcertifikatsystemet anses även påverka lönsamheten vilket i sin tur påverkar 
avvägningar i miljödomstolarna och har lett till ökad exploatering av vattenkraft i mindre vattendrag. 
Detta i sin tur anses vara ett hot mot strömvattenmiljöer och står i konflikt med nationella miljömål och 
EU:s ramdirektiv för vatten. Både argumenten om miljöpåverkan och kritiken mot elcertifikaten 
stämmer väl överens med den här studiens resultat. Att det också framkommit att småskalig vattenkraft 
var tänkt att uteslutas ur systemet stärker de kritiska argumenten om småskalig vattenkrafts vara eller 
icke vara i elcertifikatsystemet. Många har lyft fram att elcertifikaten i nödfall skulle kunna fungera som 
en metod att få igång åtgärder för miljön. Genom att ställa krav på tillstånd enligt MB och på 
miljöåtgärder kan denna process snabbas på. Att ge stöd åt miljöåtgärder skulle också kunna vara ett sätt 
att få igång den processen, men flera menar att detta kan strida mot principen om att förorenaren betalar. 
Utifrån de argument som framkommit i denna studie anser författaren att man bör utreda den småskaliga 
vattenkraftens del i elcertifikatsystemet.  
 
De positiva argumenten som lyfts fram för småskalig vattenkraft är enligt Korsfeldt (2011) att den är 
förnybar, utsläppsfri, klimatstödjade, lokal, stöttar landsbygden, sårbarhetsminskande och 
sysselsättningsskapande. Även de positiva argumenten hos Korsfeldt (2011) stämmer väl överens med 
resultaten i denna studie. Däremot så skiljer det sig även på en del punkter. I den här studiens intervjuer 
har det dock påpekats att sysselsättningsargumentet är överdrivet, där vissa småskaliga vattenkraftverk 
kan skötas genom fjärrstyrning och inte behöver ha personal. Andra har även lyft fram att det kan ge 
mer jobb att satsa på restaurering, fiske och turism istället för elproduktion från småskalig vattenkraft. 
Korsfeldt (2011) nämner även att konflikten kring vattenkraft ofta handlar om lokala intressen som står 
mot nationella och globala intressen (miljöpåverkan kontra förnybar energiproduktion). I denna studie 
framkommer däremot att miljöpåverkan inte enbart är lokal. Vattendragen bidrar även med 
ekosystemtjänster som kan anses som ett nationellt intresse. Kraftverken påverkar även i större skala då 
Östersjön får försämrad näringstillförsel. Det finns även ett globalt ansvar att värna om den biologiska 
mångfalden. Dessutom finns det väldigt många småskaliga vattenkraftverk med väldigt lite elproduktion 
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där det nationella intresset av elproduktionen kan ifrågasättas, en del producerar enbart för eget bruk 
eller som hobbyverksamhet. Korsfeldt (2011) menar även att strömkraftverk inte har någon reglering av 
strömfåran och därför anses som mindre miljöstörande än storskaliga. Denna syn delas även av Paish 
(2002). I denna studie framkommer dock att småskalig vattenkraft inte kan anses vara mycket 
miljövänligare än storskalig vattenkraft. Det grundläggande problemet med vandringshinder och 
påverkan i vattendraget och på biologisk mångfald finns fortfarande. Detta stämmer även väl överens 
med resultaten från Bakken et al. (2011). Däremot är det möjligt att den påverkan som uppstår från de 
småskaliga vattenkraftverken kan ha att göra med att det är så många kraftverk som inte är 
moderniserade och som inte prövats av en modern lagstiftning. Hade alla kraftverk i Sverige haft en 
modern miljöprövning hade påverkan antagligen varit mindre, men som det framkommit i denna studie 
så är det svårt att inte påverka miljön alls och att det bästa kanske vore att riva ut dem.  
 

7.2 Behöver man öka elproduktion från småskalig vattenkraft eller 
behöver man rentav minska den? 
Resultatet från denna studie visar att behoven av åtgärder för biologisk mångfald och för vattenmiljöer 
kan anses vara större än behovet av elproduktion från småskalig vattenkraft. I dagsläget är målet om 
förnybar energi redan nått medan vi inte ser ut att klara målen om god ekologisk status och därmed 
miljömålet om Levande sjöar och vattendrag samt EU:s vattendirektiv. Nås inte dessa mål riskerar 
Sverige att drabbas av vite från EU, något som kan uppgå till flera miljoner per dag och där kostnaden 
riskerar att hamna på skattebetalarna. Den här studien har visat att det istället finns möjlighet att minska 
produktionen och antalet småskaliga vattenkraftverk till förmån för att nå upp till vattendirektivets krav 
på god ekologisk status. De minsta småskaliga kraftverken producerar väldigt lite el samtidigt som 
potentialen för ökad produktion kan anses vara begränsad trots Ströms (2012) resultat som visar på en 
potential på 6,1 TWh. Dessutom ökar andra förnybara energier ständigt, har mer utvecklingspotential 
och anses av vissa ha mindre miljöpåverkan. Självklart förutsätts att man måste ta god hänsyn till miljön 
vid byggnation av andra förnybara energikällor. Det finns säkerligen kritik mot andra energikällor 
också, om man exempelvis anlägger dem i känsliga områden. En ökad nederbörd i framtiden kan rentav 
leda till att den totala produktionen kan komma att öka (Graham et al. 2007). Detta skulle rentav kunna 
leda till en total ökning av elproduktion även om vissa kraftverk lägger ned produktion och rivs ut. 
Sverige exporterar dessutom redan el och har gjort det även under dåliga år för vattenkraften.  
 
Resultaten visar även på en kritik mot systemet för tillståndsprövning och lagstiftningen runt småskalig 
vattenkraft. Den pågående Vattenverksamhetsutredningen som utreder reglerna kring bland annat 
vattenkraft har gjort att detta område inte kan ignoreras. Flera har påpekat att det behövs en förändring. 
Småskalig vattenkraft behöver anpassas efter en modern miljölagstiftning och bör prövas efter MB. Om 
det ställs krav på nyprövning kan det leda till att verksamheter tvingas lägga ned eller minska sin 
elproduktion, samtidigt som vissa eventuellt kan öka sin produktion då effektiviseringar kan komma till 
stånd. Flera anser att om man inte kan bedriva ett kraftverk efter moderna förutsättningar skall 
produktionen läggas ned och kraftverket rivas ut. Det finns dock problem med och kritik mot förslaget 
om nyprövning. Det kan anses orimligt att pröva en gammal verksamhet som om den aldrig funnits, att 
hänsyn inte tas till hur kulturlandskapet påverkas över tid samt att det kan vara svårt att avgöra hur 
miljön såg ut innan vattendraget byggdes ut. Om en utrivning skulle ske kan det även leda till en viss 
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miljöpåverkan samtidigt som kulturella värden kan förloras. Det har också framkommit att det saknas 
incitament för att bevara biologisk mångfald och vattenmiljöerna medan förnybar produktion stöds i 
form av elcertifikatsystemet. Elcertifikatssystemet kritiseras även av många som vi sett i den tidigare 
frågan.  
 
Korsfeldt (2011) lyfter upp att det ibland nämns att den småskaliga vattenkraftens bidrag till 
elproduktionen är försumbar. Han håller inte med om det då den småskaliga vattenkraften stod för 4-5 
TWh vilket då var i paritet med vindkraften. I denna studie har argumenten främst rört att det är de allra 
minsta kraftverken som eventuellt bör tas bort. Bland annat påpekar Älvräddarna att de 1030 minsta 
(<125 kW) bara står för ca 0,3 TWh, vilket bör kunna ses som ett väldigt litet bidrag sett till det stora 
antalet kraftverk. Dessutom har det visat sig att vindkraften ökat betydligt snabbare än småskalig 
vattenkraft, som i dagsläget fortfarande befinner sig på samma nivå (4,3 TWh) medan vindkraften år 
2013 producerade 9,9 TWh (Svensk Vindenergi 2014). Den förväntade ökningen av produktion till följd 
av klimatförändringar som framkommit i denna studie kan anses vara ett argument för att det finns 
utrymme att minska den småskaliga vattenkraften, eftersom effektiviteten och produktionen kan öka i de 
storskaliga kraftverken.  
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8. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka om elproduktionen från småskalig vattenkraft var försvarbar 
sett till dess miljöpåverkan.  

8.1 Miljöpåverkan överväger nyttan från elproduktion 
Slutsatsen är att nyttan från elproduktionen inte överväger den negativa miljöpåverkan.  
Detta för att elproduktionen från en majoritet av de småskaliga vattenkraftverken kan ses som relativt 
liten och att småskaliga vattenkraftverk saknar förmåga att lagra vatten eller hantera variationer i elnätet. 
Även om småskalig vattenkraft ofta utgörs av strömkraftverk som inte har reglering av vattenflödet så 
kan de ändå anses ha en relativt stor miljöpåverkan då de utgör vandringshinder, byggs i viktiga delar av 
vattendraget och har en negativ inverkan på biologisk mångfald. Utöver detta har småskalig vattenkraft 
lägre potential för utveckling än övrig förnybar energi och långsammare utveckling. Det finns även 
indikationer om att småskalig vattenkraft kan ha en större miljöpåverkan än övriga förnybara energier, 
men detta bör undersökas ytterligare. 
 
I jämförelse med tidigare studier konstateras skillnader primärt på följande punkter som den här studien 
inte kunnat belägga:  
 

- att småskalig vattenkraft skulle bidra med sysselsättningsmöjligheter 
- att småskalig vattenkraft kan anses vara miljövänlig eller ha en liten miljöpåverkan 
- att den småskaliga vattenkraften enbart har en lokal miljöpåverkan 

 
Sysselsättning kan inte ses som ett reellt argument för småskalig vattenkraft. Vissa kraftverk drivs som 
hobbyverksamhet och kanske bara producerar el för eget hushåll. Sysselsättningsargumentet kan snarare 
tala emot småskalig vattenkraft då det finns större möjlighet för arbete genom ökade satsningar på 
åtgärder, restaurering eller alternativa näringar som turism och sportfiske. Det går inte heller att anse att 
småskalig vattenkraft är miljövänlig eller att den har en liten miljöpåverkan. Även om många är 
strömkraftverk så sker alltid en påverkan som kan anses vara ganska betydande och har samma problem 
som den storskaliga vattenkraften i många avseenden. Konflikten om vattenkraften kan inte heller 
reduceras till att handla om det nationella eller globala intresset av att producera förnybar el kontra det 
lokala intresset av att bevara naturmiljöer. Ett stort antal av de minsta kraftverken står för en extremt 
liten elproduktion och saknar möjligheter att reglera elnätet och lagra vatten. Vattendragen och miljön 
kring kraftverken är del av ett större ekosystem som påverkas i större skala samt att den globala 
biologiska mångfalden hotas.  
 
Vidare konstateras att det finns ett antal problem vad gäller lagstiftning och tillståndsprocesser för 
småskalig vattenkraft som leder till att miljöanpassning och teknikutveckling släpar efter. Den pågående 
Vattenverksamhetsutredningen kan därför anses vara ett steg i rätt riktning och kan ha en viktig roll i 
den framtida utvecklingen för småskalig vattenkraft. Den småskaliga vattenkraftens del i 
elcertifikatsystemet kan också ifrågasättas då det inte lett till någon stor ökning av produktion samtidigt 
som det motverkar möjligheten att uppnå miljöpolitiska mål. 
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8.2 Behovet av att värna om biologisk mångfald och vattenmiljöer är 
större än behovet av förnybar energi 
För Sverige kan behovet av att värna om biologisk mångfald och vattenmiljöer anses vara större än 
behovet av att producera förnybar el från småskalig vattenkraft. Detta eftersom målet om förnybar 
energi redan är nått medan vi i dagsläget inte ser ut att nå målen för Levande sjöar och vattendrag och 
för EU:s vattendirektiv, vilket kan leda till böter. Samtidigt finns flera andra förnybara energikällor med 
större potential och snabbare utveckling. Detta medför även att det finns utrymme att minska 
elproduktionen från småskalig vattenkraft till förmån för biologisk mångfald och vattenmiljön. 
Författarens åsikt är att det bästa ur miljösynpunkt vore att beakta möjligheten att avveckla småskalig 
vattenkraft, åtminstone de allra minsta kraftverken som har en väldigt liten elproduktion. Författaren 
anser inte att elproduktionen kan motivera den miljöpåverkan som sker, framförallt inte när det försvårar 
måluppfyllelse av EU:s vattendirektiv och miljömålet om Levande sjöar och vattendrag. Vidare har det 
framkommit att det finns ett behov av incitament och styrmedel för att bevara biologisk mångfald och 
vattenmiljöer och att det kan vara intressant att undersöka vilket värde man kan få ut av vattendragen 
istället för elproduktion. Författaren anser att man bör satsa mer på andra former av förnybar energi med 
mer potential och på ett sätt som kan ha mindre miljöpåverkan. Att överhuvudtaget kritisera synen på 
vattenkraft kan också ses som ett behov för att stimulera utveckling av andra energikällor eller tekniker 
som har liknande möjligheter till reglerförmåga som storskalig vattenkraft har.  
 

8.3 Vidare forskning 
Av detta resonemang följer att författaren anser att rimliga områden för vidare studier skulle kunna vara 
att undersöka möjligheten och tillvägagångssätt för att avveckla småskalig vattenkraft, undersöka vilka 
styrmedel som kan vara lämpliga för att öka värnandet av biologisk mångfald och vattenmiljöer, 
undersöka vilka värden man kan få av vattendragen istället för elproduktion samt att satsa mer på 
utveckling av teknik och förnybara energier med mindre miljöpåverkan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inledning 

• Kommer era svar att vara personliga eller representerar de organisationen? 
• Vill ni eller er organisation vara anonyma? 
• Kan ni berätta lite kort om er organisation och hur ni arbetar med vattenkraft? 
• Kan du berätta lite om dig själv och din roll i organisationen? 

Allmänt om vattenkraft i Sverige 
• Vad har vattenkraften för betydelse för Sverige idag? 
• Hur ser ni på vattenkraftens utveckling i Sverige?  
• De främsta fördelarna/nackdelarna med vattenkraft? Fördelar/nackdelar mot andra energiformer? 

 
Småskalig vattenkraft 

• Hur definierar ni småskalig vattenkraft? 
• Vilka typer av småskalig vattenkraft finns? Vilka är vanligast? Vilka har störst/minst påverkan 

på miljön? 
• Sker det någon form av vattenreglering i småskaliga vattenkraftverk? 
• Det verkar som att den bild som målas upp är att storskalig vattenkraft har stor miljöpåverkan 

medan småskalig vattenkraft har liten påverkan, tycker ni att det stämmer?  
• Vad är de viktigaste skillnaderna mellan storskalig och småskalig vattenkraft? 
• Vad är de största fördelarna med småskalig vattenkraft? Nackdelar? 
• Vad är fördelen med småskalig vattenkraft jämfört med övrig förnybar energi? 

 
 
Politik/Miljömål/Lagstiftning 

• Det verkar ligga en konflikt mellan politiska mål om förnybar energi å ena sidan och miljömål 
om biologisk mångfald och en god vattenmiljö å andra sidan. Hur ser ni på den konflikten?  

o Kan en elproduktion från småskalig vattenkraft bidra till att båda dessa mål nås? 
• Om inte, hur ser man på avvägningar mellan motstridiga mål? Vilken roll spelar den småskaliga 

vattenkraften för att uppnå dessa mål? 
• Hur ska man prioritera? Vilka mål anser ni vara viktigast? På kort/lång sikt? 
• Vilka åtgärder kan man ta för att minska vattenkraftens negativa påverkan?  
• Idag stöds ökad elproduktion från småskaliga vattenkraftverk genom elcertifikatsystemet. Vad 

anser ni om elcertifikatsystemet? Är det bra eller dåligt? Vad får det för effekter? (Positiva och 
negativa) 

o Kan det förbättras? 
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• Vad anser ni om lagstiftningen kring småskalig vattenkraft? Är kraven för höga? För låga? Hur 
kan den förbättras? Gynnar den både förnyelsebar energi och biologisk mångfald/god 
vattenmiljö? 

o Finns det något sätt att öka incitamenten för miljöåtgärder som även kan förenas med 
ökad produktion? 

 

Framtid 
• Vad tror ni om utvecklingen för småskalig vattenkraft? Ökning/minskning? På vilket sätt?  
• Vad blir effekten av en ökad produktion av småskalig vattenkraft? Fördelar? Nackdelar? 
• Hur kan man främja småskalig vattenkraften på ett hållbart sätt? Hur kan den förbättras? 
• Tror ni att vattenkraften kan växa utan att ha en negativ påverkan på miljön? Vad krävs isåfall? 
• Hur tycker ni att småskalig vattenkraft bäst skall användas i framtiden? 
• Hur ser ni på dialogen med andra intressenter? Kan den förbättras? Hur? 
• Vilka är de största hindren för ökad elproduktion från småskalig vattenkraft?  
• Vad är det största hindret mot att minska miljöpåverkan? 
• Hur förhåller sig småskalig vattenkraft till övriga förnybara energiformer? Är den att föredra 

eller bör andra former få större utrymme? 
• Bör man satsa på en ökad produktion av småskalig vattenkraft? Varför? Varför inte?  
• Vad anser ni om Vattenverksamhetsutredningens förslag och vad tror ni konsekvensen blir för 

småskalig vattenkraft om förslagen går igenom? Åsikter? 
 
Avslutning 

• Finns det något ytterligare som ni känner bör lyftas fram angående småskalig vattenkraft och 
dess framtid?   

 
 

 


