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Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds och vattenråds yttrande gällande 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - vattenkraft. 

 
 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (GVVF) och vattenråd (GVR) har tagit del 
av samrådshandlingarna gällande miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vatten.  I och med att inget vatten inom GVR/GVVFs avrinningsområde har 
klassats som kraftigt modifierat i det här skedet, är vårt yttrande begränsat till 
endast de övergripande dokumenten. Åtgärdsplanerna för specifika 
avrinningsområden har inte granskats.  Utifrån dessa förutsättningar vill 
GVVF/GVR lämna följande kommentarer.  
 
GVVF/GVR välkomnar att arbetet med klassning och åtgärder av KMV –
vattenkraft nu har tagit fart vilket är ett första steg till att skapa ett hållbart arbete 
med miljöanpassning av vattenkraften och en rimlig avvägning mellan natur/miljö 
och energiproduktion. 
 
Generellt ser vi utifrån dagens utgångsläge och kunskapsunderlag, resonemanget i 
samrådshandlingarna kring KMV, mindre stränga krav, samt utpekade vatten där 
de ekologiska effekterna bör få stor inverkan på åtgärderna som rimliga. 
 
Detta är ett första steg i hanteringen av miljökvalitetsnormer för KMV, och det 
anges i samrådsunderlaget att ytterligare utredningar kommer göras, bland annat 
gällande bedömningsunderlag och att fler vatten kan komma att omfattas av 
KMV. GVVF/GVR instämmer i behovet av ytterligare underlag och utredningar 
och förutsätter att det arbetet kommer genomföras skyndsamt för att inte fördröja 
möjligheterna att nå så bra tillstånd som möjligt i våra vatten inom en rimlig tid.  
 
I kapitlet nyttobedömningar (kap 4.4 i miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vattenförekomster – vattenkraft) görs ett försök att värdera nyttan av  
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de åtgärder som föreslås. I första hand hänvisas till studier som gjorts på 
betalningsviljan. Det är svårt att värdera de tjänster som naturen erbjuder, vilket 
även påtalas i samrådsunderlaget. GVVF/GVR vill ändå påpeka vikten av att 
fortsättningsvis ta med dessa aspekter i stor omfattning i bedömningarna och 
ytterligare satsa på kunskaps- och beräkningsunderlag för att på ett rättvist sätt 
kunna värdera detta. Värden som kan vara viktiga att ta hänsyn till utöver 
betalningsviljan är tex att rekreation och friluftsliv som skapas i och med friska 
och hållbara ekosystem kan kopplas till hälsotal och därmed minskade 
samhällskostnader samt att välmående ekosystem tål mer än konstgjorda och 
skapar därmed inte lika ofta oförutsedda problem (resilience). 
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