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Förslag på åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna 
Denna åtgärdsplan syftar till att beskriva de förslag till åtgärder som ligger till grund för 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster som är utpekade som kraftigt modifierade 
vattenförekomster (KMV) på grund av påverkan från storskalig vattenkraftsproduktion i 
Indalsälvens huvudavrinningsområde. Till denna åtgärdsplan hör ett övergripande 
dokument med metodbilaga som beskriver arbetet; Miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vattenförekomster – vattenkraft. Åtgärdsplanen omfattar inte 
miljökvalitetsnormer eller åtgärder i vattenförekomster som inte är utpekade som KMV. 

I Byälven/Forsälvens avrinningsområden har 10 vattenförekomster förklarats som 
KMV, vilket innebär att miljökvalitetsnormen avseende ekologiskt tillstånd ska anges till 
god ekologisk potential, om det inte beslutas om undantag i form av sänkta kvalitetskrav. 

Naturmiljön i Byälven/Forsälven avrinningsområden påverkas negativt av 
vattenkraftsproduktionen genom bristande konnektivitet, påverkad hydrologi och/eller 
morfologisk påverkan.  

Av beskrivningarna och förslagen i avsnitt 2 och 5 framgår det mer konkret hur de olika 
delarna av Byälven/Forsälven påverkas av vattenkraftverksamheterna i älven och vad 
som behöver göras för att minska denna påverkan. 

Miljökvalitetsnormerna för de berörda vattenförekomsterna är resultatet av en avvägning 
i flera steg mellan nyttan av möjliga miljöförbättrande åtgärder och kostnaderna för 
samhället (i form av faktiska åtgärdskostnader, förlorad elproduktion och minskad 
balans- och reglerförmåga). Den stegvisa metoden för att komma fram till vilken 
miljökvalitetsnorm som ska gälla för en vattenförekomst kan beskrivas på följande sätt: 

1. Maximal ekologisk potential beskriver den högsta ekologiska kvalitet som kan 
uppnås om alla förbättringsåtgärder som inte har betydande negativ påverkan på 
vattenkraften eller miljön i stort utförs i vattenförekomsten.  

2. För att definiera vad som utgör god ekologisk potential görs en bedömning av 
åtgärdernas ekologiska nytta. God ekologisk potential motsvarar den ekologiska 
kvalitet som kan uppnås när de åtgärder som bedöms ge en betydande förbättring 
av de biologiska kvalitetsfaktorerna i den aktuella vattenförekomsten eller andra 
vattenförekomster påverkade av verksamheten genomförs. Det innebär att 
åtgärder som inte ger en betydande ekologisk förbättring inte behöver 
genomföras för att god ekologisk potential ska uppnås. 

3. Därefter görs en bedömning av de kvarstående åtgärdernas påverkan på 
samhällets energiförsörjning och på miljön i stort, det vill säga de 
samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra åtgärder 
för att uppnå god ekologisk potential. Om de konsekvenserna blir alltför stora, 
finns det skäl för att tillämpa undantag i form av mindre stränga krav för vissa 
vattenförekomster. 

4. Bedömningen av förutsättningarna för mindre stränga krav utgår från en 
avvägning mellan den ekologiska nytta som åtgärderna kan ge för de 
vattenförekomster som påverkas av respektive anläggning, och den inverkan på 
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energisystemet som åtgärderna bedöms medföra. Avvägningen har gjorts mellan 
varje anläggnings reglerförmåga och bidrag till energiproduktionen samt de 
naturvärden som kan värnas eller återskapas i vattenförekomster som påverkas av 
respektive anläggning. Där det inte bedöms möjligt eller rimligt att genomföra 
åtgärder för att uppnå god ekologisk potential utan alltför stora negativa 
konsekvenser för energisystemet beslutas om undantag i form av mindre stränga 
krav för berörda vattenförekomster. Normen blir då måttlig, otillfredsställande 
eller dålig ekologisk potential. 

5. Avvägningen enligt föregående steg har bara beaktat åtgärder som påverkar 
respektive anläggnings reglerförmåga och bidrag till energiproduktionen. 
Åtgärder som har en betydande ekologisk nytta men som inte bedöms påverka 
vare sig reglerförmågan eller energiproduktionen anses både möjliga och rimliga 
att genomföra i samtliga berörda anläggningar eller vattenförekomster. 
Genomförandet av sådana åtgärder ligger därför till grund även för 
miljökvalitetsnormer i form av mindre stränga krav, och bedöms alltså 
nödvändiga för att uppnå dessa miljökvalitetsnormer. 

Med hänsyn till dessa utgångspunkter har Vattenmyndigheten gjort följande bedömning 
av förhållandena i Byälven/Forsälven: 

1. Åtgärder för att uppnå god ekologisk potential i samtliga berörda anläggningar och 
vattenförekomster skulle medföra en betydande negativ påverkan på energisystemet. 
De bedöms därför inte möjliga eller rimliga att genomföra. Vattenmyndigheten har 
därför bedömt att det finns skäl att avstå från att genomföra miljöförbättrande 
åtgärder i ett flertal anläggningar. Det innebär att det finns behov av och 
förutsättningar för att besluta om undantag i form av mindre stränga krav för 
berörda vattenförekomster. Resultatet av dessa avvägningar och bedömningar har 
gjorts för berörda anläggningar i avrinningsområdet och framgår av tabell 7 i avsnitt 
6. 

2. För de anläggningar som anges i tabell 1 bedöms det finnas både miljömässiga behov 
av och förutsättningar för att genomföra produktionspåverkande åtgärder utan att 
det innebär en betydande negativ påverkan på energisystemet. Nyttan från 
miljösynpunkt med de föreslagna åtgärderna bedöms motivera den påverkan på 
energisystemet som dessa åtgärder innebär.  

3. För samtliga anläggningar i Byälven/Forsälvens avrinningsområden som ligger till 
grund för utpekande av KMV bedöms det vidare möjligt och rimligt att genomföra 
sådana miljöförbättrande åtgärder som har en betydande ekologisk nytta men som 
inte får en betydande påverkan på energisystemet. Dessa åtgärder ingår därför i 
underlaget för miljökvalitetsnormerna, även om det är beslutat om ett mindre strängt 
krav. Vilka sådana åtgärder som har bedömts nödvändiga att genomföra vid 
respektive anläggning eller vattenförekomst för att uppnå miljökvalitetsnormerna 
framgår av VISS (se även nedan). 
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Tabell 1. Anläggningar där produktionspåverkande åtgärders ekologiska effekt 
ligger till grund för miljökvalitetsnormerna, markerade med (X).  

Berörd 
anläggning 

Uppströms 
passage 

Nedströms 
passage 

Ökat flöde i 
naturfåra  

Tillföra 
högflöden 

Jössefors X X X - 

Produktionspåverkande åtgärder 
Den ekologiska effekten av dessa typer av åtgärder har legat till grund för 
vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i 
Byälven/Forsälven, inklusive avvägning av om det är motiverat med mindre strängt krav 
med hänsyn till åtgärdernas påverkan på energiproduktion och reglerförmåga. I VISS 
anges det för respektive vattenförekomst vilken eller vilka av åtgärderna som bedöms 
rimliga och nödvändiga att genomföra i vattenförekomsten. I avsnitt sex redovisas det 
också på en övergripande nivå vilka åtgärder som bedöms vara rimliga att genomföra. 

Återupprättad konnektivitet upp- och nedströms: Möjlighet till vandring/passage 
behöver återställas för samtliga anläggningar där fisk kunnat vandra förbi före 
utbyggnaden. Utformning av och flöde i passagen bestäms med utgångspunkt från 
största möjlig miljönytta. 

Förbättrade flödesförhållanden: För att förbättra ekologiska funktioner och strukturer 
behöver flöden anpassas. Det kan innebära att flödet anpassas efter årstid och/eller blir 
kontinuerligt och att flödesmängder ökas. Dessa åtgärder återskapar habitat i vatten och 
strandzon och förbättrar hydromorfologisk dynamik (erosion, sedimentation, 
översvämning). 

Åtgärder som inte påverkar energiproduktionen 
Nedanstående typer av åtgärder bedöms generellt vara möjliga att genomföra utan att ha 
en betydande negativ påverkan på energiproduktionen, och effekten av sådana föreslagna 
åtgärder kan därför också i miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst. Alla 
åtgärder behövs inte överallt och ibland saknas kunskapsunderlag för att bedöma 
åtgärdernas nytta på en specifik plats. I VISS anges det för respektive vattenförekomst 
vilken eller vilka av åtgärderna som bedöms rimliga och nödvändiga att genomföra i 
vattenförekomsten.  

Återupprättad konnektivitet till biflöden: När vattennivån är låg som en följd av 
reglering, kan problem uppstå med konnektivitet till tillrinnande vattendrag. Detta 
behöver åtgärdas med lösningar för att säkerställa att fisk och andra organismer har 
möjlighet att förflytta sig i systemet, till exempel för att kunna simma upp till sina 
lekplatser.  

Förbättra morfologiska förhållanden (biotopåtgärder): Åtgärder för att 
förbättra/återställa habitat är oftast kompletterande till konnektivitets- eller 
flödesåtgärder och kan handla om att återställa rensade vattendragsfåror, anpassa fåror 
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till ett lägre vattenflöde, ta bort grunddammar, förbättra sedimenttransport från dammar, 
minska problem med ökad erosion eller återskapa erosion där den försvunnit.  

Fysikaliskt-kemiskt tillstånd: Åtgärder för att förbättra det fysikaliskt-kemiska 
tillståndet innebär att åtgärda problem med onormala vattentemperaturer, isförhållanden 
samt syreunderskott och gasövermättnad. Kunskapen kring omfattningen på dessa 
problem behöver generellt ökas, varför få åtgärder föreslås i dagsläget. 
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1. Inledning 
Denna åtgärdsplan utgör underlag till ett övergripande dokument (Miljökvalitetsnormer 
för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft) som redovisar hur 
vattenmyndigheterna har arbetat med KMV för vattenkraft, och resultat och slutsatser av 
arbetet på en övergripande nivå (nationellt och per distrikt). Arbetssätt och metoder för 
alla analyser beskrivs närmare i en bilaga till det övergripande dokumentet. Metoder 
beskrivs därför inte närmare i denna åtgärdsplan.  

Åtgärdsplanen för Byälven/Forsälvens avrinningsområden är en av 20 åtgärdsplaner. 
Åtgärdsplanerna syftar främst till att definiera miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vatten. I planerna finns dock även de åtgärdsförslag som länsstyrelserna och 
vattenmyndigheten anser krävs i andra vattenkraftverk och dammar som påverkar 
möjligheten att nå miljökvalitetsnormer i de utpekade KMV. Åtgärdsplanerna innehåller 
även förslag på åtgärder i KMV som är en förutsättning för att nå god ekologisk status i 
andra vattenförekomster. 

Kraftigt modifierade vatten ska uppnå normen god ekologisk potential om inget annat 
anges. Vid bedömningen av ekologisk potential ställs lägre krav på växt- och djurlivet än 
vad som krävs för att uppnå god ekologisk status. Ett KMV där alla lämpliga åtgärder har 
vidtagits för att förbättra ekologisk status och som inte har en betydande negativ 
inverkan på miljön i stort, eller på den verksamhet som ligger till grund för att 
vattenförekomsten har förklarats som KMV, kan fastställas till att ha god ekologisk 
potential. 

2. Beskrivning av området 
Denna plan behandlar de områden inom avrinningsområdena Byälven och Norsälven i 
Värmlands län, där det idag finns kraftigt modifierade vatten till följd av vattenkraft. 

I Karta 1 markeras de 10 vattenförekomster som idag är utpekade som kraftigt 
modifierade vatten (KMV) inom Byälvens och Norsälvens avrinningsområden. De är 
kopplade till fyra kraftverk (Glava, Jössefors, Kymmen och Rottnan). Se närmare 
områdesbeskrivning nedan.  
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Karta 1. Göta älvs avrinningsområde - Byälvens avrinningsområde med utpekade KMV förstorad.
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2.1. Områdesbeskrivning Glasälven i Byälvens ARO 
Kraften i Glasälven har utnyttjats under lång tid, till kvarnar, sågar, produktion av el mm. 
Fallhöjden från Stora Gla ner till Glafsfjorden är närmare 100 m, och vid de många fallen 
längs vägen har kraften i vattnet utnyttjats. Tidigare fanns 6 kraftverk i Glasälven, från 
Stora Gla till Glafsfjorden. När kraftverket i Glava anlades 1958, stängdes övriga 
anläggningar ner, men dammarna är kvar i vattendraget. Medelvattenföringen vid 
mynningen i Glafsfjorden i naturligt tillstånd beräknas vara ca 4 m3/s.  

Glasälven nedströms Stora Gla är ett KMV, då vatten från sjön leds genom underjordisk 
kulvert till kraftverket i Glava, och endast spilltappningar sker i Glasälven. Ett tidigare 
kraftverk (Dammarna) nedströms Stora Gla utgör idag en pump som för vatten från 
Glaåkern upp till Stora Gla vid gynnsamma förhållanden. För närvarande är pumpen ur 
funktion. 

Glaåkern och Glasälven ner till Glafsfjorden är också KMV. Det tillkommer mindre 
biflöden till Glasälven som ökar vattenflödet, men huvuddelen av vattnet som historiskt 
kom från Stora Gla leds alltså direkt till kraftverket och vidare direkt till Glafsfjorden 
(Karta 2). 

Sjövandrande storöring har tidigare gått upp i Glasälven, men det är oklart vilka bestånd 
som återstår. Vattendraget har kvar många rester av historisk vattenverksamhet, och 
många åtgärder krävs för att återställa konnektiviteten.  
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Karta 2. Stora Gla och Glasälven, med inritat var vatten till kraftverket tas in, och var de naturliga vattenvägarna i 
Glasälven är belägna. 
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2.2. Områdesbeskrivning Jösseälven i Byälvens avrinningsområde 
Jösseälven är bitvis en relativt bred älv som rinner från Nysockensjön, och är klassad 
som KMV. Älven är kraftigt påverkad av flottledsrensning och bitvis omgrävd. Ca 600 m 
uppströms mynningen i Glafsfjorden ligger ett kraftverk som utgör ett definitivt hinder 
för öring. Innan Byälven blev utsatt för omfattande miljöpåverkan i form av miljöfarliga 
utsläpp och vandringshinder, fanns vänervandrande lax och öring som lekte i Byälven, 
och Jösseälven var då ett viktigt lekområde. Älven är klassad som nationellt särskilt 
värdefull, och det finns många fiskarter som samlas nedströms kraftverksutloppet i 
Jössefors (bl. a. öring och asp) som är i behov av lekområden. Tillgång på strömmande 
vatten är en viktig begränsande faktor för många arter i Glafsfjorden.  

Uppströms dammanläggningen är vattendraget i nedre delarna uppdämt, och nedströms 
är naturfåran torrlagd (600 m, Bild 1), då vattnet leds i tub till kraftverket Jössefors. Den 
naturliga medelvattenföringen i mynningen i Glafsfjorden är cirka 40 m3/s, vilket gör 
Jösseälven till det största tillflödet till Glafsfjorden.  

Bild 1. Torrfåran i Jösseälven, där verksdammen skymtar i bakgrunden. Fotograf: Jenny Monsén 

2.3. Områdesbeskrivning Rottnan med biflöden i Norsälvens 
avrinningsområde 

Rottnan har sina källflöden i Norge och rinner dryga 60 km i strömmar, sjöar och sel 
innan den når in i Skallbergssjön, som är en uppdämd sjö i det tidigare strömmande 
vattendraget. Från Skallbergssjön, via Granån, överleds vatten till Kymmen till förmån 
för kraftproduktion i Kymmens kraftverk.  
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Från Skallbergssjön, där minimitappning sker till förmån för bland annat den hotade 
Rottnaöringen, rinner älven vidare ner mot Rottnen, en stor sprickdalssjö i en trång, 
sedimentfylld sprickdal med hyperitberggrund, med flacka sandiga stränder på västra 
sidan. Rottnans mynning i Rottnen bildar ett deltaområde.  

Även ett flertal andra värdefulla miljöer återfinns i området, till exempel naturreservat 
(Gettjärnsklätten), sjöar (flodkräfta finns i tillflöden, i övrigt är det signalkräfta) och 
riksintresse för kulturmiljövård (Rottneros Herrgård). Flodpärlmussla finns i Rottnan. 

Granån hyser bestånd av flodkräfta (återintroducerat), där det vid provfiske 2010 
återfångades 10 flodkräftor och 1 signalkräfta. Även stensimpa och ovanlig bottenfauna 
har konstaterats. En unik skyddsvärd spillra av vandrande öring finns i området. Granån 
klassas som nationellt värdefull för naturvården och fiskevården. Regionens södra delar 
utgör riksintresse för naturvård och här finns bl.a. isälvsdelta, raviner och recent delta.  

Kymsälven är starkt fragmenterad och regleringspåverkad, även om minimitappning sker. 
Sjön Kymmen fungerar som regleringsmagasin och tar emot det vatten som överleds 
från Rottnan och Granån. Tillåten regleringsamplitud är 7 m. Vatten till Kymmens 
kraftverk leds i kulvert, och därefter rakt ut i sjön Rottnen (karta 3). 

Bild 2. Endast en mindre del av det forna mäktiga fallet i Rottneros är idag vattenförande. Fotograf: Terese Lundell för 
vattenkraftverket. 
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Karta 3. Kymmen-systemet, med inritade överledningar. 
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Kraftverket fungerar även som ett pumpkraftverk, och vatten kan pumpas tillbaka från 
sjön Rottnen till Kymmen vid gynnsamma tillfällen. 

I nedre delen av Rottnan ligger Rottnans kraftverk, strax uppströms Rottneros bruk. Det 
tidigare mäktiga fallet, som sägs vara förlaga till forsen vid Ekeby bruk i Gösta Berlings 
saga, är idag ett minne blott (Bild 2). Vattendraget ligger i nära anslutning till bruket och 
är väldigt påverkat av historisk och pågående industriverksamhet. Det är inte utrett 
huruvida fallet var passerbart för starksimmande Frykenöring. 

2.4. Områdesbeskrivning Röjdan i Norsälvens avrinningsområde 
Åtgärdsområdet är 709,8 km2 stort och ca en tredjedel av åtgärdsområdets yta ligger på 
den norska sidan. Trakterna består till största delen av bergiga barrskogsmarker med 
tydliga inslag av odlad mark runt de större sjöarna och vattendragen. Huvudvattendraget 
Röjdan mynnar i Övre Fryken vid Torsby. Tre kraftverk finns i vattendraget, varav det 
översta, Röjdåfors, är klassat som Klass 1 i reglerbidragsrapporten (ER 2016:11).  

Större delen av ån är bred och lugnflytande, långa partier strömsträckor har dock funnits, 
men är nu indämda eller torrlagda. Lek och uppväxtområden för strömlevande fisk är i 
stort sett helt borta, kvar finns några enstaka områden med höljor som kan passa som 
ståndplatser för äldre fisk. Restbestånd av flodpärlmussla finns i delar av vattendraget 
men den stora påverkan är en stor risk for fortsatt överlevnad. 

I dagsläget är inga vattenförekomster inom Röjdans avrinningsområde utpekade som 
KMV.  

2.5. Vattenkraft inom berörd del av Byälvens och Norsälvens 
avrinningsområden 

Inom Norsälvens och Byälvens ARO finns ett stort antal kraftverk, men endast ett fåtal 
har den omfattande påverkan som medför att hydromorfologin är kraftigt förändrad. I 
dagsläget är vattenförekomster påverkade av 4 kraftverk i området utpekade som KMV. 

Kraftverket Kymmen har störst installerad effekt (55 MW) och är dessutom ett 
pumpkraftverk vilket gör det värdefullt för att hantera både effektbrist och överskott på 
nätet (tabell 2). Vid gynnsamma förhållanden kan vatten pumpas upp från sjön Rottnen 
för att åter regleras i Kymmen. Vatten från Skallbergssjön (Rottnan) leds i kulvert över 
via Granån till Kymmen (se karta 2). I Rottnan sker idag minimitappning för framför allt 
Rottnaöringens bevarande. I Granån finns en föreskriven minimitappning mellan 80 och 
100 l/s. I Kymsälven finns föreskriven minimitappning som varierar mellan 0 och 200 
l/s. 

Kraftverket Rottnen ligger längst ner i vattendraget strax uppströms mynningen i 
Mellan-Fryken, och är mycket mindre i effekt, men producerar relativt mycket kraft i 
jämförelse med Kymmen (17 MW, 30 GWh). Vattendraget nedströms Rottnen är relativt 
lugnflytande idag, och det behöver utredas mer hur kraftverket i Rottnen påverkar 
hydrologisk regim i vattenförekomsten. 

Inom Byälvens avrinningsområde är Jössefors det största kraftverket, med en utbyggd 
effekt på 26 MW (Tabell 2). Det finns många kraftverk uppströms som också körs i 
samverkan med produktionen i Jössefors. Korttidsreglering sker. Vattendraget nedströms 
är bedömt som KMV, medan påverkan på Nysockensjön uppströms inte bedöms vara så 
omfattande. 
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Kraftverket Glava ligger i ett annat delavrinningsområde till Glafsfjorden, Glasälven. 
Från sjön Stora Gla går intaget via kulvert till kraftverket, och därefter leds vattnet vidare 
direkt till Glafsfjorden (se karta 3). Ingen minimitappning sker nedströms Stora Gla. 
Tidigare pumpades vatten vid Dammarna från Glaåkern till Stora Gla vid gynnsamma 
förhållanden, men för tillfället är pumpkraftverket ur drift. Viss vattenpåfyllnad sker i 
Glaälven nedströms Glaåkern, men hela Glasälven är kraftigt påverkad av 
vattenavledningen. 

Kraftverket Röjdåfors är idag inte KMV-klassat, men det är på förslag att det ska bli det 
på grund av kraftverkets energivärde och den omfattande påverkan det har på 
hydrologisk regim. Anläggningen har hög fallhöjd, då vatten kulverteras ca 12 km ner till 
kraftverket, och regleringsgraden i sjön Röjden är relativt stor. Biflödena Tvärån och 
Lillån leds även de in i kulverten, och om vattennivån i Röjden är låg leds vattnet dit 
istället. Sjön ligger till största delen i Norge, men regleringsdammen ligger i Sverige. Två 
regleringsdammar ligger i Norge som rinner in i Röjden. Där finns nu förslag på åtgärder 
för ökad konnektivitet och mindre flödespåverkan. 

 

Tabell 2. Vattenkraftverk i Byälven och Norsälvens ARO till Vänern som ingår i 
KMV-projektet. Energiklass avser värdet enligt relativa reglerbidraget (ER 
2016:11). Torrfåra avser den längd av naturfåran som torrläggs (med eventuell 
minimitappning) då vatten leds till kraftverk.  

Kraftverk Vattendrag Effekt 
(MW) 

Produktion 
(GWh) 

Torrfåra 
(m) 

Energi-
klass 

Kymmen Rottnan/ 

Granån/ 

Kymsälven 

(Norsälven) 

55 47 30 000 totalt 1 

Rottnen Rottnan (Norsälven) 17 39 130 1 

Glava Glasälven (Byälven) 16 30 8 600 1 

Jössefors Jösseälven (Byälven) 26 64,5 600 1 

Röjdåfors  

(ej KMV) 

Röjdan (Norsälven) 31,5 62 21 000 (inkl 

Lillån och 

Tvärån) 

1 
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3. Resultat naturvärdesbedömning 
Generellt kan det betonas att många av de påverkade vattendragen och sjöarna är lite 
undersökta, då den omfattande regleringen och torrläggningen av miljöer inte ger så stora 
förutsättningar till höga naturvärden. Trots detta finns vissa höga värden kvar (se 
naturvärdesklassningen i karta 2), men i flera fall i mycket liten utsträckning. 

3.1. Naturvärdesklassning av vattenmiljöer 
Sjövandrande storöring har tidigare gått upp i Jösseälven, och ännu tidigare 
Vänervandrande lax och öring, men det är oklart vilken status öringbeståndet i 
Glafsfjorden har idag. Jösseälven har klass 1 med avseende på naturvärden i vatten, då 
den ligger i anslutning till nationellt särskilt värdefulla vatten. I Jösseforsviken där 
Jösseälven mynnar vet vi att ett antal fiskarter samlas, och skulle gynnas av 
minimitappning och passage i Jösseälven, bl a asp, öring och ål. Vid biotopkartering 2009 
återfanns ål i restvattenpölar i torrfåran. Det finns rapporter om både flod- och 
signalkräfta i älven, men aktuell status behöver säkerställas. Tillflöden till Nysockensjön 
uppströms utgör några av Värmlands finaste vattendrag, och Öjenäsbäcken var länets 
första limniska naturreservat. 

Glasälven har historiskt hyst lekande populationer av öring och asp, i den långa 
strömmande sträckningen av tillflödet till Glafsfjorden. Många tillflöden till Stora Gla är 
fina lekområden för sjölevande öring och flodpärlmussla. Naturvärdesklassen är 1 för 
övre delen av Glasälven (värdefulla habitattyper), och 2 för Glaåkern och nedre 
Glasälven (Riksintresse Naturvård). Den omfattande påverkan i Glasälven och 
utnyttjandet av kraften i de många fallen, har reducerat möjligheter till vandring och 
livsmiljöerna är mycket mindre i omfattning på grund av bortledandet av vatten. Fler 
inventeringar behöver göras för att verifiera förekomster och bortfall av arter och 
miljöer. 

Rottnan nedströms Skallbergssjön är väldigt påverkad av reglering och 
flottningsrensning. Delar av sträckan har dock restaurerats. Område utgör det 
huvudsakliga lekområdet för den skyddsvärda Rottnaöringen, dock återstår endast 
spillror av beståndet. Rottnan hyser förutom Rottnaöring också strömöring, stensimpa 
samt sällsynt och ovanlig bottenfauna. Den är klassad som nationellt värdefull för 
naturvården och fiskevården. I ett tillflöde till Rottnan (Kroksjöbäcken) har påträffats 
flodpärlmussla.  

Röjdan hyser en svag population av flodpärlmussla samt utgör reproduktionsområde för 
öring från sjön Kläggen. Även ovanlig bottenfauna förekommer. Vattendraget är klassat 
som nationellt värdefullt med avseende på fiskevården. Inom åtgärdsområdet finns några 
mindre Natura 2000-områden samt ett större område runt Nyckelvattnet som utgör 
riksintresse för naturvård.  
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Karta 4. Naturvärdesklassning av berörda vatten inom Göta älvs avrinningsområde -Byälven förstorad. På kartan syns även kraftverk med 
en effekt >= 1,5 MW 
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3.2. Naturvärdesklassning av svämplan 
Rottnan från Skallbergssjön har många och långa sidofåror samt nyckelbiotopskvaliteter 
som korvsjöar, skredärr, strömnackar, sandstränder och översilade klippor. Två stora 
riksintresseområden för naturvården (Klass 2 enligt naturvärdesklassningen) omger 
Rottnen och så gott som hela Rottnan upp till Skallbergssjön (Gräsmarksdeltat och 
Rottnen). Dessa omfattar värden som isälvsdelta, sandrevlar, raviner samt sjö och 
vattendrag med speciell berggrundsmorfologi. Vidare har nyligen påträffats brokig 
spegellöpare vid Rottnan strax norr om Gräsmark samhälle.  

Granåns nedre del är tydligt meandrande och rinner genom raviner. I området 
förekommer speciella miljöer som t ex dalgångar, stort randdelta, sprickdal, rullstensås, 
åsnät, kames, åsgrav, åsgrop, isälvsterrasser samt isälvsfält och utpekas därför som ett 
nationellt värdefullt vatten för naturvården.  Det finns också äldre uppgift om 
strandskalbaggen brokig spegellöpare (Bembidion litorale) här, vilken är knuten till öppna 
finsandstränder. 

Inom Glasälven finns områden med höga naturvärden såsom naturreservatet Stora Gla 
(Klass 1), med olika utpekade habitat anknutna till detta. Glaåkern och Glasälven 
nedströms Glaåkern är en del av Riksintresset för naturvården (Gillbergaskålen – Stora 
Gla, Klass 2).  

4. Bedömning av värde utifrån energisystemet 
Göta älvs avrinningsområde, där Byälven ingår motsvarar, enligt bolagsredovisningar 
6,68 procent av vattenkraftsproduktionen i avrinningsområden med KMV. För 
avvägningar per distrikt hänvisar vi till huvudrapporten Miljökvalitetsnormer för kraftigt 
modifierade vattenförekomster-vattenkraft. 

5. Åtgärder nödvändiga för att uppnå god ekologisk potential 
Nedan redovisas de åtgärder som krävs för att god ekologisk potential ska uppnås i de 
vattenförekomster som pekats ut som KMV, eller som är förslag till att bli KMV. 

5.1. Glasälven i Byälvens avrinningsområde 
Hela Glasälven nedströms Stora Gla är utpekad som KMV, inklusive Glaåkern, till följd 
av den bortledning av vatten som sker till Glava kraftverk.  

5.1.1. Hydrologisk restaurering 
Glasälven nedströms Stora Gla är oftast nolltappad, och en minimitappning till 
naturfåran skulle ge en betydande ekologisk effekt för hela området. I ett biflöde till 
Glaåkern i Glasälven (Kolsjöbäcken) planeras en dammutrivning för förbättrad ekologisk 
status. Ån hyser bland annat en fin öringpopulation. Att förbinda Kolsjöbäcken med 
huvudflödet i Glasälven genom en minimitappning skulle minska sårbarheten för 
ekosystemet. 
Att tillföra högvatten till svämplanen gynnar alltid vattenförekomsternas ekologiska 
status i form av bland annat ökad konnektivitet i sidled. Det saknas kunskap om 
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intressanta biotoper och habitat i stora delar av Glasälvens närområde, men ett fåtal 
områden med hög naturvärdesklass är utpekade i avrinningsområdet. 

Tabell 3. Föreslagna åtgärder i Glasälven kopplat till Glava kraftverk för att uppnå 
GEP.  

Prioritet 1=betydande påverkan på ekologisk status 
Prioritet 2=viss betydelse för ekologisk status 

Åtgärd Antal/ha Anläggning Prioritet 

Mintappning i torrfåra 33 ha Glava 1 

Tillföra högvatten till svämplanet 100 ha Stora Gla, Glaåkern 1 

Fiskvägar för upp- och nedströms passage 2 st Stora Gla, Glaåkern 1 

Restaureringsåtgärder  

5 ha Finns flertalet åtgärder 

som krävs, men de 

påverkar inte 

vattenkraften 

1 

 

5.1.2.  Åtgärder för konnektivitet 
Konnektiviteten i Glasälven är beroende av att det finns vatten i systemet. Med ökad 
konnektivitet mellan sjöarna Stora Gla, Glaåkern och Kolsjön reduceras sårbarheten i 
ekosystemet. Åtgärd är planerad i Kolsjödammen och ytterligare 
konnektivitetsförbättringar skulle medföra stor ekologisk nytta. 

5.1.3.  Åtgärder för förbättrat morfologiskt tillstånd 
Rensningarna av Glasälven som gjordes under flottningsepoken har lett till att 
födounderlaget för fisk minskat, att den produktiva ytan minskat samt att det idag finns 
färre och sämre ståndplatser och lekområden. Ett förbättringsbehov finns för att 
utveckla biotoperna. Biotopvårdande insatser kan behövas för att anpassas till den 
vattenmängd som finns i älven idag. 

5.2. Jösseälven i Byälvens avrinningsområde 
Jösseälven nedströms Nysockensjön är utpekad som KMV, med avseende på den 
bortledning av vatten som sker till kraftverket.  

5.2.1. Hydrologisk restaurering 
Det behöver utredas på vilket sätt nuvarande regleringsstrategi vid dammen i Jössefors 
påverkar parametrarna under hydrologisk regim i både Nysockensjön och Jösseälven, och 
hur flöden bör miljöanpassas. Minimitappning i naturfåran skulle ge en betydande 
ekologisk effekt (tabell 4). 
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Tabell 4. Föreslagna åtgärder vid Jössefors i Jösseälven för att uppnå god 
ekologisk potential. Åtgärden ”Tillföra högvatten till svämplanet” är redovisad för 
de områden där naturvärdesklass 1 gynnas. 

Prioritet 1=betydande påverkan på ekologisk status 
Prioritet 2=viss betydelse för ekologisk status 

Åtgärd Antal/ha Anläggning Prioritet 

Mintappning i torrfåra 1 ha Jössefors 1 

Fiskvägar för upp- och nedströms passage 1 Jössefors 1 

Restaureringsåtgärder i nedre Jösseälven 1 ha - 1 

 

5.2.2.  Åtgärder för konnektivitet 
Konnektivitet behöver återställas mellan Glafsfjorden och Nysockensjön. Det har 
tidigare funnits sjövandrande storöring, men alla arter som har behov av att vandra och 
som historiskt har kunnat passera Jösseforsen, ska få möjlighet för att GEP ska kunna 
uppnås.  

5.2.3.  Åtgärder för förbättrat morfologiskt tillstånd 
Rensningarna i Jösseälven som gjordes under flottningsepoken har lett till att 
födounderlaget för fisk minskat, att den produktiva ytan minskat samt att det idag finns 
färre och sämre ståndplatser och lekområden. Ett förbättringsbehov finns för att 
utveckla biotoperna. Biotopvårdande insatser kan behövas för att anpassas till den 
vattenmängd som finns i älven idag. 

5.3. Rottnan i Norsälvens avrinningsområde 
Området påverkas dels av Kymmen-anläggningen, med tillhörande regleringar och 
överledningar, samt av Rottnen som ligger i nedre delen innan mynningen i Mellan-
Fryken.  

5.3.1.  Hydrologisk restaurering 
Minimitappningar sker i dagsläget vid Skallbergsdammen (Rottnan), Granån samt 
Kymsälven. Utökade tappningar i volym och tidsperioder skulle ge en betydande positiv 
ekologisk effekt inte minst för den hotade Rottnaöringen. Delar av avrinningsområdet är 
i behov av större strukturella flödesförändringar för bland annat svämplanet, såsom 
Gräsmarks deltaområde (se tabell 5).  
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Tabell 5. Föreslagna åtgärder vid anläggningar i Rottnans avrinningsområde för 
att uppnå GEP/GES. 

Prioritet 1=betydande påverkan på ekologisk status 
Prioritet 2=viss betydelse för ekologisk status 

Åtgärd Antal/ha Anläggning Prioritet 

Mintappning i torrfåra 
30 ha Kymmensystemet och 

Rottnen 
1 

Tillföra högvatten till svämplanet 35 ha Kymmensystemet och 

Rottnen 

1 

Fiskvägar för upp- och nedströms 

passage 

4 Kymmensystemet och 

Rottnen 
1 

Restaureringsåtgärder xx ha - 1 

 

5.3.2.  Åtgärder för konnektivitet 
Konnektivitet behöver återställas mellan sjöarna i systemet (Kymmen, Gransjöarna och 
Rottnen) och sammanbindande vattendrag. Det är oklart om forsen i Rottneros varit ett 
definitivt vandringshinder för Frykenöringen, men Rottnaöring längre upp i systemet 
behöver förbättra möjligheter att hitta lämpliga områden för lek och uppväxt.  

5.3.3. Åtgärder för förbättrat morfologiskt tillstånd 
Rensningarna i vattendragen som gjordes bland annat under flottningsepoken har lett till 
att födounderlaget för fisk minskat, att den produktiva ytan minskat samt att det idag 
finns färre och sämre ståndplatser och lekområden. Ett förbättringsbehov finns för att 
utveckla biotoperna. Biotopvårdande insatser kan behövas för att anpassas till den 
vattenmängd som finns i de minimitappade vattendragen idag. 

5.4. Röjdan i Norsälvens avrinningsområde 
Denna förekomst har pekats ut som potentiellt kraftigt modifierad, men 
kraftproduktionen i Röjdåfors har omfattande påverkan på bl a hydrologisk regim i 
Röjden, Röjdan, Lillån och Tvärån. De vattenförekomster som föreslås bli KMV är 
Röjdan nedströms Röjden (SE669457-132776), samt Röjden (SE670122-132468). 

5.4.1. Hydrologisk restaurering 
Det behöver utredas på vilket sätt nuvarande regleringsstrategi påverkar parametrarna 
under hydrologisk regim i Röjden, Röjdan, Tvärån och Lillån, och hur flöden bör 
miljöanpassas. 

  



 

22(25) 

Tabell 6. Föreslagna åtgärder vid anläggningar i Röjdan för att uppnå god 
ekologisk potential.  

Prioritet 1=betydande påverkan på ekologisk status 
Prioritet 2=viss betydelse för ekologisk status 

Åtgärd Antal/ha Anläggning Prioritet 

Mintappning i torrfåra 
5,4 ha Röjdåfors med 

intagsdammar 
1 

Tillföra högvatten till svämplanet 3 ha Röjdåfors med 

intagsdammar 

1 

Fiskvägar för upp- och nedströms 

passage 

3 Röjdåfors med 

intagsdammar 
1 

Restaureringsåtgärder i Röjdan 0,85 ha - 1 

 

5.4.2. Åtgärder för konnektivitet 
Öringpopulationer finns i nedre delarna av Röjdan. Öring får ses som en paraplyart för 
ett fungerande ekosystem med god längsgående konnektivitet och minskad sårbarhet för 
populationer i avrinningsområdet 

5.4.3. Åtgärder för förbättrat morfologiskt tillstånd 
Rensningarna i Röjdan som gjordes under flottningsepoken har lett till att födounderlaget 
för fisk minskat, att den produktiva ytan minskat, samt att det idag finns färre och sämre 
ståndplatser och lekområden. Restaurering behöver genomföras, dels nedströms…. 
Biotopvårdande insatser kan behövas för att anpassas till den vattenmängd som finns i 
älven idag. 

6. Avvägning mellan energi- och miljövärden 
Resultatet av Vattenmyndighetens avvägning av åtgärder för Byälven/Norsälvens KMV-
relaterade anläggningar framgår av nedanstående tabell. Åtgärder har föreslagits för att 
öppna upp för fiskvandring förbi Jössefors kraftverk för att återskapa vandring och lek- 
och uppväxtområden för ett stort antal arter i Glafsfjorden. I övriga anläggningar har 
energiintresset vägt tyngre än nyttan med åtgärder. 

I tabellen nedan presenteras endast åtgärder som påverkar vattenkraftsproduktionen. 
Åtgärder som inte är produktionspåverkande, som till exempel biotopförbättrande 
åtgärder, har dock bedömts på samma sätt. Om det finns underlag för att bedöma det 
ekologiska värdet av att genomföra en åtgärd och den positiva effekten är betydande, så 
anses dessa åtgärder behövas för att nå miljökvalitetsnormen i berörda 
vattenförekomster.  
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Tabell 7. Sammanfattande bedömning av produktionspåverkande åtgärder vars 
ekologiska effekt ligger till grund för miljökvalitetsnormerna i 
Byälven/Forsälvens KMV. (Ja) innebär att den ekologiska effekten av åtgärden 
ingår i normen och ger ett betydande ekologiskt värde i berörda 
vattenförekomster. (Nej) innebär att åtgärden ger ett betydande ekologiskt värde 
men bedöms medföra en betydande negativ påverkan på vattenkraftsproduktion 
och/eller reglerkapacitet vilket leder till ett mindre strängt krav för de KMV som 
berörs. (-) innebär att åtgärden inte bedöms ge ett betydande ekologiskt värde i 
berörda vattenförekomster, eller föreslås inte av andra anledningar.  

Berörd 
anläggning 

Uppströms 
passage 

Nedströms 
passage 

Ökat flöde i 
naturfåra  

Kymmen NEJ NEJ NEJ 

Rottnan - - NEJ 

Glava NEJ NEJ NEJ 

Jössefors JA JA JA 

7. Förslag på nya kraftigt modifierade vatten 
För att kunna förklara ett vatten som kraftigt modifierat behöver det uppfylla de kriterier 
som står i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen. Mer detaljerad information om 
kriterierna och vilka förutsättningar som finns för att peka ut fler KMV finns i 
huvudrapporten (Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – 
vattenkraft). Länsstyrelserna har getts möjlighet att föreslå vattenförekomster som kan 
vara aktuella att peka ut som KMV. 

För Byälvens avrinningsområde finns inga nya förslag på KMV. 

Eventuella nya KMV hanteras inom uppdrag 25 i länsstyrelsernas regleringsbrev 2017 
som löper fram till och med 2019.  
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Referenser 
Kuhlins vattenkraftsinfo (http://vattenkraft.info) 

SMHI:s vattenwebb (http://vattenwebb.smhi.se) 

 

 

http://vattenkraft.info/
http://vattenwebb.smhi.se/
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	Tillföra högvatten till svämplanet
	1
	Stora Gla, Glaåkern
	2 st
	Fiskvägar för upp- och nedströms passage
	Finns flertalet åtgärder som krävs, men de påverkar inte vattenkraften
	5 ha
	1
	Restaureringsåtgärder 
	Prioritet
	Anläggning
	Antal/ha
	Åtgärd
	1
	Jössefors
	1 ha
	Mintappning i torrfåra
	1
	Jössefors
	1
	Fiskvägar för upp- och nedströms passage
	1
	-
	1 ha
	Restaureringsåtgärder i nedre Jösseälven
	Prioritet
	Anläggning
	Antal/ha
	Åtgärd
	Kymmensystemet och Rottnen
	30 ha
	1
	Mintappning i torrfåra
	1
	Kymmensystemet och Rottnen
	35 ha
	Tillföra högvatten till svämplanet
	Kymmensystemet och Rottnen
	4
	Fiskvägar för upp- och nedströms passage
	1
	1
	-
	xx ha
	Restaureringsåtgärder
	Prioritet
	Anläggning
	Antal/ha
	Åtgärd
	Röjdåfors med intagsdammar
	5,4 ha
	1
	Mintappning i torrfåra
	1
	Röjdåfors med intagsdammar
	3 ha
	Tillföra högvatten till svämplanet
	Röjdåfors med intagsdammar
	3
	Fiskvägar för upp- och nedströms passage
	1
	1
	-
	0,85 ha
	Restaureringsåtgärder i Röjdan
	Ökat flöde i naturfåra 
	Nedströms passage
	Uppströms passage
	Berörd anläggning
	NEJ
	NEJ
	NEJ
	Kymmen
	NEJ
	-
	-
	Rottnan
	NEJ
	NEJ
	NEJ
	Glava
	JA
	JA
	JA
	Jössefors



