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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 vatten-vattenkraft. Åtgärdsplanen omfattar inte miljökvalitetsnormer eller 
åtgärder i vattenförekomster som inte är utpekade som KMV. 

I huvudfåran i Göta älv har 6 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. 

Av beskrivningarna och förslagen i avsnitt 2 och 5 framgår det hur de olika delarna av 
Göta älvs huvudfåra 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 
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 
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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. 

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 Göta älvs huvudfåra: 

1. Åtgärder för att uppnå god ekologisk potential i samtliga berörda anläggningar 
och vattenförekomster medför ingen betydande negativ påverkan på 
energisystemet. De bedöms därför möjliga och rimliga att genomföra. Resultatet 
av denna bedömning har gjorts för berörda anläggningar i avrinningsområdet och 
framgår av tabell 4 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 Göta älvs huvudfåra 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. 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 
konnektivite

t 

Nedströms 
konnektivite

t 

Flödesåtgärd  
torr-/naturfåra 

Kontinuerligt 
flöde genom 

turbin 

Lilla Edet X X - - 

Trollhättan X X - - 

Vargön X X - - 

Produktionspåverkande åtgärder 
Den ekologiska effekten av dessa typer av åtgärder har legat till grund för 
vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Göta älvs 
huvudfåra, 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.  
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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 
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. 

Natura 2000-områden och högflöden 
Åtgärder som innebär att man inför högflöden (vårflod) eller miljöanpassad reglering 
ingår inte i miljökvalitetsnormerna. Omfattningen av dessa åtgärder för att uppnå målen i 
Natura 2000-områden och påverkan på energisystemet anses alltför osäker i dagsläget 
och Vattenmyndigheten bedömer att de måste utredas vidare.  

I Göta älvs huvudfåra gäller det miljöanpassad reglering vid Vargön för att uppnå målen i 
Natura 2000-områden i Vänern.  

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 Göta älvs huvudfåra 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. 
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2. Beskrivning av området 
Denna åtgärdsplan syftar till att beskriva miljökvalitetsnormerna för KMV orsakat av 
vattenkraft. Planen omfattar Göta älv huvudfåra från Vänerns utlopp till mynningen i 
havet. Även biflöden uppströms Lilla Edets kraftverk ingår upp till de första naturliga 
vandringshindren. Kraftverksdammen i Lilla Edet hindrar fiskar att vandra mellan havet, 
Göta älvs huvudfåra och till biflöden uppströms Lilla Edet.  

Vänern ingår i åtgärdsområdet eftersom kraftverksdammen vid Vargöns kraftverk 
reglerar vattennivåerna i Vänern. Nuvarande tappningsstrategi för Göta älv och Vänern 
innebär att Vänern och dess vikar inte når god ekologisk status på grund av hydrologisk 
regim.  

Utpekandet av KMV beror på att de tre kraftverken i Göta älv har en stor samhällsnytta 
utifrån ett energiperspektiv (ER 2016:11) och att älven är har en kraftigt påverkad 
hydromorfologi.  Alla vattenförekomster i Göta älvs huvudfåra är utpekade som KMV 
(Karta 1). Övriga vatten som är med i planen är inte KMV.
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Karta 1. Göta älvs avrinningsområde med utpekade kraftigt modifierade vattenförekomster.
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2.1. Områdesbeskrivning 
Göta älv är landets vattenrikaste älv och är utlopp för landets största sjö, Vänern. Göta 
älvs avrinningsområde utgör 10 procent av landets yta. Medelvattenföringen i älven är 
557 m3/s.  

Göta älvs huvudfåra, mellan Vänern och havet, är över 90 kilometer. Älven delar sig i 
Kungälv i två grenar. En del av älvens vatten förs till havet igenom Göteborg. Via Norde 
älv går största delen av vattnet till havet, norr om Hisingen. Fördelningen av flödet i de 
två grenarna regleras med Ormoskärmen i Nordre älv. Älven har flera biflöden varav 
flera har stor betydelse för vandrande fiskar som lax, öring, asp och faren.  

Götaälvdalen är en sprickdal med finkorniga jordar som ofta är åkermark eller är 
bebyggd. Mellan Trollhättan och Lilla Edet har älven skurit ner i leravlagringarna och 
bildat en trång och djup fåra med höga strandbrinkar, raviner och skredärr. Söder om 
Lilla Edet är älvdalen mer flack med översvämningsplan, strandängar och vassområden. 
Efter Lilla Edet är fallhöjden bara omkring 0,5 meter, beroende på havets nivå. 

Regleringen av vattenflödet i Göta älv och Vänerns vattennivåer bestäms av en 
vattendom från 1937. Syftet med regleringen är bland annat att underlätta för 
vattenkraften i Göta älv, förhindra översvämningar i Vänern och få en stabilare 
vattenföring i Göta älv för att förhindra ras, säkra sjöfarten och för Göteborgs 
dricksvattenintag. Vattenståndet i Vänern bestäms utifrån en maximal tappning i Göta 
älv på drygt 1000 m3/s, vilket innebär att Vänern kan stiga över maximal dämningsgräns. 
Detta skedde vintern 2000/2001.  

2.1.1. Vänern 
Vänern och dess vikar uppnår inte god ekologisk status på grund av hydrologisk regim. 
Nuvarande regleringsstrategi från 2008 innebär att Vänerns vattennivåer hålls på en 
betydligt jämnare nivå jämfört med innan regleringen. Stabila vattennivåer i Vänern 
innebär att is och vågor inte längre kan ta bort buskvegetation och öppna stränder och 
kala skär växer igen. Hotade arter håller på att försvinna och Natura 2000-områden 
försämras.  

2.2. Vattenkraft i Göta älvs huvudfåra 
I Göta älvs huvudfåra finns kraftverk vid tre platser. Den första, räknat från Vänern, är 
kraftverksdammen i Vargön som reglerar Vänerns vattennivåer. Största fallet finns i 
Trollhättan och här finns två kraftstationer, Olidan och Hojum. Fallhöjden mellan 
Vänern och havet är 44 meter. Efter den sista kraftstationen i Lilla Edet är fallhöjden 
bara omkring 0,5 meter, beroende på havets nivå. 

Vargöns kraftverk, cirka tre kilometer nedströms Vänern, invigdes 1934. 
Kraftverksdammen reglerar vattennivåerna i Vänern. Fallhöjden vid kraftverket är 4–5 
meter beroende på nivån i Vänern. 
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Kraftverket Olidan i Trollhättan invigdes 1910 och Hojum 1941. Fallhöjden vid 
Trollhättans kraftverk är 32 meter. Vid Olidan finns en ålyngelsamlare. 

Lilla Edets kraftstation startade 1926. Fallhöjden är 6–7 meter. Vid kraftverksdammen 
finns två fisktrappor och ålyngelledare. 
 
Tabell 2. Vattenkraftverk i Göta älvs huvudfåra som ingår i åtgärdsplanen. Effekt 
avser installerad effekt. Energiklass enligt Energimyndighetens rapport 2016:11. 

Kraftverk Vattendrag Effekt 
(MW) 

Torrfåra 
(m) 

Energi-
klass 

Lilla Edet Göta älvs huvudfåra 43 0 1 

Trollhättan Göta älvs huvudfåra 249 0 1 

Vargön Göta älvs huvudfåra 35 0 1 

2.3. Sjöfart, skredrisk och dricksvatten  
Göta älv är en viktig transportled för sjöfart och flera industrier efter älven och Vänern 
är beroende av sjöfarten. Även fritidsbåtar använder älven och via Göta kanal kan båtar 
komma mellan Västerhavet och Östersjön. Slussar finns i Lilla Edet, Trollhättan och 
Brinkebergskulle. Sjöfarten behöver relativt stabil vattenföring i älven. 

Götaälvdalens finkorniga jordar och lermassor gör den till ett högriskområde för skred. 
För att minska risken för skred behöver vattenföringen i Göta älv vara förhållandevis 
jämn och både för lite och för mycket vatten ökar risken. Älvens stränder har på många 
ställen skredsäkrats med sten och block. Ett skred kan i värsta fall innebära omfattande 
skador för människor, bebyggelse och infrastruktur. En risk finns också att miljögifter i 
förorenade områden efter älven kommer ut i vattnet.  

Göteborgs stads dricksvattenanläggningar är riksintresse för vattenförsörjning och 
Göteborgs vattenintag i Göta älv är beroende av en viss minimivattenföring i älven. Om 
vattenföringen i älven är för låg kommer saltvatten från havet upp i älven och 
vattenintaget måste stängas. 

2.4. Övrigt  
Göta älv är ett viktigt sporfiskevatten och bland annat bedrivs laxfiske vid Lilla Edet och 
Trollhättan. Naturreservatet Älvrummet i Trollhättan är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och har många besökare under hela året.  

Det äldre kraftverket vid Vargön har ett högt kulturhistoriskt bevarandevärde och ingår i 
ett kommunalt bevarandeområde för kulturmiljövård. 

Olidans och Hojums kraftverk i Trollhättan ingår i ett kommunalt bevarandeområde för 
kulturmiljövård och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Olidan är 
byggnadsminne. Området har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och har med sina 
anläggningar spelat en historisk roll i det industriella genombrottet i vårt land.  
 



Del 16 Åtgärdsplan för Göta älvs huvudfåra 

11(20) 

Lilla Edets kraftverket ingår i ett kommunalt bevarandeområde för kulturmiljövård och 
byggnader och omgivningar har bedömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt 
bevarandevärde. Området har central betydelse för Lilla Edets historia och värdet består i 
hög grad av små detaljer som tillsammans bidrar till en miljö med stora kulturhistoriska 
värden. Kanal- och slusslämningar efter älven är fasta fornlämningar och är skyddade 
enligt 2 kap. KML. 

3. Resultat av naturvärdesbedömningar 

3.1. Göta älvs huvudfåra  
Övre delen av Göta älv, uppströms Trollhättan, har många fiskarter och är lek- eller 
uppväxtområde för bland annat de hotade arterna asp och ål samt öring, id och stäm. 
Naturreservatet Älvrummet i Trollhättan omger älven och kraftverken Olidan och 
Hojum. 
 
I den nationella ålförvaltningsplanen anges Göta älv-Vänern- Klarälven som det område i 
landet som har högsta prioritet för ålens bevarande.  
 
Mellan Trollhättan och Lilla Edet saknar älven ofta lek- och uppväxtområden för fiskar 
eftersom erosions- och svallskydd hindrar djuren att nå svämplan. Älvens svämplan och 
stränder har här stor potential att förbättras och återställas för att fungera bättre som 
livsmiljö för växter och djur.  
 
I samband med utbyggnad av Lilla Edets kraftverk förlorades stora delar av laxens 
lekområden i älven, vilket kompenseras genom årliga utsättningar av laxsmolt.
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Karta 2. Naturvärdesklassning av berörda vatten inom Göta älvs avrinningsområde. Kartan visar även kraftverk med en effekt på >= 1,5 
MW
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3.2. Svämplan och Natura 2000-område utefter älven 
Dalgången vid Nordre älv och utefter Göta älv mellan Kungälv och Surte är Natura 
2000- och RAMSAR-område samt naturreservat. Syftet med Natura 2000-området är att 
bevara Göta älvs, Nordre älvs och med anslutande markers värden som flytt-, 
övervintrings- och häcklingslokal för flera utpekade fågelarter. Exempel på sådana arter 
är sångsvan, salskrake, brun och blå kärrhök och brushane. Strandnära ängs- och 
betesmarkers värde kan påverkas av förändrad vattenreglering i Nordre älv. 

3.3. Naturlig konnektivitet – hur långt vandrade fiskarna? 
Havsvandrande lax och öring har vandrat åtminstone upp till Trollhättan. Ål har vandrat 
mellan havet och Vänern. Fram till slutet av 1800-talet fanns stör i Göta älv. 
Havsvandrande lax, öring och ål har också vandrat till flera av älvens biflöden. Säveån, 
Brattorpsån, Sollumsån, Lärjeån, Sköldsån och Grönån är exempel på biflöden som idag 
har stor betydelse för beståndet av havsvandrande lax och öring.  
 
Övre delen av Göta älv, mellan Vänern och fallen i Trollhättan, är viktiga lek- och 
uppväxtområden för många arter. De hotade arterna asp och ål samt öring, id och stäm 
är exempel på fiskar som har vandrat mellan Vänern och Göta älv. Idag hindrar 
kraftverksdammen i Vargön fiskar från att vandra mellan Vänern och övre delen av Göta 
älvs huvudfåra samt till biflöden till älven. 
 
Flera biflöden nedströms Lilla Edet har mycket höga naturvärden. Exempel är Säveån 
som är Natura 2000-område i nedre delarna innan mynningen i Göta älv samt mellan 
Floda och Stenkullen i Lerums kommun. Syftet med bevarandet är bland annat att 
skydda lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. 
 
Flodpärlmusslor finns i Sollumsån och har tidigare funnits i Slumpån. Flodpärlmusslor 
föryngras via ett larvstadie som behöver öringens gälar som värd för att kunna växa till 
vuxna musslor. Sollumsån är Natura 2000-område. 
 
Kraftverken i Vargön, Trollhättan och Lilla Edet saknar fingaller och avledare för 
nedströms vandrande fiskar. Åtgärderna behövs för att hindra fiskarna att komma in i 
kraftverkens turbiner. 

3.4. Vänern 
Vänern är en unik sjö med havliknande karaktär med kala klippor och öar. Vänern har 
22 000 öar, holmar och skär och norra Europas största sötvattensskärgård. Mer än 
30 000 måsfåglar och tärnor häckar här och omkring 270 hotade och sällsynta arter är 
knutna till sjön. Vänern har en nationalpark, Djurö, flera naturreservat och Natura 2000-
områden. 

Vänern och dess vikar uppnår inte god ekologisk status på grund av hydrologisk regim. 
Bedömningen stöds av flera undersökningar som visar på en stor igenväxning av träd och 
buskar på stränderna (Larsson, 2016 och Larsson och Ottosson, 2017). Nuvarande 
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regleringsstrategi från 2008 innebär att Vänerns vattennivåer hålls på en betydligt jämnare 
nivå än tidigare och jämfört med naturligt. Hotade arter och Natura 2000-områden vid 
Vänern behöver naturliga vattenståndsvariationer och kala stränder och skär. Exempel på 
hotade arter som påverkas är kolonihäckande sjöfåglar som fisktärna och vitkindad gås 
samt strandväxter som strandbräsma och grönskära. Nuvarande reglering av Vänerns 
vattennivåer innebär också att Vänerns grunda vikar påverkas. 

4. Bedömning av värde utifrån energisystemet  
Göta älvs avrinningsområde 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 
Åtgärder med prioritet 2 (tabell 3) behövs för att skapa god konnektivitet för fisk i Göta 
älvs avrinningsområde. Åtgärderna är en förutsättning för att nå god ekologisk potential i 
Göta älv och att nå god ekologisk status i andra vattenförekomster som ingår i denna 
plan. Natura 2000 innebär att åtgärden behövs för att nå god bevarandestatus i Vänern 
inom Natura 2000-områden. 

Utöver de nämnda åtgärderna så kan det finnas fler åtgärder som kan bli aktuella för att 
förbättra statusen men som idag ej kan bedömas på grund av att det saknas 
kunskapsunderlag. Det gäller särskilt för de åtgärder som rör fysikalisk-kemiska faktorer, 
exempelvis onaturliga isförhållanden eller onaturliga vattentemperaturer. 

Tabell 3. Åtgärder som behövs för att nå god ekologisk potential i Göta älv. 
Åtgärder med prioritet 2 behövs för att nå god ekologisk potential i Göta älv. 
Åtgärder med prioritet 1 bedöms inte själva räcka för att nå god ekologisk 
potential i Göta älv. Åtgärderna kan däremot vara ett viktigt komplement till 
åtgärder inom prioritet 2. Natura 2000 innebär att åtgärden behövs för att nå god 
bevarandestatus i Vänern inom Natura 2000-områden. 
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5.1. Fiskvägar för upp- och nedströms passage 
Fiskvägar både för upp- och nedströms passage behövs för att skapa god 
konnektivitet för fisk i Göta älv med biflöden. Åtgärden är en förutsättning för att 
nå god ekologisk potential i Göta älv och att nå god ekologisk status i flera av 
älvens biflöden. 

Göta älv har förändrats på grund av vattenkraften. För att ett vattenkraftverk ska fungera 
optimalt behöver vattnet dämmas upp så att energiproduktionen kan regleras vid 
dammar. Dammarna är vandringshinder för fiskar och andra djur. Vattnet leds under 
marken till turbiner. Fiskar som kommer in i turbinerna har i regel svårt att överleva. 

Lilla Edets, Trollhättans och Vargöns kraftverk behöver faunapassage för uppströms 
vandrande fisk som vill vandra mellan havet, Vänern, Göta älvs huvudfåra och biflöden. 
Faunapassager är ett mer naturliknade omlöp förbi dammen. Dessa är att föredra framför 
fisktrappor som kräver mer skötsel och är betydligt svårare för många fiskar att använda.  

Åtgärder behövs också för att nedvandrande fisk ska kunna passera oskadda och inte 
komma in i turbinerna. Sådana åtgärder kan vara lutande fingaller vid intagskanalerna 
med avledare för fiskar. 

Trollhättan är troligen ett naturligt hinder för fisk med undantag av ål. Åtgärder för upp- 
och nedströms vandrande ålar behövs därför vid Trollhättan. 

Även ålen behöver åtgärderna ovan för upp- och nedströms vandrande fiskar vid de tre 
kraftverken. I den nationella ålförvaltningsplanen anges Göta älv-Vänern- Klarälven som 
det område i landet som har högsta prioritet för ålens bevarande.  

Övre delen av Göta älv har många fiskarter och är lek- eller uppväxtområde för bland 
annat de hotade arterna asp och ål samt öring, id och stäm. Fiskarna behöver vandra 
mellan Vänern och älven. Vargöns kraftverk behöver därför åtgärder för upp- och 
nedströms vandring för fiskar mellan Vänern och övre delen av Göta älv.  

5.2. Återkoppla biflöden till huvudfåran 
Åtgärden återkoppla biflöden till huvudfåran behövs för att skapa god sidledes 
konnektivitet för fisk i Göta älv. Åtgärden är en förutsättning för att nå god 
ekologisk potential i Göta älv. 

Mellan Trollhättan och Lilla Edet saknar älven ofta lek- och uppväxtområden för fiskar 
eftersom erosions- och svallskydd hindrar djuren att nå svämplan. Vattenområdena 
bakom erosions- och svallskydd behöver återkopplas, exempelvis via trumma, så att 
vattnet i älven får kontakt med svämplan och biflöden. En lokal plan behöver tas fram 
för att precisera lämpliga områden. Nya erosions- och svallskydd behöver naturanpassas1.  

                                                 
1 SGI, 2016. Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag.  

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p28.pdf  

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p28.pdf
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Strandområdena har stor betydelse för lokala bestånd av fisk, bottenfauna, vattenväxter 
och våtmarksfåglar både vid Göta älv och vid biflöden till älven.  

5.3. Tillförsel av block och lekgrus 
Tillförsel av lekgrus behövs för att skapa god morfologi för växter och djur i Göta 
älv. Åtgärden är en förutsättning för att nå god ekologisk potential i Göta älv. 

Älvens ursprungliga bottnar är påverkade av bland annat sjöfart, muddringar, utfyllnader 
och svall- och erosionsskydd. Återställande av lekgrus och eventuellt också stenar och 
block är en viktig åtgärd för att återskapa livsmiljöer för växter och djur. En lokal plan 
behöver tas fram för att precisera lämpliga områden. 

5.4. Ekologiskt anpassad reglering av Vänern 
Åtgärden behövs för att nå god ekologisk status i Vänern och dess vikar samt nå 
god bevarandestatus för Natura 2000-områden i Vänern.  

Nuvarande regleringsstrategi innebär att Vänerns vattennivåer hålls på en betydligt 
jämnare nivå än naturligt. Vänerns naturligt öppna stränder, kala skär och vikar växer 
igen och igenväxningen går fort. Hotade arter och Natura 2000-områden vid Vänern 
behöver naturliga vattenståndsvariationer och kala stränder och skär. Exempel på hotade 
arter som påverkas är kolonihäckande sjöfåglar som fisktärna och vitkindad gås samt 
strandväxter som strandbräsma och grönskära. 

Vänern behöver en mer miljöanpassad reglering och ett förslag har tagits fram av SMHI 
(Eklund och Bergström, 2014 och Eklund m.fl., 2017). Strategin kan genomföras inom 
nuvarande miljödom för Vänerns och Göta älvs reglering, men kraftverksdammen i 
Vargön behöver först höjas. På längre sikt behövs en ny och modernare vattendom för 
vattenregleringen av Vänern och Göta älv. En ny vattendom som tar hänsyn till den 
komplexa situation som finns med bland annat miljöförhållanden i Vänern och Göta älv, 
klimatförändringar, översvämningsrisker efter Göta älv och Vänern, energiproduktion, 
bebyggelse, dricksvattenförsörjning och sjöfart. 

6. Avvägning mellan energi- och miljövärden 
I tabellen nedan presenteras endast åtgärder som påverkar vattenkraftsproduktionen.  

Resultatet av Vattenmyndighetens avvägning av åtgärder för Göta älvs huvudfåras KMV-
relaterade anläggningar framgår av nedanstående tabell. Fokus har varit att förbättra 
fiskvandringen för bland annat lax och ål förbi Lilla Edets kraftverk. Vid Trollhättans 
kraftverk ska ålens vandring prioriteras och vid Vargön är fokus på att få en fiskvandring 
mellan älven och Vänern.  

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 4. Sammanfattande bedömning av produktionspåverkande åtgärder vars 
ekologiska effekt ligger till grund för miljökvalitetsnormerna i Göta älvs 
huvudfåras KMV. (Ja) innebär att den ekologiska effekten av åtgärden ingår i 
normen och ger ett betydande ekologiskt värde i berörda vattenförekomster. (-) 
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 

Kontinuerligt 
flöde genom 

turbin 

Lilla Edet JA JA - - 

Trollhättan JA JA - - 

Vargön 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. 

I Göta älvs avrinningsområde har ändå några förslag på vilka vattenförekomster som 
skulle kunna vara aktuella tagits fram: 

SE667557-139001 

SE667336-138615 

SE667241-138776 

SE667127-138829 

SE666585-139869 

SE667192-139042 

SE667011-139241 

SE667103-139085 

SE667043-139241 

SE667211-138888 

SE666924-138809 

SE666382-138835 

SE666406-138813 

SE666771-138693 

SE666318-138477 

SE666224-138290 

SE666114-138009 

SE665936-137895 

SE665547-137657 

SE665525-137644 

SE669457-132776 

SENO670122-132468 

SE661406-141551 

SE666320-133768 

SE665777-133332 

SE665753-133868 

WA76086152 

WA45241861 
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Mer information om respektive vattenförekomst finns i VISS 
(http://viss.lansstyrelsen.se/). 

Eventuella nya KMV hanteras inom uppdrag 25 i länsstyrelsernas regleringsbrev 2017 
som löper fram till och med 2019.   

http://viss.lansstyrelsen.se/
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