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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 
Lagan 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 Lagans avrinningsområde har nio 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.  

Stora delar av Lagans avrinningsområde påverkas av vattenkraftsproduktion genom 
bristande konnektivitet, påverkad hydrologi och morfologi. Åtgärdsplanen omfattar inte 
miljökvalitetsnormer eller åtgärder i vattenförekomster som inte är utpekade som KMV. 
Av beskrivningarna och förslagen i avsnitt 2 och 5 framgår det mer konkret hur de olika 
delarna av Lagan påverkas av vattenkraftverksamheterna i ån 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 
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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 Lagan: 

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 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 Lagan avrinningsområde 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). Åtgärder som 
även behövs för att uppnå bevarandemålen i ett Natura 2000-område är 
markerade med (N2000).  

Berörd anläggning Uppströms 
konnektivitet 

Nedströms 
konnektivitet 

Ökat flöde i torr-
/naturfåra  

Laholm X X - 

Karsefors X X X (N2000) 

Skogaby X X X 

Knäred nedre X X - 

Produktionspåverkande åtgärder 
Den ekologiska effekten av dessa typer av åtgärder har legat till grund för 
vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Lagan, 
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 6 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 
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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 
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 Lagan gäller det högflöden vid Karsefors för att uppnå målen i Natura 2000-området 
Karsefors (SE0510168) och vid Laholm för att uppnå målen i Natura 2000-området 
Laholmbuktens sanddynsreservat (SE0510006). 

  



Del 19 Åtgärdsplan för Lagans avrinningsområde 

7(21) 

1. Inledning 
Denna åtgärdsplan utgör underlag till ett övergripande dokument (Miljökvalitetsnormer 
för kraftigt modifierade vatten – 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 Lagans avrinningsområde 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 Lagans avrinningsområde 
Denna åtgärdsplan behandlar de områden i Lagans avrinningsområde som påverkas av 
verksamheterna i utpekade KMV (Karta 1). Området avgränsas från Lagans mynning 
upp till (och inklusive) sjön Vidöstern i Kronobergs län, samtliga biflöden som mynnar i 
utpekade KMV upp till de första naturliga vandringshindren samt Bolmenområdet och 
sjöarna i nordost efter förgreningen Lagan-Skålån. 

Lagans avrinningsområde är ca 6452 km2 stort och ån rinner i sydlig riktning från 
källområden på sydsmåländska höglandet nära Taberg (söder om Jönköping) för att 
sedan avvika västerut till Laholmsbukten nära Laholm. Lagan är cirka 24 mil lång och 
avrinningsområdet täcker delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län samt en 
liten del av Skånes län. Lagan har en årsmedelvattenföring beräknad till cirka 84 m3/s 
(1981–2010) (SMHI1). Avrinningsområdet domineras av skogsmark (73 procent) följt av 
jordbruksmark (12 procent), andelen sjö och vattendrag utgör endast cirka nio procent av 
området (SMHI2). 

 

                                                 
1 SMHI Vattenwebb 
2 SMHI Vattenwebb 
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Karta 1. Lagans avrinningsområde med utpekade KMV. 



Del 19 Åtgärdsplan för Lagans avrinningsområde 

9(21) 

De nedre delarna av Lagan tillsammans med biflödena Smedjeån och Edenbergaån är av 
riksintresse för naturvården och hyser flera höga naturvärden med många hotade och 
sårbara arter. Karsefors i Lagans huvudfåra är ett utpekat Natura 2000-område. Inom 
avrinningsområdet finns också flera större sjöar med artrika fiskbestånd och skyddsvärda 
vattenväxter. Lagan var fram till vattenkraftsutbyggnaden mellan 1909–1932 ett av 
Sveriges lax-och flodpärlmusselrikaste vatten samt hade sydvästra Sveriges unikaste stam 
av harr. Idag finns här flera skyddsvärda arter; lax, havsöring, ål, grönling, färna, 
havsnejonöga och flodpärlmussla. Förutom flodpärlmussla finns här flera stormusslor, 
flat dammussla, stor dammussla, allmän dammussla och spetsig målarmussla. 

I Lagan är nio vattenförekomster utpekade som kraftigt modifierade på grund av 
vattenkraft. Vattenförekomsterna bildar en sammanhängande sträcka från cirka fem 
kilometer uppströms mynningen i Laholmsbukten till Ängabäcks vattenkraftverk i 
Kronobergs län (Karta 1). De verksamheter som står till grund för utpekandet av KMV 
har i vissa fall även en påverkan på upp-och nedströms vattenförekomster samt biflöden 
som inte är KMV. 

2.1. Vattenkraft inom Lagan 
Lagan och flera av dess biflöden bildar flera forsar på gränsen mellan högland och 
lågland vilka är utbyggda av ett stort antal kraftverk i olika storlekar. Det första större 
kraftverket byggdes 1909 som följdes av ett intensivt utbyggande av vattenkraftindustrin 
längs Lagans lopp. Flera biflöden har också varit av stor betydelse där vattendragen har 
nyttjats av olika kraftdrivna verksamheter.  

Idag finns det 293 registrerade dammar knutna till olika typer av pågående eller nedlagda 
verksamheter i Lagans avrinningsområde (SMHI3). Inom åtgärdsområdet finns det 
sammanlagt 51 kända vandringshinder varav ungefär hälften är vattenkraftverk och 
resten är andra typer av fördämningar (SMHI4, Lst N5). I utpekade KMV i Lagans 
huvudfåra återfinns nio vattenkraftverk (Tabell 2). Uppströms de kraftigt modifierade 
vattnen ligger ytterligare nio kraftverk i Lagans huvudfåra (Tabell 2), i Krokån finns åtta 
vandringshinder och i Vänneån sex stycken. De resterande 19 ligger i övriga biflöden och 
i anslutning sjöar. Ett kraftverk med energiklass 1 (Skeen) ligger i anslutning till Bolmen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SMHI vattenwebb, dammregistret 
4 SMHI vattenwebb, dammregistret 
5 Länsstyrelsen i Hallands län 
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Tabell 2. Vattenkraftverk i Lagans huvudfåra som ligger i åtgärdsområdet. 
Underlaget kommer från länsstyrelsen, fastighetsregistret och bolagen. Effekt 
avser installerad effekt i megawatt (MW), produktion avser normal årsproduktion 
i gigawattimmar (GWh), längd på torrfåra i meter (m) samt energiklass 1-3 enligt 
Energimyndighetens rapport (2016:11).  

Kraftverk Vatten
drag 

Effekt 
(MW) 

Produktion 
(GWh) 

Torrfåra (m) Energiklass 

Laholm Lagan 11,3 36 750 1 

Karsefors Lagan 31,4 130 2700 1 

Skogaby Lagan 12,5 54 2300 1 

Knäred nedre Lagan 6,6 30 0 3 

Knäred övre Lagan 7,5 35 1400 1 

Bassalt Lagan 8 40 400 1 

Majenfors gamla Lagan 4,8 22 0 1 

Majenfors nya Lagan 5,7 22 400 1 

Ängabäck Lagan 7 28 1000 1 

Timsfors (ej KMV) Lagan 2,94 13 800 2 

Kvarnaholm (ej KMV) Lagan 5,5 27 0 1 

Traryd (ej KMV) Lagan 15 65 0 1 

Ljungby kraftverk (ej KMV) Lagan 1,8 7 0 3 

Bro (ej KMV) Lagan 1,8 8 0 3 

Hanefors/Ingelstad (ej KMV) Lagan    3 

 

2.2. Övrigt  
Lagan med omgivningar har andra värden av samhällsintresse med en levande turism och 
värdefulla kulturmiljöer. Fiske i Lagan har alltid haft betydelse och i gamla handlingar 
nämns laxfisket i Lagan före allt annat fiske i Halland. I slutet av 1800-talet fångades 20–
30 ton lax årligen tills vandrande fisk hindrades att ta sig fritt från havet till lekplatser i 
samband med utbyggnaden av vattenkraft under 1900-talet. Som kompensation startade 
kraftverken en laxodling och sätter årligen ut cirkaa 90 000 smolt i Lagan vilket idag 
bidrar till att platsen är ett populärt resemål för sportfiskare. 

Lagan utgör ett naturskönt stråk som knyter ihop olika friluftsområden med stor 
utvecklingspotential för naturturism i Laholms kommun. Förutom sportfisket finns det 
omfattande friluftsaktiviteter vid Hjörneredssjöarna med tältplats, kanotuthyrning och 
vandringsleder. I Knäred finns ett flera mil långt system av vandringsleder runt Lagan 
och biflödet Krokån. Offentliga och lokala aktörer har på senare tid tillsammans 
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investerat flera miljoner i ny infrastruktur (hängbro, funktionsvariationsanpassade leder 
och grillplatser, observationsdäck, utegym). Vattenkraftverken i Knäred knyter ihop 
vandringslederna på båda sidor av Lagan. På så sätt smälter natur- och kulturmiljön ihop 
till en spännande helhetsupplevelse för besökaren. 

3. Resultat av naturvärdesbedömningar 

3.1. Naturvärdesbedömning av vattenmiljöer 
Höga naturvärden (klass 1) återfinns i Lagans nedre delar, från mynningen till Laholm, 
inklusive biflödena Smedjeån och Edenbergaån samt naturfåran i Karsefors (Karta 2). 
Uppströms har stora delar av Krokån vid Knäred höga naturvärden och större sjöar samt 
sjösystem som Bolmen, Vidöstern, Flåren, Unnen, Furen, Rymmen, Rusken, Hindsen 
och Allgunnen. Näst högsta naturvärdesklass (klass 2) återfinns i de nedre delarna av 
Lagan, från Laholm till Hjörneredssjöarna inklusive biflödet Lillån vid Laholm, de nedre 
delarna av Krokån och i Lagans huvudfåra från Lagan till Klevshult inklusive biflödet 
Härån. Även några sjöar återfinns med naturvärden klass 2, bland annat Rusen, Lyen och 
Jällunden. Stora delar av Lagans huvudfåra är oklassade med avseende på naturvärden. 

De naturliga vandringsmöjligheterna från havet och upp i vattensystemet kan 
exemplifieras av arterna lax och ål. Lax har sin naturliga utbredning åtminstone upp till 
Majenfors (Fiskeriverket, 19996) men Karsefors utgör troligen ett partiellt hinder. Ål 
kunde sannolikt ta sig upp i hela vattensystemet. I Lagan finns även havsnejonöga och 
havsöring som vandrar upp från havet samt färna som är beroende av att kunna vandra 
mellan större sammanhängande strömsträckor. I de nedre delarna av Lagan finns det 
också kända bestånd av flodpärlmussla som är beroende av god konnektivitet för sin 
överlevnad. Idag utgörs det första definitiva hindret av Laholms kraftverk som ligger 
cirka 10 kilometer uppströms Lagans mynning i Laholmsbukten. 

                                                 
6 Fiskeriverkets rapport, 1999 
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Karta 2. Naturvärdesklassning av berörda vatten inom Lagans avrinningsområde. På kartan visas även kraftverksanläggningar med en effekt  
>= 1,5 MW.
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3.2. Svämplan 
Vid mynningen och i Karsefors finns höga naturvärden (klass 1) på svämplanen med 
värdefulla svämlövskogar som ingår i Natura 2000-områden (Karta 2). Höga naturvärden 
återfinns också längs huvudfåran mellan Markaryd och Traryd, biflödet Årån samt kring 
flera sjöar; Bolmen, Unnen, Kösen, Vidöstern, Flåren och Furen.  

4. Bedömning av värde utifrån energisystemet  
Lagans avrinningsområde motsvarar, enligt bolagsredovisningar 0,81 procent av 
vattenkraftsproduktionen i avrinningsområden med KMV. För avvägningar per distrikt 
hänvisar vi till huvudrapporten Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten-
vattenkraft. 

5. Åtgärder för att uppnå god ekologisk potential i Lagan 
Vattenkraft har en påverkan på hydrologi och morfologi som påverkar de akvatiska 
ekosystemen negativt. Tillkomsten av dammar för reglering av energiproduktionen har 
skapat barriärer som utgör vandringshinder för fisk och övrig fauna samt nedströms 
transport av sediment och organiskt material. Strömsatta partier som hyser värdefulla 
strömbiotoper omvandlas till mer homogena vattensystem vilket gör att strömlevande 
arter försvinner eller reduceras. Reglering av vattennivån och flöden i dammar har också 
en omfattande påverkan på hydrologin i vattensystemet. Flödet kan delvis eller helt 
stängas av (nolltappning) genom och förbi kraftverket vilket torrlägger vattendraget 
nedströms. Sådana torrfåror kan vara kilometerlånga. Vattenkraften har också förändrat 
den fysiska miljön bland annat genom de morfologiska förändringar som uppstår av 
rensning, kanalisering, erosion och torrläggning. Annan påverkan är förändringar i fysisk 
kemikaliska tillstånd såsom vattentemperatur, isförhållanden och vattenkvalitet.  

Det finns flera åtgärder som kan minska miljöpåverkan från vattenkraft och här beskrivs 
de åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta och som är en förutsättning för att 
uppnå god ekologisk potential i Lagan (Tabell 3). En del av åtgärderna behövs även för 
att gynna god bevarandestatus inom Natura 2000-området i den nedre delen av Lagan 
och/eller för att nå god ekologisk status i anslutande vattenförekomster och biflöden.  

En del av de åtgärder som föreslås bedöms ge en viss ekologisk nytta som inte enskilt 
räcker till för att nå god ekologisk potential men som behövs för att nå maximal 
ekologisk potential (Tabell 3).  

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. 
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Tabell 3. Åtgärder vid respektive vattenkraftverk som krävs för att nå god 
ekologisk potential samt maximal ekologisk potential i vattenförekomsterna. 
Kraftverk i kursiv text markerar tillkomna åtgärder för att nå maximal ekologisk 
potential. 

Åtgärd God ekologisk potential Maximal ekologisk 
potential 

Ko
nn

ek
tiv

ite
t 

Upp-och nedströms Laholm Laholm 

Karsefors Karsefors 

Skogaby Skogaby 

Knäred Knäred 

Bassalt Bassalt 

Majenfors Majenfors 

Ängabäck Ängabäck 

Till avskurna biflöden Knäred Knäred 

Skogaby 

M
in

im
ita

pp
ni

ng
 

I torrfåra Laholm Laholm 

Karsefors Karsefors 

Skogaby Skogaby 

Knäred Knäred 

Bassalt Bassalt 

Ängabäck Ängabäck 

Genom turbin Majenfors Majenfors 

M
or

fo
lo

gi
 

Utrivning av grunddammar Karsefors Karsefors 

Knäred Knäred 

Bassalt Bassalt 

Tillförsel av block, lekgrus 

och andra habitatstrukturer 

Skogaby Skogaby 

Knäred 

Bassalt 

 

5.1. Åtgärder för konnektivitet i upp- och nedströms riktning 
Samtliga åtgärder för konnektivitet i upp-och nedströms riktning bedöms ge en 
betydande ekologisk nytta och är en förutsättning för att uppnå god ekologisk potential i 
Lagan. Vid Laholms kraftverk behövs åtgärder för upp- och nedströms vandring för 
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havsvandrande lax, öring, ål, havsnejonöga samt lokala fiskbestånd i Lagans huvudfåra. 
God konnektivitet är också en förutsättning för att nå god ekologisk status i biflödet 
Lillån som mynnar i Lagan strax ovan kraftverket. 

Karsefors är sannolikt ett naturligt partiellt vandringshinder som troligtvis främst 
starksimmande arter har kunnat passera. Karsefors kraftverk behöver åtgärder för upp- 
och nedströms vandring för åtminstone lax, öring och ål samt nedströms vandring även 
för lokala bestånd i Lagan. Historiskt har lax kunnat vandra fritt åtminstone till 
Majenfors vid gränsen till Kronobergs län och ål har troligtvis vandrat upp i hela 
vattensystemet. Uppströms finns flera biflöden och sjöar med stor potential för lax, 
havsöring och den hotade ålen. 

Skogaby, Knäred och Bassalts kraftverk behöver åtgärder för upp- och nedströms 
vandring för havsvandrande lax, öring, ål samt lokala fiskbestånd i Lagans huvudfåra. 
God konnektivitet är också en förutsättning för att nå god ekologisk status i biflödena 
Hultån, Krokån, Vänneån och Sjöaredsbäcken. 

Majenfors kraftverk ligger sannolikt på ett naturligt vandringshinder och en utredning 
behövs för att undersöka om havsvandrande arter (lax och öring) tidigare har gått förbi 
forsen och hur långt de i så fall har gått upp i Lagan. Vid Majenfors kraftverk behövs 
åtgärder för uppströms vandring för åtminstone ål. Uppströms finns flera sjöar med stor 
potential för den hotade ålen, Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen och Unnen. Åtgärder för 
nedströms vandring behövs för ål samt lokala fiskbestånd i Lagans huvudfåra. 

Ängabäck behöver åtgärder för upp- och nedströms vandring för ål, stationär öring samt 
andra lokala fiskbestånd i Lagans huvudfåra. God konnektivitet är också en förutsättning 
för att nå god ekologisk status i Lillån/Grytån, Kvarnabäcken och Lillån. 

Vid övriga kraftverk i Lagans huvudfåra som inte ligger i utpekade KMV (Timsfors, 
Kvarnaholm, Traryd och Skeen) behövs åtgärder för upp-och nedströms vandring för ål 
samt lokala fiskbestånd i Lagan för att uppnå god ekologisk status i Lagan med biflöden. 

5.2.  Minimitappning i torrfåra och genom turbin 
För att uppnå god ekologisk potential i befintliga torrfåror krävs det en minimitappning 
minst lika stor som medellågvattenföringen i Lagan. Minimitappning behövs införas i 
torrfårorna vid Karsefors, Skogaby, Knäred, Bassalt och Ängabäck kraftverk där 
nolltappning förekommer idag. Torrfårorna är i stort orörda och varierar i storlek och 
karaktär men har generellt varierande bottensubstrat, värdefulla potentiella strömsträckor 
och kvillområden. Grundförutsättningarna med långa intakta torrfåror gör att det finns 
en stor potential att genom restaurering med små medel uppnå en stor ekologisk nytta. 

Vid Karsefors och Laholms kraftverk bedöms åtgärderna även gynna de Natura 2000-
områdena som finns i de nedre delarna av Lagan. I Natura 2000-området Karsefors, som 
omfattar den största delen av Karsefors torrfåra/naturfåra nedströms Karsefors 
kraftverk, finns värdefulla lövsumpskogar som gynnas av en naturlig hydrologi. Vid 
Lagans mynning nedströms Laholm kraftverk ligger Hökafältet som är ett Natura 2000-
område med bland annat värdefulla kärr och svämlövskogar som också gynnas av en 
naturlig hydrologi. Här finns potentiellt en stor ekologisk nytta av att tillföra 
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högvattenflöden för svämplanet och en utredning behövs för att bedöma värdet av 
åtgärden. 

För Majenfors kraftverk så behövs det en minimitappning genom turbinen som är minst 
lika stor som medellågvattenföringen i Lagan. Minimitappning genom turbinerna vid de 
andra kraftverken kan också bli aktuellt om till exempel nedströms fiskpassage 
konstrueras i anslutning till anläggningen på ett sådant sätt att det krävs ett garanterat 
flöde. 

Vid lågt flöde i torrfåran eller låg nivå i regleringsmagasinen kan tillrinnande biflöden bli 
avskurna och problem kan uppstå med konnektiviteten. Detta är något som behövs 
åtgärdas och i Knäreds torrfåra finns ett tillrinnande biflöde, i detta fall Vänneå, där 
åtgärder bedöms ha ett betydande ekologiskt värde. I Skogaby torrfåra finns också 
avskurna biflöden där åtgärder för konnektivitet bedöms ge ett visst ekologiskt värde. 

5.3.  Åtgärder för att förbättra morfologin 
I Karsefors, Knäred och Ängabäck torrfåror finns flera grunddammar som behöver 
åtgärdas för att god ekologisk potential ska kunna uppnås. Delar av Skogaby torrfåra är 
kraftigt rensad och här behövs biotpåtgärder i form av att lägga tillbaka rensad sten och 
eventuellt tillföra bl a block och lekgrus. Även delar av Knäreds och Bassalts torrfåra är 
rensade och att tillföra till exempel block och lekgrus här ger en viss ekologisk nytta. 

Utöver de nämnda åtgärderna så kan det finnas fler åtgärder som kan bli aktuella för att 
förbättra statusen men där vi idag saknar kunskapsunderlag. Det gäller särskilt åtgärder 
för att förbättra det fysikalisk kemiska tillståndet som till exempel onaturliga 
vattentemperaturer orsakade av dämning.  

5.4. Prioriterade områden och åtgärder 
Nedan presenteras de områden som prioriteras av länen och som idag hyser höga 
naturvärden och/eller har stor potential efter åtgärder. Här redogörs för vilka åtgärder 
som prioriteras för respektive område samt vilken åtgärdspotential som finns i form av 
yta strömsträckor som kan tillgängliggöras samt yta svämplan som kan gynnas. I Lagans 
avrinningsområde prioriteras den nedre delen av Lagan (mynningen-Karsefors), 
Smedjeån, Krokån och Vänneån. 

5.4.1.  Från Lagans mynning till Karsefors 
Den nedre delen av Lagan, från Lagans mynning till och med Karsefors har höga 
naturvärden och hela Karsefors är utpekat Natura 2000-område. Vid Lagans mynning 
återfinns ytterligare ett Natura 2000-område som hyser värdefulla svämlövskogar och 
kärr. I den nedre delen av Lagan förekommer bland annat lax, havsnejonöga, 
flodnejonöga, havsöring, ål, flodpärlmussla och färna. Nedströms Laholm finns även 
fynd av allmän dammussla och flat dammussla. Fyndet av flat dammussla är hittills det 
andra i Halland och är bara tidigare känt från Viskan med biflöden. Lagan var fram till 
vattenkraftsutbyggnaden, som startade 1909 med Majenfors kraftverk, ett av Sveriges lax- 
och flodpärlmusselrikaste vattendrag samt hade sydvästra Sveriges unikaste stam av harr. 
I stort sett all vildlaxproduktion i Lagan skedde tidigare nedströms Karsefors där 
torrfåran idag ligger så gott som intakt men utan vatten. Idag når havsvandrande fisk 
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Laholms kraftverk men historiskt har lax kunnat vandra fritt åtminstone till Majenfors 
vid gränsen till Kronobergs län. I Lagan finns det idag ett laxbestånd baserat på 
smoltutsättningar, naturlig reproduktion förekommer endast i Smedjeån. 
Flodpärlmusslan i Lagan är idag nära till utrotning på grund av vattenkraftens 
miljöpåverkan på hydrologi och konnektivitet och det krävs akuta åtgärder för att rädda 
det föråldrade beståndet. 2009 flyttades 13 kvarvarande flodpärlmusslor från Lagans 
gamla åfåra vid Karsefors till Smedjeån för bättre överlevnad. Harren utrotades på 50-
talet men arten kan eventuellt återintroduceras efter åtgärder. 

Åtgärder vid Laholms och Karsefors kraftverk är prioriterade och bedöms ge en stor 
ekologisk nytta samt gynna de Natura 2000-värden som finns här. Fria vandringsvägar i 
upp-och nedströms riktning vid Laholms kraftverk skulle göra tidigare 
reproduktionsområden tillgängliga för både lax och havsnejonöga. Särskilt torrfåran i 
Karsefors på cirka 2,5 kilometer har stor potential och tidigare skedde nästan all 
laxproduktion här. Åtgärderna vid Laholm och Karsefors kraftverk skulle resultera i cirka 
tio hektar tillgänglig gynnad areal bestående av strömsträckor. En förutsättning är att 
minimitappning införs i Karsefors torrfåra och att de grunddammar som finns här 
åtgärdas. God konnektivitet vid Laholm kraftverk är också en förutsättning för den 
hotade flodpärlmusslan uppströms kraftverket som är beroende av strömmande vatten 
samt värdfiskarna lax och öringar för dess reproduktion och överlevnad. Uppströms 
kraftverken i Lagans KMV finns flera sjöar med stor potential för den hotade ålen, 
Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen och Unnen. Konnektiviteten i upp-och nedströms 
riktning behöver åtgärdas vid samtliga kraftverk mellan Laholm och sjöarna för att ål ska 
ta sig upp i systemet. Men allt för många vattenkraftverk i Lagan idag, mellan havet och 
sjöarna, gör att få ålar skulle överleva. Detta gäller även om alla kraftverken skulle 
använda dagens bästa teknik, med exempelvis faunapassager och fingaller. Idag sker 
transport och utsättning av ålyngel i Lagan men det bedöms inte vara en hållbar metod 
på lång sikt.  

Lagan är idag påverkat av flödesreglering och minimitappning/miljöanpassade flöden 
behövs införas vid både Laholm och Karsefors kraftverk för att återfå och bibehålla 
livskraftiga populationer av bland annat lax, havsnejonöga och flodpärlmussla. Ett mer 
miljöanpassat flöde vid Laholm kraftverk gynnar sannolikt även musslor och 
nejonögonlarver i nedströms sedimentbankar. Minimitappning/miljöanpassade flöden i 
Karsefors torrfåra bedöms gynna det Natura 2000-område som omfattar nästan hela 
Karsefors och som med en ökad vattenföring främjar de cirka fyra hektar värdefulla 
svämplan som finns här samt bidrar till högre luftfuktighet som kan komma att gynna 
örlaven som växer på strandnära alar i naturreservatet. Området nedströms Karsefors till 
Laholms krafverk hyser ytterligare ungefär tio hektar värdefulla svämplan som gynnas av 
åtgärden. 

Natura 2000-området vid Lagans mynning hyser cirka fem hektar värdefulla svämplan 
med bland annat värdefulla svämlövskogar som gynnas av en naturlig hydrologi. Här 
finns potentiellt en stor ekologisk nytta av att tillföra högvattenflöden för svämplanet och 
en utredning behövs för att bedöma värdet av åtgärden. 
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Med föreslagna åtgärder finns det även en stor utvecklingspotential för friluftsliv samt 
lokal och regional ekonomi i form av bland annat fritidsfiske.  

Utöver de nämnda åtgärderna så kan det finnas fler åtgärder som kan bli aktuella för att 
gynna naturvärdena men där vi idag saknar kunskapsunderlag. 

5.4.2.  Smedjeån 
Smedjeån rinner ut nedströms kraftverket i Laholm och är utpekat som riksintresse för 
naturvården samt utgör ett viktigt område för vildlaxbeståndet i Lagans 
avrinningsområde då definitiva hinder i Lagans huvudfåra idag hindrar laxens vandring 
till tidigare reproduktionsområden. Andra arter som finns här är bland anant 
havsnejonöga, flodnejonöga, havsöring, ål, flodpärlmussla och färna. Musselbestånden i 
Smedjeån är hårt ansatta och på randen till utrotning då Smedjeån har problem med 
bristande konnektivitet och är påverkat av flödesreglering på grund av ett antal 
vandringshinder i ån. I Smedjeån når havsvandrande fisk obehindrat det första 
vandringshindret i Ränneslöv som har en varierande passageeffektivitet och antalet fisk 
som passerar varierar mellan åren. Samtliga vattenverksamheter fick under 2014 ett 
föreläggande om att söka tillstånd för sina anläggningar.  

Genom att återställa rensade sträckor, åtgärda samtliga vandringshinder och se över 
regleringen av Oxhultasjön så bedöms den hotade laxen gynnas tillsammans med bland 
annat havsnejonöga och flodpärlmussla. 

Berörda vattenförekomster är inte utpekade som KMV och ska nå god ekologisk status. 

5.4.3.  Krokån 
Krokån med biflöden (cirka åtta mil) rinner ut nedströms kraftverken i Knäred i Lagan 
och är en fin medelstor skogså som idag saknar sitt motstycke i det halländska 
landskapet. Krokån är relativt opåverkat och innehåller flera fina strömsträckor och de 
nedre sträckorna av vattendraget är rika på sten och bredden uppgår till över 20 meter. 
Krokån hyste värdefulla lek-och uppväxtområden för lax fram till utbyggnaden av 
vattenkraften i Lagan. Öring finns i hela vattensystemet och det har tidigare funnits 
flodpärlmussla här. Knäredsfallen och Flammafallen är välbesökta rekreationsområden 
och några av de strömmar som finns i vattendraget. Exempel på tillrinnande vatten med 
fina öringbiotoper är Blankan, Björkeredsbäcken, Norrån och Brunnsbäcken. I Blankan 
fanns tifigare flodpärlmussla. 

Idag finns det tre definitiva vandringshinder (Laholm, Karsefors och Skogaby kraftverk) 
från Lagans mynning till Krokån. Genom att säkerställa upp-och nedströms vandring vid 
samtliga vandringshinder i Lagans huvudfåra (KMV) så anses förutsättningarna för 
havsvandrande öring och lax att ta sig upp i biflödet som potentiellt goda och kan efter 
åtgärder spela en stor roll som lek och uppväxtområden. Möjligheten att återintroducera 
flodpärlmussla ses också som goda. Åtgärderna i Lagans huvudfåra är en förutsättning 
för att Krokån med biflöden ska uppnå god ekologisk status. 

Utöver konnektivitetsproblemen i Lagans huvudfåra finns även vandringshinder uppe i 
biflödet, bland annat Brodala (passerbart) och Vrå (definitivt), som behöver åtgärdas. 
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Med föreslagna åtgärder finns det även en stor utvecklingspotential för friluftsliv samt 
lokal och regional ekonomi i form av bland annat fritidsfiske.  

Berörda vattenförekomster är inte utpekade som KMV och ska nå god ekologisk status. 

5.4.4.  Vänneån 
Vänneån är en skogså som rinner genom skogslandskap från ovan Vivljunga i 
Kronobergs län och är ett av de större och viktigare biflödena till Lagan. Ån rinner ut i 
kraftverkskanalen nedströms det övre kraftverket Knäred i Lagan. Vänneån med dess 
strömmande, blockrika och kvillande miljöer utgjorde tillsammans med Krokån 
värdefulla lek-och uppväxtområden för lax fram till utbyggnaden av vattenkraften i 
Lagan. Flodpärlmussla har funnits tidigare och finns eventuellt fortfarande kvar. 

Idag finns det fyra definitiva vandringshinder (Laholm, Karsefors, Skogaby och Knäred 
nedre) från Lagans mynning till Vänneån. Genom att säkerställa upp-och nedströms 
vandring vid samtliga vandringshinder i Lagans huvudfåra (KMV) så anses 
förutsättningarna för havsvandrande öring och lax att ta sig upp i biflödet som potentiellt 
goda och kan efter åtgärder spela en stor roll som lek och uppväxtområden. Åtgärderna i 
Lagans huvudfåra är en förutsättning för att Krokån med biflöden ska uppnå god 
ekologisk status. 

Utöver konnektivitetsproblem i Lagans huvudfåra (KMV) finns även vandringshinder 
uppe i Vänneån som behöver åtgärdas och rensade sträckor behöver restaureras. 

Berörda vattenförekomster är inte utpekade som KMV och ska nå god ekologisk status. 

6. Avvägning mellan energi- och miljövärden 
Resultatet av Vattenmyndighetens avvägning av åtgärder för Lagans KMV-relaterade 
anläggningar framgår av nedanstående tabell. Fokus har varit att gynna Natura 2000-
området Karsefors samt öppna upp vandringsvägar för havsvandrande fisk i den 
nedersta delen av ån till värdefulla biflöden.  Av åtgärderna för att förbättra morfologin 
bedöms utrivning av grunddammar ge en betydande ekologisk nytta i bland annat 
Karsefors torrfåra. Delar av Skogaby torrfåra är rensad och tillförsel av till exempel block 
och lekgrus bedöms ge en betydande ekologisk nytta. Mindre strängt krav föreslås vid 
Laholm, Knäred övre, Bassalt, Majenfors och Ängabäck.  
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Tabell 4. Sammanfattande bedömning av produktionspåverkande åtgärder vars 
ekologiska effekt ligger till grund för miljökvalitetsnormerna i Lagans 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. (N2000) betyder att åtgärden även behövs för 
att uppnå bevarandemålen i ett Natura 2000-område som påverkas av 
anläggningen.  

Berörd anläggning Uppströms 
konnektivitet 

Nedströms 
konnektivitet 

Ökat flöde i torr-
/naturfåra  

Laholm JA JA NEJ 

Karsefors JA JA JA (N2000) 

Skogaby JA JA JA 

Knäred nedre JA JA - 

Knäred övre NEJ NEJ NEJ 

Bassalt NEJ NEJ NEJ 

Majenfors gamla/nya NEJ NEJ NEJ 

Ängabäck NEJ NEJ NEJ 

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 Lagans avrinningsområde har ett förslag på vattenförekomst som skulle kunna vara 
aktuell tagits fram: 

SE626748-134007 

För mer information om vattenförekomsten hänvisar vi till 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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