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Ordförklaring 
 

Diadroma arter Fiskarter som vandrar mellan sötvatten och saltvatten. 

Faunapassage En naturligt konstruerad passagelösning för arters möjlighet att 

passera utgörande hinder. 

Hydrologisk regim Beskriver flöde och vattenståndsförändringar för en 

vattenförekomst. 

Intermittent elproduktion Elproduktion som bara förekommer då och då och tidvis 

avbryts. 

 

Konnektivitet Beskriver möjlighet för arters spridning och fria passager i 

uppströms och nedströms riktning, 

Makrofyter Vattenväxter och makroalger. 

Morfologiskt tillstånd Beskriver en vattenförekomst fysiska form. 

Potadroma arter Arter som vandrar mellan olika vattenförekomster i sötvatten. 

Utskov Anordning för att släppa på ett kontrollerat vattenflöde 

nedströms. 
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Inledning 
En strategisk samordning för ett vattenvårdsprojekt kan begreppsmässigt delas 

mellan strategi och samordning, där strategi genom välplanerade tillvägagångssätt 

(Bengtsson & Kalling, 2012) skapar förutsättningar för att ta beslut eller göra 

vägval så att långsiktiga mål kan nås. En strategi kan vara att skapa en tydlig 

lägesbild av ett nuläge eller skeende (Lagerstedt, 2014). Samordning som begrepp 

står för att anpassa aktiviteter så att tillgängliga resurser ges möjlighet att skapa 

största möjliga nytta (MSB, 2016) vilket kan ske genom samverkan där resurser 

skapar mervärden genom att bidra och hjälpa varandra till framåtsyftande 

processer och ökat kunskapsläge. 

EU:s ramvattendirektiv har tagits fram med målsättning att samtliga unionens 

vattenförekomster skall uppnå god status (2000/60/EG, 2000). Med 

vattendirektivets införande sker statusklassning av ytvattenförekomster utifrån 

olika kvalitetsfaktorer (Länsstyrelsen, u.d.) som bedöms utifrån: 

• Fysikalisk/kemiska kvalitetsfaktorer som näringsämnen, ljusförhållanden, 

syrgasförhållande, försurning och särskilt förorenande ämnen. 

• Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som hydrologisk regim, morfologiskt 

tillstånd och konnektivitet. 

• Biologiska kvalitetsfaktorer som bottenfauna, makrofyter, kiselalger, 

växtplankton och fisk. 

Kvalitetsfaktorerna fastställs till miljökvalitetsnormer genom havs- och 

vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2013:19, u.d.)där 

vattenförekomster sedan statusklass i 5 olika steg från  
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• Hög status där mycket små eller inga förändringar från mänsklig påverkan 

han identifieras. 

• God status när små avvikelser eller störningar på grund av mänsklig 

påverkan förekommer. 

• Måttlig status då måttlig påverkan av mänsklig aktivitet som skapar 

störningar i större omfattning än för god status förekommer.  

• Otillfredsställande eller dålig status där allvarlig påverkan av 

vattenförekomstens kvalitetsfaktorer uppvisas. 

För att en statusklassning skall kunna utföras jämförs den klassade 

vattenförekomsten mot ett representativt referensvatten med opåverkade 

kvalitetsfaktorer (2000/60/EG, 2000). 

Vid genomförande av åtgärdsrelaterade vattenvårdsprojekt för att uppnå en god 

status enligt vattendirektivet kan lösningar behöva hittas för att överbrygga skilda 

intressen och mål från intressenter som berörs av en vattenförekomst. Intressenter 

kan delas upp mellan kärnintressenter (Tonnqvist, 2018) som har beslutande eller 

drivande roller, primärintressenter som påverkas i hög grad med intresse att delta i 

projektet samt sekundärintressenter med lägre intresse utan aktiv vilja att påverka 

ett projekts genomförande. Ett vattenvårdsprojekt genomförs ofta i samarbete 

mellan flera parter som skall komma överens om ett projektets utformning, 

finansiering eller syfte vilket inte sällan ställer målkonflikter mellan olika 

intressen mot varandra (Alström & Krook, 2018) där exempelvis kraftverksägare 

motiveras av ekonomiska intressen medan fiskevårdsföreningar drivs av 

ekologiska motiv. Ett exempel på ett vattenvårdsprojekt där målkonflikter mellan 

kulturmiljövärden och ekologiska värden har skett är en utrivning för att skapa 

fria vandringsvägar vid Järle kvarn (Mark och miljödomstolen, 2021). Området 

kring kvarnen har utpekats som riksintresse för kulturmiljövård och frågan om en 

utrivning av kvarndammen har avgjorts i mark och miljödomstolen till 
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naturvårdsverkets fördel som beslutats ges tillstånd för att genomföra en utrivning 

trots starka målkonflikter i ärendet. 

För att nå framgångsrika vattenvårdsprojekt beskriver vattenmyndigheterna att 

vattenvårdsförbund och vattenråd ses som viktiga aktörer för att skapa samverkan 

mellan lokalt organiserade strukturer och myndigheter (Vattenmyndigheterna, 

2020). Samverkan mellan intressenter och myndigheter på nationell, regional och 

lokal nivå i ett tidigt stadium skapar acceptans för förslag (Vattenmyndigheterna, 

u.d.a) och åtgärder. En samverkansprocess bygger på demokratiska, 

kunskapsbaserade processer som leder till ökad samsyn, acceptans och förankring 

i en lärande process som sker på ömsesidiga villkor (Hallgren & Ljung, 2012). I 

en intervjusammanställning från samordnare i havs-och vattenmyndighetens 

LEVA program lyfter även de att samverkan är avgörande för att nå förankring 

och acceptans vid genomförande av vattenvårdsprojekt (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2021). LEVA-samordnarna har utöver fungerande samverkan 

identifierat faktorer som långsiktighet, helhetsperspektiv och identifiering av 

nyckelpersoner som avgörande för att nå lyckade processer. 

 

Syfte 

Rapporten syfte är att undersöka om en strategisk samordning i ett inledande 

skede kan stärka förutsättningar för att uppnå maximal effekt för ett 

vattenvårdsprojekt. Som verktyg för undersökningen har ett vattenvårdsprojekt 

skapats explicit för rapporten med syfte att skapa ett inledande skeende där 

intressenter kartläggs och sedan ges möjlighet att ta ställning utan tidigare 

kunskap eller förutfattade till ett vattenvårdsprojekt. 

Vattenvårdsprojektets som skapats är en föreslagen faunapassage mellan sjöarna 

Toften och Teen och motiveras av att miljökvalitetsnormer i dagsläget inte uppnår 

god status, eftersom konnektiviteten anses för dålig på grund av vandringshinder 

från vattenkraft. 
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Metod 

Examensarbetet har skrivits i en rapportmall tilldelad från högskolan i 

Kristianstad. Referenser har hanterats enligt Harvardmetoden i Microsoft Words 

integrerade referenssystem. 

Litteraturstudier har bedrivits med hjälp av litteratur och för ämnet relevanta 

rapporter som löpande redovisas i referenshanteringen. Övrig refererad 

information har hämtats från sökningar i google scholar. 

Ett förslag på en faunapassage har utformats som en diskussionsgrund för detta 

examensarbete där den sammanbinder sjöarna Toften och Teen och är placerad i 

ett geografiskt område där miljökvalitetsnormer för konnektivitet inte uppnår god 

status. Faunapassagen är skapad utifrån lokal områdeskännedom och har 

utformats och visualiserats i kartor och höjdgraf genom GIS programmet Qgis där 

geodata har laddats ned från lantmäteriets server. 

En inventering av intressenter har skett genom att rapportens författare har 

analyserat den föreslagna faunapassagens markägareförhållanden, administrativa 

gränser, berörda verksamheter och potentiella intressenter som sedan 

sammanställts i en intressentkarta med verktyget mindomo. 

För att skapa en nulägesanalys mot den framtagna faunapassagen delgavs samtliga 

identifierade intressenter likvärdiga förutsättningar i form av en presentation av 

den föreslagna faunapassagen tillsammans med en webbaserad 

enkätundersökning. Samtliga intressenter föraviserades och kontaktades via mejl 

eller telefon. Presentationen skapades i ett pdf dokument medan 

enkätundersökningen skapades i digital form med det webbaserade programmet 

google forms. Enkätundersökningen bestod i ett antal frågor som besvarades 

genom individuella svar. Enkäten innehöll också en SWOT-analys för att 

kartlägga vilka styrkor, svagheter möjligheter och hot den föreslagna 

faunapassagen ansågs ha utifrån varje intressents perspektiv. 
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Föreslagen faunapassage 
Området för den föreslagna faunapassagen är placerad mellan sjöarna Toften och 

Teen (se figur 1) där fysisk påverkan av vattenförekomster har förändrat 

vattenförekomsternas habitat så att god status för konnektivitet inte kan uppnås på 

grund av vattenkraftens vandringshinder 

 

Figur 1 Områdesbeskrivning för faunapassagens placering i ett vattensystem med identifierade 

habitatsförändringar från fysisk påverkan (återgiven från vattenmyndighetens underlag för åtgärdsprogram 

för Svartån till Hjälmarens åtgärdsområde med tillstånd av länsstyrelsen i Västmanlands län. 
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Bakgrund 

Sjön Toftens areal är 18,19 km2 och uppdelad mellan två olika geologiska 

områden där sjöns västra del tillhör kilsbergen med dess sprickzoner och 

förkastningslinjer medan den östra delen tillsammans med Teen och Tärnsjön 

tillhör Närkes prekambriska slättområde (De Geer, 1912). Toften ligger 75,1 

meter över havet och har tillrinning främst från skogsmarkområden då sjöns 

omgivningar nästan uteslutande består av barrskog med inslag av myrmark. Sjön 

kalkas regelbundet för att uppnå tillfredställande pH värde och vattnet har en 

omsättningstid på 0,45 år (Länsstyrelsen, 2017b). Teen har en yta på 5,98 km2 och 

ligger 65,1 meter över havet (Länsstyrelsen, 2017a). Tillrinning sker främst från 

Svartån som leds från Toften genom Hasselfors kraftstation ut i Teen (se figur 6). 

Tärnsjön är ett 7,5 hektar stort våtmarksområde och ligger i ett mindre 

delavrinningsområde som sträcker sig mellan ett 6,7 hektar stort 

sankmarksområde söder om Tärnsjön till Teen. Så sent som 1980-tal fanns en 

anläggning för fågelskådning med anslutande skogsstigar som utgjorde ett 

attraktivt rekreativt område. Tärnsjön är idag igenväxt (se figur 6) och i behov av 

restaurering för att nå ursprunglig status. 

Samtliga vattenförekomster tillhör Eskilstunaåns avrinningsområde och 

administreras av vattenmyndigheten för norra östersjöns vattendistrikt. I 

vattenmyndighetens underlag för åtgärdsprogram konstateras att 

miljökvalitetsnorm för konnektivitet inte kan uppfyllas för området på grund av 

fördämning som utgörande vandringshinder (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

u.d.). Fördämningen har enligt vattendom (Vattendomstolen, 1975) givits tillstånd 

att anläggas efter ansökning om att få uppföra en hammare vid Toftens utlopp år 

1671. I vattendomen beskrivs att Hasselfors kraftstation anlades 1909 för att 

utnyttja fallhöjden mellan Toften och Teen för elkraftproduktion. Intaget till 

kraftverket går via en intagsdamm och löper genom en 185 meter lång anlagd 

kanal där en 80 meter lång tunnel förser de två turbinerna som finns installerade 

med drivvatten. Enligt vattendomen har verksamheten tillstånd att reglera Toftens 

vattennivå mellan högst +75,3 till lägst +74,2 meter över havet. Vattendomen 
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beskriver att skyldighet finns att under torrare perioder släppa en 

minimivattenföring på 1,5m3/s (Vattendomstolen, 1975) för att inte riskera en 

nedströms torrläggning. Hasselfors kraftstation är ett av de totalt 19 

vattenkraftverk som finns inom Svartåns avrinningsområde (Länsstyrelsen i 

Västmanlands län, u.d.) och man har i den nationella prövningen för moderna 

miljövillkor tilldelat Hasselfors kraftstation prövningsgrupp 61_4 där man senast 

1 februari 2037 skall inkomma med ansökan till Vänersborgs tingsrätt för 

prövning av moderna miljövillkor (Havs och vattenmyndigheten; 

Energimyndigheten; Svenska kraftnät, 2020) 

Samhällsmål kring vatten 
Vatten är en grundläggande resurs för allt liv på jorden och har bidragit till 

mänsklighetens samhälls- och teknikutveckling där en ökad mänsklig påverkan 

har bidraget till att vattenresurser i allt högre grad påverkats negativt (Persson, et 

al., 2019). För att kunna nå en hållbar utveckling och resursanvändning har 

regeringen i en skrivelse (Skr. 2003/04:129) identifierat planering, ekonomi, 

sociala och miljömässiga faktorer som strategiska verktyg för att utöva fysisk 

samhällsplanering. Utöver regeringens identifierade faktorer för en hållbar fysisk 

planering har Stockholm Water Institute i sitt program för en globalt förbättrad 

vattenförvaltning bedömt att nyckelkomponenter för en hållbar vattenförvaltning 

(se figur 2) återspeglas i sociala, ekonomiska, miljömässiga samt politiska 

dimensioner (The Water Governance Facility, u.d.). 
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Figur 2 Figuren visar de 4 dimensionerna av vattenförvaltning enligt Stockholm International Water Insitutes 

program för vattenförvaltning (Water Governance Facility)och är sammanställd i mindomo. 

Historisk påverkan för vattenförekomster 

Sveriges omkring 100 000 sjöar utgör ca 9% av Sveriges totala areal (SMHI, 

2018). Vattenlandskapet är indelat i 112 huvudavrinningsområden som ständigt 

fylls på med vatten genom atmosfärisk deposition som sedan flödar genom 

avrinningsområdena som en del av vattnets hydrologiska cykel (Chiras, 2016). 

Vattenresurser har historiskt spelat en stor roll för Sveriges industriutveckling (se 

figur 3) då kvarnar och sågverk så tidigt som 1500-tal placerades utmed 

vattendrag för att nyttja vatten som kraftkälla (Blom & Willén, 1995). Industrier 

kunde anlägga fördämningar och ta vara på den rörelseenergin vatten skapar vid 

fall driva kvarnar eller sågverk på mekanisk med hjälp av skovelhjul (Karlström 

& Hellman, 2019). Sågverksindustrierna kunde senare fysiskt påverka 

vattenförekomster och effektivisera sina timmertransporter med 

flottningsteknikens utveckling. Vid flottning transporterades timmer flytande från 

avverkningsplatser till nedströms belägna processanläggningar genom 

vattenlandskapen. Flottning växte i snabb takt under 1800-talets kraftiga 

utbyggnad av sågverksindustrin (Johansson, 2016) och bidrog till att älvar, åar 

och mindre biflödens morfologiska tillstånd påverkades genom rensning, 

dämning, rätning eller kanalisering (Naturvårdsverket, 2006). Flottningen 

avvecklades under 1950-talet då landtransporter blev billigare i takt med låga 

bränslepriser (Naturvårdsverket, 2006). Vid Hasselfors bruk pågick efter 
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flottningens nedläggning på 1950-talet fortsatt sjölagring av timmer fram till år 

1965 (se figur 4) kvar som ett ekonomiskt incitament för nyttjande av 

fördämningar (Hasselfors bruk, 1995). Sjölagring genererade inte bara en praktisk 

lagringsplats utan motverkade även sprickbildning och skadeangrepp från insekter 

(Skogskunskap, 2019) vilket ökade avkastningen genom höga sågutbyten och hög 

kvalitet.  

 

Figur 3 Skiss av hur fysisk påverkan av vattenförekomster kunde användas för industriell 

verksamhetsutövning. (används med tillstånd av Olof Ulander). 
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Figur 4 Timmerlagring vid sjön toften under 1960-talet (foto Johan Hellman, privat arkiv). 

Vattenkraftens bidrag och påverkan 

Idag används fördämningar i vattenlandskapet främst till vattenreglering för 

kraftverksanläggningars elproduktion. Sverige har närmre 2100 anläggningar i 

drift som nyttjar vatten för att omvandla rörelseenergi till arbete via turbiner som 

driver elproducerande generatorer (Tester, et al., 2012). Vattenkraften bidrog 2018 

med 39 procent av Sveriges totala elproduktion på 160 TWh (Energimyndigheten, 

2020). Vattenkraft kommer i och med satsningar på att bygga ut en grön och 

förnybar elproduktion spela en viktig roll med dess planerbara produktion som 

klarar att kompensera och jämna ut frekvenssvängningar från vind och solenergins 

intermittenta elproduktion (IVA, 2016). 

Vattenkraft påverkar vattenförekomsters avrinningsområden då dessa delas upp 

sektionsvis mellan barriärer (Chiras, 2016) för att skapa vattenmagasin för 

energiproduktion. Barriärer påverkar vattenförekomsters morfologiska 

ursprungstillstånd (Havs- och vattenmyndigheten, 2014) och de fysikaliskt-

geomofologiska processer som genom erosion och sedimentstransport av närsalter 

och organiskt material utgör naturliga ekosystemtjänster (Degerman, 2008). Vid 
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fördämning påverkas dessa processer då större partiklar sedimenterar och fastnar i 

kraftverksdammar, medan suspenderat material vidaretransporteras nedströms i 

avrinningsområdet (Lindblom & Holmgren, 2016). 

Vattenkraft har också en ekologisk påverkan för de specifikt sammansatta 

näringsvävar och ekosystem som förekommer i vattenförekomster. I ett akvatiskt 

ekosystem konsumeras primärproducenter som alger eller makrofyter av 

sönderdelare, djurplankton eller fisk från högre trofiska nivåer (Chiras, 2016) 

vilket styr vattenförekomstens ekosystembalans. En förändrad hydrologisk regim 

kan stressa ekosystem så att makrofyter som främst återfinns den littorala zonen 

(Blomqvist, et al., 2003) kan gynnas eller missgynnas och riskera påverka den 

biologiska mångfalden och förändra vattenförekomsters ekosystembalans 

(Lindblom & Holmgren, 2016). 

Administrativa styrmedel 

För att nå hållbar utveckling (Brundtlandskommissionen, 1987) för vatten och 

vattenresurser har miljömål och direktiv skapats som administrativa styrmedel där 

man år 2000 antog EU ett ramvattendirektiv med målsättning att nå ett långsiktigt 

och hållbart skydd av vattenresurser. Ramvattendirektivet är omfattande och 

syftar övergripande till att nå en god ekologisk status för vattenförekomster inom 

hela EU (2000/60/EG, 2000). Vattendirektivet omfattar alla sjöar, kustvatten och 

grundvatten inom EU där en förvaltning grundas utifrån ett avrinningsperspektiv 

utan definierad statliga territoriell eller politisk avgränsning (Persson, et al., 

2019). Vattendirektivet är ett minimidirektiv som implementeras i EU:s 

medlemsländernas lagstiftning (Vattenmyndigheterna, 2021) medlemsländerna 

förbinds sig till de regelverk och krav som direktivet ställer. Medlemsländerna har 

dock möjlighet att individuellt fatta beslut om hårdare krav i sin lagstiftning än 

vattendirektivets gällande föreskrifter (SGU, 2018). I svensk lagstiftning har 

vattendirektivet främst införts genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660, 2004) och miljöbalken 
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FN:s globala tog 2015 fram hållbarhetsmålen Agenda2030 för att skapa ett 

verktyg för att nå en globalt hållbar utveckling. Agenda 2030 är uppdelad i 17 

olika delmål varav rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, hav och 

marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald berör och påverkar 

vattenfrågor och vattenförvaltning (FN, 2015). Agenda2030 används som ett 

politiskt beslutsunderlag där regeringen skapat en nationell handlingsplan utifrån 

dessa (Regeringen, 2020). Sveriges regering beslutade 1999 om att införa 

nationella 15 nationella miljömål där ett övergripande generationsmål lades till 

2005 om att överlämna ett hållbart samhälle för framtida generationer har 

resulterat i 16 individuella miljömål (Naturvårdsverket, u.d.). 

2018 lämnade regeringen en proposition (Prop. 2017/18:243) till riksdagen med 

förslag för moderna miljökrav för vattenkraft. Ett regeringsbeslut 

(M2019/01769/Nm) antogs under 2020 för att genomföra en nationell plan för att 

förse Sveriges vattenkraft med moderna miljövillkor. Den nationella planen 

(NAP) baseras utifrån Sveriges mål om att nå 100 procent förnybar elproduktion 

till år 2040 samtidigt som vattendirektivet skall genomföras (Regeringen, 2021). 

Den nationella planen antogs utifrån 11 kap. 28 § i miljöbalken om att en nationell 

plan skall finnas för prövningar av tillståndspliktig vattenkraftverksamhet där det i 

miljöbalken 11 kap. 27 § påvisar att den som bedriver tillståndspliktig 

vattenkraftverksamhet skall förse verksamheten med moderna miljövillkor med 

syfte att samordna en effektiv elproduktion där största möjliga nytta för 

vattenmiljöer kan uppnås. 

Av Sveriges totalt 2033 vattenkraftsanläggningar är 255 av dessa klassade som 

klass 1 anläggningar med höga reglerbidrag. Dessa anläggningar bedöms skapa 

betydande samhällsnytta där anslutande vatten till dessa kan bedömas vara kraftigt 

modifierade vatten (KMV). För dessa kraftigt modifierade vatten kan en mindre 

krävande miljökvalitetsnorm beslutas om att uppnå en god ekologisk potential 

istället för god ekologisk status (Havs och vattenmyndigheten; 

Energimyndigheten; Svenska kraftnät, 2020). 78 av Sveriges 
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vattenkraftsanläggningar bedöms tillhöra klass 2 där det inte vara givet att 

samhällsnyttan överväger anläggningarnas miljöpåverkan. Resterande 1700 

anläggningar bedöms tillhöra klass 3 som genererar små reglerbidrag där 

samhällsnyttan inte överskrider anläggningarnas påverkan (Energimyndigheten, 

2016). 

Ekonomiska styrmedel 

För att möta de administrativa styrmedlens mål om miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsmål har ekonomiska incitament skapats som ett stöd för att driva 

åtgärder och utveckling mot dessa. Flertalet riktade stöd i bidragsform har tagits 

fram där LONA och LOVA är exempel på nationella bidrag som ger incitament 

för åtgärder. LONA (Naturvårdsverket, 2021) riktas mot att öka det lokala 

initiativtagandet för naturvård där länsstyrelserna fördelar medel för ansökande 

kommuner medan LOVA (Havs- och vattenmyndigheten, 2021) är ett medel som 

länsstyrelsen fördelar till kommuner, föreningar eller andra sammanslutningar för 

lokala vattenvårdsprojekt. I kraft av vattenkraftens nationella prövning för 

moderna miljövillkor har marknaden skapat en fond (Vattenkraftens miljöfond 

AB, 2021) där vattenkraftägare kan ansöka om medel för att finansiera de åtgärder 

som krävs för att nå en omställning till moderna miljövillkor för berörda 

verksamheter. 

Ramverk för vattenförvaltning 

Havs och vattenmyndigheten ansvarar tillsammans med statens geologiska 

undersökning för att omsätta regeringens mål och direktiv gällande vattenfrågor 

utifrån regeringens skriftliga myndighetsinstruktioner vilka ger respektive 

myndighet ramar för sin verksamhetsutövning. Ansvarsfördelning mellan 

myndigheterna har uppdelats så att Sveriges geologiska undersökning ansvarar 

och har rådighet i frågor och förvaltning av grundvatten medan Havs och 

vattenmyndigheten ansvarsområden täcker vattenfrågor och förvaltning för 

ytvatten, sjöar, vattendrag eller kustvatten (SGU, 2018) 
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Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att genomföra vattendirektivet och 

andra uppsatta mål genom samordning och upprättande av vägledningsrapporter 

för vattenmyndigheterna, länsstyrelser eller kommuner. Myndigheten ger även 

vägledning för domstolar kring utveckling av rättspraxis (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2020a). 

Fem länsstyrelser har utsetts till vattenmyndigheter och är uppdelade i distrikt 

efter avrinningsområden (se figur 5). Vattenmyndigheterna genomför EU:s 

vattendirektiv och regeringens antagna miljökvalitetsmål. Myndigheten tar fram 

och utformar förvaltningsplaner enligt instruktioner från 

vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (Energidepartementet, 2004). 

Vattenmyndigheterna upprättar också åtgärdsprogram som löper i 6 års cykler 

innan de sammanställas, utvärderas och revideras inför kommande 

förvaltningsperiod. Man fastställer också miljökvalitetsnormer beslutade av 

vattendelegationer för respektive distrikt Dessa ligger sedan som beslutsunderlag i 

åtgärdsprogrammens statusklassning för varje individuell vattenförekomst inom 

myndighetens distrikt. 

Länsstyrelsen är utsedd att ansvara för att regionala samverkansprocesser inom 

avrinningsområden sker inför prövning av 

vattenkraftens moderna miljövillkor 

medan verksamhetsutövare ansvarar för 

att ta fram tillräckligt underlag för sin 

ansökan om moderna miljövillkor (Havs 

och vattenmyndigheten; 

Energimyndigheten; Svenska kraftnät, 

2020) 

Vattenorganisationer som exempelvis 

vattenvårdsförbund eller vattenråd bevakar 

och arbetar med vattenfrågor ur ett 

avrinningsperspektiv. Organisationerna 

Figur 5 Sveriges 5 vattendistrikt och 

vattenmyndigheter. Återgiven från 

vattenmyndighetens hemsida med tillstånd från 

Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
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kan samla olika aktörer eller intressenter som berörs inom ett avrinningsområde 

eller specifik vattenförekomst där kommuner, länsstyrelser, näringsliv, 

naturvårdsorganisationer, fiskeföreningar, byalag eller övriga intressenter kan 

finnas representerade. Ett vattenvårdsförbund samordnar recipientskontroller och 

driver olika vattenförbättrande projekt inom ansvarigt avrinningsområde. Ett 

förbund kan samverka så att lokal kunskap når berörda intressenter och 

myndigheter för att effektiva åtgärder kan genomföras (Hjälmarens 

vattenvårdsförbund, 2020). 

Faunapassagens beskrivning 

Faunapassagens kopplar samman Toften och Teen genom att nyttja den befintliga 

Tärnsjöbäcken (se figur 9) som avrinner från Tärnsjöns våtmarksområde till Teen. 

Delar av Tärnsjöbäcken är idag kulverterad (se figur 7) och leds under ett 

villaområde innan den återansluter till en öppen bäck (se figur 6).

 

Figur 6 Områdesbeskrivning över nuvarande status inom området för faunapassagens anläggning. Figuren 

är sammanställd av material från lantmäteriet (© lantmäteriet) och foto av Robin Eriksson i qgis. 
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Figur 7 Vid byggnation av ett villaområde drogs Tärnsjöbäckens naturliga sträckning om och leds idag via 

rör under villaområdet (foto Johan Hellman). 

 

Figur 8 Sammanställning av markägareförhållanden som berör faunapassagen. Rådata använd för att 

framställa kartan i qgis kommer från lantmäteriet (© lantmäteriet). 

Den föreslagna faunapassagen (se figur 9) har en total längd på omkring 2800 

meter och berör 2 markägare (se figur 8). För att sammankoppla sjöarna behöver 

två nya etapper anläggas. Den första etappen förbinder Toften med 
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Tärnsjöbäcken. Den andra etappen är en öppen omdragning av den kulverterade 

delen av bäcken. Total längd för nyanläggningar är ca 1000 meter. 

 

Figur 9 Översiktskarta för den föreslagna faunapassagen i sin helhet. Rådata använd för att framställa 

kartan i qgis kommer från lantmäteriet (© lantmäteriet). 

Faunapassagen har två strömpassager som visualiseras i en höjdgraf som följer 

hela passagelösningens omfattning (se figur 10). Den första strömpassagen 

återfinns ca 850m in på x-axeln Figur) och har en fallhöjd på ca 2 meter fördelat 

över en längsgående sträcka på 50 meter. Den andra strömpassagen återfinns ca 

1500 meter in på x-axeln (se figur 10) och har en fallhöjd på ca 5meter som 

fördelas över en längsgående sträcka på 100meter. 
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Figur 10 Höjdgraf över hela faunapassagens omfattning. Höjdrådata använd för att framställa kartan i qgis 

kommer från lantmäteriet (© lantmäteriet). 

Strömpassagerna anpassas för att nå högsta möjliga ekologiska potenital där 

mindre strömtåliga arter som mört gynnas av vattenhastigheter på 0,5 m/s. 

Bottenlevande arter som exempelvis Nissöga har en kritisk gräns för 

vattenhastighet på 0,3–0,4 m/s. Beskrivna arter kan dock nå en högre 

maxhastighet under korta perioder där strömpassager med högre vattenhastighet 

kan kompenseras med 

viloplattåer eller ståndstenar 

(Degerman, 2008). För minsta 

möjliga påverkan för 

vattenkraftverksamhet ges 

faunapassagen en teknisk, 

ekologisk lösning med en 

flödesutjämnande 

underströmningsöppning 

(Degerman, 2008) som kan 

anpassas efter vattendomens 

(Vattendomstolen, 1975) 

minimitappning på 1,5m3. 

Vägar och järnväg utgör idag 

hinder (figur 8) som inte är 

ekologiskt anpassade. Passage 

1 och 5 (se figur 7) begöver nyanläggas då platserna idag inte har någon passage 

för vatten.  

Figur 11 Inventerade passagehinder utmed faunapassagens 

dragning. Rådata använd för att framställa kartan i qgis kommer 

från lantmäteriet (© lantmäteriet). 
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Ekologisk potential 

Den föreslagna passagen har som mål att gynna den biologiska mångfalden 

genom att skapa fria vandringsvägar så att diadroma fiskarter som lax, öring eller 

ål som är beroende av fria vandringsvägar (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2001) för sin reproduktion och överlevnad kan gynnas. Även 

potadroma arter som abborre eller asp (HVMFS 2013:19, u.d.)påverkas negativt 

av vandringshinder då dessa homogeniserar bestånden påverkar ekosystemens 

genetiska variation och biologiska mångfald negativt (Tamaria, et al., 2019). 

Vandringshinder påverkar indirekt ekosystemtjänster på ett negativt sätt då arter 

som flodpärlmussla som är beroende av lax eller öring för sin etablering renar 

vattenförekomster genom filtrering av organiskt material, bakterier eller alger 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2020b). Fria vandringsvägar gynnar den 

biologiska mångfalden (Rich Waters, 2018) och bidrar till att en återetablering av 

ett avrinningsområdes naturliga ekologiska tillstånd kan ske. För den föreslagna 

faunapassagen kunde följande arter identifieras som målarter: 

• Ål 

Toften har under 1900-tal haft ett rikligt bestånd av ål (Alm, 1919). Idag 

klassas ålen som akut hotad och är upptagen som rödlistad i artdatabanken 

(SLU, 2020). I Ålförvaltningsförordningen finns ett mål om att 40% av 

blankålens biomassa skall klara nedströms vandring (Jordbruksverket, 

2008) 

• Öring 

Öringbestånd har inventerats i biflödet Lillån 10 km nedströms från Teens 

utlopp (Länsstyrelsen i Örebro län, 2012). Öring har också påträffats vid 

provfiske i Stavån som fritt utan vandringshinder mynnar i Teen (SLU 

Aqua, 2012). Öringbestånd finns även dokumenterat uppströms från 

Toften i Laxån (SLU Aqua, 2019). 
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• Asp 

Asp är klassad som hotad och upptagen i EU:s habitatdirektiv och är 

klassad som nära hotad i artdatabanken (SLU, 2021) . Bestånd av Asp 

finns i Hjälmaren och är målart för åtgärder i Svartån (Länsstyrelsen i 

Västmanlands län, u.d.). 

• Nissöga 

Nissöga har inventerats i Svartån ca 10 km söder om Teens utlopp (SLU 

Aqua, 2004). 

Resultat 

Kartläggning av intressenter 

Utifrån en förstudie genomförd av rapportens författare kunde totalt 8 intressenter 

sammanställas i en intressentkarta (se figur 11). Kartläggningen visar att 

intressenterna har olika funktion, åtaganden och målsättningar. 
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Figur 2 Intressentkarta där sammanställning av intressenter har baserats utifrån den föreslagna 

faunapassagen, 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen besvarades av 7 av de 8 intressenter som identifierats i 

rapportens intressentkartläggning (se figur 12) vilket gav enkätundersökningen en 

svarsfrekvens på 87,5% där Trafikverket var den intressent som uteblev med 

återkoppling. Av de 7 svaranden har 84,5% av dessa uppgett att man aktivt arbetar 

med vattenfrågor där dessa främst berörs av vattendirektivet och Sveriges 

miljömål (se figur 13). Resterande 15,5% som inte arbetar aktivt med vattenfrågor 

representeras av verksamhetsutövaren som bedriver elproduktion från vattenkraft.  
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Figur 3 Redovisning av vilka miljömål för vatten som svarande i enkäten berörs av. 

Undersökningen visar att det finns skillnader (se figur 14) för hur man upplever 

att dialog mellan berörda myndigheter och intressenter för vattenfrågor fungerar. 

Undersökningen visar också på skillnader hur man upplever förståelse för 

svarandens perspektiv gentemot myndigheter, aktörer, markägare etc. 
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Figur 4 matris över hur olika intressenter upplever dialog och visad förståelse gent emot berörda 

myndigheter, aktörer, markägare etc. 

För den föreslagna faunapassagen visar undersökningen att det finns 3 möjliga 

huvudmän och medfinansiärer (se tabell 1) samtidigt som förslag på 6 olika 

huvudmän ges för den föreslagna faunapassagen (se figur 15) 

  

Kommun. Myndigheter,
Vattenorganisation, Markägare

Privat aktör

Verksamhetsutövare

B
ra

 d
ia

lo
g

D
ål

ig
 d
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lo

g
Bra förståelse

Dålig förståelse
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Svarande Möjlig 

huvudman? 

 Möjlig 

medfinansiär 

 Ja Nej  Ja Nej 

Actomata ☐ ☒  ☒ ☐ 

Hjälmarens 

vattenvårdsförbund 

☒ ☐  ☐ ☐ 

Laxå Kommun ☒ ☐  ☒ ☐ 

Länsstyrelsen ☐ ☒  ☐ ☒ 

Skogsstyrelsen ☐ ☒  ☐ ☒ 

Sveaskog ☐ ☒  ☐ ☒ 

Vattenbyggnad i 

Sverige AB 

☒ ☐  ☐ ☒ 

 

 

Figur 5 intressenternas förslag på möjliga huvudmän för den föreslagna faunapassagen. 

Acromata

Hjälmare

ns

vattenvår

dsförbund

Laxå

Kommun

Länsstyre

lsen
Sveaskog

Örebro

kommun

Vattenbyggnad i Sverige AB

Sveaskog 1 1

Skogsstyrelsen 1 1

Länsstyrelsen 1 1

Laxå Kommun 1

Hjälmarens vattenvårdsförbund 1

Acromata 1

0
1
2
3

Föreslagna huvudmän

Tabell 1 visar om intressenterna ser sig som möjliga huvudmän och 

finansiärer för den föreslagna faunapassagen. 
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Mot den föreslagna faunapassagen har enkätundersökningen resulterat i att 4 nya 

intressenter (se figur 16) samt 8 tänkbara finansieringsstöd (se figur 17) från 

externa intressenter och statliga bidrag har identifierats av svaranden. 

 

Figur 6 Tillkomna intressenter identifierade av enkätens svarande. 

 

Figur 7 Finansieringsförslag identifierade för den föreslagna faunapassagen. 

 

SWOT-analys 

SWOT-analysen visar resultatet för vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

och är kategoriserade för att öka resultatets tydlighet (se figur 18).  
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Kartläggning 

  

 

  

Figur 8 visar resultatet av enkätundersökningens SWOT-analys. 

I en beskrivande del som baseras på SWOT-analysens resultat har Acromata, 

Vattenbyggnad i Sverige, Hjälmarens vattenvårdsförbund samt Skogsstyrelsen 

inkommit med analyser och förslag kring den föreslagna faunapassagens fördelar, 

försvar, svagheter och frestelser. 

• Fördelar (styrkor + möjligheter) har identifierats av Acromata och 

Vattenbyggnad i Sverige där man anser att den föreslagna faunapassagens 
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lokala förankring kan ge en kostnadseffektiv lösning. Hjälmarens 

vattenvårdsförbund och Skogsstyrelsen ser möjligheter i att öka samarbete 

mellan olika intressenter där ökat intresse kan leda till bra åtgärder för 

närområdet. 

• Försvar (styrkor + hot) av den föreslagna faunapassagens genomförande 

anses av samtliga vara den ekologiska vinning och stärkt mångfald 

faunapassagen skulle tillföra. Skogsstyrelsen ser även projektets 

flexibilitet som ett försvar då möjlighet att återställa påverkan från 

Tärnsjön kan ske om negativa effekter uppstår. 

• Svagheter (svagheter + hot) anses av Hjälmarens vattenvårdsförbund 

tillsammans med Vattenbyggnad I Sverige vara faunapassagens 

finansiering. Vattenvårdsförbundet bedömer även markägarens rådighet 

som avgörande för faunapassagens möjligheter till genomförande som en 

svaghet medan Skogsstyrelsen, Acromata och Vattenbyggnad i Sverige ser 

den föreslagna faunapassagens osäkerhet i funktion och vilken 

påverkanseffekt gent emot naturliga flöden den skulle kunna innebära. 

• Frestelse (svagheter + möjligheter) att åtgärda funktionsoklarheter genom 

förprojektering identifieras av Vattenbyggnad i Sverige medan 

vattenvårdsförbundet ser en förstudie som utgångspunkt för att skapa 

acceptans, öka kunskap och kompetens kring gällande lagstiftning samt 

säkerställa resurser till medel såsom bidragsansökningar eller 

projektledning. Skogsstyrelsen ser möjligheter att skapa nya naturområden 

för rekreation och utveckling av besöksnäring medan Acromata ser 

potentialen i den goodwill ett genomförande av den föreslagna 

faunapassagen skulle kunna skapa. 
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Diskussion och slutsatser 
Rapportens litteraturstudie visar att Sveriges samhällsmål om att nå en hållbar 

vattenförvaltning står inför en utmaning då exploatering och fysisk påverkan av 

vattenresurser under 500 års tid har bidragit till Sveriges industri, samhälls- och 

ekonomiska utveckling. Utifrån de ekonomiska intressen som litteraturstudien 

identifierar som traditionellt dominerande för vattenförvaltning skulle ett ökat 

jämviktsförhållande mellan de dimensioner som enligt Stockholm International 

Water Institute anser vara grundläggande (se figur 2) (The Water Governance 

Facility, u.d.) kunna gynna en hållbar vattenförvaltning. Rapportens 

litteraturstudie visar att administrativa styrmedel som den nationella prövning för 

vattenkraftens moderna miljövillkor (NAP) (M2019/01769/Nm, 2020) i och med 

sitt införande skapar ett tvingande påbud för vattenkraftens användning av 

vattenresurser där den ekologiska dimensionens inflytande skulle kunna ökas av 

ekologiskt gynnade åtgärder. Mälarenergi som är en aktör inom vattenkraft visar 

att vattenkraften redan idag arbetar utefter flera av dimensionerna för hållbar 

vattenförvaltning där man i sin hållbarhetsredovisning från 2018 arbetade och 

redovisade ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som en del av 

verksamhetsmålen (Mälarenergi, 2018). 

Strategi bidrar till en nulägesanalys och ger 
förutsättningar för samverkan 

Genom att på ett tidigt stadium använda strategi där man kartlägger intressenter 

och vilka intressen de representerar för ett vattenvårdsprojekt visar 

undersökningen att kartläggningen kan användas som plattform för att skapa en 

nulägesanalys där förutsättningar och prioriterade åtgärder kan identifieras genom 

att använda verktyg som enkätundersökning och SWOT-analys. 

Enkätundersökningen visar att många av de olika intressenterna jobbar aktivt med 

vattenkvalitetsfrågor (Figur 12). Det faktum att så många intressenter jobbar 

aktivt med dessa frågor bör kunna användas som en resurs vid uppstarten av ett 

vattenvårdsprojekt i genom samverkan. Enkätundersökningen visar tydliga 
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skillnader för hur intressenter upplever att de når förståelse för sina perspektiv 

kontra hur man upplever att kommunikation mellan intressenter för 

vattenkvalitetsfrågor fungerar (figur 14). Vattenmyndigheterna och leva-

samordnare anser att samverkan är en viktig del i ett vattenförvaltningsarbete 

(Vattenmyndigheterna, u.d.a) och ger förutsättningar för att nå effektiva åtgärder 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2021). I undersökningens SWOT-analys ges 

indikationer på att en god en samverkanspotential finns för vattenvårdsprojektet 

(se figur 18). En fungerande samverkan bidrar till en process med gemensamt 

lärande och effektiva beslutsprocesser (Hallgren & Ljung, 2012) där 

intressenternas kunskapsbidrag löpande tillför nya fakta och kunskaper i en 

inkrementell process som kan samordnas så att prioriterade behov, ändringar eller 

åtgärder kan identifieras och skapa största möjliga nytta (MSB, 2016) i ett 

vattenvårdsprojekt. 

Nulägesanalys genom enkätundersökning och 
SWOT-analys kompletterar med nya data och visar 
prioriterade åtgärder 

Enkätundersökningen visade tillsammans med SWOT-analysen att prioriteringar 

för ett vattenvårdsprojekt kunde identifieras. Vattenvårdsprojektets svagheter, hot 

men också möjligheter ansågs främst vara finansiella. Den finansiella svagheten 

skulle möjligen kunna härledas till att en kostnadskalkyl för vattenvårdsprojektet 

saknas medan ett finansiellt hot kan vara frågan om vem som skall finansiera 

vattenvårdsprojektet. Enkätundersökningen visar att nya data för 

finansieringsmöjligheter kunde identifieras där det fanns både interna förslag på 

finansiering från verksamhetsutövare och kommun (se tabell 1) samt externa 

förslag i bidragsform (se figur 17). 

I SWOT-analysens beskrivande del anses nya funktioner eller värden kunna 

skapas för vattenvårdsprojektet där natur eller rekreativa områden samt ökad 

besöksnäring ansågs kunna utvecklas. En sådan utveckling av 

vattenvårdsprojektet skulle potentiellt kunna bidra till en större samhällsnytta än 
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om projektet hade genomförts som en enskild åtgärd utan att ha fångat upp dessa 

möjligheter. Undersökningen visar att den föreslagna faunapassagen kan gynna 

områden som lokal utveckling eller ökad besöksnäring samtidigt som fria 

vandringsvägar för fisk skapas och därmed enligt Mälarenergis 

hållbarhetsredovisning från 2018 uppnå förutsättningar för att söka ekonomiskt 

stöd från vattenkraftens miljöfond där vattenkraftsutövare som skall prövas enligt 

NAP för att uppnå miljömål för vattenverksamheter samtidigt som fiske, turism 

och lokal utveckling skall gynnas (Mälarenergi, 2018). 

Undersökningen visar även att huvudmannafrågan bör prioriteras och utredas 

vidare då Hjälmarens vattenvårdsförbund tillsammans med kommunen och 

vattenbyggnad i Sverige AB ser sig som potentiella huvudmän (se tabell 1) medan 

enkätundersökningen visar att 6 olika huvudmän föreslås av intressenterna (se 

tabell 15). Sveaskog är den intressent som har fått flest förslag att vara huvudman 

för vattenvårdsprojektet trots att de inte ser sig själva som potentiell huvudman. 

Oklarheten i huvudmannafrågan visas kanske som tydligast då kommun, 

vattenvårdsförbund och Skogsstyrelsen föreslår Sveaskog som lämplig huvudman, 

medan Sveaskog vänder på förslagen och föreslår kommun och 

vattenvårdsförbundet. Ytterligare prioriterade områden för vattenvårdsprojektet 

identifieras av SWOT-analysen genom att den föreslagna faunapassagens 

utformning då anses vara en svaghet, samtidigt anses ekologisk potential och 

genomförande vara projektets styrkor (se figur 18). En prioritering för att 

säkerställa teknisk och ekologisk funktion skulle kunna göras utifrån det förslag 

på åtgärd inkommit har i SWOT-analysens beskrivande del där en förprojektering 

av erforderlig kompetens kan åtgärda funktionsoklarheter för vattenvårdsprojektet 

föreslås. 

Summering och förslag på fortsatt arbete 

Oavsett vilka ingångsvärden och intressen som finns inför ett vattenvårdsprojekt 

visar rapporten att strategiska verktyg som enkätundersökning och SWOT-analys 

strategiskt skulle kunna användas för datainsamling och nulägesanalys. Vid 
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jämförelse mot ett tidigare examensarbete om uppföljning av vattenvårdsarbeten 

efterlystes en gemensam metod för datainsamling för att skapa effektiva processer 

genom tidsbesparing och minskad resursupptagning (Alsén & Franzén, 2013). 

Undersökningen har visat att nya data har samlats in och styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot ett har identifierats för vattenvårdsprojektet samtidigt som 

prioriterade åtgärder som finansiella förutsättningar, vem som skall vara 

huvudman och passagedesign exponerats som viktiga punkter att prioritera och 

undersöka vidare. Rapporten indikerar att en samordning skulle gynna ett 

vattenvårdsarbete genom att nå en fungerande samverkan. Då samverkan bygger 

på demokratiska, kunskapsbaserade processer som sker på ömsesidiga villkor 

(Hallgren & Ljung, 2012) skulle ett förtydligande eller standard för samverkan 

kunna utformas där man säkerställer att medverkan kan ske på lika villkor under 

demokratiska förhållanden. 

Om stor polarisering mellan intressenter för ett vattenvårdsprojekt är identifierad 

med risk för omfattande målkonflikter föreligger skulle en oberoende moderator 

kunna utses för att samordna ett vattenvårdsprojekts nulägesanalys och 

samverkan. Förslag på en sådan moderator eller projektledare skulle kunna vara 

ett vattenvårdsförbund som enligt vattenmyndigheten (Vattenmyndigheterna, 

u.d.b) anses kunna vara länken mellan myndigheter, aktörer och lokala intressen. 

Då ingen information kunnat hittats för ett vattenvådsprojekt där samtliga 

dimensioner för en hållbar vattenförvaltning ingår föreslås utökade studier ställa 

krav på representation så att ekonomisk, miljömässig, social och politisk 

representation inkluderas bland intressenterna redan vid en intressentkartläggning. 

Då vattenvårdsprojekt individuellt kan samla olika intressen och målbilder skulle 

vidare undersökningar utifrån de strategier och analysverktyg som använts för 

rapporten kunna utföras mot planerade vattenvårdsprojekt för att ta reda på om 

tillvägagångssättet med en strategisk samordning generellt skulle kunna användas 

som standard för olika typer av vattenvårdsprojekt för att nå effektiva resultat.  
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