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Inledning
 Storskalig vattenkraftproduktion har medfört att förutsättningarna för
den akvatiska faunan och floran har förändrats
 Onaturliga vandringshinder för fisk har skapats genom anläggning av
kraftverksdammar
 Strömsträckor har torrlagts för effektivare kraftverksproduktion
 Schabloner har ofta använts för att beskriva konsekvenser för
elproduktion och miljönytta av återskapade fiskvandringsmöjligheter och
minimitappningar i torrfåror
 I Umeälvsprojektet har vi på ett systematiskt sätt identifierat olika typer
av konsekvenser för elproduktion och miljönytta. Effekter på nuvarande
och framtida behov av balans- och reglerkraft har dock inte analyserats
 Eftersom alla analyser inte är färdiga redovisas inte kvantitativa data av
konsekvenser för elproduktion och miljönytta
 Förslag på genomförande eller prioritering av åtgärder har inte utförts i
projektet

Vandringshinder – naturliga och kraftverksrelaterade

Klippen torrfåra 2014

Grunddamm Juktån 2014

Gejmån 2014

Fällforsen 1925

Prioritering av fiskvägar
 Utgångspunkten är att fiskvägar ska anläggas med ”bästa möjliga teknik”
 Bästa möjliga teknik är ofta plats- och artspecifikt
 Generellt bör naturlika fiskvägar prioriteras framför tekniska
 IPS-index exempel på prioriteringsverktyg

Prioritering av fiskvägar
 IPS-index, Priority index for single obstacle, (Pini Prato m.fl. 2011)
 Används för att motivera vid vilket vandringshinder i ett vattendrag som
åtgärder för konnektivitet ska prioriteras
 Indexet kan visa prioritet mellan sträckor i ett och samma vattendrag
 Innebär att en hög förekomst av högt prioriterade arter i kombination
med potential till att tillgängliggöra stora arealer habitat får en hög
prioritering
 Modellen är i första hand utformad för uppströmsvandring
 IPS = (ASd+ASu)* ASu/ (ASd*C)*F
- ASd är arealen (ha) strömmande vatten på den sammanhängande
sträckan nedströms vandringshindret
- ASu är arealen (ha)strömmande vatten på den sammanhängande
sträckan uppströms vandringshindret
- C är kostnaden för åtgärd (kkr). Åtgärdskostnaden innefattar summan av
investeringskostnad och årliga produktionsförluster över 30 år.
- F är fiskfaktor

Prioritering av fiskvägar
Fiskfaktor (F) kan användas för att värdera fisksamhället från ett
åtgärdsperspektiv beräknad enligt:
, där:
- Mob (mobilitet) anger hur vandringsbenägen arten är och hur viktig
vandringen är för artens livscykel
- VC (skyddsvärde) visar skyddsvärdet av en art grundat på data i olika
officiella listor över hotade & skyddade arter
- För att beräkna F krävs kunskap om fiskfaunans sammansättning upp- och
nedströms vandringshindret. Även arters skyddsvärde behöver värderas.

Olika typer av fiskvägar och avledningsanordningar
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Exempel teknisk fiskväg - Pengfors
 Anläggnings- och driftkostnader
- Fiskväg
- Luckor
- Galler
- Grindrensare
- El
- Fångdamm eller spont
- Detaljprojektering
- Geoteknik
- MKB och tillstånd
- Fiskräknare
- Skötsel

Exempel teknisk fiskväg - Pengfors
 Konsekvenser för elproduktion
- Produktions- och intäktsbortfall för vattenflöde till fiskväg
samt lockvattenflöde
- Produktions- och intäktsbortfall under anläggningstid
 Miljönytta
- IPS-index
- Antal och areal av sidovattendrag uppströms och nedströms
kraftverk
- Areal av olika typer av vattenhabitat uppströms och
nedströms kraftverk

Exempel omlöp – Tuggen
 Anläggnings- och driftkostnader
- Biotopåtgärder
- Luckor
- Detaljprojektering och geoteknik
- MKB och tillstånd
- Fiskräknare
- Skötsel

Exempel omlöp - Tuggen
 Konsekvenser för elproduktion
- Produktions- och intäktsbortfall för
minimiflöde till omlöp
- Produktions- och intäktsbortfall
under anläggningstid
 Miljönytta (exempel)
- IPS-index
- Areal strömvattenhabitat i omlöp
- Areal av olika typer vattenhabitat
uppströms och nedströms
- Antal och areal av sidovattendrag
uppströms och nedströms

Minimitappning torrfåror
 Nedströms följande kraftverk finns torrfåror: Gejmån, Klippen, Ajaure,
Gardiken, Juktan, Umluspen och Stornorrfors
 Minimitappning enligt alternativ 1 motsvaras av 3-5 % av det naturliga
veckomedelflödet, enligt alternativ 2 motsvaras minimitappningen av 510 % av det naturliga veckomedelflödet

Exempel torrfåra - Umluspen
 Anläggnings- och driftkostnader
- Anpassning av torrfåra till minimivattenföring
- Biotopåtgärder efter höga flöden
- Miljöanpassad minimitappning
 Konsekvenser för elproduktion
- Produktions- och intäktsbortfall för minimiflöden till torrfåra
 Miljönytta
- Återskapad areal strömvattenhabitat och kontinuitet
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Slutsatser
 Schabloner för anläggning av fiskvägar för både uppströms- och
nedströmsvandring ger ofta ger en underskattning av kostnader
 Kumulativa effekter av fiskvägar har inte analyserats men behöver
göras
 Viktigt att ha ett avrinningsområdesperspektiv på miljöåtgärder
 Kvantifierbar kunskap om miljönytta behövs för att rätt prioriteringar ska
kunna göras
 Stort behov av standardiserade fältinventeringar för att bedöma
miljönytta
 Viktigt att analysera effekter på nuvarande och framtida behov av
balans- och reglerkraft för elsystemet av miljöåtgärder

