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Förord 

Vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor, 
enligt den nationella prövningsplanen som beslutades av regeringen i 
juni 2020. Vid omprövning behövs en metodik för att beskriva påverkan 
på vattendragssträckor som har ett Natura 2000-skydd. 

I projektets huvudrapport Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, rapport 
2021:747, beskrivs en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är 
nödvändiga för att klargöra grunderna för utpekandet och åtgärdsbehovet i 
Natura 2000-områden vid en omprövning. Metodiken klargör de olika steg som 
behöver gås igenom för att få en tydligare bild av hur befintliga 
vattenkraftanläggningar påverkar förutsättningarna för de utpekade naturtyperna 
och arterna. Metodiken har testats och utvecklats i pilotobjekt längs med tre 
Natura 2000-skyddade älvsträckor. I den här underlagsrapporten redovisas 
resultaten för Övre Ljusnan. 

Projektet har genomförts av Stefan Grundström och Andreas Aronsson på Sweco 
och följts av programmets styrgrupp som består av Birgitta Adell (Fortum), Erik 
Sparrevik (Vattenfall), Johan Tielman (Sydkraft Hydropower), Linda Olofsson 
(Holmen), Susann Handler (Jämtkraft), Jakob Bergengren (Tekniska verken i 
Linköping), Angela Odelberg (Statkraft), Sandra Åström (Skellefteå kraft) och 
Olivia Langhamer (Havs- och vattenmyndigheten). 

Rapporten har tagits fram inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram som 
verkar för ny kunskap och en ökad kompetens om åtgärder inför beslut om 
investeringar i vattenkraft. Programmet koordinerats av Energiforsk och 
finansieras av Vattenfall Vattenkraft, Fortum, Sydkraft Hydropower, Statkraft 
Sverige, Skellefteå Kraft, Holmen Energi, Jämtkraft, Tekniska verken i Linköping, 
Mälarenergi, Sollefteåforsens, Karlstads Energi och Jönköping Energi.  

 

Bertil Wahlund 

Mars 2021 

Energiforsk 

 

 

 

 

Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram 
som drivs av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/-författarna som ansvarar för 
innehållet. 
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Sammanfattning 

Uppdraget har utförts av Sweco med medel från Energiforsks 
forskningsprogram Vattenkraftens miljöforskningsprogram. 
Bakgrunden är att vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla 
moderna miljövillkor. Omprövningen kommer att ske enligt den 
nationella prövningsplanen som tagits fram av Havs- och 
Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. 

Syftet med uppdraget har varit att beskriva en metodik för att genomföra de steg 
och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra påverkan på naturmiljön och 
åtgärdsbehovet i Natura 2000-områden vid en omprövning av 
vattenkraftsanläggningar. Det här är en underlagsrapport till huvudrapporten 
Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, rapport 2021:747. 

Tre pilotområden i Gävleborgs län och i Jämtlands län med olika förutsättningar 
har valts ut där metodikens olika delar har testats och utvecklats. Övre Ljusnan ska 
enligt tidplanen i omprövningsplanen omprövas 2030. 

Metodiken som prövats i Övre Ljusnan har utförts i följande steg: 

1. Administrativa läge med beslutsdatum, avgränsningar och bedömning av 
läget i naturmiljön vid besluten.  

2. Genomgång av underlag vid utpekandet av Natura-områdena och dess arter. 
3. Genomgång av viktiga underlag för utredning och bedömning vid 

omprövning, t.ex. uppgifter om flödesregim, målbeskrivningar i 
bevarandeplaner, urval av typiska arter för berörda naturtyper, genomgång av 
offentliga databaser och personliga kontakter. 

4. Bristanalys efter skrivbordsstudien med bedömningar av 
kompletteringsbehov. 

5. Komplettering vid fältbesök i form av stickprov främst för att förbättra 
kunskapsläget om naturtyperna, utpekade arter och typiska arter. 

6. Bedömning av påverkan från vattenkraftsanläggningar vid omprövningen 
jämfört med utgångsläget vid utpekandet (beslutsdatum) samt ett fiktivt 
utgångsläge före vattenkraftsutbyggnaderna. 

7. Identifiering av uppenbara konflikter mellan bevarandemål och vattenkraft. 

Några viktiga slutsatser från pilotobjektet är att grunderna för utpekandet av 
Natura 2000-områden har utförts under stor tidspress och att det finns 
kunskapsluckor vid uppföljningen av status för arter och naturtyper.  

I detta pilotområde finns tydliga konflikter mellan bevarandemålen för Natura 
2000-området och vattenkraftens påverkan. Natura 2000-områdets naturtyper, i 
alla fall de övre delarna, är tydligt påverkade av korttidsreglering och årsreglering. 
Krav på minimitappningar från Halvfari kraftverk torde var ett rimligt krav i 
samband med en omprövning och då inte enbart utifrån Natura 2000-perspektivet.   
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Någon försämring gentemot hur läget var vid Natura 2000-beslutet kan vi dock 
inte hitta. Andra förbättringar finns i fortsatta biotoprestaureringar (föregånget av 
biotopkarteringar) i huvudfåran.     
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND 

Detta är en bilaga till huvudrapporten Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, 
rapport 2021:747, som beskriver metodik för att utreda och bedöma påverkan i 
naturmiljön från vattenkraftsanläggningar inom Natura 2000-områden vid 
kommande omprövningar. Som underlag till metodikbeskrivningarna har vi valt 
ut tre pilotområden där olika aspekter av metodiken har testats, varav Övre 
Ljusnan är ett.     

Ljusnan är en cirka 40 mil lång fjällälv med ett avrinningsområde på 19 820 km2 
vilket gör den till en av de tio största älvarna i Sverige. Inom avrinningsområdet 
finns bland annat delar av Helags och Sylarnas fjällmassiv. De största biflödena i 
den övre delen är Tännån, Mittån och Rånden. 

Övre delen av Ljusnan ska omprövas 20301 i prövningsgrupp 48_4 som omfattar 
Ljusnan från Laforsens dämningsområde och uppströms. Enligt 
omprövningsplanen ska processen inledas med en ”samverkansprocess” där 
verksamhetsutövarna ska delta tillsammans med länsstyrelsen, kommunen, övriga 
myndigheter och intresseorganisationer. Vilka de övriga myndigheterna är 
preciseras ej. Samverkansprocessen ska enligt planen påbörjas i god tid innan 
prövningen ska genomföras och s.k. vattenråd bedöms vara en bra grund för den 
regionala samverkansprocessen. Länsstyrelserna ska ansvara för samverkan och 
under 2020 har personer anställts på respektive län för dessa uppgifter.  

Den del av övre Ljusnan som ligger inom ett Natura 2000-område är från 
Svegdammen till Halvfaridammen vid Hede i Härjedalens kommun, en sträcka på 
ungefär 80 km. Halvfari kraftverk och Svegs kraftverk är s.k. klass 1 anläggningar2 
som har ett relativt reglerbidrag på minst 0,03 procent av den svenska 
vattenkraften. Av de tre pilotobjekt som ingått i projektet är detta det område som 
är tydligast påverkat av både årsreglering och korttidsreglering.   

En omprövning innebär att det inte finns något krav på en specifik 
miljöbedömning eller en undersökning av betydande miljöpåverkan. 

De bedömningar som gjorts för Natura 2000-områdena vid Mellanljusnan är 
exempel på hur metodiken kan användas för att ta fram underlag till 
omprövningarna. Bedömningarna är gjorda utifrån den kunskap om naturmiljön i 
Mellanljusnan som varit möjligt att få fram inom ramen för detta projekt. Vid ett 
skarpt läge när vattenkraftsanläggningarna ska omprövas kommer ytterligare 
kunskap att behöva tas fram i form av skrivbordsstudier, modelleringar och 
fältarbeten.   

  

 
1 HaV, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät 2019, Förslag till nationell omprövning av vattenkraft 
2 Energimyndigheten m fl 2016:11, Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet 
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1.2 NATURA 2000-OMRÅDET 

I vattendraget finns ett Natura 2000-område, SE0720291. Det är ett SCI-område 
(Sites of Community Importance) som beslutades av regeringen 2005 efter förslag 
från länsstyrelsen i Jämtland. Här finns bara två naturtyper men de är 
representerade av stora ytor, 3210 – Större vattendrag med 339 hektar samt 3130 – 
Ävjestrandsjöar med 1588 hektar.  

Den nedersta delen av Natura 2000-området, förutom den del som omfattar 
Svegsjöns övre del, är sedan 2002 skyddat som ett naturreservat, Linsellborren. Det 
omfattar 155 hektar vatten samt omgivande stränder och skog. Det är en älvsträcka 
på cirka 15 km med tre större forsar med en fallhöjd på sammanlagt 30 meter.  

Den enda art som är utpekad för Natura 2000-området är utter.  

Bevarandeplanen (BEP) för Natura 2000-området reviderades för några år sedan 
och fastställdes 2018 av Länsstyrelsen Jämtland. Enligt BEP är dessa områden av 
stor betydelse för bevarandet av dessa naturtyper på global nivå. 
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2 Förutsättningar 

2.1 VATTENKRAFT  

Femton vattenkraftverk blockerar vägen från havet för vandrande fiskarter 
nedströms Svegsjön. Kraftverket Halvfari med en effekt av 24 MW togs i drift 1978 
och utnyttjar en fallhöjd på 23 meter. Det utgör den övre gränsen av Natura 2000-
området. Halvfaridammen regleras ej, i princip släpps allt vatten som kommer 
uppifrån igenom kraftverket samt spills via utskov vid höga flöden.  

Svegs kraftstation vid utloppet av den konstgjorda Svegsjön, vars inlopp utgör den 
nedre gränsen för Natura 2000-området, togs i drift 1975. Dammen har en fallhöjd 
på 9–19 meter beroende på sjöns olika nivåer och en effekt på 37 MW. 
Dämningsgränsen i sjön är +369,00 m, med rätt att tillfälligt överdämma med 30 
cm, och sänkningsgränsen +358,00 m, således en regleringsamplitud av 11 meter. 
Uppströms finns två större årsmagasin, Lossen och Grundsjön med 
regleringsamplituder på över 27 meter respektive 24 meter med Långå kraftverk 
under jord strax nedströms regleringsmagasinen.    

2.2 FLÖDEN 

Enligt SMHI:s vattenwebb är MQ beräknat till 71 m3/s vid utloppet av Svegsjön, 
MLQ 27 m3/s och MHQ 197 m3/s. Det beräknade MQ vid Halvfari kraftverk är 42 
m3/s. Det finns flödesstatistik från både Halvfari kraftverk och från Svegs 
kraftverk. Flödet från Halvfari är mycket högre vintertid och lägre under vårfloden 
än normalt, en s.k. omvänd flödesregim. Det finns ingen fastställd minimitappning 
från Halvfari3 och vattendomen medger nolltappning under maximalt tre dygn 
vilket utnyttjas frekvent enligt flödesstatistiken. Det är tidvis stora skillnader i 
flödena från kraftverket även när det inte är nolltappning. Vid flera tillfällen 
minskas flödena drastiskt från en timme till en annan för att därefter öka igen till 
en mycket högre nivå. Denna korttidsreglering orsakar enligt företrädare för 
fiskevårdsområdet i Hede skador på fiskbestånd och annan vattenbiologi i Ljusnan 
uppströms Vikarsjön och i Vikarsjön. Längre nedströms blir skadorna mindre på 
grund av en naturlig utjämning av flödena.     

I den översta delen av Natura 2000-området tillkommer två mindre oreglerade 
biflöden från större lågfjällsområden, Lunen och Kvarnån med flöden på vardera 
2,5 m3/s och 1,5 m3/s i MQ. Ett större oreglerat biflöde tillkommer i övre delen av 
Linsellborren, Rånden, med ett MQ på 10,9 m3/s.   

 
3 Vattendom för Halvfari kraftverk, Stockholms tingsrätt, VA 9/1975 
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Figur 1. Halvfari kraftverk med utskoven till vänster. ©Sweco 

2.3 KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

De flöden som är uppmätta i Halvfari och vid Svegsjöns utlopp samt i uppströms 
liggande anläggningar kommer att förändras främst med avseende på 
säsongsfördelning.  

I en analys som är gjord i Gävleborgs län 20104, strax nedströms det aktuella 
Natura 2000-området, pekar medelvärdena av klimatscenarierna på en tidigare 
vårflod med lägre flödestopp i slutet av seklet. Sammantaget innebär detta en 
längre varaktighet av medelhöga flöden medan mycket höga flöden, som idag 
återkommer framför allt under vårfloden, blir mer ovanliga.  

I en analys som är gjord för Jämtlands län 20135 förväntas nederbörden vara 
uppemot 20 % högre perioden 2021–2050 jämfört med referensperioden 1961-1990 
och en större andel i form av regn. De mätningar som gjorts för innevarande 30-
årsperiod tyder också på en tydligt större nederbördsmängd jämfört med 
referensperioden 1961–1990. Det innebär också högre flöden och en förhöjd 
medeltemperatur innebär också en senare isläggning i vattendragen och i sjöarna. 
Nederbörden förväntas också komma i högre grad i form av skyfall.       
  

 
4 Länsstyrelsen Gävleborg 2010, Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor  
5 Länsstyrelsen Jämtlands län 2013, Klimatanalys för Jämtlands län, SMHI rapport 2013:69  
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2.4 VATTENFÖREKOMSTER 

Inom Natura 2000-området finns sammanlagt 6 vattenförekomster enligt 
vattenmyndigheternas databas VISS, se tabell 1. Två av vattenförekomsterna, 
älvsträckan från Halvfari till Vikarsjön (ca 17 km) samt Svegsjöns (se figur 2), är 
trots Natura 2000-statusen klassificerade som kraftigt modifierade vatten (KMV) 
och då anges ekologisk potential istället. 

Tabell 1. Vattenförekomster och bedömning av ekologisk status 2017 från Halvfari och nedströms 

Beteckning Sträcka Ekologisk status Miljöaspekter som 
sänker statusen 

Miljökvalitets-
norm 

SE692098-
425277 

Ljusnan mellan 
Viksjön och 
Halvfaridammen  

Otillfredsställande 
ekologisk potential 
(KMV) 

Konnektivitet och 
hydrologisk regim 
(korttidsreglering) 

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential 2027 

SE692336-
138974 

Vågarna strax 
uppströms 
Vikarsjön  

Måttlig ekologisk 
status 

Hydrologisk regim, 
morfologiskt tillstånd 

God ekologisk 
status 2021 

SE691977-
139412 

Vikarsjön  Otillfredsställande 
ekologisk status 

Konnektivitet och 
hydrologisk regim 

God ekologisk 
status 2021 

SE691872-
139476 

Ljusnan mellan 
Vikarsjön och 
Stavsjön  

Otillfredsställande 
ekologisk status 

Konnektivitet och 
hydrologisk regim 

God ekologisk 
status 2021 

SE690448-
439176 

Orten (Stavsjön-
Ransjön)  

Otillfredställande 
ekologisk status 

Konnektivitet och 
hydrologisk regim 

God ekologisk 
status 2021 

SE689266-
140086 

Ljusnan vid 
Linsellborren 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

Konnektivitet och 
hydrologisk regim 

God ekologisk 
status 2021 

SE688032-
142039 

Svegsjön Otillfredsställande 
ekologisk potential 
(KMV) 

Ligger i 
regleringsdammen 

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential 2027 

 

Ingen av vattenförekomsterna uppnår god ekologisk status p.g.a. vattenreglering 
och flottledsrensning. Enligt bedömningar som gjorts av länsstyrelsen i Jämtland 
medför detta att det inte kan råda gynnsam bevarandestatus för naturtyperna 
inom Natura 2000-området. Det eventuella sambandet mellan vattendirektivet och 
Natura 2000-reglerna återkommer vi till senare i denna rapport.  
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Figur 2. Regleringsmagasinet Svegsjöns övre del ingår i Natura 2000-området.  

2.5 RESTAURERINGSÅTGÄRDER  

Enligt bilagor i bevarandeplanen för Natura 2000-området har restaurering efter 
flottledsrensning genomförts inom fem vattendragssträckor mellan sjöarna i övre 
delen av Natura 2000-området och fyra sträckor inom reservatet Linsellborren. En 
representant för Härjedalens kommun6 beskriver att det planeras ytterligare 
åtgärder inom Natura 2000-området inom ramen för EU-projektet Rivers of LIFE. 
Projektet ska förutom restaurering efter flottledsrensning även omfatta 
borttagande av vandringshinder och återintroduktion av arter. Vilka arter det 
gäller är dock oklart. Det är fyra fiskevårdsområden inom Natura 2000-området 
som i varierande grad är involverade i restaurerings- och uppföljningsinsatserna.         

 
6 Muntlig information från Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun 2020-09-11 
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3 Grunder för utpekandet 

I den svenska utgåvan av de europeiska gemenskapernas officiella tidning där 
habitatdirektivet presenterades7 beskrivs kriterierna för urvalet av Natura 2000 och 
arter i bilaga 3. För naturtyperna är kriterierna: 

a) Livsmiljötypens representativitet på området, 

b) Andel av området som är täckt av livsmiljötypen i förhållande till den totala yta 
inom det nationella territoriet som är täckt av livsmiljötypen, 

c) Grad av bevarande och möjlighet till återställande av den berörda 
livsmiljötypens struktur och funktioner,  

d) Global bedömning av områdets betydelse för bevarandet av den berörda 
livsmiljötypen.  

För arterna är kriterierna: 

a) Storlek och täthet hos den population av arten som finns på området i 
förhållande till de populationer som finns inom det nationella territoriet,  

b) Grad av bevarande och möjlighet till återställande av de habitat som är viktiga 
för den berörda arten,  

c) Grad av isolering hos den population som finns på området i förhållande till 
artens naturliga utbredningsområde,  

d) Global bedömning av områdets betydelse för bevarandet av den berörda arten. 

Övre Ljusnan pekades främst ut med stöd av att älvsträckan var skyddad mot 
vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalken kap 4 samt att det var ett riksintresse för 
vetenskaplig naturvård, allt enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket8. De översta 
sex kilometrarna av Natura 2000-älvsträckan (Hede samhälle-Halvfari kraftverk) 
samt den nedersta delen (Svegsjön) ingår dock inte i kapitel 4-skyddet. 

En sträcka, Linselborren, ingick i ett naturreservat (se figur 3) vilket troligen också 
bidrog till utpekandet. I reservatet ingår även en del skog och strandområden som 
inte ingår i Natura 2000-skyddet.  

Vi saknar uppgifter om det gjordes något samråd med berörda intressenter innan 
förslaget om Natura 2000-skyddet skickades till regeringen. Enligt de riktlinjer som 
Naturvårdsverket utfärdade 2000 var ett samråd inte nödvändigt för områden som 
redan hade ett skydd mot vattenkraftsutbyggnad enligt 4 kapitlet.     

 

 
7 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
8 Naturvårdsverket 2000, Riktlinjer för genomförande av regeringsuppdrag om Natura 2000, 127-4307-
00 Nv   
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Figur 3. Ljusnan vid ett av strömpartierna i Linsellborren där det finns kulturhistoriskt värdefulla lämningar 
efter flottningen.  

3.1 BEDÖMNING AV NATURTYPER  

Naturtyperna större vattendrag - 3210 och ävjestrandsjöar - 3130 är de naturtyper 
som är anmälda och registrerade för det aktuella området. Vid utloppet i 
Vikarsjön, vid Hedeviken, finns en del av älven som kallas Vågarna. På grund av 
historiska fördämningar och avsaknaden av naturliga flöden har denna del av 
Ljusnan blivit avsnörd. Naturtypen är klassificerad som övertypen sjö - 3100. Inga 
biflöden eller terrestra strandmiljöer ingår i Natura 2000-området.   

Naturtyp 3210 beskrivs av EU9 som näringsfattiga vattendrag med höga 
nivåskillnader (upp till 6 meter), särskilt med höga flöden under våren. De 
avgränsas mot landstranden av medelhögvattenlinjen. Enligt definitionen ska 
vattenflödet komma från fjällområden och stora områden myr- och skogsmark 
som snötäcks på vintern. Den svenska översättningen10 skiljer sig från EU-
definitionen genom att säga att vattendraget och variationer ska vara naturliga, att 
vattendynamiken är skiftande (istället för kan vara skiftande), att ”avrinningen 
härstammar från stora områden” bestäms som vattendrag av strömordning >3 
och/eller årsmedelvattenföring >20 m3/s och normalt >1 m djup, samt att 
vattendraget ej har dålig eller otillfredsställande status enligt vattendirektivet. Den 
svenska tolkningen inkluderar även älvsjöar, intilliggande småvatten och 
anslutande strukturer.  

 
9 European commission 2007, Interpretation manual of European union habitats 
10 Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Större vattendrag 3210 



 NATURA 2000 VID OMPRÖVNING AV VATTENKRAFT I PILOTPROJEKT ÖVRE LJUSNAN 
 

15 

 

 

 

Storleken och det geografiska läget på vattendraget motiverar att de utpekade 
älvsträckorna passar in i definitionen men det stämmer inte med flödesdynamiken 
på grund av de stora regleringsmagasinen uppströms.  

Naturtyp 3130 beskrivs enligt den svenska vägledningen11 som näringsfattiga eller 
svagt näringsrika sjöar med förekomst av flacka, ibland betespräglade, stränder 
och grunda bottnar. Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består av perenn 
kortskottsvegetation och på blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen 
annuell pionjär-vegetation. Representativa sjöar av naturtypen ska ha naturliga 
vattenståndsvariationer, regelbunden ishyvling och/eller strandbete. Reglerade 
sjöar där förutsättningarna för naturtypens karaktäristiska arter upprätthålls kan 
ingå i naturtypen medan sjöar med korttidsreglering eller en regleringsamplitud 
med kraftig negativ påverkan på förutsättningarna för den karaktäristiska 
vegetationen ingår däremot inte.  

Vattenkvaliteten motiverar att de utpekade sjöarna längs med denna del av 
Ljusnan ryms inom definitionen men den stämmer inte med avseende på 
flödesdynamiken för någon av sjöarna då det inte tillkommer några oreglerade 
biflöden av någon storlek nedströms.  

Ingen av naturtyperna har bedömts ha god ekologisk status på grund av påverkad 
vattenregim och brist på konnektivitet.  

3.2 UTPEKAD ART OCH TYPISKA ARTER FÖR NATURTYPERNA 

Utter Lutra lutra är enligt Art- och habitatsdirektivets bilaga 2 (annex II) utpekad 
för Natura 2000-området och det finns ett tiotal observationer (delvis i form av 
spår och spillning) inrapporterade i Artportalen de senaste två decennierna. Det 
har skett en allmän populationsökning av arten i Sverige de senaste decennierna. I 
rödlistebedömningen 2020 för utter beskrivs att statusen i Sverige ligger inom 
gränsen för livskraftig – LC, men då IUCN:s regler föreskriver en periods 
fördröjning för att säkerställa att tillståndet förblir stabilt när en art når kategorin 
livskraftig, kvarstår 2015 års bedömning.  

Typiska arter för respektive naturtyp ska enligt vägledningen från ArtDatabanken 
uppfylla tre kriterier12:  

De ska indikera gynnsam bevarandestatus, dvs vara positiva indikatorer på när 
naturtypen mår bra, 

Arterna ska gå att följa upp ickedestruktivt samt att det ska finnas 
uppföljningsmetodik, 

Arterna ska vara lätta att identifiera. 

Dessutom finns det karakteristiska arter som ska vara ett stöd i att definiera 
naturtypen men denna kategori har inte använts i denna utredning.    

 
11 Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Ävjestrandsjöar 3130 
12 Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Ävjestrandsjöar 3130 
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För att bedöma förekomst av de typiska arterna tillhandahåller EU ett rutnät á 10 
km i ETRS-projektion (ett europeiskt koordinatsystem). Förekomst av naturtyper 
och arter ska redovisas per ruta om 10 km2. Analysportalen som är den källa 
svenska myndigheter hänvisar till för underlag till Natura2000-rapportering, 
tillhandahåller ett rutnät á 10 km i SWEREF99-projektion. Utbredning ska bedömas 
i rutnät á 50 km där förekomst i en ruta bestämmer utbredning och luckor mellan 
rutor ska fyllas ut. EU tillhandahåller rutnät i ETRS-projektion, men 
utbredningsdata saknas i Analysportalen. Den svenska rapporteringen till EU 
enligt Artikel 17 sker numeriskt utan kartunderlag bifogat.  
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4 Tidigare uppföljning 

Enligt bevarandeplanerna är det länsstyrelsen som ansvarar för att uppföljning av 
bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade 
områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, så kallade 
målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs 
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i 
BEP och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - 
naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd. 

Vi saknar uppgifter om att Naturvårdsverkets manual för uppföljning av 
vattendrag i skyddade områden  har följts vid upprättandet av bevarandeplanerna 
i pilotprojekten, och inte heller vid de nationella inventeringarna med rapportering 
enligt artikel 17. Manualen säger t.ex. att naturtyp 3210 ska beskrivas för 
fragmentering och barriäreffekt i procent, vilket inte syns för något av 
pilotprojekten; för att naturtyp 3210 ska anses som gynnsam status får 
vandringshinder endast finnas i biflöden medan nationella inventeringar för både 
2007 och 2013 säger att hela landet har gynnsam status trots omfattande utbyggnad 
av huvudfåror. 

4.1 BIDOS OCH NNK 

Projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden" (BIDOS) 
genomfördes 2004–2009 och innebar kartering av de naturtyper som ingår i Art- 
och Habitatdirektivets bilaga 1 samt inventeringar av strukturer, funktioner och 
typiska arter. Utbredningen av naturtyper samlades in genom flygbildstolkning i 
IR-bilder kombinerat med GIS-analyser och fältbesök. Metoder för 
fältinventeringar varierade beroende på naturtyp.  

Naturanaturtypskarteringar (NNK) kallas den kartering av naturtyper enligt Art- 
och habitatdirektivet som görs inom Natura 2000-områdena. Dessa ska ej blandas 
ihop naturtypskarteringar som görs även utanför skyddade områden.  

4.2 UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR LJUSNAN (HEDE-SVEGSSJÖN) SE0720291 

Enligt bevarandeplanen (BEP) bör området kontinuerligt följas upp för att 
upprätthålla en långsiktigt gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och 
naturtyper samt för att kunna utvärdera områdets bevarandeåtgärder och behov 
av ytterligare åtgärder. En specifik uppföljningsplan finns för denna älvsträcka13 
och det som planeras är: 

• Besök vartannat år med översiktlig notering av morfologi och hydrologi samt 
påverkanskällor, 

• Biotopkartering i 12-års-intervall med start 2021, 
• Elfiske och bottenfauna i 6-års-intervall med start 2021, 
• Dykinventering i 6-års-intervall med start 2021. 
• Redan utförd biologisk uppföljning 

 
13 Länsstyrelsen Jämtland 2019, Uppföljningsplan för Natura 2000-område Ljusnan SE0720291 
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• I uppföljningsplanen beskrivs även den uppföljning som redan gjorts av 
biologin och som inte har med Natura 2000-skyddet att göra.  

• Bottenfauna årligen sedan 2006 och nästan årligen sedan 1994, 
• Elfisken sporadiskt sedan 1992, 
• Vattenkemi flera gånger per år sedan 1987 och sporadiskt sedan 1969, 
• Inventering av vägtrummor utfördes 2005, 
• Dykinventering av strömmar 1997. 
• Elfiskeundersökningar har utförts på några lokaler vid biflödesutloppen till 

Ljusnans huvudfåra vid Hede, i bäckutlopp i Vikarsjön och vid Linsellborren. 
Några sjöprovfisken är dock inte utförda enligt provfiskedatabasen NORS. De 
typiska arterna elritsa, bergsimpa, stensimpa, öring och harr förekommer spritt 
i vattensystemet.   

• Bottenfaunainventeringar har utförts vid Linsell vid flera tillfällen och på 
denna lokal förekommer flertalet av de för naturtypen större vattendrags 
typiska arter i livskraftiga bestånd. Denna uppföljning görs av Ljusnan-
Voxnans vattenvårdsförbund.    

• Enligt BEP är det inte heller uteslutet att det kan finnas mindre bestånd av 
flodpärlmussla i Linsellborren-sträckan.  

 

 
Figur 4. Harr är en ”typisk” art för naturtyperna som förekommer inom Natura 2000-området. 
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5 Underlag för bedömning av gynnsam 
bevarandestatus i förhållande till 
vattenkraften  

5.1 BEVARANDEPLANEN (BEP) 

5.1.1 Bevarandemål och hotbild 

Bevarandemålen i BEP är enligt vägledande dokument viktiga vid 
tillståndsprövningar enligt 7 kap 28 a § miljöbalken och sannolikt också vid 
omprövningar av vattenverksamhet. I EU-kommissionens vägledning om att 
formulera bevarandemål framgår att bevarandemålen bör formuleras utifrån 
definitionen av en gynnsam bevarandestatus. En viktig del är en beskrivning av 
den hotbild som finns, dvs vilka verksamheter/åtgärder som skulle kunna hindra 
att området bidrar till att uppnå en gynnsam bevarandestatus för en art eller 
naturtyp. Vilka behov det finns att sköta eller restaurera delar av området kan 
också vara värdefull information.  

I EU-kommissionens vägledning om att formulera bevarandemål framgår att 
bevarandemålen bör formuleras utifrån definitionen av en gynnsam 
bevarandestatus. Om det framgår hur stor areal som behövs av en naturtyp t.ex. 
om den behöver öka i storlek för att säkra spridningsvägar för typiska arter så är 
det en viktig information vid en tillståndsprövning precis som information om en 
arts population behöver öka eller att förekomster utanför området behöver säkras. 
Likaså är mål om behovet att vissa ekologiska kvalitéer i området såsom t ex en 
viss mängd död ved eller en viss vattenkvalitet av stort värde. 

BEP för älvsträckan Hede-Svegsjön är fastställd 2018 och bevarandemål anges för 
naturtyper och den utpekade arten. I planen beskrivs att det inte gjorts någon 
fullständig inventering av arter i området och att det därför kan finnas ytterligare 
arter i området som borde tas upp som skyddsvärda.   

De övergripande bevarandemålen i BEP är: 

• Arealen av naturtyperna ska vara densamma som vid utpekandet men 
naturliga ökningar och minskningar är tillåtna, 

• Livskraftiga bestånd av de typiska arterna öring och harr skall finnas då de 
indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar 
relativt tidigt på någon av de aktuella hotfaktorerna, 

• Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur. 
• De typiska arterna för naturtypen ska upprätthållas och vara vanligt 

förekommande i strandzonerna. 
• All exploatering som riskerar att påverka områdets bevarandestatus ska 

prövas särskilt. 

I denna BEP görs en tydlig koppling mellan bevarandemålen och 
vattenförvaltningsförordningens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer i ytvatten och minst God ekologisk status ska uppnås.  
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Bevarandemålen i BEP strävar mot de ekologiska behoven hos naturtyperna och 
arterna enligt resonemang i kapitel 4.1.1 i huvudrapporten, d.v.s. ett naturtillstånd 
som fanns före anläggandet av vattenkraften och före flottningsepoken.     

För de ingående naturtyperna beskrivs bevarandemål som är generella för 
regleringspåverkade ytvatten, till exexempel naturliknande hydrologisk regim, 
god konnektivitet, ekologisk funktionella kantzoner samt att främmande 
arter/fiskstammar inte ska ha en negativ påverkan. Även här görs en koppling till 
vattenförvaltningsförordningens föreskrifter. Specifikt beskrivs även 
miljöanpassningar av samtliga vattenkraftsanläggningar även om det egentligen är 
en åtgärd och inte ett mål.    

För utter anges att de fysiska och ekologiska förutsättningarna minst ska uppfylla 
kraven för God hydromorfologisk status och God kemisk ytvattenstatus (förutom 
de generellt undantagna ämnena) enligt vattenförvaltningsförordningen.   

De hotbilder som har koppling till regleringen beskrivs som periodvis torrläggning 
av strömsträckor samt omfattande isdämmen, främst i Linsellborren, i samband 
med flödesförändringar vintertid. I en HaV-rapport14 beskrivs problemen med 
isdämmen och s.k. kravis med hög och varierande vattenföring vintertid. Det 
medför att vattendraget förblir öppet vid höga flöden i de forsande eller starkt 
strömmande partierna men snabbt fryser om flödet sänks. När flödet sedan ökar 
igen bryts isen upp och isdämmen bildas.  Om temperaturen går ner mot 0 grader 
och vattenhastigheten når över 0,6 m/s bildas kravis, små iskristaller som flyter 
med strömmen. De fäster vid bottnen och kan bygga upp tjocka mattor och 
isdämmen, samt leda till lokal översvämning. Kravisbildning beskrivs i denna 
rapport som en naturlig företeelse i samband med hög utstrålning under 
förvintern, men omfattning och varaktighet är större i reglerade vatten 

Enligt omprövningsplanen15 ska respektive länsstyrelse ansvara för att se över 
bevarandeplanerna och särskilt identifiera om det skett en ”försämring” i 
naturmiljön sedan listningen.   

5.1.2 Bevarandeåtgärder 

Det beskrivs ett tiotal olika åtgärdstyper i denna BEP riktat mot samhällsplanering, 
skogsbruk, fiskevårdande åtgärder etc. men bara en åtgärdstyp som har koppling 
till vattenkraftsanläggningarnas miljöpåverkan. Det är utredningar samt åtgärder 
för att skapa en så naturliknande hydrologisk regim som möjligt.   

Förutom bevarandeplanen och uppföljningsplanen för detta Natura 2000-område 
finns det även en åtgärdsplan16 för hela Ljusnans avrinningsområde framtagen av 
vattenmyndigheterna. I den planen finns åtgärdsförslaget ”Omlöp och 
minimitappning med medellågvattenföring och ekologiska flöden vid samtliga 
dammar/kraftverk i området.”   

 
14 HaV 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem – en litteratursammanställning 
15 HaV, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät 2019, Förslag till nationell omprövning av vattenkraft 
16 Vattenmyndigheterna (odaterad), Åtgärdsplan för Ljusnans avrinningsområde 
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Vad som avses med ekologiska flöden är inte definierat men numera finns 
bedömningsgrunder17 för specifik flödeseffekt i vattendrag med t.ex. klasserna 
God och Hög som kan vara vägledande.   

5.2 VÄGLEDNINGAR FÖR NATURTYPER 

För varje naturtyp finns en vägledning som har tagits fram av Naturvårdsverket18. 
Vägledningarna beslutades 2011 och 2012 efter en remissomgång där Havs- och 
Vattenmyndigheten och länsstyrelser ingick.  

Även i vägledningarna finns bevarandemål och beskrivning av hot som ofta är 
samma typ av formuleringar som finns varje enskild BEP. För varje naturtyp anges 
i vägledningen typiska arter vars förekomst och livskraft ska vara vägledande för 
att bedöms gynnsam status för naturtypen. Dessutom anges karakteristiska arter 
som ska vara vägledande vid definitionen av naturtypen, d.v.s. om respektive 
Natura 2000-område uppfyller kraven på att innehålla den utpekade naturtypen. 
Många av de typiska arterna och de karakteristiska arterna återfinns dock inte 
inom hela naturtypens utbredningsområde.    

5.3 FÖREKOMST AV OCH STATUS FÖR TYPISKA ARTER FÖR RESPEKTIVE 
NATURTYPER 

Statusen för de typiska arter som ska användas som stöd för att bedöma gynnsam 
status i naturtyperna bör väljas så att man vet att de förekommer i det aktuella 
geografiska området. Det finns kunskapsluckor i urvalet av de typiska arterna för 
respektive naturtyp som kan innebära att det i vissa fall är svårt att vetenskapligt 
belägga deras indikatorvärde. En del av de typiska arterna är så ovanliga i det 
berörda geografiska området medan andra är så allmänt spridda i landskapet så 
att de därför saknar det indikatorvärde som typiska arter borde ha. Det saknas 
vetenskapliga referenser i vägledningsdokumenten och det är svårt att bedöma på 
vilka grunder de typiska arterna har valts ut. I tabell 2 ges exempel på 
bedömningar av de typiska arternas indikatorvärde för naturtypen ävjestrandsjöar. 
Några regionalt anpassade listor över typiska arter har inte tagits fram av 
respektive länsstyrelse.   

I en rapport från HaV19 finns en förteckning över 34 arter som bedöms påverkas 
negativt av reglering och/eller vandringshinder och är förtecknade i 
habitatdirektivet. Av dessa är det endast storlom, stensimpa, harr och den 
utpekade arten utter som har kända förekomster i övre Ljusnan. Dessutom nämns 
åtta arter som är särskilt beroende av god hydrologisk regim och god 
konnektivitet. Av dessa åtta är det ingen som har kända förekomster i detta Natura 
2000-område. Det finns inga vetenskapliga referenser till dessa förteckningar som 
på ett mer detaljerat sätt beskriver respektive arts känslighet för påverkan från 

 
17 Havs- och vattenmyndigheten 2019, Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster 
18 Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper 
19 Havs- och vattenmyndigheten 2017:15, Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för 
hydromorfologisk påverkan i vattendrag  
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vattenkraftsanläggningar. Det finns en hänvisning till respektive 
vägledningsdokument från Naturvårdsverket men även dessa saknar referenser.       

Sammanfattningsvis bör ett urval av de användbara typiska arterna för det 
aktuella Natura 2000-området göras inför en omprövning vilket blir en del av 
metodiken. Ett exempel finns i tabell 2 där ett försök till bedömning gjorts för 
naturtypen Ävjestrandsjöar utifrån den kunskap som varit möjlig att få fram inom 
ramen för detta projekt. De typiska arterna bör användas med stor försiktighet som 
indikatorer för vattenregleringspåverkan. De ska inte användas en och en utan 
först när flera bra typiska arter finns i ett område kan en bedömning göras.    

 

    
Figur 5 och 6. Notblomster och vekt braxengräs är typiska arter för ävjestrandsjöar som kan fungera som 
indikatorarter. 
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Tabell 2. Användbarheten för de typiska arterna för naturtypen Ävjestrandsjöar i denna region.  

Art Typ av art Bedömt indikatorvärde enligt 
kriterierna som beskrivs i kapitel 6 

Korsslamkrypa Bottenlevande vattenväxt För ovanlig, svår att identifiera  

Nordslamkrypa Bottenlevande vattenväxt För ovanlig, svår att identifiera 

Tretalig slamkrypa Bottenlevande vattenväxt För ovanlig, svår att identifiera 

Nålsäv Strandväxt För vanlig, trivs i reglerade sjöar 

Dysäv  Finns ej 

Vekt braxengräs Bottenlevande vattenväxt OK* 

Styvt braxengräs Bottenlevande vattenväxt OK* 

Strandpryl Bottenlevande vattenväxt OK* 

Notblomster Bottenlevande vattenväxt OK* 

Klotgräs Bottenlevande vattenväxt För ovanlig 

Strandranunkel Strandväxt För vanlig, trivs i reglerade sjöar 

Ävjebrodd Strandväxt För ovanlig 

Ävjepilört  Finns ej 

Sylört Bottenlevande vattenväxt OK* 

Siklöja  Finns ej 

Öring  OK 

Harr  OK 

Storröding  Ej accepterat som ett eget taxon 

Hornsimpa  Finns ej 

Flodkräfta  För ovanlig, inplanterade bestånd 

Drillsnäppa 

 

 

 

 

 
 

 För allmän 

Storlom Fiskätande OK** 

Svärta Fiskätande OK** 

Fiskgjuse Fiskätande OK** 

Fisktärna Fiskätande OK** 

Silvertärna Fiskätande OK** 

* finns en finsk forskningsstudie som ger stöd för ett indikatorvärde kopplat till regleringspåverkan20.  
** indikatorvärdet kan ifrågasättas så det i regionen finns flera exempel på häckningar även i reglerade 
sjöar 

 
20 Mjelde et al 2013, A water level drawdawn index for aquatic macrophytes in Nordic lakes, 
Hydrobiologa  
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Figur 7. Drillsnäppa är en typisk art för naturtypen ävjestrandsjöar men bedöms som alltför allmän i olika typer 
av strandmiljöer för att ha något indikatorvärde. Det finns hundratals rapporter i Artportalen från de senaste 
20 åren i Härjedalen och flera av obsarna är från reglerade vattenområden.  

5.4 SKYDDAD NATUR 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta 
med hjälp av kartverktyget Skyddad natur21. I kartverktyget söks aktuellt område 
upp och man klickar på namnet för mer information. Karta över naturtyper hittas 
efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under 
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper 
(ytor, linje, punkter). Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som 
shape-filer. Där framgår också hur karteringen är gjord och följande kategorier 
finns då angivna:  

• Ej granskad 
• Granskad vid skrivbordet 
• Besökt i fält 
• Inventerad i fält 
• Ej bedömd status 

För detta Natura 2000-område är det endast naturtypen ävjestrandsjöar som är 
granskad och denna granskning är gjord enbart från skrivbordet. Naturtypen 
större vattendrag är inte granskad.  

Miljödataportalen tillhandahåller också en utbredning av respektive naturtyp. Här 
går det att leda ned kartdata i en mer detaljerad form22.  

 
21 Naturvårdsverket, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  
22 Naturvårdsverket, http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ Naturtyper och biotoper    
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5.5 ARTIKEL 12 OCH ARTIKEL 17-RAPPORTERINGEN 

Rapporteringen till kommissionen sker vart sjätte år och återfinns på EU-
kommissionens hemsida23. Enligt ett vägledande samtal med Naturvårdsverkets 
Natura 2000-expert görs dessa rapporteringar på en översiktlig biogeografisk nivå 
och ger ingen vägledning för prövningar. Rapporteringen görs av Artdatabanken 
på uppdrag av Naturvårdsverket.  

5.6 ARTINVENTERINGSOMRÅDEN 

Artinventeringsområden från Basinventeringen dokumenterar inom vilket område 
en viss art har eftersökts. Syftet är att ha en dokumentation av områden där 
inventeringar har skett, oavsett om arten i fråga har påträffats eller ej. Dessa 
artinventeringsområden finns i VIC Natur medan koordinater för själva artfyndet 
dokumenteras i Artportalen. Attribut och krav på noggrannhet framgår av 
manualerna för artinventeringar. Databasen VIC natur är ett gemensamt 
handläggningsstöd för länsstyrelserna, Lantmäteriet och Naturvårdsverket och är 
ej offentlig.  

5.7 ÖVRIGA DATABASER OCH KÄLLOR 

• Artfakta för de utpekade arterna och typiska arterna ger bra vägledande 
information om de olika arternas krav och utbredning,  

• I Artskyddsförordningens bilagor finns uppgifter om nationell 
fridlysningsstatus för annex-arterna,  

• Analysportalen med uppgifter för utpekade arter, typiska arter och 
hotklassade arter i rödlistan, även skyddsklassade arter, 

• VISS-databasen med referenshänvisningar, 
• Biotopkarteringsdatabasen, 
• Länsstyrelsen webb-gis med planeringsunderlag, 
• Litteratur som inte finns i digital form, t ex landskapsfloror, äldre 

naturbeskrivningar av specifika älv-sträckor, 
• Historiska kartor, främst ekonomiska kartan, för respektive N2000-områden. 

Alla inventeringar som gjorts i länsstyrelsens regi eller beställda av länsstyrelsen är 
inte offentligt tillgängliga. Det lönar sig att ta en personlig kontakt med de som 
arbetar med skydd av natur, de som arbetar med ÅGP och de som arbetar med 
fiskefrågor på länsstyrelsen. Man ska inte ta för givet att en representant för 
länsstyrelsen har hela bilden klar för sig vilka underlag som finns.  

5.8 KOMPLETTERING VID FÄLTBESÖK 

Vid fältbesöket 13 augusti 2020 var vattenståndet högt på grund av att det 
fortfarande fanns snötäckta delar i högfjällsområdena och att det varit en relativt 
regnig juli månad. 

 
23 EU-kommissionen, https://natura2000.eea.europa.eu/ Network Viewerdnatur.naturvardsverket.se/  
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Några stickprov för båda naturtyperna innebar fynd av några typiska arter, vekt 
braxengräs och sylört i sjön Orten.  

 

 
Figur 8. Riktat sök efter typiska arter bland vattenväxterna i sjön Orten  

 

Vid en komplettering i ett skarpt omprövningsläge bör de manualer som tagits 
fram av Naturvårdsverket användas för de biologiska inventeringarna. Dessa 
innefattar även vedertagna metodbeskrivningar för fisk- och 
bottenfaunaundersökningar som använts i många decennier. Vägledande är till 
exempel manual för uppföljning av vattendrag24, manual för uppföljning av sjöar25. 
samt manual för uppföljning av skyddsvärda fåglar26.  

I tabell 5 sammanfattas de rekommenderade metoderna.  

Förutom de undersökningar som är specifikt inriktade på olika artgrupper 
rekommenderas även att det görs s.k. biotopkarteringar27 där man fångar upp 
kunskap om de strukturer och funktioner som enligt vägledande dokument är 
viktiga i respektive naturtyp. Dessutom har man stor nytta av biotopkarteringar 
vid planeringar av restaureringsåtgärder som generellt är de viktigaste åtgärderna 
för att förbättra förutsättningarna för att uppnå gynnsam bevarandestatus.  

 
24 Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning av vattendrag i skyddade områden    
25 Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning i skyddade områden – skyddsvärda fåglar    
26 Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning av sjöar i skyddade områden    
27 Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017:09, Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till 
vattendrag    
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Klassningar av hydromorfologisk status i vattenområden görs av SMHI i 
samverkan med Vattenmyndigheterna där även markanvändningen i närmiljön 
(svämplanet) bedöms. Dessa finns tillgängliga i databasen VISS28.    

Tabell 5. Sammanställning av exempel på metoder för biologiska inventeringar riktade mot utpekade och 
typiska arter i berörda Natura 2000-områden inför en omprövning av vattenkraftsanläggningar. 

Artgrupp Metod  Finns underlag sedan tidigare i 
Natura 2000-området         

Fisk Elfiske i rinnande vatten, provfiske i 
sjöar 

Delvis 

Bottenfauna Enligt undersökningstyp bottenfauna 
i sjöars littoral och vattendrag 

Delvis 

Stormusslor  Enligt undersökningstyp övervakning 
av stormusslor alternativt eDNA 

Nej 

Sjöfåglar Inventering av häckande fåglar i sjöar 
enligt punkt 3.10 i manualen 

Nej, enstaka slumpmässiga 
observationer inrapporterade till 
Artportalen 

Kärlväxter och 
mossor 

Undersökningstyp makrofyter i sjöar 
(transekter) eller riktade sök längs 
med transekter i lämpliga substrat på 
stränderna  

Nej, enstaka slumpmässiga 
observationer inrapporterade till 
Artportalen 

 

 
28 Vattenmyndigheterna, vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/    
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6 Bristanalys 

Efter att ha tagit fram all kunskap som finns tillgänglig från skrivbordet är nästa 
steg en bristanalys. Vilken kunskap om naturmiljön och vattenkraftens påverkan 
på den saknas för att kunna utvärdera påverkan på bevarandemålen inom Övre 
Ljusnan på ett stringent sätt. Nedanstående tabeller är exempel på hur dessa kan 
utformas utifrån de begränsade studier som vi gjort inom ramen för detta projekt. 
De bevarandemål som är relevanta för denna utredning sammanfattas i tabell 3 
och 4. Samma typ av bevarandemål återkommer i de tre bevarandeplanerna men 
är formulerade på lite olika sätt.   

Tabell 3. Sammanställning av bristanalysen för Övre Ljusnan – relevanta övergripande bevarandemål i 
bevarandeplanen 

Bevarandemål Finns kunskap i tillgängligt underlag Komplettering 
behövs         

Arealen av naturtyperna ska 
vara minst 1937 hektar.  

Nej, Svårt att bedöma utbredningen då 
karakteriseringen och avgränsningen av 
naturtyperna är undermålig. 

Ja 

Livskraftiga bestånd av de 
typiska arterna öring och harr 

Nej, För lite fiskeunderökningar i 
huvudfåran för denna bedömning 

Ja 

Vegetationen i strandzonen 
ska ha en naturlig struktur 

Nej, Finns inget inventeringsunderlag, till 
exempel biotopkarteringar för denna 
bedömning   

Ja, 
biotopkarteringar 

De typiska arterna för 
naturtypen ska upprätthållas 
och vara vanligt 
förekommande i 
strandzonerna 

Nej, Finns inget inventeringsunderlag för 
denna bedömning 

Ja, se tabell 5 i 
kapitel 10 

 

Tabell 4. Sammanställning av bristanalysen för Övre Ljusnan – relevanta bevarandemål för naturtyperna 
ävjestrandsjöar - 3130 och större vattendrag – 3210 i bevarandeplanen 

Bevarandemål Finns kunskap i 
tillgängligt underlag 

Komplettering behövs         

Naturliknande hydrologisk regim X  

Strandzonen ska präglas av en 
återkommande störning med periodvis 
blottlagda stränder och 
kortskottsvegetation 

X, delvis Inventering av vegetation 
saknas för denna 
bedömning 

Sträckor som präglas av naturlig erosion 
och sedimentation  

 Underlag saknas helt för 
denna bedömning 

Konnektivitet X, delvis Mer inventeringar behövs 
för denna bedömning  

Ingen påtaglig minskning hos de typiska 
arterna för naturtypen sker 

 X 
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I Naturvårdsverkets vägledningar för respektive naturtyp anges viktiga strukturer 
och funktioner för naturtyperna ävjestrandsjöar - 3130 och större vattendrag – 
3210. Dessa formuleringar är likartade de bevarandemål som anges i tabell 3 och 4 
och handlar om naturliga flödesdynamik, naturliga processer i strandzonerna och 
konnektivitet.  
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7 Sammanfattande bedömning  

I nedanstående tabeller ges en bedömning av hur vattenkraftsanläggningarna 
påverkar gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna. 
Även i de hydromorfologiska bedömningsgrunderna från HaV29 finns relevanta 
kriterier för bedömning av kvalitetsfaktorer men det är samma typ av 
miljöaspekter som återfinns i nedanstående tabeller, konnektivitet, hydrologisk 
regim och morfologiskt tillstånd.  

Bedömningarna är gjorda utifrån den kunskap som tagits fram inom ramen för 
detta projekt och ska som exempel på hur bedömningar bör göras. Bedömning av 
konsekvenser på dessa nivåer används regelbundet i MKB:er från Sweco30 och 
andra konsultbolag. Vid ett skarpt omprövningsläge kan givetvis matriserna och 
bedömningarna göras på andra sätt. Detta är exempel på hur bedömningar kan 
beskrivas.      

Stora negativa konsekvenser uppstår när gynnsam bevarandestatus inte kan 
uppnås inom Natura 2000-området som en följd av verksamheten. Detta orsakas 
typiskt sett av fysiska förändringar av vattenområdet (hydromorfologi) eller 
utsläpp av föroreningar som orsakar långvarig förändring av livsmiljön inom 
Natura 2000-området.  

Måttliga negativa konsekvenser uppstår när möjligheten att uppnå gynnsam 
bevarandestatus riskerar att försvagas. Det innebär att fysiska förändringar av 
vattenområdet eller utsläpp av föroreningar sker på grund av verksamheten men 
att konsekvenserna kan lindras genom renings- och skyddsåtgärder av något slag.    

Små/Inga negativa konsekvenser uppstår när gynnsam bevarandestatus och 
påverkan på livsmiljöer och de utpekade och typiska arterna riskerar att påverkas 
på ett försumbart sätt.  

Positiva konsekvenser uppstår när förutsättningarna för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus har förbättrats. De positiva konsekvenserna kan vara i skalan 
liten, måttlig eller stor. 

Jämförelser mellan nuläget och två utgångslägen har bedömts i dessa exempel, 
dels ett läge som motsvarar de ekologiska behoven31 hos naturtyperna och arterna 
enligt resonemang i kapitel 4.1.1 i huvudrapporten, dels ett läge som rådde vid 
utpekandet av Natura 2000-områdena.  

 

 
  

 
29 Havs- och vattenmyndigheten, (HVFMS 2013:19) 
30 Sweco 2018, Underlag för bedömning av miljökonsekvenser. 
31 Europeiska kommissionen 2018, Vägledning om kraven för vattenkraft med anknytning till EU:s 
naturvårdslagstiftning. 
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Tabell 6. Bedömningar av konsekvenser för bevarandemålen i BEP för övre Ljusnan vid fortsatt drift av 
vattenkraftsanläggningar jämfört med läget vid utpekandet av Natura 2000-områdena. 

Bevarandemål beskrivna i 
bevarandeplanerna  

Konsekvensbedömning 
av nuläget jämfört med 
naturtypens ”ekologiska 
behov” 

Konsekvensbedömning av 
nuläget jämfört med läget vid 
utpekandet, 
”ickeförsämringskravet” 

Arealen av naturtyperna ska 
vara minst 1937 hektar.  

Går ej att bedöma Små/Inga 

Livskraftiga bestånd av de 
typiska arterna öring och harr 

Måttliga - stora  Små/Inga 

Vegetationen i strandzonen ska 
ha en naturlig struktur 

Måttliga Små/Inga 

De typiska arterna ska 
upprätthållas och vara vanligt 
förekommande i strandzonerna 

Måttliga Små/Inga 

 

Tabell 7. Sammanställning av viktiga strukturer och funktioner för naturtyperna större vattendrag och 
ävjestrandsjöar enligt vägledningarna 

Viktiga strukturer och 
funktioner för de limniska 
naturtyperna 

Konsekvensbedömning 
av nuläget jämfört med 
naturtypens ”ekologiska 
behov” 

Konsekvensbedömning av 
nuläget jämfört med läget vid 
utpekandet, 
”ickeförsämringskravet” 

Naturliknande hydrologisk 
regim 

Stora Små/Inga 

Strandzonen präglas av en 
återkommande störning med 
periodvis blottlagda stränder 
och kortskottsvegetation 

Måttliga-stora Små/Inga 

Sträckor som präglas av naturlig 
erosion och sedimentation  

Måttliga-stora Små/Inga 

Konnektivitet Stora Små/Inga 

Ingen påtaglig minskning hos de 
typiska arterna för naturtypen  

Går ej att bedöma Små/Inga 

 

7.1 KONFLIKTER MELLAN BEVARANDEVÄRDEN ENLIGT NATURA 2000 
OCH VATTENKRAFT  

I detta pilotområde finns tydliga konflikter mellan bevarandemålen för Natura 
2000-området och vattenkraftens påverkan. Natura 2000-områdets naturtyper, i 
alla fall de övre delarna, är tydligt påverkade av korttidsreglering och årsreglering. 
Krav på minimitappningar från Halvfari kraftverk torde var ett rimligt krav i 
samband med en omprövning och då inte enbart utifrån Natura 2000-perspektivet. 
Om krav på ändringar i flödena under året ska genomföras behövs ett tydligt mål 
om vad som är en tillräckligt bra flödesdynamik för att uppnå gynnsam status (och 
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god ekologisk status enligt vattendirektivet). Om målet innebär att flödena ska 
uppnå gränsen för klassen God (Ytvattenförekomstens specifika flödeseffekt 
avviker med mer än 5 % men högst 15 % från referensförhållandet) enligt Havs- 
och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvattenförekomster32 är det 
fråga om stora förändringar i flödesregimen. Någon tydlig försämring avseende 
flödesregimen eller andra förutsättningar gentemot hur läget var vid Natura 2000-
beslutet bedöms inte finnas.       

 

 

 

 
32 Havs- och vattenmyndigheten 2019, Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster 





NATURA 2000 VID OMPRÖVNING 
AV VATTENKRAFT I PILOTOBJEKT 
ÖVRE LJUSNAN 
En omprövning kommer att ske enligt den nationella prövningsplanen som har 
tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska 
kraftnät. 

Syftet är att beskriva en metodik för att genomföra de steg och bedömningar 
som är nödvändiga för att klargöra hur vattenkraftsanläggningarna påverkar 
gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna i natura 
2000-områden

Tre pilotområden med olika förutsättningar har valts ut där metodikens olika 
delar har testats och utvecklats. Här beskrivs Övre Ljusnan som enligt tidplanen 
i omprövningsplanen ska omprövas 2030. Det här är en underlagsrapport till 
Energiforskrapport 2021:747 Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft.

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se


	1 Inledning
	1.1 BAKGRUND
	1.2 NATURA 2000-OMRÅDET

	2 Förutsättningar
	2.1 VATTENKRAFT 
	2.2 FLÖDEN
	2.3 KLIMATFÖRÄNDRINGAR
	2.4 VATTENFÖREKOMSTER
	2.5 RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

	3 Grunder för utpekandet
	3.1 BEDÖMNING AV NATURTYPER 
	3.2 UTPEKAD ART OCH TYPISKA ARTER FÖR NATURTYPERNA

	4 Tidigare uppföljning
	4.1 BIDOS OCH NNK
	4.2 UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR LJUSNAN (HEDE-SVEGSSJÖN) SE0720291

	 Besök vartannat år med översiktlig notering av morfologi och hydrologi samt påverkanskällor,
	 Biotopkartering i 12-års-intervall med start 2021,
	 Elfiske och bottenfauna i 6-års-intervall med start 2021,
	 Dykinventering i 6-års-intervall med start 2021.
	 Redan utförd biologisk uppföljning
	 I uppföljningsplanen beskrivs även den uppföljning som redan gjorts av biologin och som inte har med Natura 2000-skyddet att göra. 
	 Bottenfauna årligen sedan 2006 och nästan årligen sedan 1994,
	 Elfisken sporadiskt sedan 1992,
	 Vattenkemi flera gånger per år sedan 1987 och sporadiskt sedan 1969,
	 Inventering av vägtrummor utfördes 2005,
	 Dykinventering av strömmar 1997.
	 Elfiskeundersökningar har utförts på några lokaler vid biflödesutloppen till Ljusnans huvudfåra vid Hede, i bäckutlopp i Vikarsjön och vid Linsellborren. Några sjöprovfisken är dock inte utförda enligt provfiskedatabasen NORS. De typiska arterna elritsa, bergsimpa, stensimpa, öring och harr förekommer spritt i vattensystemet.  
	 Bottenfaunainventeringar har utförts vid Linsell vid flera tillfällen och på denna lokal förekommer flertalet av de för naturtypen större vattendrags typiska arter i livskraftiga bestånd. Denna uppföljning görs av Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.   
	 Enligt BEP är det inte heller uteslutet att det kan finnas mindre bestånd av flodpärlmussla i Linsellborren-sträckan. 
	5 Underlag för bedömning av gynnsam bevarandestatus i förhållande till vattenkraften 
	5.1 BEVARANDEPLANEN (BEP)
	5.1.1 Bevarandemål och hotbild


	 Arealen av naturtyperna ska vara densamma som vid utpekandet men naturliga ökningar och minskningar är tillåtna,
	 Livskraftiga bestånd av de typiska arterna öring och harr skall finnas då de indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de aktuella hotfaktorerna,
	 Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur.
	 De typiska arterna för naturtypen ska upprätthållas och vara vanligt förekommande i strandzonerna.
	 All exploatering som riskerar att påverka områdets bevarandestatus ska prövas särskilt.
	5.1.2 Bevarandeåtgärder
	5.2 VÄGLEDNINGAR FÖR NATURTYPER
	5.3 FÖREKOMST AV OCH STATUS FÖR TYPISKA ARTER FÖR RESPEKTIVE NATURTYPER
	5.4 SKYDDAD NATUR

	 Ej granskad
	 Granskad vid skrivbordet
	 Besökt i fält
	 Inventerad i fält
	 Ej bedömd status
	5.5 ARTIKEL 12 OCH ARTIKEL 17-RAPPORTERINGEN
	5.6 ARTINVENTERINGSOMRÅDEN
	5.7 ÖVRIGA DATABASER OCH KÄLLOR

	 Artfakta för de utpekade arterna och typiska arterna ger bra vägledande information om de olika arternas krav och utbredning, 
	 I Artskyddsförordningens bilagor finns uppgifter om nationell fridlysningsstatus för annex-arterna, 
	 Analysportalen med uppgifter för utpekade arter, typiska arter och hotklassade arter i rödlistan, även skyddsklassade arter,
	 VISS-databasen med referenshänvisningar,
	 Biotopkarteringsdatabasen,
	 Länsstyrelsen webb-gis med planeringsunderlag,
	 Litteratur som inte finns i digital form, t ex landskapsfloror, äldre naturbeskrivningar av specifika älv-sträckor,
	 Historiska kartor, främst ekonomiska kartan, för respektive N2000-områden.
	5.8 KOMPLETTERING VID FÄLTBESÖK

	6 Bristanalys
	7 Sammanfattande bedömning 
	7.1 KONFLIKTER MELLAN BEVARANDEVÄRDEN ENLIGT NATURA 2000 OCH VATTENKRAFT 





natura 2000 vid omprövning av vattenkraft I pilotprojekt Övre Ljusnan

Rapport 2021:750

HÄR FINNS PLATS FÖR EN BILD SOM ILLUSTRERAR PROJEKTET. SKICKA MED EN BILDFIL, SOM ENERGIFORSK KAN LÄGGA IN I DENNA STÖRRE KVADRAT OCH ÄVEN ANVÄNDA PÅ PROJEKTETS WEBBSIDA.

vattenkraftens miljöforskningsprogram













		









Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft i pilotprojekt Övre Ljusnan

Metodutveckling – beskrivning av påverkan på Natura 2000-områden vid vattenkraftsanläggningar    

		Stefan Grundström & andreas aronsson





ISBN 978-91-7673-750-7 | © Energiforsk mars 2021

Energiforsk AB | Telefon: 08-677 25 30 | E-post: kontakt@energiforsk.se | www.energiforsk.se























Förord

Vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor, enligt den nationella prövningsplanen som beslutades av regeringen i juni 2020. Vid omprövning behövs en metodik för att beskriva påverkan på vattendragssträckor som har ett Natura 2000-skydd.

I projektets huvudrapport Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, rapport 2021:747, beskrivs en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra grunderna för utpekandet och åtgärdsbehovet i Natura 2000-områden vid en omprövning. Metodiken klargör de olika steg som behöver gås igenom för att få en tydligare bild av hur befintliga vattenkraftanläggningar påverkar förutsättningarna för de utpekade naturtyperna och arterna. Metodiken har testats och utvecklats i pilotobjekt längs med tre Natura 2000-skyddade älvsträckor. I den här underlagsrapporten redovisas resultaten för Övre Ljusnan.

Projektet har genomförts av Stefan Grundström och Andreas Aronsson på Sweco och följts av programmets styrgrupp som består av Birgitta Adell (Fortum), Erik Sparrevik (Vattenfall), Johan Tielman (Sydkraft Hydropower), Linda Olofsson (Holmen), Susann Handler (Jämtkraft), Jakob Bergengren (Tekniska verken i Linköping), Angela Odelberg (Statkraft), Sandra Åström (Skellefteå kraft) och Olivia Langhamer (Havs‐ och vattenmyndigheten).

Rapporten har tagits fram inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram som verkar för ny kunskap och en ökad kompetens om åtgärder inför beslut om investeringar i vattenkraft. Programmet koordinerats av Energiforsk och finansieras av Vattenfall Vattenkraft, Fortum, Sydkraft Hydropower, Statkraft Sverige, Skellefteå Kraft, Holmen Energi, Jämtkraft, Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Sollefteåforsens, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 
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Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram som drivs av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/-författarna som ansvarar för innehållet.
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Sammanfattning

Uppdraget har utförts av Sweco med medel från Energiforsks forskningsprogram Vattenkraftens miljöforskningsprogram. Bakgrunden är att vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor. Omprövningen kommer att ske enligt den nationella prövningsplanen som tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät.

Syftet med uppdraget har varit att beskriva en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra påverkan på naturmiljön och åtgärdsbehovet i Natura 2000-områden vid en omprövning av vattenkraftsanläggningar. Det här är en underlagsrapport till huvudrapporten Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, rapport 2021:747.

Tre pilotområden i Gävleborgs län och i Jämtlands län med olika förutsättningar har valts ut där metodikens olika delar har testats och utvecklats. Övre Ljusnan ska enligt tidplanen i omprövningsplanen omprövas 2030.

Metodiken som prövats i Övre Ljusnan har utförts i följande steg:

Administrativa läge med beslutsdatum, avgränsningar och bedömning av läget i naturmiljön vid besluten. 

Genomgång av underlag vid utpekandet av Natura-områdena och dess arter.

Genomgång av viktiga underlag för utredning och bedömning vid omprövning, t.ex. uppgifter om flödesregim, målbeskrivningar i bevarandeplaner, urval av typiska arter för berörda naturtyper, genomgång av offentliga databaser och personliga kontakter.

Bristanalys efter skrivbordsstudien med bedömningar av kompletteringsbehov.

Komplettering vid fältbesök i form av stickprov främst för att förbättra kunskapsläget om naturtyperna, utpekade arter och typiska arter.

Bedömning av påverkan från vattenkraftsanläggningar vid omprövningen jämfört med utgångsläget vid utpekandet (beslutsdatum) samt ett fiktivt utgångsläge före vattenkraftsutbyggnaderna.

Identifiering av uppenbara konflikter mellan bevarandemål och vattenkraft.

Några viktiga slutsatser från pilotobjektet är att grunderna för utpekandet av Natura 2000-områden har utförts under stor tidspress och att det finns kunskapsluckor vid uppföljningen av status för arter och naturtyper. 

I detta pilotområde finns tydliga konflikter mellan bevarandemålen för Natura 2000-området och vattenkraftens påverkan. Natura 2000-områdets naturtyper, i alla fall de övre delarna, är tydligt påverkade av korttidsreglering och årsreglering. Krav på minimitappningar från Halvfari kraftverk torde var ett rimligt krav i samband med en omprövning och då inte enbart utifrån Natura 2000-perspektivet.  

Någon försämring gentemot hur läget var vid Natura 2000-beslutet kan vi dock inte hitta. Andra förbättringar finns i fortsatta biotoprestaureringar (föregånget av biotopkarteringar) i huvudfåran.    
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Inledning

Bakgrund

Detta är en bilaga till huvudrapporten Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, rapport 2021:747, som beskriver metodik för att utreda och bedöma påverkan i naturmiljön från vattenkraftsanläggningar inom Natura 2000-områden vid kommande omprövningar. Som underlag till metodikbeskrivningarna har vi valt ut tre pilotområden där olika aspekter av metodiken har testats, varav Övre Ljusnan är ett.    

Ljusnan är en cirka 40 mil lång fjällälv med ett avrinningsområde på 19 820 km2 vilket gör den till en av de tio största älvarna i Sverige. Inom avrinningsområdet finns bland annat delar av Helags och Sylarnas fjällmassiv. De största biflödena i den övre delen är Tännån, Mittån och Rånden.

Övre delen av Ljusnan ska omprövas 2030[footnoteRef:1] i prövningsgrupp 48_4 som omfattar Ljusnan från Laforsens dämningsområde och uppströms. Enligt omprövningsplanen ska processen inledas med en ”samverkansprocess” där verksamhetsutövarna ska delta tillsammans med länsstyrelsen, kommunen, övriga myndigheter och intresseorganisationer. Vilka de övriga myndigheterna är preciseras ej. Samverkansprocessen ska enligt planen påbörjas i god tid innan prövningen ska genomföras och s.k. vattenråd bedöms vara en bra grund för den regionala samverkansprocessen. Länsstyrelserna ska ansvara för samverkan och under 2020 har personer anställts på respektive län för dessa uppgifter.  [1:  HaV, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät 2019, Förslag till nationell omprövning av vattenkraft] 


Den del av övre Ljusnan som ligger inom ett Natura 2000-område är från Svegdammen till Halvfaridammen vid Hede i Härjedalens kommun, en sträcka på ungefär 80 km. Halvfari kraftverk och Svegs kraftverk är s.k. klass 1 anläggningar[footnoteRef:2] som har ett relativt reglerbidrag på minst 0,03 procent av den svenska vattenkraften. Av de tre pilotobjekt som ingått i projektet är detta det område som är tydligast påverkat av både årsreglering och korttidsreglering.   [2:  Energimyndigheten m fl 2016:11, Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet] 


En omprövning innebär att det inte finns något krav på en specifik miljöbedömning eller en undersökning av betydande miljöpåverkan.

De bedömningar som gjorts för Natura 2000-områdena vid Mellanljusnan är exempel på hur metodiken kan användas för att ta fram underlag till omprövningarna. Bedömningarna är gjorda utifrån den kunskap om naturmiljön i Mellanljusnan som varit möjligt att få fram inom ramen för detta projekt. Vid ett skarpt läge när vattenkraftsanläggningarna ska omprövas kommer ytterligare kunskap att behöva tas fram i form av skrivbordsstudier, modelleringar och fältarbeten.  

 

Natura 2000-området

I vattendraget finns ett Natura 2000-område, SE0720291. Det är ett SCI-område (Sites of Community Importance) som beslutades av regeringen 2005 efter förslag från länsstyrelsen i Jämtland. Här finns bara två naturtyper men de är representerade av stora ytor, 3210 – Större vattendrag med 339 hektar samt 3130 – Ävjestrandsjöar med 1588 hektar. 

Den nedersta delen av Natura 2000-området, förutom den del som omfattar Svegsjöns övre del, är sedan 2002 skyddat som ett naturreservat, Linsellborren. Det omfattar 155 hektar vatten samt omgivande stränder och skog. Det är en älvsträcka på cirka 15 km med tre större forsar med en fallhöjd på sammanlagt 30 meter. 

Den enda art som är utpekad för Natura 2000-området är utter. 

Bevarandeplanen (BEP) för Natura 2000-området reviderades för några år sedan och fastställdes 2018 av Länsstyrelsen Jämtland. Enligt BEP är dessa områden av stor betydelse för bevarandet av dessa naturtyper på global nivå.

Förutsättningar

Vattenkraft 

Femton vattenkraftverk blockerar vägen från havet för vandrande fiskarter nedströms Svegsjön. Kraftverket Halvfari med en effekt av 24 MW togs i drift 1978 och utnyttjar en fallhöjd på 23 meter. Det utgör den övre gränsen av Natura 2000-området. Halvfaridammen regleras ej, i princip släpps allt vatten som kommer uppifrån igenom kraftverket samt spills via utskov vid höga flöden. 

Svegs kraftstation vid utloppet av den konstgjorda Svegsjön, vars inlopp utgör den nedre gränsen för Natura 2000-området, togs i drift 1975. Dammen har en fallhöjd på 9–19 meter beroende på sjöns olika nivåer och en effekt på 37 MW. Dämningsgränsen i sjön är +369,00 m, med rätt att tillfälligt överdämma med 30 cm, och sänkningsgränsen +358,00 m, således en regleringsamplitud av 11 meter. Uppströms finns två större årsmagasin, Lossen och Grundsjön med regleringsamplituder på över 27 meter respektive 24 meter med Långå kraftverk under jord strax nedströms regleringsmagasinen.   

Flöden

Enligt SMHI:s vattenwebb är MQ beräknat till 71 m3/s vid utloppet av Svegsjön, MLQ 27 m3/s och MHQ 197 m3/s. Det beräknade MQ vid Halvfari kraftverk är 42 m3/s. Det finns flödesstatistik från både Halvfari kraftverk och från Svegs kraftverk. Flödet från Halvfari är mycket högre vintertid och lägre under vårfloden än normalt, en s.k. omvänd flödesregim. Det finns ingen fastställd minimitappning från Halvfari[footnoteRef:3] och vattendomen medger nolltappning under maximalt tre dygn vilket utnyttjas frekvent enligt flödesstatistiken. Det är tidvis stora skillnader i flödena från kraftverket även när det inte är nolltappning. Vid flera tillfällen minskas flödena drastiskt från en timme till en annan för att därefter öka igen till en mycket högre nivå. Denna korttidsreglering orsakar enligt företrädare för fiskevårdsområdet i Hede skador på fiskbestånd och annan vattenbiologi i Ljusnan uppströms Vikarsjön och i Vikarsjön. Längre nedströms blir skadorna mindre på grund av en naturlig utjämning av flödena.     [3:  Vattendom för Halvfari kraftverk, Stockholms tingsrätt, VA 9/1975] 


I den översta delen av Natura 2000-området tillkommer två mindre oreglerade biflöden från större lågfjällsområden, Lunen och Kvarnån med flöden på vardera 2,5 m3/s och 1,5 m3/s i MQ. Ett större oreglerat biflöde tillkommer i övre delen av Linsellborren, Rånden, med ett MQ på 10,9 m3/s.  



Figur 1. Halvfari kraftverk med utskoven till vänster. ©Sweco

Klimatförändringar

De flöden som är uppmätta i Halvfari och vid Svegsjöns utlopp samt i uppströms liggande anläggningar kommer att förändras främst med avseende på säsongsfördelning. 

I en analys som är gjord i Gävleborgs län 2010[footnoteRef:4], strax nedströms det aktuella Natura 2000-området, pekar medelvärdena av klimatscenarierna på en tidigare vårflod med lägre flödestopp i slutet av seklet. Sammantaget innebär detta en längre varaktighet av medelhöga flöden medan mycket höga flöden, som idag återkommer framför allt under vårfloden, blir mer ovanliga.  [4:  Länsstyrelsen Gävleborg 2010, Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor ] 


I en analys som är gjord för Jämtlands län 2013[footnoteRef:5] förväntas nederbörden vara uppemot 20 % högre perioden 2021–2050 jämfört med referensperioden 1961-1990 och en större andel i form av regn. De mätningar som gjorts för innevarande 30-årsperiod tyder också på en tydligt större nederbördsmängd jämfört med referensperioden 1961–1990. Det innebär också högre flöden och en förhöjd medeltemperatur innebär också en senare isläggning i vattendragen och i sjöarna. Nederbörden förväntas också komma i högre grad i form av skyfall.       [5:  Länsstyrelsen Jämtlands län 2013, Klimatanalys för Jämtlands län, SMHI rapport 2013:69 ] 





Vattenförekomster

Inom Natura 2000-området finns sammanlagt 6 vattenförekomster enligt vattenmyndigheternas databas VISS, se tabell 1. Två av vattenförekomsterna, älvsträckan från Halvfari till Vikarsjön (ca 17 km) samt Svegsjöns (se figur 2), är trots Natura 2000-statusen klassificerade som kraftigt modifierade vatten (KMV) och då anges ekologisk potential istället.

Tabell 1. Vattenförekomster och bedömning av ekologisk status 2017 från Halvfari och nedströms

		Beteckning

		Sträcka

		Ekologisk status

		Miljöaspekter som sänker statusen

		Miljökvalitets-norm



		SE692098-425277

		Ljusnan mellan Viksjön och Halvfaridammen 

		Otillfredsställande ekologisk potential (KMV)

		Konnektivitet och hydrologisk regim (korttidsreglering)

		Otillfredsställande ekologisk potential 2027



		SE692336-138974

		Vågarna strax uppströms Vikarsjön 

		Måttlig ekologisk status

		Hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd

		God ekologisk status 2021



		SE691977-139412

		Vikarsjön 

		Otillfredsställande ekologisk status

		Konnektivitet och hydrologisk regim

		God ekologisk status 2021



		SE691872-139476

		Ljusnan mellan Vikarsjön och Stavsjön 

		Otillfredsställande ekologisk status

		Konnektivitet och hydrologisk regim

		God ekologisk status 2021



		SE690448-439176

		Orten (Stavsjön-Ransjön) 

		Otillfredställande ekologisk status

		Konnektivitet och hydrologisk regim

		God ekologisk status 2021



		SE689266-140086

		Ljusnan vid Linsellborren

		Otillfredsställande ekologisk status

		Konnektivitet och hydrologisk regim

		God ekologisk status 2021



		SE688032-142039

		Svegsjön

		Otillfredsställande ekologisk potential (KMV)

		Ligger i regleringsdammen

		Otillfredsställande ekologisk potential 2027







Ingen av vattenförekomsterna uppnår god ekologisk status p.g.a. vattenreglering och flottledsrensning. Enligt bedömningar som gjorts av länsstyrelsen i Jämtland medför detta att det inte kan råda gynnsam bevarandestatus för naturtyperna inom Natura 2000-området. Det eventuella sambandet mellan vattendirektivet och Natura 2000-reglerna återkommer vi till senare i denna rapport. 






Figur 2. Regleringsmagasinet Svegsjöns övre del ingår i Natura 2000-området. 

Restaureringsåtgärder 

Enligt bilagor i bevarandeplanen för Natura 2000-området har restaurering efter flottledsrensning genomförts inom fem vattendragssträckor mellan sjöarna i övre delen av Natura 2000-området och fyra sträckor inom reservatet Linsellborren. En representant för Härjedalens kommun[footnoteRef:6] beskriver att det planeras ytterligare åtgärder inom Natura 2000-området inom ramen för EU-projektet Rivers of LIFE. Projektet ska förutom restaurering efter flottledsrensning även omfatta borttagande av vandringshinder och återintroduktion av arter. Vilka arter det gäller är dock oklart. Det är fyra fiskevårdsområden inom Natura 2000-området som i varierande grad är involverade i restaurerings- och uppföljningsinsatserna.         [6:  Muntlig information från Janne Gabrielsson, Härjedalens kommun 2020-09-11] 


Grunder för utpekandet

I den svenska utgåvan av de europeiska gemenskapernas officiella tidning där habitatdirektivet presenterades[footnoteRef:7] beskrivs kriterierna för urvalet av Natura 2000 och arter i bilaga 3. För naturtyperna är kriterierna: [7:  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter] 


a) Livsmiljötypens representativitet på området,

b) Andel av området som är täckt av livsmiljötypen i förhållande till den totala yta inom det nationella territoriet som är täckt av livsmiljötypen,

c) Grad av bevarande och möjlighet till återställande av den berörda livsmiljötypens struktur och funktioner, 

d) Global bedömning av områdets betydelse för bevarandet av den berörda livsmiljötypen. 

För arterna är kriterierna:

a) Storlek och täthet hos den population av arten som finns på området i förhållande till de populationer som finns inom det nationella territoriet, 

b) Grad av bevarande och möjlighet till återställande av de habitat som är viktiga för den berörda arten, 

c) Grad av isolering hos den population som finns på området i förhållande till artens naturliga utbredningsområde, 

d) Global bedömning av områdets betydelse för bevarandet av den berörda arten.

Övre Ljusnan pekades främst ut med stöd av att älvsträckan var skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalken kap 4 samt att det var ett riksintresse för vetenskaplig naturvård, allt enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket[footnoteRef:8]. De översta sex kilometrarna av Natura 2000-älvsträckan (Hede samhälle-Halvfari kraftverk) samt den nedersta delen (Svegsjön) ingår dock inte i kapitel 4-skyddet. [8:  Naturvårdsverket 2000, Riktlinjer för genomförande av regeringsuppdrag om Natura 2000, 127-4307-00 Nv  ] 


En sträcka, Linselborren, ingick i ett naturreservat (se figur 3) vilket troligen också bidrog till utpekandet. I reservatet ingår även en del skog och strandområden som inte ingår i Natura 2000-skyddet. 

Vi saknar uppgifter om det gjordes något samråd med berörda intressenter innan förslaget om Natura 2000-skyddet skickades till regeringen. Enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket utfärdade 2000 var ett samråd inte nödvändigt för områden som redan hade ett skydd mot vattenkraftsutbyggnad enligt 4 kapitlet.    





Figur 3. Ljusnan vid ett av strömpartierna i Linsellborren där det finns kulturhistoriskt värdefulla lämningar efter flottningen. 

Bedömning av naturtyper 

Naturtyperna större vattendrag - 3210 och ävjestrandsjöar - 3130 är de naturtyper som är anmälda och registrerade för det aktuella området. Vid utloppet i Vikarsjön, vid Hedeviken, finns en del av älven som kallas Vågarna. På grund av historiska fördämningar och avsaknaden av naturliga flöden har denna del av Ljusnan blivit avsnörd. Naturtypen är klassificerad som övertypen sjö - 3100. Inga biflöden eller terrestra strandmiljöer ingår i Natura 2000-området.  

Naturtyp 3210 beskrivs av EU[footnoteRef:9] som näringsfattiga vattendrag med höga nivåskillnader (upp till 6 meter), särskilt med höga flöden under våren. De avgränsas mot landstranden av medelhögvattenlinjen. Enligt definitionen ska vattenflödet komma från fjällområden och stora områden myr- och skogsmark som snötäcks på vintern. Den svenska översättningen[footnoteRef:10] skiljer sig från EU-definitionen genom att säga att vattendraget och variationer ska vara naturliga, att vattendynamiken är skiftande (istället för kan vara skiftande), att ”avrinningen härstammar från stora områden” bestäms som vattendrag av strömordning >3 och/eller årsmedelvattenföring >20 m3/s och normalt >1 m djup, samt att vattendraget ej har dålig eller otillfredsställande status enligt vattendirektivet. Den svenska tolkningen inkluderar även älvsjöar, intilliggande småvatten och anslutande strukturer.  [9:  European commission 2007, Interpretation manual of European union habitats]  [10:  Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Större vattendrag 3210] 


Storleken och det geografiska läget på vattendraget motiverar att de utpekade älvsträckorna passar in i definitionen men det stämmer inte med flödesdynamiken på grund av de stora regleringsmagasinen uppströms. 

Naturtyp 3130 beskrivs enligt den svenska vägledningen[footnoteRef:11] som näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med förekomst av flacka, ibland betespräglade, stränder och grunda bottnar. Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består av perenn kortskottsvegetation och på blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen annuell pionjär-vegetation. Representativa sjöar av naturtypen ska ha naturliga vattenståndsvariationer, regelbunden ishyvling och/eller strandbete. Reglerade sjöar där förutsättningarna för naturtypens karaktäristiska arter upprätthålls kan ingå i naturtypen medan sjöar med korttidsreglering eller en regleringsamplitud med kraftig negativ påverkan på förutsättningarna för den karaktäristiska vegetationen ingår däremot inte.  [11:  Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Ävjestrandsjöar 3130] 


Vattenkvaliteten motiverar att de utpekade sjöarna längs med denna del av Ljusnan ryms inom definitionen men den stämmer inte med avseende på flödesdynamiken för någon av sjöarna då det inte tillkommer några oreglerade biflöden av någon storlek nedströms. 

Ingen av naturtyperna har bedömts ha god ekologisk status på grund av påverkad vattenregim och brist på konnektivitet. 

Utpekad art och typiska arter för naturtyperna

Utter Lutra lutra är enligt Art- och habitatsdirektivets bilaga 2 (annex II) utpekad för Natura 2000-området och det finns ett tiotal observationer (delvis i form av spår och spillning) inrapporterade i Artportalen de senaste två decennierna. Det har skett en allmän populationsökning av arten i Sverige de senaste decennierna. I rödlistebedömningen 2020 för utter beskrivs att statusen i Sverige ligger inom gränsen för livskraftig – LC, men då IUCN:s regler föreskriver en periods fördröjning för att säkerställa att tillståndet förblir stabilt när en art når kategorin livskraftig, kvarstår 2015 års bedömning. 

Typiska arter för respektive naturtyp ska enligt vägledningen från ArtDatabanken uppfylla tre kriterier[footnoteRef:12]:  [12:  Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper – Ävjestrandsjöar 3130] 


De ska indikera gynnsam bevarandestatus, dvs vara positiva indikatorer på när naturtypen mår bra,

Arterna ska gå att följa upp ickedestruktivt samt att det ska finnas uppföljningsmetodik,

Arterna ska vara lätta att identifiera.

Dessutom finns det karakteristiska arter som ska vara ett stöd i att definiera naturtypen men denna kategori har inte använts i denna utredning.   

För att bedöma förekomst av de typiska arterna tillhandahåller EU ett rutnät á 10 km i ETRS-projektion (ett europeiskt koordinatsystem). Förekomst av naturtyper och arter ska redovisas per ruta om 10 km2. Analysportalen som är den källa svenska myndigheter hänvisar till för underlag till Natura2000-rapportering, tillhandahåller ett rutnät á 10 km i SWEREF99-projektion. Utbredning ska bedömas i rutnät á 50 km där förekomst i en ruta bestämmer utbredning och luckor mellan rutor ska fyllas ut. EU tillhandahåller rutnät i ETRS-projektion, men utbredningsdata saknas i Analysportalen. Den svenska rapporteringen till EU enligt Artikel 17 sker numeriskt utan kartunderlag bifogat. 

Tidigare uppföljning

Enligt bevarandeplanerna är det länsstyrelsen som ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i BEP och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.

Vi saknar uppgifter om att Naturvårdsverkets manual för uppföljning av vattendrag i skyddade områden  har följts vid upprättandet av bevarandeplanerna i pilotprojekten, och inte heller vid de nationella inventeringarna med rapportering enligt artikel 17. Manualen säger t.ex. att naturtyp 3210 ska beskrivas för fragmentering och barriäreffekt i procent, vilket inte syns för något av pilotprojekten; för att naturtyp 3210 ska anses som gynnsam status får vandringshinder endast finnas i biflöden medan nationella inventeringar för både 2007 och 2013 säger att hela landet har gynnsam status trots omfattande utbyggnad av huvudfåror.

BIDOS och NNK

Projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden" (BIDOS) genomfördes 2004–2009 och innebar kartering av de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets bilaga 1 samt inventeringar av strukturer, funktioner och typiska arter. Utbredningen av naturtyper samlades in genom flygbildstolkning i IR-bilder kombinerat med GIS-analyser och fältbesök. Metoder för fältinventeringar varierade beroende på naturtyp. 

Naturanaturtypskarteringar (NNK) kallas den kartering av naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet som görs inom Natura 2000-områdena. Dessa ska ej blandas ihop naturtypskarteringar som görs även utanför skyddade områden. 

Uppföljningsplan för Ljusnan (Hede-Svegssjön) SE0720291

Enligt bevarandeplanen (BEP) bör området kontinuerligt följas upp för att upprätthålla en långsiktigt gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper samt för att kunna utvärdera områdets bevarandeåtgärder och behov av ytterligare åtgärder. En specifik uppföljningsplan finns för denna älvsträcka[footnoteRef:13] och det som planeras är: [13:  Länsstyrelsen Jämtland 2019, Uppföljningsplan för Natura 2000-område Ljusnan SE0720291] 


Besök vartannat år med översiktlig notering av morfologi och hydrologi samt påverkanskällor,

Biotopkartering i 12-års-intervall med start 2021,

Elfiske och bottenfauna i 6-års-intervall med start 2021,

Dykinventering i 6-års-intervall med start 2021.

Redan utförd biologisk uppföljning

I uppföljningsplanen beskrivs även den uppföljning som redan gjorts av biologin och som inte har med Natura 2000-skyddet att göra. 

Bottenfauna årligen sedan 2006 och nästan årligen sedan 1994,

Elfisken sporadiskt sedan 1992,

Vattenkemi flera gånger per år sedan 1987 och sporadiskt sedan 1969,

Inventering av vägtrummor utfördes 2005,

Dykinventering av strömmar 1997.

Elfiskeundersökningar har utförts på några lokaler vid biflödesutloppen till Ljusnans huvudfåra vid Hede, i bäckutlopp i Vikarsjön och vid Linsellborren. Några sjöprovfisken är dock inte utförda enligt provfiskedatabasen NORS. De typiska arterna elritsa, bergsimpa, stensimpa, öring och harr förekommer spritt i vattensystemet.  

Bottenfaunainventeringar har utförts vid Linsell vid flera tillfällen och på denna lokal förekommer flertalet av de för naturtypen större vattendrags typiska arter i livskraftiga bestånd. Denna uppföljning görs av Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.   

Enligt BEP är det inte heller uteslutet att det kan finnas mindre bestånd av flodpärlmussla i Linsellborren-sträckan. 





Figur 4. Harr är en ”typisk” art för naturtyperna som förekommer inom Natura 2000-området.

Underlag för bedömning av gynnsam bevarandestatus i förhållande till vattenkraften 

Bevarandeplanen (BEP)

Bevarandemål och hotbild

Bevarandemålen i BEP är enligt vägledande dokument viktiga vid tillståndsprövningar enligt 7 kap 28 a § miljöbalken och sannolikt också vid omprövningar av vattenverksamhet. I EU-kommissionens vägledning om att formulera bevarandemål framgår att bevarandemålen bör formuleras utifrån definitionen av en gynnsam bevarandestatus. En viktig del är en beskrivning av den hotbild som finns, dvs vilka verksamheter/åtgärder som skulle kunna hindra att området bidrar till att uppnå en gynnsam bevarandestatus för en art eller naturtyp. Vilka behov det finns att sköta eller restaurera delar av området kan också vara värdefull information. 

I EU-kommissionens vägledning om att formulera bevarandemål framgår att bevarandemålen bör formuleras utifrån definitionen av en gynnsam bevarandestatus. Om det framgår hur stor areal som behövs av en naturtyp t.ex. om den behöver öka i storlek för att säkra spridningsvägar för typiska arter så är det en viktig information vid en tillståndsprövning precis som information om en arts population behöver öka eller att förekomster utanför området behöver säkras. Likaså är mål om behovet att vissa ekologiska kvalitéer i området såsom t ex en viss mängd död ved eller en viss vattenkvalitet av stort värde.

BEP för älvsträckan Hede-Svegsjön är fastställd 2018 och bevarandemål anges för naturtyper och den utpekade arten. I planen beskrivs att det inte gjorts någon fullständig inventering av arter i området och att det därför kan finnas ytterligare arter i området som borde tas upp som skyddsvärda.  

De övergripande bevarandemålen i BEP är:

Arealen av naturtyperna ska vara densamma som vid utpekandet men naturliga ökningar och minskningar är tillåtna,

Livskraftiga bestånd av de typiska arterna öring och harr skall finnas då de indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de aktuella hotfaktorerna,

Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur.

De typiska arterna för naturtypen ska upprätthållas och vara vanligt förekommande i strandzonerna.

All exploatering som riskerar att påverka områdets bevarandestatus ska prövas särskilt.

I denna BEP görs en tydlig koppling mellan bevarandemålen och vattenförvaltningsförordningens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer i ytvatten och minst God ekologisk status ska uppnås. 

Bevarandemålen i BEP strävar mot de ekologiska behoven hos naturtyperna och arterna enligt resonemang i kapitel 4.1.1 i huvudrapporten, d.v.s. ett naturtillstånd som fanns före anläggandet av vattenkraften och före flottningsepoken.    

För de ingående naturtyperna beskrivs bevarandemål som är generella för regleringspåverkade ytvatten, till exexempel naturliknande hydrologisk regim, god konnektivitet, ekologisk funktionella kantzoner samt att främmande arter/fiskstammar inte ska ha en negativ påverkan. Även här görs en koppling till vattenförvaltningsförordningens föreskrifter. Specifikt beskrivs även miljöanpassningar av samtliga vattenkraftsanläggningar även om det egentligen är en åtgärd och inte ett mål.   

För utter anges att de fysiska och ekologiska förutsättningarna minst ska uppfylla kraven för God hydromorfologisk status och God kemisk ytvattenstatus (förutom de generellt undantagna ämnena) enligt vattenförvaltningsförordningen.  

De hotbilder som har koppling till regleringen beskrivs som periodvis torrläggning av strömsträckor samt omfattande isdämmen, främst i Linsellborren, i samband med flödesförändringar vintertid. I en HaV-rapport[footnoteRef:14] beskrivs problemen med isdämmen och s.k. kravis med hög och varierande vattenföring vintertid. Det medför att vattendraget förblir öppet vid höga flöden i de forsande eller starkt strömmande partierna men snabbt fryser om flödet sänks. När flödet sedan ökar igen bryts isen upp och isdämmen bildas.  Om temperaturen går ner mot 0 grader och vattenhastigheten når över 0,6 m/s bildas kravis, små iskristaller som flyter med strömmen. De fäster vid bottnen och kan bygga upp tjocka mattor och isdämmen, samt leda till lokal översvämning. Kravisbildning beskrivs i denna rapport som en naturlig företeelse i samband med hög utstrålning under förvintern, men omfattning och varaktighet är större i reglerade vatten [14:  HaV 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem – en litteratursammanställning] 


Enligt omprövningsplanen[footnoteRef:15] ska respektive länsstyrelse ansvara för att se över bevarandeplanerna och särskilt identifiera om det skett en ”försämring” i naturmiljön sedan listningen.   [15:  HaV, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät 2019, Förslag till nationell omprövning av vattenkraft] 


Bevarandeåtgärder

Det beskrivs ett tiotal olika åtgärdstyper i denna BEP riktat mot samhällsplanering, skogsbruk, fiskevårdande åtgärder etc. men bara en åtgärdstyp som har koppling till vattenkraftsanläggningarnas miljöpåverkan. Det är utredningar samt åtgärder för att skapa en så naturliknande hydrologisk regim som möjligt.  

Förutom bevarandeplanen och uppföljningsplanen för detta Natura 2000-område finns det även en åtgärdsplan[footnoteRef:16] för hela Ljusnans avrinningsområde framtagen av vattenmyndigheterna. I den planen finns åtgärdsförslaget ”Omlöp och minimitappning med medellågvattenföring och ekologiska flöden vid samtliga dammar/kraftverk i området.”   [16:  Vattenmyndigheterna (odaterad), Åtgärdsplan för Ljusnans avrinningsområde] 


Vad som avses med ekologiska flöden är inte definierat men numera finns bedömningsgrunder[footnoteRef:17] för specifik flödeseffekt i vattendrag med t.ex. klasserna God och Hög som kan vara vägledande.   [17:  Havs- och vattenmyndigheten 2019, Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster] 


Vägledningar för naturtyper

För varje naturtyp finns en vägledning som har tagits fram av Naturvårdsverket[footnoteRef:18]. Vägledningarna beslutades 2011 och 2012 efter en remissomgång där Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelser ingick.  [18:  Naturvårdsverket 2011, Vägledning för svenska naturtyper] 


Även i vägledningarna finns bevarandemål och beskrivning av hot som ofta är samma typ av formuleringar som finns varje enskild BEP. För varje naturtyp anges i vägledningen typiska arter vars förekomst och livskraft ska vara vägledande för att bedöms gynnsam status för naturtypen. Dessutom anges karakteristiska arter som ska vara vägledande vid definitionen av naturtypen, d.v.s. om respektive Natura 2000-område uppfyller kraven på att innehålla den utpekade naturtypen. Många av de typiska arterna och de karakteristiska arterna återfinns dock inte inom hela naturtypens utbredningsområde.   

Förekomst av och status för typiska arter för respektive naturtyper

Statusen för de typiska arter som ska användas som stöd för att bedöma gynnsam status i naturtyperna bör väljas så att man vet att de förekommer i det aktuella geografiska området. Det finns kunskapsluckor i urvalet av de typiska arterna för respektive naturtyp som kan innebära att det i vissa fall är svårt att vetenskapligt belägga deras indikatorvärde. En del av de typiska arterna är så ovanliga i det berörda geografiska området medan andra är så allmänt spridda i landskapet så att de därför saknar det indikatorvärde som typiska arter borde ha. Det saknas vetenskapliga referenser i vägledningsdokumenten och det är svårt att bedöma på vilka grunder de typiska arterna har valts ut. I tabell 2 ges exempel på bedömningar av de typiska arternas indikatorvärde för naturtypen ävjestrandsjöar. Några regionalt anpassade listor över typiska arter har inte tagits fram av respektive länsstyrelse.  

I en rapport från HaV[footnoteRef:19] finns en förteckning över 34 arter som bedöms påverkas negativt av reglering och/eller vandringshinder och är förtecknade i habitatdirektivet. Av dessa är det endast storlom, stensimpa, harr och den utpekade arten utter som har kända förekomster i övre Ljusnan. Dessutom nämns åtta arter som är särskilt beroende av god hydrologisk regim och god konnektivitet. Av dessa åtta är det ingen som har kända förekomster i detta Natura 2000-område. Det finns inga vetenskapliga referenser till dessa förteckningar som på ett mer detaljerat sätt beskriver respektive arts känslighet för påverkan från vattenkraftsanläggningar. Det finns en hänvisning till respektive vägledningsdokument från Naturvårdsverket men även dessa saknar referenser.       [19:  Havs- och vattenmyndigheten 2017:15, Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan i vattendrag 
] 


Sammanfattningsvis bör ett urval av de användbara typiska arterna för det aktuella Natura 2000-området göras inför en omprövning vilket blir en del av metodiken. Ett exempel finns i tabell 2 där ett försök till bedömning gjorts för naturtypen Ävjestrandsjöar utifrån den kunskap som varit möjlig att få fram inom ramen för detta projekt. De typiska arterna bör användas med stor försiktighet som indikatorer för vattenregleringspåverkan. De ska inte användas en och en utan först när flera bra typiska arter finns i ett område kan en bedömning göras.   



   

Figur 5 och 6. Notblomster och vekt braxengräs är typiska arter för ävjestrandsjöar som kan fungera som indikatorarter.





































Tabell 2. Användbarheten för de typiska arterna för naturtypen Ävjestrandsjöar i denna region. 

		Art

		Typ av art

		Bedömt indikatorvärde enligt kriterierna som beskrivs i kapitel 6



		Korsslamkrypa

		Bottenlevande vattenväxt

		För ovanlig, svår att identifiera 



		Nordslamkrypa

		Bottenlevande vattenväxt

		För ovanlig, svår att identifiera



		Tretalig slamkrypa

		Bottenlevande vattenväxt

		För ovanlig, svår att identifiera



		Nålsäv

		Strandväxt

		För vanlig, trivs i reglerade sjöar



		Dysäv

		

		Finns ej



		Vekt braxengräs

		Bottenlevande vattenväxt

		OK*



		Styvt braxengräs

		Bottenlevande vattenväxt

		OK*



		Strandpryl

		Bottenlevande vattenväxt

		OK*



		Notblomster

		Bottenlevande vattenväxt

		OK*



		Klotgräs

		Bottenlevande vattenväxt

		För ovanlig



		Strandranunkel

		Strandväxt

		För vanlig, trivs i reglerade sjöar



		Ävjebrodd

		Strandväxt

		För ovanlig



		Ävjepilört

		

		Finns ej



		Sylört

		Bottenlevande vattenväxt

		OK*



		Siklöja

		

		Finns ej



		Öring

		

		OK



		Harr

		

		OK



		Storröding

		

		Ej accepterat som ett eget taxon



		Hornsimpa

		

		Finns ej



		Flodkräfta

		

		För ovanlig, inplanterade bestånd



				Drillsnäppa



		Storlom



		Svärta



		Fiskgjuse



		Fisktärna



		Silvertärna







		

		För allmän



		Storlom

		Fiskätande

		OK**



		Svärta

		Fiskätande

		OK**



		Fiskgjuse

		Fiskätande

		OK**



		Fisktärna

		Fiskätande

		OK**



		Silvertärna

		Fiskätande

		OK**





* finns en finsk forskningsstudie som ger stöd för ett indikatorvärde kopplat till regleringspåverkan[footnoteRef:20].  [20:  Mjelde et al 2013, A water level drawdawn index for aquatic macrophytes in Nordic lakes, Hydrobiologa ] 


** indikatorvärdet kan ifrågasättas så det i regionen finns flera exempel på häckningar även i reglerade sjöar

 

Figur 7. Drillsnäppa är en typisk art för naturtypen ävjestrandsjöar men bedöms som alltför allmän i olika typer av strandmiljöer för att ha något indikatorvärde. Det finns hundratals rapporter i Artportalen från de senaste 20 åren i Härjedalen och flera av obsarna är från reglerade vattenområden. 

Skyddad natur

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget Skyddad natur[footnoteRef:21]. I kartverktyget söks aktuellt område upp och man klickar på namnet för mer information. Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor, linje, punkter). Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shape-filer. Där framgår också hur karteringen är gjord och följande kategorier finns då angivna:  [21:  Naturvårdsverket, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ ] 


Ej granskad

Granskad vid skrivbordet

Besökt i fält

Inventerad i fält

Ej bedömd status

För detta Natura 2000-område är det endast naturtypen ävjestrandsjöar som är granskad och denna granskning är gjord enbart från skrivbordet. Naturtypen större vattendrag är inte granskad. 

Miljödataportalen tillhandahåller också en utbredning av respektive naturtyp. Här går det att leda ned kartdata i en mer detaljerad form[footnoteRef:22].  [22:  Naturvårdsverket, http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ Naturtyper och biotoper   ] 


Artikel 12 och artikel 17-rapporteringen

Rapporteringen till kommissionen sker vart sjätte år och återfinns på EU-kommissionens hemsida[footnoteRef:23]. Enligt ett vägledande samtal med Naturvårdsverkets Natura 2000-expert görs dessa rapporteringar på en översiktlig biogeografisk nivå och ger ingen vägledning för prövningar. Rapporteringen görs av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.  [23:  EU-kommissionen, https://natura2000.eea.europa.eu/ Network Viewerdnatur.naturvardsverket.se/ ] 


Artinventeringsområden

Artinventeringsområden från Basinventeringen dokumenterar inom vilket område en viss art har eftersökts. Syftet är att ha en dokumentation av områden där inventeringar har skett, oavsett om arten i fråga har påträffats eller ej. Dessa artinventeringsområden finns i VIC Natur medan koordinater för själva artfyndet dokumenteras i Artportalen. Attribut och krav på noggrannhet framgår av manualerna för artinventeringar. Databasen VIC natur är ett gemensamt handläggningsstöd för länsstyrelserna, Lantmäteriet och Naturvårdsverket och är ej offentlig. 

Övriga databaser och källor

Artfakta för de utpekade arterna och typiska arterna ger bra vägledande information om de olika arternas krav och utbredning, 

I Artskyddsförordningens bilagor finns uppgifter om nationell fridlysningsstatus för annex-arterna, 

Analysportalen med uppgifter för utpekade arter, typiska arter och hotklassade arter i rödlistan, även skyddsklassade arter,

VISS-databasen med referenshänvisningar,

Biotopkarteringsdatabasen,

Länsstyrelsen webb-gis med planeringsunderlag,

Litteratur som inte finns i digital form, t ex landskapsfloror, äldre naturbeskrivningar av specifika älv-sträckor,

Historiska kartor, främst ekonomiska kartan, för respektive N2000-områden.

Alla inventeringar som gjorts i länsstyrelsens regi eller beställda av länsstyrelsen är inte offentligt tillgängliga. Det lönar sig att ta en personlig kontakt med de som arbetar med skydd av natur, de som arbetar med ÅGP och de som arbetar med fiskefrågor på länsstyrelsen. Man ska inte ta för givet att en representant för länsstyrelsen har hela bilden klar för sig vilka underlag som finns. 

Komplettering vid fältbesök

Vid fältbesöket 13 augusti 2020 var vattenståndet högt på grund av att det fortfarande fanns snötäckta delar i högfjällsområdena och att det varit en relativt regnig juli månad.

Några stickprov för båda naturtyperna innebar fynd av några typiska arter, vekt braxengräs och sylört i sjön Orten. 





Figur 8. Riktat sök efter typiska arter bland vattenväxterna i sjön Orten 



Vid en komplettering i ett skarpt omprövningsläge bör de manualer som tagits fram av Naturvårdsverket användas för de biologiska inventeringarna. Dessa innefattar även vedertagna metodbeskrivningar för fisk- och bottenfaunaundersökningar som använts i många decennier. Vägledande är till exempel manual för uppföljning av vattendrag[footnoteRef:24], manual för uppföljning av sjöar[footnoteRef:25]. samt manual för uppföljning av skyddsvärda fåglar[footnoteRef:26].  [24:  Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning av vattendrag i skyddade områden   ]  [25:  Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning i skyddade områden – skyddsvärda fåglar   ]  [26:  Naturvårdsverket 2010, manual för uppföljning av sjöar i skyddade områden   ] 


I tabell 5 sammanfattas de rekommenderade metoderna. 

Förutom de undersökningar som är specifikt inriktade på olika artgrupper rekommenderas även att det görs s.k. biotopkarteringar[footnoteRef:27] där man fångar upp kunskap om de strukturer och funktioner som enligt vägledande dokument är viktiga i respektive naturtyp. Dessutom har man stor nytta av biotopkarteringar vid planeringar av restaureringsåtgärder som generellt är de viktigaste åtgärderna för att förbättra förutsättningarna för att uppnå gynnsam bevarandestatus.  [27:  Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017:09, Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag   ] 


Klassningar av hydromorfologisk status i vattenområden görs av SMHI i samverkan med Vattenmyndigheterna där även markanvändningen i närmiljön (svämplanet) bedöms. Dessa finns tillgängliga i databasen VISS[footnoteRef:28].    [28:  Vattenmyndigheterna, vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/   ] 


Tabell 5. Sammanställning av exempel på metoder för biologiska inventeringar riktade mot utpekade och typiska arter i berörda Natura 2000-områden inför en omprövning av vattenkraftsanläggningar.

		Artgrupp

		Metod 

		Finns underlag sedan tidigare i Natura 2000-området        



		Fisk

		Elfiske i rinnande vatten, provfiske i sjöar

		Delvis



		Bottenfauna

		Enligt undersökningstyp bottenfauna i sjöars littoral och vattendrag

		Delvis



		Stormusslor 

		Enligt undersökningstyp övervakning av stormusslor alternativt eDNA

		Nej



		Sjöfåglar

		Inventering av häckande fåglar i sjöar enligt punkt 3.10 i manualen

		Nej, enstaka slumpmässiga observationer inrapporterade till Artportalen



		Kärlväxter och mossor

		Undersökningstyp makrofyter i sjöar (transekter) eller riktade sök längs med transekter i lämpliga substrat på stränderna 

		Nej, enstaka slumpmässiga observationer inrapporterade till Artportalen







Bristanalys

Efter att ha tagit fram all kunskap som finns tillgänglig från skrivbordet är nästa steg en bristanalys. Vilken kunskap om naturmiljön och vattenkraftens påverkan på den saknas för att kunna utvärdera påverkan på bevarandemålen inom Övre Ljusnan på ett stringent sätt. Nedanstående tabeller är exempel på hur dessa kan utformas utifrån de begränsade studier som vi gjort inom ramen för detta projekt. De bevarandemål som är relevanta för denna utredning sammanfattas i tabell 3 och 4. Samma typ av bevarandemål återkommer i de tre bevarandeplanerna men är formulerade på lite olika sätt.  

Tabell 3. Sammanställning av bristanalysen för Övre Ljusnan – relevanta övergripande bevarandemål i bevarandeplanen

		Bevarandemål

		Finns kunskap i tillgängligt underlag

		Komplettering behövs        



		Arealen av naturtyperna ska vara minst 1937 hektar. 

		Nej, Svårt att bedöma utbredningen då karakteriseringen och avgränsningen av naturtyperna är undermålig.

		Ja



		Livskraftiga bestånd av de typiska arterna öring och harr

		Nej, För lite fiskeunderökningar i huvudfåran för denna bedömning

		Ja



		Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur

		Nej, Finns inget inventeringsunderlag, till exempel biotopkarteringar för denna bedömning  

		Ja, biotopkarteringar



		De typiska arterna för naturtypen ska upprätthållas och vara vanligt förekommande i strandzonerna

		Nej, Finns inget inventeringsunderlag för denna bedömning

		Ja, se tabell 5 i kapitel 10







Tabell 4. Sammanställning av bristanalysen för Övre Ljusnan – relevanta bevarandemål för naturtyperna ävjestrandsjöar - 3130 och större vattendrag – 3210 i bevarandeplanen

		Bevarandemål

		Finns kunskap i tillgängligt underlag

		Komplettering behövs        



		Naturliknande hydrologisk regim

		X

		



		Strandzonen ska präglas av en återkommande störning med periodvis blottlagda stränder och kortskottsvegetation

		X, delvis

		Inventering av vegetation saknas för denna bedömning



		Sträckor som präglas av naturlig erosion och sedimentation 

		

		Underlag saknas helt för denna bedömning



		Konnektivitet

		X, delvis

		Mer inventeringar behövs för denna bedömning 



		Ingen påtaglig minskning hos de typiska arterna för naturtypen sker

		

		X







I Naturvårdsverkets vägledningar för respektive naturtyp anges viktiga strukturer och funktioner för naturtyperna ävjestrandsjöar - 3130 och större vattendrag – 3210. Dessa formuleringar är likartade de bevarandemål som anges i tabell 3 och 4 och handlar om naturliga flödesdynamik, naturliga processer i strandzonerna och konnektivitet. 





Sammanfattande bedömning 

I nedanstående tabeller ges en bedömning av hur vattenkraftsanläggningarna påverkar gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna. Även i de hydromorfologiska bedömningsgrunderna från HaV[footnoteRef:29] finns relevanta kriterier för bedömning av kvalitetsfaktorer men det är samma typ av miljöaspekter som återfinns i nedanstående tabeller, konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.  [29:  Havs- och vattenmyndigheten, (HVFMS 2013:19)] 


Bedömningarna är gjorda utifrån den kunskap som tagits fram inom ramen för detta projekt och ska som exempel på hur bedömningar bör göras. Bedömning av konsekvenser på dessa nivåer används regelbundet i MKB:er från Sweco[footnoteRef:30] och andra konsultbolag. Vid ett skarpt omprövningsläge kan givetvis matriserna och bedömningarna göras på andra sätt. Detta är exempel på hur bedömningar kan beskrivas.      [30:  Sweco 2018, Underlag för bedömning av miljökonsekvenser.] 


Stora negativa konsekvenser uppstår när gynnsam bevarandestatus inte kan uppnås inom Natura 2000-området som en följd av verksamheten. Detta orsakas typiskt sett av fysiska förändringar av vattenområdet (hydromorfologi) eller utsläpp av föroreningar som orsakar långvarig förändring av livsmiljön inom Natura 2000-området. 

Måttliga negativa konsekvenser uppstår när möjligheten att uppnå gynnsam bevarandestatus riskerar att försvagas. Det innebär att fysiska förändringar av vattenområdet eller utsläpp av föroreningar sker på grund av verksamheten men att konsekvenserna kan lindras genom renings- och skyddsåtgärder av något slag.   

Små/Inga negativa konsekvenser uppstår när gynnsam bevarandestatus och påverkan på livsmiljöer och de utpekade och typiska arterna riskerar att påverkas på ett försumbart sätt. 

Positiva konsekvenser uppstår när förutsättningarna för att uppnå gynnsam bevarandestatus har förbättrats. De positiva konsekvenserna kan vara i skalan liten, måttlig eller stor.

Jämförelser mellan nuläget och två utgångslägen har bedömts i dessa exempel, dels ett läge som motsvarar de ekologiska behoven[footnoteRef:31] hos naturtyperna och arterna enligt resonemang i kapitel 4.1.1 i huvudrapporten, dels ett läge som rådde vid utpekandet av Natura 2000-områdena.  [31:  Europeiska kommissionen 2018, Vägledning om kraven för vattenkraft med anknytning till EU:s naturvårdslagstiftning.] 









Tabell 6. Bedömningar av konsekvenser för bevarandemålen i BEP för övre Ljusnan vid fortsatt drift av vattenkraftsanläggningar jämfört med läget vid utpekandet av Natura 2000-områdena.

		Bevarandemål beskrivna i bevarandeplanerna 

		Konsekvensbedömning av nuläget jämfört med naturtypens ”ekologiska behov”

		Konsekvensbedömning av nuläget jämfört med läget vid utpekandet, ”ickeförsämringskravet”



		Arealen av naturtyperna ska vara minst 1937 hektar. 

		Går ej att bedöma

		Små/Inga



		Livskraftiga bestånd av de typiska arterna öring och harr

		Måttliga - stora 

		Små/Inga



		Vegetationen i strandzonen ska ha en naturlig struktur

		Måttliga

		Små/Inga



		De typiska arterna ska upprätthållas och vara vanligt förekommande i strandzonerna

		Måttliga

		Små/Inga







Tabell 7. Sammanställning av viktiga strukturer och funktioner för naturtyperna större vattendrag och ävjestrandsjöar enligt vägledningarna

		Viktiga strukturer och funktioner för de limniska naturtyperna

		Konsekvensbedömning av nuläget jämfört med naturtypens ”ekologiska behov”

		Konsekvensbedömning av nuläget jämfört med läget vid utpekandet, ”ickeförsämringskravet”



		Naturliknande hydrologisk regim

		Stora

		Små/Inga



		Strandzonen präglas av en återkommande störning med periodvis blottlagda stränder och kortskottsvegetation

		Måttliga-stora

		Små/Inga



		Sträckor som präglas av naturlig erosion och sedimentation 

		Måttliga-stora

		Små/Inga



		Konnektivitet

		Stora

		Små/Inga



		Ingen påtaglig minskning hos de typiska arterna för naturtypen 

		Går ej att bedöma

		Små/Inga







Konflikter mellan bevarandevärden enligt Natura 2000 och vattenkraft 

I detta pilotområde finns tydliga konflikter mellan bevarandemålen för Natura 2000-området och vattenkraftens påverkan. Natura 2000-områdets naturtyper, i alla fall de övre delarna, är tydligt påverkade av korttidsreglering och årsreglering. Krav på minimitappningar från Halvfari kraftverk torde var ett rimligt krav i samband med en omprövning och då inte enbart utifrån Natura 2000-perspektivet. Om krav på ändringar i flödena under året ska genomföras behövs ett tydligt mål om vad som är en tillräckligt bra flödesdynamik för att uppnå gynnsam status (och god ekologisk status enligt vattendirektivet). Om målet innebär att flödena ska uppnå gränsen för klassen God (Ytvattenförekomstens specifika flödeseffekt avviker med mer än 5 % men högst 15 % från referensförhållandet) enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvattenförekomster[footnoteRef:32] är det fråga om stora förändringar i flödesregimen. Någon tydlig försämring avseende flödesregimen eller andra förutsättningar gentemot hur läget var vid Natura 2000-beslutet bedöms inte finnas.       [32:  Havs- och vattenmyndigheten 2019, Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster] 










NATURA 2000 VID OMPRÖVNING AV VATTENKRAFT I PILOTPROJEKT ÖVRE LJUSNAN

En omprövning kommer att ske enligt den nationella prövningsplanen som har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. 

Syftet är att beskriva en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra hur vattenkraftsanläggningarna påverkar gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna i natura 2000-områden

Tre pilotområden med olika förutsättningar har valts ut där metodikens olika delar har testats och utvecklats. Här beskrivs Övre Ljusnan som enligt tidplanen i omprövningsplanen ska omprövas 2030. Det här är en underlagsrapport till Energiforskrapport 2021:747 Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft.

		Ett nytt steg i energiforskningen

Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av resultat inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden, och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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