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Sammanfattning 
 

Rinnande vatten är ett ekosystem som har hög biodiversitet trots sin arealmässigt relativt 

ringa förekomst på vår jord. Vattendrag är också ett av de mest påverkade ekosytemen, där 

vattenkraften är en av aktörerna med stor inverkan och stor utbredning. Produktionen av 

vattenkraft ändrar ofta flödesregimen i vattendrag vilket slår hårt mot bland annat 

strandzonen, vars organismsamhällen är beroende av en naturlig flödesregim. Utan den 

naturliga flödesregimens störningar blir den naturliga floran i strandzonen undanträngd av 

annan vegetation, eller så blir strandzonen kal av för kraftiga störningar. Fåror torrläggs ofta 

helt då vatten leds till turbinerna i kraftverket. Ett sätt att mildra de negativa effekter 

vattenkraften har på ekosystemet är att tappa vatten i de ursprungliga fårorna med en 

tidsmässig variation liknande naturliga vattendrag. Tidigare har det inte gjorts några försök i 

Sverige att modellera strandzonens potential nedom dammar att hysa vegetation med hjälp 

av en teoretiskt miljöanpassad flödesregim. Den här rapporten visar på ett sätt att inventera 

potentialen för utveckling av strandzonen genom att i fält inventera lämpligt substrat för 

strandvegetation. För de inventerade lokalerna modelleras sedan ett miljöanpassat flöde 

baserad på fyra nivåer med ökande andel av årsmedelflödet (5, 10, 15 och 20 %). 

Modelleringarna sker i ArcGIS med hjälp av verktyget ”Riparian Topoghraphy Tool”. 

Modelleringarna visar hur mycket av potentialen som hamnar inom strandzonen vid olika 

nivåer av produktionsbortfall. 

Abstract  

Running water is an ecosystem that has high biodiversity despite its relatively small presence 

on the planet in terms of area. Water is also one of the most affected ecosystems, where 

hydropower is one of the actors with great impact and widespread use. Hydropower 

production often change the flow regime in rivers and damages, among other things, the 

littoral zone which is dependent on a natural flow regime. Without the natural flow regime's 

disturbance, the natural flora of the littoral zone is either displaced by upland vegetation, or it 

the zone becomes barren. One way to mitigate the negative effects of hydropower on the 

ecosystem are realesing water with a natural-like temporal variation in the original reaches. 

Reaches are often completely dry when water is redirected in to pass the turbines in the 

hydropower station. Previously there have been no attempts in Sweden to model the riparian 

potential below the dams using a theoretical environmental flow regime. This paper shows a 

way to inventory the potential for vegetation establishment of the riparian zone by field 

inventory of suitable substrate for riparian vegetation. For the inventoried locations, models 

of environmental flow at four levels of discharge (5, 10, 15 and 20% of the mean annual 

discharge) are used to predict the potetial extent of riparian vegetation. The modeling is done 

in ArcGIS using the "Riparian Topoghraphy Tool." The modelling show how much of the 

potential of water that inundates the riparian zone at varying levels of the hydropower 

production loss. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

70% av jordens yta består av vatten och endast 3,5% av detta utgörs av sötvatten. Majoriteten 

av sötvattnet är i fast form i polarområdena och i glaciärer (1,7%) samt lagrat som 

grundvatten (1,7%). En försvinnande liten del (0,01%) består av färskvatten i sjöar och floder 

(Lundquist 2015). Samtidigt som rinnande vatten utgör ett litet biom på jorden hyser det hög 

biodiversitet (IUCN 2014). 

Strömmande vattendrag är i stor utsträckning påverkade av dammar och mer än hälften av 

alla stora vattendrag (naturlig årsmedelvattenföring på över 350 m³/s) är påverkade av minst 

en damm (Nilsson m.fl. 2005). I Sverige är endast ett älvsystem av denna magnitud fritt 

strömmande; Torne-Kalix älvarna. Detta är det enda fritt strömmande vattendraget i Europa 

av denna storlek utanför Ryssland. Av Sveriges mindre älvar (naturlig årsmedelvattenföring 

på 350-40 m³/s) är två av 12 fritt strömmande. Dessa är i sammanhanget små vattendrag, 

med medelvattenföring motsvarande 41 m³/s respektive 42 m³/s (Dynesius och Nilsson 

1994).  

Sveriges elproduktion från vattenkraft utgör 45 % av all el som produceras inom landet och 

41 % av det som förbrukas (SCB 2014). Sverige har ett klimat- och energimål  med 

målsättningen att vår energiförbrukning till 50% ska komma ifrån förnyelsebara källor till 

2020 (Berg 2014). Idag är den siffran 43 %, förutsatt att importen av el kommer från icke 

förnyelsebara källor (SCB 2014). 

Av de dammar som är i bruk idag i Sverige används de flesta för elproduktion. Deras syfte är 

att leda om och magasinera vatten.  Vattenkraftverk med betydande elproduktion leder ofta 

vattnet ned genom tunnlar till turbiner och har ett utlopp längre nedströms. Detta leder till 

att den naturliga fåran torrläggs längs en sträcka. I de fåror som torrläggs tappas det endast 

vatten förbi dammen när det är högre flöden än turbinernas kapacitet eller vid reparationer 

på kraftverket. I vissa fall är en minitappning tilldömd i verksamhetsföreskrifterna för 

regleringsverksamheten, även kallat vattendomen, och vattenverksamheten skall då spilla ett 

flöde i torrfåran som inte får underskridas. Utan minitappning får den naturliga fåran inte 

något kontinuerligt flöde förutom från eventuella biflöden.  

Regleringsmagasin har till huvudsyfte att ändra tidpunkten för vattenflödet i älven 

nedströms dammen och att fördela vattenflödet över året så att det motsvarar samhällets 

behov av elproduktion. I Sverige magasineras vatten från vårens och sommarens högflöden 

till vintern när det är naturligt låga flöden. De låga flödena beror på att nederbörden är 

bunden i snö och is och det är under vintern som energibehovet är störst. Nedom dammar till 

regleringsmagasin får fåran en artificiell flödesregim med ett flöde som är anpassat för att 

optimera elproduktionen.  

Dammar och vattenkraft har en negativ påverkan på biologisk mångfald. En direkt effekt är 

att de fragmenterar vattendrag och förhindrar och försvårar för spridningen av organismer, 

substrat och näring (Jansson, Nilsson & Renöfält, 2000). En indirekt effekt är en förändring 

av flödes- och vattenståndsregimen till ett säsongsmönster som ekosystemets organismer 

inte är anpassade till. Snabba förändringar i flöde och vattenstånd på grund av 

korttidsreglering leder även till onaturligt stora erosionsskador i vattendraget, samt risk för 

strandning/dränkning av organismer. Det är allmänt vedertaget bland vattendragsekologer 
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att den naturliga opåverkade flödesregimen är den allra viktigaste faktorn då det gäller att 

skapa mångfald och struktur för akvatiska och strandlevande ekosystemen (Poff m.fl.  1997). 

 

 En flödesregim kan beskrivas genom att dela upp flödet i fem komponenter: 

 

 Frekvens: hur ofta flöden av en viss magnitud förekommer. 

 Magnitud: storleksordningen på olika flöden.  

 Tajming och förutsägbarhet: beskriver hur återkommande ett visst flöde är. 

 Förändringshastighet: hastigheten ett flöde av en magnitud uppstår och övergår till ett 

annat.  

 Varaktighet: hur länge ett flöde av en viss magnitud varar.  

 

Strandzonens primärproduktion är en viktig energikälla för strömmande ekosystems 

födoväv, och högre större produktion av strandvegetation leder även till bland annat högre 

diversitet av bentiska organismer (Vannote m.fl. 1980). Strandzonen kan beskrivas som 

zonen mellan högsta och lägsta vattenståndet och utgör en ekoton mellan vatten och terrestra 

ekosystem (Naiman, Décamps och Pollock 1993). Det finns mer komplexa definitioner som 

tittar på strandzonen ur större perspektiv än bara hydrologi (Stanley 1991, Ilhardt 2000). 

Växtarter i strandzonen är olika anpassade till översvämningar vilket skapar zoneringar, 

framförallt i lågt liggande områden (Blom 1994). Under en hydrologisk cykel måste växter i 

strandzonen utstå ett flertal störningar så som översvämning, erosion, torka, frost, 

nötningsskador med mera (Naiman och Décamps 1997). Strandzonen består av en ovanligt 

divers mosaik av olika habitat vilket ger upphov till hög artrikedom och de fungerar som en 

viktig spridningskorridor i landskapet. Den fungerar också som en buffertzon som skyddar 

mot överbelastning av näringsämnen och transport av andra skadliga ämnen ut i 

vattendraget. 

Höga flödespulser är en av de viktigaste störningarna för att upprätthålla en fungerande 

strandzon (Junk m.fl. 1989, Tockner, Malard och Ward 2000). I svenska vattendrag, 

framförallt i norra Sverige, utgör vårfloden från snösmältning den naturliga högflödespuls 

som är viktigast för att strukturera och distribuera substrat och biota. Genom mänsklig 

påverkan på flödet kan den naturliga hydrologiska variationen förändras till ett tillstånd som 

floran och faunan kan vara dåligt anpassade till. En effekt av förändrad vattenföring i 

reglerade älvar är minskad diversitet och täthet av strandvegetation i jämförelse med 

oreglerade älvar (Nilsson och Jansson 1995, Jansson m.fl. 2000).   

 

Att återskapa en naturligare flödesregim, en så kallad miljöanpassad flödesregim (Eflow- 

Enviromental flow), vilken liknar den flödesregim som återfinns i fritt strömmande älvar, 

eller åtminstone efterliknar delar av det, förväntas öka de ekologiska funktionerna och 

resiliensen (motståndskraften/återhämtningsförmågan) hos vattendragsknuta ekosystem 

(Renöfält m.fl. 2010). Det finns starka indikationer på att ekologiskt anpassade tappningar 

kan användas för att återställa ekologiska funktioner om de blir en del av 

vattenregleringsverksamheten inom vattenkraften (NSTC 2007). Den stora utbredningen av 

vattenreglering och de negativa effekterna det innebär för ekosystemet har lett till att ett 

flertal metoder har utvecklats för att minska de negativa effekterna. Tharme (2003) gick 

igenom användningen av metoder för att anpassa reglerade flöden efter ekosystemets behov 

och fann 203 olika metoder, och Renöfält och Ahonen (2013) menar att sedan 2003 har 

forskningen om miljöanpasning av vattenregling haft en explosionsartad utveckling. 2007 



6 
 

hölls en stor konferens om miljöanpassade flöden. En deklaration togs fram för att framhäva 

vikten av att bibehålla ekologiska flöden i vattendrag för deras positiva effekter på ekologiska 

funktioner, och för att uppmana nationer att inkorporera riktlinjer för ekologiska flöden i sin 

lagstiftning (Brisbane declaration 2007). Enligt deklarationen defineras E-flows som; 

”Environmental flows describe the quantity, timing, and quality of water flows required to 

sustain freshwater and  estuarine ecosystems and the human livelihoods and well-being 

that depend on these ecosystems.” (Brisbane declaration 2007, 1) 

 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet 2000) skall alla unionens sjöar, 

vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnå "God Ekologisk Status" (GES) till och med år 

2015. Definitionen av GES är ett ringa avvikande från fastställda miljöindikatorer på hög 

ekologisk status, där referensen är vattenförekomster där omständigheterna är naturliga eller 

med liten mänsklig påverkan med obetydlig inverkan. Ytvattenförekomster som på grund 

utav fysiska förändringar genom antropogen påverkan fått en väsentligt förändrat karaktär 

kan klassas som Kraftigt Modifierade Vattenförekomster (KMV). För att ytvattenförekomsten 

ska klassas som KMV ska den antropogena påverkan ha stor samhällsekonomisk betydelse. 

KMV undantas från kravet att uppnå GES, och skall istället uppnå God Ekologisk Potential 

(GEP). GEP skall i stor utsträckning överensstämma med GES efter att hänsyn tagits till de 

samhällspositiva effekter hos KMV. De ytvattenförekomster som ingår i regleringssystem för 

vattenkraftverk med en installerad effekt på 10 MW eller mer klassas som KMV 

(Vattenmyndigheten 2015). 

 

EU-direktiven är bland annat inkluderade i svensk lagstiftning i miljöbalkens kapitel 5 (SFS 

1998:808). Arbetet med att uppfylla lagarna är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarig 

myndighet för. Miljöarbetet med att nå de krav som ställs har sammanfattas i ett av Sveriges 

miljökvalitetsmål ”Levande sjöar och vattendrag” (Ek 2014). 

 

Vid nya vattendomar och omförhandlingar av gamla domar kan enligt miljöbalken (SFS 

1998:808) ett flöde motsvarande på 5-20% av produktionsvärdet krävas av 

verksamhetsutövaren utan ersättning till förmån för den allmänna miljövården. I de 

omprövningar som har gjorts enligt denna lagstiftning har flödesbortfallet av 

produktionsvärdet landat på 5 %, vilket blivit en praxis (Degerman 2008). 

 

HaV och Energimyndigheten (2014) har gemensamt kommit med en nationell strategi för 

avvägning mellan energi- och miljökvalitetsmålen för vattenkraften. Strategin väger 

elproduktion och elproduktionspotential mot miljöstatus och miljöpotential hos svenska 

avrinningsområden påverkande av vattenkraft för att ge vägledning gällande var 

miljöåtgärder är bäst lämpade. Umeälvens avrinningsområde tillhör en grupp med både höga 

naturvärden och höga energivärden, men potentialen för ökad reglering är begränsad av flera 

orsaker.  ”Strategin i dessa avrinningsområden bör i första hand vara att ta fram mer 

detaljerade avrinningsområdesspecifika strategier som kan påvisa var åtgärder som påverkar 

vattenkraftsproduktionen ger mest värde för miljökvalitetsmålet relativt energivärdet” (Hav 

2014, 43). 

 

1.2 Syfte 

 

Hur GEP i KMV ska uppnås är ett outforskat men omdebatterat område. Få riktlinjer finns 
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för närvarande och därför är det av stor vikt att ta fram både riktlinjer och underlag för att 

kunna göra de avvägningar mellan miljökvalitetsmål och energimål som krävs för att upfylla 

vattendirektivets krav. Ett sådant underlag som för närvarande saknas är förutsägelser av hur 

mycket potentiell strandzon i torrfårorna som skulle skapas vid en miljöanpassning av 

verksamheten, och vad detta skulle kosta i form av produktionsbortfall av vattenkraft.  

Syftet med det här examensarbetet är att utveckla en metod för att kunna bedöma 

potentialen för strandvegetationsetablering i torrfåror. Metoden är tänkt att användas där det 

hydrologiska kretsloppet är förändrat och förhindrar en ekologiskt fungerande strandzon. I 

metoden ska en modell finnas vilken har till syfte är att kunna modellera hur mycket av 

strandzonen som blir fungerande vid ett miljöanpassat flöde. Användningsområdet för 

metoden och modellen är tänkt att fungera som ett verktyg för att kunna göra avvägningar 

mellan energinyttan kontra miljöpotentialen hos torrfåror i anslutning till vattenreglering. 

Pilotstudien ingår som en del i ett större projekt på uppdrag av HaV, där ekologisk potential i 

svenska torrfåror skall undersökas.  

2. Metod  

2.1 Överblick  

 

Metoden utgår ifrån ett mål utsatt i ett större projekt på uppdrag av HaV där den ekologiska 

potentialen i torrfåror skall undersökas. Områden skall identiferas vilka har en jordmån med 

potential för strandvegetation. När områden är inventerande skall en modell för olika 

vattenflöden användas för att se hur mycket och vilka av dessa områden som hamnar inom 

den hydrologiska definitionen på strandzonen.  

Strandvegetationspotential i torrfåror utreds genom en topografianalys med ett relativt nytt 

verktyg i programmet ArcGis; "Riparian topography tool” (Dilts 2010). Verktyget har 

utvecklats för att kunna identifiera trösklar för vattennivåer och vilka lågliggande områden 

som översvämmas av dessa (Dilts m.fl. 2010). Verktyget kommer att användas för att 

modellera högsta och lägsta vattenlinjen inom en hydrologisk period. Zonen som skapas 

mellan högsta och lägsta nivå motsvarar strandzonen enligt den hydrologiska definitionen. 

Information om topografin har tillhandahållits från den nationella höjdmodellen, som 

hämtats digitalt från lantmäteriet. Höjdmodellen är gjord genom att laserscanna marken 

med en upplösning av 2x2 m (Lantmäteriet 2015). För att kunna bedöma potentialen för 

strandetablering inom den modellerade strandzonen har inventeringar utförts i fält. Arealen 

som inventeras behöver vara tillräckligt stor för att kunna testa metoden men samtidigt inte 

större an vad som kan anses rimlig utifrån tidsperspektiv. Därför avsattes upp till en vecka i 

fält. Urvalet av sträckor baserades på potential för etablering av växter och potential för 

utbredning av strandzonen. Detta gjorde att steniga mer branta områden med endast mycket 

lite andel finare sediment utgick till förmån för områden med bredare stränder och en 

flackare strandprofil. En flackare strandprofil får en större hydrologisk strandzon och steniga 

sträckor är ogynnsamma för de flesta kärlväxtarter.  
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2.2 Metod 

2.2.1 E-flow en naturligare flödesregim 

  

Eftersom valet av ett miljöanpassat flöde är både komplicerat och kräver att flera intressenter 

bör vara inblandade, användes en förenklad uträkning av en procentbaserad modell av 

beräknade naturliga flöden. 

Den beräknade naturliga vattenföringen av S-Hypes beräkningar har varit till grund för 

framtagandet av tappningsnivåer. S-Hype är en beräkningsmodell för hydrologiska 

parametrar över hela Sverige och i modellen anges det beräknade naturliga flödet för var dag 

från 1999 och framåt (SMHI 2014). Ur S-Hype data beräknades högsta medelvattenföring 

(MHQ) som användes som övre gräns för strandzonen och som undre gräns har minsta 

medelvattenföring (MLQ) valts.  

Den 14-åriga serien på beräknat data (1999-2013) som tillhandahölls från S-Hype sorterades 

med MHQ som dag ett i en hydrologisk cykel. Detta för att högflödestoppar ska sammanfall 

och inte bli utjämnade vilket ger en underskattning på vårfloden. Ett medelvärde på flödena 

för alla dagar från varje år beräknades från MHQ fallande till MLQ. Detta ger ett år med 

medel högsta högflödena som dag ett till medel lägsta lågflödena som dag 365-366. För att 

göra det visuellt förståeligt gavs varje dag ett mediandatum. I och med att flödena är 

synkroniserade efter högflöden stämmde inte datumen mellan åren. Datumen för åren 1999-

2013 konverterades om till 1-365 respektive 366 för skottår och sedan togs median datum för 

att visualisera ett år. 

Eftersom att 5-20% av vattenföring kan krävas av vattenregleringsföretag utan ersättning 

användes de andelarna för att modellera vattennivåer i GIS, vilket grovt kan anses 

representera 5-20% av produktionsvärdet. Oreglerade biflöden som rinner in i torrfåran 

adderades till beräkningarna för att ta hänsyn till naturliga fluktationer.   

2.2.2 Inventering av potential 

 

På en dag inventerades en sträcka på ungefär 500 m längs båda stränderna i fåran. I 

inventeringsområdena klassades fläckar och större områden med lämpligt substrat för 

strandvegetation som habitat. Varje enskilt habitat namngavs och typ av strubstrat samt 

andel finsubstrat noterades. Habitatens utkanter markerades ut med punkter med hjälp av 

en totalstation av märket Trimble, modell s8. Ett minimum för enskilda habitatfläckar på 0,5 

m² valdes som begränsning. Större områden med många mindre fläckar markerades in som 

större habitat och tätheten på fläckarna bedömdes för att senare kunna korrigeras. Karga 

områden som inte anses kunna etableras av vegetation utmarkerades inte och inte heller 

habitat som permanent var under vatten.  

Geografiskareferenspunkter markerades ut vid positioner som senare kan koordinatsättas 

från flygfoto (exempel byggnader och kantiga stenpirar).  

Potentialen hos de olika habitaten bedömdes utifrån substratsammansättning, med högst 

potential för finkorniga substrat, silt och lera, och lägst potential för sorterad morän med 

uteslutande grovt grus och block. En schematisk indelning i sex klasser av olika habitat 

skapades för att lättare att klassificera de olika habitaten. Habitat 1-6: 
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1. Högst potential: innehöll bara silt och lera och som regel finns vegetation i form av gräs 

och örter. 

2.  Mycket god potential: innehöll övervägande silt och lera. Gräs växte tätt med inslag av 

vide.   

3.  God potential: innehöll en del silt och lera. En jordartstyp likt morän. Tätare vide och en 

del gräs växter som i allmänhet.  

4. Måttlig potential: med en del silt och lera, men viss sortering mot grövre kornstorlekar. 

En del vedartade växter men vanligen ganska kargt med vegetation.  

5. Låg potential: innehöll nästan inget silt eller lera.  Enstaka vedartade växter klarade av att 

växa.  

6. Ingen potential: innehöll bara block eller grus och har svårt att hysa vegetation. Habitat 

som anses obetydlig för strandvegetationen och neglierades.  
 

2.2.3 GIS  

 

Punkterna som utmarkerades med totalstationen är inte relaterade till något geografiskt 

koordinatsystem utan ligger i ett imaginärt koordinatsystem. Vid omvandling av punkterna 

till geografiska positioner användes verktyget ”CHAMP” som använder de utmarkerade 

referenspunkter för att projicera habitatpunkterna till geografiska positioner (Wheaton m.fl. 

2012) 

 

Punkterna kring varje habitat omvandlades till polygoner och flygbildstolkning utfördes för 

områden där totalstationen inte kunde få kontakt med det handhållna prismat. Som underlag 

för modelleringen användes den nationella höjdmodellen. Vid modelleringen av mindre 

områden togs delar av det uppströms liggande avrinningsområdet med.   

I ArcGis skapades ett bäcknätverk utifrån höjdmodellen genom att använda verktygen: ”Fill”, 

”Flow network”, ”Flow direction” och ”Condition (Con)”. ”Flow Direction” skapar ett raster i 

vilken riktning vattnet skulle flöda i varje cell i höjdlagret, ”Flow Accumulation” skapar ett 

raster för hur mycket vatten som akumuleras i varje cell, ”Fill” fyller sänkor för att ta bort 

felaktigheter i datat, ”Flow network” skapar ett nätverk av de skapade lagren, och 

”Condition” bestämmer vilka delar som ska användas (ArcGIS 2011). ”Value” i ”Conditon” 

definierar hur stora bäckar som skall tas med. För att bäcknätverket bara ska rinna i fåran 

gjordes bäcknätverket om genom”Stream to Feature” och sedan redigerades bliflöden bort 

med verktyget ”Edit” för att sedan konverteras tillbaka till raster.  Riparian toolbox 

innehåller ”Height above river (HAR)” vilket användes för att räkna om höjdmodellen med 

bäcknätverket som nollvärde, istället för havet som nollvärde. HAR - lagret är räknat i meter 

från höjdmodellen vilket omvandlades till centimeter med ”raster caluclator”. Lagret 

förberedes för att beräkna översvämningar genom att använda ”Prepare HAR for flooding”.  

I ”Preper HAR for flooding” anges ”search radius” vilket anger hur långt avstånd från bäcken 

som skall användas för att räkna på översvämningen. ”Inundation area” angavs hur högt 

ovan bäcken som skall översvämmas i modelleringen. Den modellerade ”Inundation area” 

omvandlades till en polygon för att kunna använda verktyget ”Tabulate Intersect” för att 

beräkna hur mycket av de olika habitaten som överlappades vid specifika 

översvämningsnivåer.  

Hur mycket strandpotential som bildas vid olika andelar av flödet beräknades genom att ta 

arean av MHQ översvämningen och subtrahera den med arean av MLQ översvämningen. Ett 
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alternativ skulle vara att skapa ett polygon för hur mycket MHQ breder ut sig utöver MLQ 

och sedan beräkna det mot habitatpolygonerna i ”Tabulate Intersect”. 

Habitat med många mindre närliggande fläckar som har märkts ut som ett större område 

korrigerades till tätheten av dessa fläckar inom det området.  

 

2.3 Umeälven och valda lokaler för inventering 

 

Umeälven ligger i Västerbottens län (Fig. 1) och rinner från sjön Överuman, som ligger 

belägen mot den norska gränsen, ut till kusten vid Umeå. Älven har en medelvattenföring 

(MQ) uppemot ca 450m³/s vid mynningen (Forsman 2015a). Biflödet Vindelälven är skyddat 

från utbyggnad av vattenkraft och har vid mynningen till Umeälven ett MQ på 190m³/s 

(Forsman 2015b).  Umeälven har 24 vattenkraftverk och de producerar ungefär 11 % av 

Sveriges el från vattenkraft (Fig. 2; SCB 2014, vattenkraft.info 2014). Cirka 3 % av Sveriges 

produktion från vattenkraft utgörs av vattenkraftverket Stornorrfors, vilket även är Sveriges 

största elproducerande kraftverk per år (Vattenfall 2013). 

Figur 1. Umeälven med två av biflödena Vindelälven och Juktån i Västerbottens län. Torrfårornas 

inventeringsområden för pilotstudien är 1. Umluspen, 2. Juktån och 3. Stornorrfors. 
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Figur 2. Vattenkraftverken i Umeälven (vattenkraft.info 2014) 

Torrfåror nedom dammar till regleringsverksamhet varierar i hur mycket vatten som faktiskt 

rinner i dem och för att få en representativ bild av torrfåror har de grovt delats in i tre olika 

kategorier beroende på flödet nedom dammen i fåran. De tre olika kategorierna låg till grund 

för val av provlokaler, men på grund av begränsningar i flygskannat data kunde inte kategori 

2 undersökas. Det är på grund av att den idag tillgängliga nationella modellen ännu inte 

inkluderar den andra kategorin av torrfåror som finns i Umeälven. Därför utesluts den 

kategorin men beskrivs likväl. De tre kategorierna är : 

1. Helt torra torrfåror:  Vattnet leds genom tunnlar och turbinerna och i fåran tappas det 

endast vatten när flödet blir högre än turbinernas kapacitet eller när reparationer görs 

på kraftstationen.  

 

2. ”Torrfåror” med en förändrad flödesregim: nedom regleringsmagasin får fåror en 

förändrad flödesregim i form av en omfördelning av flödet från sen vår och sommar till 

vintern när elbehovet är som störst. 

 

3. Torrfåror med minimitappning: torrfåror där det bedrivs en tappning i fåran för att 

gynna olika ekologiska värden, oftast fisk. Vanligast är att en minimitappning tilldömts 

i vattendomen för vattenverksamheten, undantag finns där det tappas i fåran utan 

lagkrav. 

2.3.1 Umluspen  

 

Umluspens kraftverk ligger i Umeälvens huvudfåra vid sjön Storuman i Västerbottens inland 

(Fig. 1). Dammen vid utloppet av sjön hindrar vattnet från att rinna sin naturliga fåra och 

vattnet leds istället till Umluspens kraftverk.  Torrfåran på 6 km torrläggs under normala 

omständigheter och klassas som en klass 1 torrfåra (Fig. 3).  Kraftverket ligger nära Storuman 

samhälle och leder vattnet igenom tunnlar ut i Stenselet där även den gamla älvfåran hade 

sitt forna utlopp. Kraftverket producerar 5,3 % av Umeälven elproduktion och 0,5 % av 

Sveriges el från vattenkraftsproduktion. När fåran flygskannades tappades det 0 m³/s i fåran. 

En mindre sträcka innan fåran mynnar ut i Stenselet har valts ut för   
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Figur 3. Umluspens torrfåra på 6km. Just före utloppet till Stenselet, ovan E45:an valdes en 500m sträcka ut som 

lokal för inventering, vilket är markerat i röt kvadrat.  

inventering. Sträckan anses intressant för att använda i metodutprovning eftersom att den 

har flacka stränder samt att den ligger nära en väg med rastplats, där hus på rastplatsen har 

används till georeferering. Sträckan ligger ovan regleringsnivåerna i nedomliggande 

regleringsmagasinet Stenselet, som däms upp av Stenseledammen.   
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Figur4. Juktånstorrfåra. Torrfåran från dammen vid Storjuktan till  utloppet i Juktavan. Lokalen vald för att göra 

inventeringar är utmarkerad i röd rektangel. 

 

2.3.2 Juktån 

 

Juktån är ett 177 km långt biflöde till Umeälven (Fig 1).  Dammen vid sjön Storjuktan ligger 

ca 60km uppströms mynningen till umeälven och har en tilldömd minimitappning. 

Tappningen sker med ett årligt MQ på 3,81m³/s vilket motsvarar 11,70% av det naturliga MQ 

vid dammen och tappningen sker med en viss dynamik (Fig. 5). Vid dammen i sjön 

Storjuktan leds resterande vattnet ned genom ett kraftverk och tunnlar ned till sjön 

Storuman. Minitappningen i fåran gör den till en klass 3 torrfåra.  Kraftverket producerar 1,2 

% av Umeälvens elproduktion och 0,1 % av Sveriges. Syftet med överledningen ned till sjön 

Storuman är att vattnet kan utnyttjas i ytterligare tre kraftverk jämfört med om det gått i sin 

naturliga fåra.   

Juktån nedom dammen har ett komplext system av sidofåror och sjöar (Fig. 4). En minde 

sträcka av Juktån ovan Långselsforsen och nedströms efter sidofåror går ihop har valts ut för 
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inventeringar. Denna inventeringslokal bedömdes vara bra ur synpunkten för 

metodutprovingen eftersom att den hade breda flacka stränder och var lättåtkomlig, samt att 

det fanns en stenpir vilken användes för georeferering. Sträckor ovan denna har delade fåror 

vilket misstänktes kunna bli svårt att modellera hydrologiskt. Samt att nedom inloppet för 

biflödet Gunnarbäcken anses Juktån få en för naturlig flödesregim eftersom biflödet är 

oregelrat. Laserskanningen över inventeringsområdet i Juktån skannades när det tappades 

6m³/s från dammen. 

 
 Figur 5. Minimitappning för dammen i Juktan.  
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Figur 6. Stornorrfors torrfåra med inventeringslokalen utmarkerad i röd rektangel.  

2.2.3 Stornorrfors 

 

En mil väster om den västerbottniska staden Umeå (Fig. 1) ligger Sveriges per år största 

elproducerande vattenkraftverk med 3 % av Sveriges elproduktion från vattenkraft. Dammen  

leder vattnet till kraftverket via en kanal och nedom dammen skapas en 8km lång torrfåra 

(Fig. 6) vilken har en minimitappning (Fig. 7). Syfte med minitappningen är att främja 

vandringen av de anadroma laxfiskarna. I vattendomen slogs det fast att Stornorrfors ska 

släppa spillvatten i torrfåran med minst 10 m³/s från 20 maj till 15 juni och 15-30 m³/s från 

15 juni till 1 oktober (Lundqvist m.fl. 2008). Vattenfall tappar även under övriga dagar på 

året 0,3 m³/s (Vattenfall 2013). Det  pågår förlikningsprocesser för att förbättra för fisket i 

Stornorrfors och tappningarna har nu en pulserade vattenregim. Vidare kan tappningarna 

variera för olika experimentella undersökningar på fiskvandring (Vattenfall 2015). Vid 

laserskanningen av höjdmodellen gick det i fåran 63-23m³/s. 
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Figur 7. I Stornorrfors torrfåra med en pulserande flödesregim (vattenfall 2013). 

3. Resultat 
 

Den miljöanpassade flödet beräknat från S-Hype vilket har legat för grund för uppskattning 

av MHQ och MLQ vilka har använts som utgångspunkt vid beräkning av andelar av flödet för 

vattennivåberäkning (Fig. 8). 

 
Figur 8. Ett miljöanpassat flöde beräknat från S-hypes data från år 1999-2013. Flödena är sorterade med MHQ 

som dag noll i den hydrologiska cykeln. Det gör att de högsta högflödena (vårfloden) som infaller olika datum nu 
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sammanfaller. Eftersom dagarna är mediandagar i den hydroligiska cykeln finns ett bortfall av extremdatumen, så 

som 1 jan och 31 dec.   

3.1 Lokaler  

3.2.1 Umluspen  

 

Från Umluspen finns höjdmodellen under nolltappning vilket gör att endast vattenspeglar 

som innehåller vatten höjer höjdmodellen från den verkliga botten/marken. Utifrån 

fotografier från sträckan där inventeringarna utfördes kunde vattennivån vid den 

vattenföring som rådde vid fotograferingstillfället (115 m³/s) fastställas . 

Inventeringsområdet ligger nedströms ett mindre biflöde vilket adderades till flödet från 

dammarna. Dagen då fotografiet togs, den 2014-04-09, har S-hype inga beräkningar för, 

istället har medelvärde av de beräknade årens nionde april använts som presumtivt flöde från 

biflödet till torrfåran. Biflödet skulle enligt uppskattning denna dag bidragit med 0,19 m³/s, 

sammanlagt blir det potentiella vattenföringen i fåran vid tiden för fotografiet 115,19 m³/s. 

Utifrån höjdmodellen identifieras vattennivån för spillet ha nått upp till 59 cm över bäcken, 

vilket betyder att 1m³/s vatten skulle höjda vattenytan med 0,51 cm.  Genom att göra 

flödesberäkningar i ArcGIS på MHQ och MLQ kunde strandzoner  modelleras (Fig 9, Fig. 

10). Fyra olika beräkningar av strandzonen utfördes på 5 %, 10 %, 15 % och 20 % av det 

miljöanpassade flödet (Fig. 8) beräknat från S-Hypes data. Beräkningar av vilka och hur 

mycket av de olika habitattyperna som den funktionella strandzonen överlappade  

samanställdes i en tabell (Tab.1). 
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Figur. 9 Modellering av strandzonen med  5 % av miljöanpassat flöde. Strandzonen befinner sig inom den visuella 

delen av ”MHQ 5 %” lagret. I verkligheten har ”MLQ 5 %” lagret större utbredning. Minskningen och mosaiken av 

lagret beror på interpoleringen av vattenytan.  Lagret ”Habitat” innehåller flera olika habitat av de fem potentiella 

klasserna.  
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Figur. 10 Strandzonen enligt 20 % av miljöanpassat flöde. Strandzonen bildas enligt denna modellering inom den 

visuella delen av ”MHQ 20 %” lagret. I verkligheten  har ”MLQ 5 %” lagret större utbredning. Minskningen av 

lagret beror på interpoleringen av vattenytan. ”Habitat” lagret inhåller flera olika habitat av de fem potentiella 

klasserna. 

 

Tabell 1. Habitattyper och deras sammanlagda area. Beräkningar i kvadratmeter för de fem habitattyper som 

hamnar inom den hydrologiska strandzonen vid modellering av flödet. Habitattyperna 1-5 är en 

potentialindelning med 1 som högst och  5 som lägst potential för etablering av strandvegetation.  E-flow 1-4 är 

miljöanpassade flöden,  5 %, 10 %, 15 % och 20 % av beräknat totalt flöde. Habitat 6 som ansågs inte innehålla 

någon potential för vegetation märktes aldrig ut och finns därför inte representerat.  

Habitat E-flow 1 (m²) E-flow 2 (m²) E-flow 3(m²) E-flow 4 (m²) 

1 3 9 9 9 

2 52 82 88 83 

3 1860 8755 19307 29256 

4 3666 5945 6720 6712 

5 31 31 26 24 
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3.2.2 Stornorrfors  

 

Under tiden för arbetet var det tillgängliga tappdatat för torrfåran Stornorrfors utanför 

tidpunkterna för flygskanning och flygfoto. Därav kunde inte flödet i fåran bestämmas och 

inga modeleringar kunde utföras.   

3.2.3 Juktån 

 

I Juktån gick det 6m³/s  vatten i fåran vid laserskanningen vilket skapar problem och 

försvårar höjandet av vattennivån. Vidare hittades det inte några referenser på högre flöden 

vilket gör det omöjligt att relatera en höjning av vattenivån till flöde.  

3.3 Underlag för att kunna göra inventering  

 
Data som behövs för att kunna göra modelleringen av vattenytan är:  

1. En höjdmodell framtagen från en tidpunkt med lågt men helst inget flöde i fåran.  

2. Data om till vilka nivåer som specifika flöde når till. En stor fördel skulle vara att  

nivåmätningar vid ett flertal olika flöden fanns tillgängliga.  

3. Habitat utmärkta med geografisk information.  

 

4. Diskussion  
 

4.1 Resultat 

Att det gick att göra beräkningarna fullt ut och få resultat i Umluspen visar på att metoden 

fungerar. Skulle ett miljöanpassat flöde liknande det som är beräknat 

för Umluspen användas skulle en halv hektar av strandvegetation kunna rehabiliteras vid 

minsta flödet (5 %), bara på den 500 m sträcka som inventerades. För att jämföra den 

strandzon som bildades kan man ta medelvärdet av tre oreglerade älvarnas (Pite-, Kalix- och 

Torneälv) och strandzons bredd (17,7 m) (Jansson m.fl. 2000) och multiplicerar det med en 

500m sträcka få ett medelvärde på strandzonen i oreglerade älvar (17 666 m²). Alltså skulle 

ungefär en tredjedel återskapas vid bara 5% av flödet. Området som valts ut för 

metodutprovning måste dock anses ha en stor strandzon då vid 20% av det naturliga 

beräknande flödet ha dubbelt så stor strandzon jämfört med oreglerade älvar. Detta kan 

tänkas bero på att lokalen valdes ut med omtanke på flacka stränder och kan inte ses som 

reprensativt för torrfåran i helhet. Däremot visar det på att potentiallen kommer att vara 

störst i torrfåror med flacka stränder och att i liknande torrfåror kommer rehabliterings 

effekten vara mest effektiv. I denna aspekt bör arealen ses som ganska stor andel med tanke 

på att det är en liten ekoton som utsatts för stora negativa påverklingar. Att det är möjligt att 

återställa sådana arealer med en så liten andel av produktionsförlusten borde det vara av 

stort intresse. Speciellt med tanke på att den biodiversitet som skapas även faciliterar 

kolonisering av ytterligare arter kan åtgärderna ses som mycket effektiva. Eftersom dammar 

utgör ett vandringshinder skulle koloniseringen av habitatet vara relativt långsam, men 

snabbare nedströms biflöden, då dessa biflöden kan tänkas innehålla en naturlig strandflora 
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som kan sprida frön med hydrokori (spridning med rinnande vatten). Vidare skulle en risk 

finnas med att alltför plötsliga katastroftappnignar i torrfåran skulle kunna att spola bort och 

förstöra den etablerade floran och faunan. Det skulle vara av stor vikt att försöka att i 

möjligaste mån ha en naturlig förändring utan tillfälliga flöden av stor magnitud. Det 5 %-iga 

produktionsbortfallet vid dammen skulle motsvara en produktionsförlust på ca 20 GWh, 

vilket skulle motsvara 0,03 % av sverige årliga vattenkraftsprodukton (vattenkraft.info 2014).  

Förekomsten av lämpliga habitat med stora andelar finkornigt substrat som skulle 

översvämmas ökar med ökande E-flow, bortsett från det finkornigaste substratet (klass 1) 

vilket förekom i små mängder i Umluspen. Habitat med låg potential minskar något med 

ökande andel av E-flow. Att skapa så stora arealer strandzon (Tabell 1) som skulle återfå sin 

ekologiska funktion på bara en sträcka på 500 m av hela torrfåran som totalt är 6000 m lång 

visar på stor potential för E-flow att återskapa fungerande ekosystem längs torrfåror.   
 

Hur väl resultaten speglar verkligheten är en intressant aspekt. Det finns en problematik med 

att fåran kan dämma olika vilket modelleringen av ”inundation area” inte tar hänsyn till. Hur 

mycket fåran dämmer är svårt att bedöma. Möjligen att fåran dämmer mer vid lokalen för 

inventering jämfört med andra områden uppströms, eftersom vattnet ska passera under en 

bro. Eftersom fotografiet är taget vid lokalen för inventeringsområdet borde dämningen av 

vattnet spegla området. Vid modellering av hela torrfåran bör därför fler referenspunkter 

finnas längs älven.  

 

Intressant vore att vid ett extremflöde i en fåra med en lägre referenser för tappning senare 

återkomma och se hur väl modelleringarna överensstämmer med verkligheten. Att vid en 

tappning i Umluspens torrfåra på exempelvis 200m³/s återkommer och ser hur väl 

modelleringen upp till denna nivå för 200m³/s överenstämmer med modelleringarna från 

flödesreferens flödet 115m³/s.     
 

S-hypes data är inte alltid tillförlitligt för att göra verkliga bedömningar på vattenföring vilket 

har visat sig t.ex i Vindelälven där modellen kontrollerats mot verkliga data. Modellen kan 

underskatta flödet genom en underskattning av högflödestoppar på uppemot 50-70 %, vilket 

skulle göra stor skillnad i det här fallet1. Ett flöde som är korrigerat för de fel S-hype 

introducerar behövs därför vid beräkning av både i total flödesmängd och MHQ.  
 

4.2 Inventering 

För inventeringar har en totalstation använts för att märka ut potentiellt växthabitat. En 

totalstation ger en mycket detaljrik och noggrann inmätning av potentiella habitat. 

Nackdelarna är att utrustningen är dyr och det är relativt tidskrävande att märka ut punkter. 

Utrustningen är också beroende av sikt mellan instrumenten, station och prisma, vilket 

skapar problem vid utmarkering av punkter i tät vegetation. Problemet lär intensifieras 

under växtsäsongen, men inventering utfördes under senhöst efter att löven fallit. Ett 

alternativ som inte skulle ge lika stor precision men vara billigare och snabbare är att med en 

handhållen GPS markera ut habitat med Way Points. En GPS har detaljnivå på tiotal meter 

(Kristoffersson 2015) men med nyare tekniker blir detaljnivån högre och nya GPS-

mottagare har stöd för den nya tekniken (ESA 2013, Barret och ESA 2002).  En GPS-

inventeringkompletterad med flygfoto skulle kunna ge en god men inte lika detaljrik och 

                                                           
1
 Renöfält Malm Birgitta; Forskningsassistent, förste vid Institutionen för ekologi, miljö och 

geovetenskap vid Umeå universitet. Muntliga samtal 2015-01-07.  
Email: Birgitta.renofalt@emg.umu.se 
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exakt bild som med en totalstation. Intressant vore att återkomma till inventeringslokalerna 

och testa denna metod med en GPS för att se hur stor felmarginalen blir.  

4.2 Metod  

 

Det som skapar ett direkt hinder mot att kunna göra den här sortens modelleringar av 

strandzonen är om det inte finns tillfreställande höjddata. Anledningar till detta är om den 

nationella höjdmodellen skannades vid ett tillfälle då det tappas höga flöden i fåran, eller om 

fåran är oskannad. Den laserteknik som har använts går inte igenom vatten i större 

utsträckning och vattennivån bildar således markyta efter interpolering. Det finns laserteknik 

som går igenom vatten och används för att göra bathymetriska kartor (djupkartor) vilket 

skulle mäta hela fårans botten. Grön laser har möjligheten att mäta igenom vatten och på 

plats kostar det 10 000 kr att scanna en kvadratkilometer med helikopter, enligt 2005 års 

prisnivå (Rydell och Nyberg 2006). Grön laser klarar av att mäta igenom upp till tre gånger 

Secchi-djupet, men vid skanningar grundare än 0,3 m upstår problem. Det är dock oklart hur 

bra grön laser klara av att mäta i strömmande vatten, men det skulle kunna ge hela fårors 

form trots att det finns vatten i frårorna. Mätningar med en mycket avancerad totalstation 

som använder grön laser har gjort tillfredställande mätningar i strömmande vatten. Vid 

användning av en sådan totalstation har Mirua och Asano (2013) även använt skannat data 

för bedömningar av framtida sedimenttransport, vilket kräver viss klassing av substrat.  

När höjdmodellen har framställts genom laserskannat data sker vissa korrigeringar av datat, 

bland annat ”bränns” broar bort och en modellering görs av vattenytan. Denna modellering 

behöver göras eftersom när laserstrålen träffar vatten absorberas den och det bildas en grop i 

datalagret. Modelleringar utförs genom att vattenytan interpoleras mellan de stränderna på 

respektive sida om vattent och på så sätt skapas en ”markyta” på vad som anses vara 

vattenytan. Denna interpoleration gör att vattenytan blir ojämn och kan ha höjder. 

I Juktån är vattenytan i höjdmodellen upphöjd mot slutet av  inventeringslokalen vilket 

skapar problem. Problem uppstår när modelleringar utgförs av översvämningsarea genom att 

vattenspegeln inte fylls vid låga höjningar utan nedre delen av vattenspegeln blir torrlagd 

(Fig. 11). Detta problem kan minskas genom använda en lägre ”search radius” i verktyget 

”Prepare HAR for flooding”. En avvägning bör göras från fåra till fåra då för låg search radius 

kan utesluta närliggande låglänta områden som egentligen skulle översvämmas.  
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Figur 11. Problemet med interpolering av vattenytan i höjdmodellen. Vattenytan i höjdmodellen är förhöjd i slutet 

av inventeringsområdet, vilket gör att modelleringar av vattenytan inte fyller vattenspegeln. Problemet är visuellt 

synligt i den röda ringen och med hjälp av minskad ”search radius” minskar även problemet. De tre färgerna 

motsvarar samma höjning av vattenytan med olika search radius. Det lila lagret har lägst search radius på 150m 

och den modelleringen är även den som fyller ut mest av vattenspegeln och påverkas därför minst av en förhöjd 

vattenyta.   

För att kunna räkna ut ett HAR behövs en höjdmodell som är skannad vid ett tillfälle med 

lågflöde eller helst utan flöde. Vid modellering av höga flöden kan det accepteras att lägre 

tappningar har fått gå i fåran under skanning, men då måste man bortse från områden som 

är översvämmade vid det tillfället. Möjligt är att räkna på det flöde som går i fåran och sedan 

ovanppå det ytterligare höja vattenytan.  Skulle det fungera att mäta strömmande vatten med 

grön laser från en helikopter och den ger tillfredställande höjdmodeller, skulle det gå att få en 

höjdmodell och samtidigt veta hur mycket den dåvarande tappningen höjer vattennivån.   

Vidare för att kunna relatera höjningen i verktyget ”inundation area” till flöde krävs idag 

information om var vattenlinjen hamnar vid ett högre flöde än det som ska modelleras. För 

att ta reda på det behövs först och främst tillgång till data på hur mycket vatten som tappats 

genom dammarna vid olika tillfällen. Vidare behövs information om till vilka koordinater 

vattennivån höjer sig. Därför skulle det vara av stor vikt att ha tillgång till geografisk 

information om  hur högt vattenlinjen utvidgar sig vid högre flöden. Sådan information 

skulle kunna vara referenspunkter alternativt ett bra fotografi med möjlighet att identifera 

utbredningen av vattenytan i förhållande till referenspunkter. Ett alternativ är att titta på 

flygfoton och se om det finns flygfototurer som överensstämmer med när det har varit spill i 

fåran. Detta skulle vara möjligt för högre andelar av flödet i stornorrfors torrfåra om 
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flygskanningen skedde under förmiddagen då det tappats lägre flöde i fåran, 23m³/s, ett flöde  

nära 20% av MLQ (16m³/s). Under flygfotograferingen gick det i fåran ett flöde ca 190m³/s. 

Detta uppdagades efter examination därav har inga modelleringar i fåran genomförts. Det 

finns försök med att skapa liknande verktyg men istället för höjd över bäcken uppskatta 

vattenföringen.  HEC-RAS är ett sådant verktyg som kan simulera flöden, vilka sedan kan 

processeras med HEC-GeoRAS för användning i GIS (HEC 2015). Jag föreslår vidare att man 

undersöker om användarvänligheten och noggranheten hos dessa verktyg gör att de kan 

användas för modelleringar.  

Vattenkraft 4.3  

 
Vattenkraften står för Sveriges största del av förnyelsebar el, en energikälla utan större 

koldioxidutsläpp vilken är viktig för att Sverge ska kunna uppnå klimatmålen och minska 

klimatpåverkan. Samtidigt som vattenkraften är en relativt ren källa sett till koldioxidutsläpp 

har den lett till att ekosystemen kring vattendrag avviker stort från det naturliga tillståndet. 

Strandzonernas lilla totala yta tillsammans med den stora antropogena påverkan på dem gör 

det viktigt att skydda orörda vattendrag och genomföra miljöförbättrande åtgärder som 

minskar vattenkraftens negativa inverkningar på strandzonens ekosystem. Det skulle även 

öka biodiverisiteten som är anknuten till strandzonen.  

4.4 Personliga reflektioner och iakttagelser 

 
Min förhoppning är att denna rapport ska bidra till att ta fram ett användbart verktyg för att 

hjälpa till att göra största möjliga naturnytta vid t.ex. tappningar i torrfåror samtidigt som vi 

ska göra avvägningar för att nå våra energimål. EU:s Vattendirektiv har funnits i flera år utan 

att vi i Sverige gjort några större framsteg gällande den faktiska miljövården i våra vattendrag 

påverkade av vattenkraft. Det har varit upp till de ensklida vattenkraftsföretaget att göra 

förändringar. Att Sverige kanske kommer att behöva göra omprövning av vattendomar för 

vattenregleringsverksamheter kan bli oundvikligt om vi vill undvika viten från EU. 

Omprövningarna bör göras av vattenkraftverk med gamla vattendomar för att kunna 

tilldöma minimitappningar där det finns skyddsvärd natur som är beroende av en naturlig 

flödesregim i anslutning till verksamheten. Den bild av Sverige som ett land i framkant inom 

miljövård och miljötänk delar inte jag, utan jag anser att Sverige ligger efter, speciellt när det 

gäller miljövården kring vattenkraft.  Argumentet ”att vi har bra lagar i sverige och att det är 

bättre att vi gör det med bra miljölagstiftning här istället för där” är ett argument som 

använts flitigt. Lagarna kring många av de gällande vattendomarna kommer från 1918 och 

skillnaden med Sveriges lagar jämfört med många andra länder i  EU är att de inte är 

begränsade i tid, vilket gör att utan omprövning kommer de finnas för evigt (Petrik 2010).  

Juktåns strandzon har större andel finsediment och även en mer bevuxen strandvegetation. 

Det kan bero på att det finns en minimitappning som har en dynamik som delvis efterliknar 

den naturliga flödesregimen. Vid inventering kunde uppslag av mindre tallar i videzonen ses, 

som skulle trängas undan med en mer naturlig flödesregim. Juktån har mycket hög potential 

och en bra zonering av strandvegetationen som kan förbättras genom att den rådande 

flödesregimen förändras mot ett bättre anpassat E-flow. En sådan mer naturlig flödesregim 

skulle ha högre flödestoppar samt ett lägre lågflöde vilket skulle göra strandzonen bredare 

med en mer naturlig störningsregim. I Umluspen och Stornorrfors har tillfälliga pulser av 

höga flöden tappats från dammarna vilka kan vara orsaken till att mycket av de finaste 

sedimentet spolats bort. Det gör att fårorna har sämre potential för etablering av artrik 
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strandvegetation. Däremot sågs i Stornorrfors nybildning av områden med stor andel fint 

substrat som sedimenterat i strandzonen. En möjlig förklaring kan vara att det i Stornorrfors 

torrfåra finns en tappning av vatten med flödesregim som delvis speglar en naturlig 

flödesregim; En flödesregim med högre sommarflöde och lägre vinterflöde, och uppemot 

hälften av vattnet kommer från den oreglerade Vindelälven. Troligtvis utgör Vindelälven en 

större del av vattnet i torrfåran under vårfloden, då Umeälvens regleringsmagasin sparar 

mesta möjliga av vårflodens vatten. På olika sätt skulle nybildandet av finsediment kunna 

påskynda genom att tillsätta finsediment i strandzonerna. En annan åtgärd är att minska 

strömhastigheten genom att bredda fåran och tillsätta block i den för att minska 

vattenhastigheten. Det är möjligt att Stornorrfors torrfåra kan ha snabbare återhämtning i 

jämförelse med andra torrfåror med minimitappning då den fritt flödande Vindelälven kan 

transportera en större andel finsediment i vattnet.   

 

Den stora omfattningen av mänsklig påverkan på strömmande vattendrag gör det till ett av 

de mest modifierade ekosystemen. Att efterlikna dess naturliga tillstånd är av stor vikt för 

ekosystemtjänster, biologisk mångfald och kommande generationer.   
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