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statsrådetTill och chefen för

Miljödepartementet

Genom beslut den juni bemyndigade regeringen det statsråd24 1993
har till planläggning,uppgift föredra ärendenattsom om

markanvändning särskildoch bebyggelse tillkalla utredareatt en
med uppgift förslag vilka ytterligare värdefullalämnaatt vatten-om
områden och älvsträekor bör skyddas vattenkrañs-motsom
utbyggnad. statsrådetMed stöd detta bemyndigande förordnadeav
Görel Thurdin den juli undertecknad, departementsrådetl3 1993
Kjell Svensson, särskild utredare.som

Härmed överlämnar jag "Omtankarbetänkandet SOU 1995:155 om
vattendrag, angreppssätt. Utredningens sakkunniga ochett nytt

i huvudsak eniga ochmed mig de lämnade förslagenärexperter om
i betänkandet används därför vi-fomien omväxlande med utred-
ningens Vattendragsutredningen VDU.namn -
Till betänkandet fogas särskilda yttranden.

Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den 15
september 1993 direktören Nils Andersson Svenska Krañverks-
föreningen, ñskeridirektören Sten Andreasson ñskeriadministratio-
nen, direktören Ingela Blixt Närings- och teknikutvecklingsverket,
enhetschefen Sven Göthe Naturvårdsverket, landskapsarkitekten
Per-Magnus Nilsson Svenska kommunförbundet och projekt-

Årleskogledaren June Boverket avdelnings-samt expertersom
direktören Brinkman NaturvårdsverketInger och tekn. lic. Monika
Söderlund-Andreasson Svenska Kraftverksföreningen. Den senare
har från och med den februari civ. ing. Ulf15 1994 ersatts av
Tisell.

Från och med den november förordnades sakkunnig ñl.l 1994 som
dr Ulf Bertilsson Riksantikvarieämbetet och fil. lic.expertersom
Björn Bergquist Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och fil. dr
Björn Svensson Svenska Krañverksföreningen. Som förord-expert
nades från och med den februari statshydrolog Torbjörn2l 1995 lze
Lindkvist Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

Från och med den 16 oktober entledigades Ulf Bertilsson1995 och
Ingela Blixt och från och med den 17 oktober förordnades sak-som
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RiksantikvarieämbetetEklöfavdelningsdirektören Ivarkunniga
teknikutvecklingsverket.Närings- ochLindömoch direktören Bo

entledigades Per-MagnusFrån november 1995och med den 27
sak-förordnadesnovemberNilsson och från och med den som

kommunförbundet.kunnig Dickens SvenskaTommy

Ärleskogsaldcunninga Junebetänkande hararbetet med dettaI samt
deltagit.Tisell inteBrinkman och UlfIngerexperterna

ñl.september 1993förordnades den lutredningens sekreterareTill
dr Gunnar Fredriksson.

SOUdelbetänkandeti aprilUtredningen överlämnade 1994
skyddas.skall1994:59 Vilka vattendrag

Stockholm i 1996den oktober

Kjell Svensson

Fredriksson/ Gunnar
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Sammanfattning

Vattendragsutredningens uppgift har varit skyddet föröveratt se
vattendrag enligt tredje kapitlet Naturresurslagen NRL. Uppgiften
har varit dels undersöka huruvida fler vattendrag skall skyddas,att
dels skyddet behöver utvidgas till omfattaatt ävenom annan ex-
ploatering för vattenkrañsändamål.än

Vattendragsutredningen har kommit fram till bestämmelsernaatt om
skydd vattendrag enligt kap.3 6 § NRL bör kompletteras. Främst såav

de inte omfattar bara exploateringstypatt vattenkrañsutbygg-en -
nad istället sin utgångspunkt i de skyddsvärdenutan börtar som-
bevaras. Restriktioner bör finnas för alla ingrepp kan skadasom
skyddsvärdena.

Vattendragsutredningens huvudprincip vattendrag påär att som na-
representativttionell nivå speglar urval den naturligaett biolo-av

giska mångfalden skall skyddas. Dessutom skall skyddas förandra
riket viktiga naturvärden och kulturvärden knutna tillär vat-som
tendrag.

Vattendragsutredningen föreslår 53 vattenområden skall skyddasatt
enligt VDU föreslagna principer. Av dessa ingår helt ellerav nu,
delvis, 19 vattenområden i kap.3 6 §NRL.

Vattendragsutredningen har modifiera deprövat nuvarande be-att
stämmelsema i kap.3 NRL så de skulle kunna användas för detatt
föreslagna skyddet. Det har visat sig ogörligt på logisktatt sättett
använda lagens nuvarande struktur. VDU föreslår intentionerdeatt
för vattendragsskyddet VDU förordar genomförs i sambandsom
med allmän NRL.översynen av

Vattendragsutredningen föreslår i avvaktan på den föreslagnaatt
NRL böröversynen 20 vattenområden föras till 3 kap. 6 §av nu

NRL. Motivet för detta dessa vattendrag, blandär att annatsom
skall skyddas för sin orördhets skull, enligt VDU:s förslag under
alla omständigheter skulle långtgående skyddett mot vatten-ges
krañsutbyggnader.
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1 Uppdraget dessoch

genomförande

Direktiven1.1

Utredningens direktiv återges i bilaga

Vattendragsutredningens VDU huvuduppgift, enligt de ursprung-
liga direktiven dir. 1993:86, föreslå vilka ytterligare värde-är att
fulla vattenområden och älvsträckor bör skyddas mot vatten-som
kmftsutbyggnad och principer för sådant Vidareurval.ettatt ange
skall bevarandeintresset energiintresset i de redovisadevägas mot
vattendragen.

Genom tilläggsdirektiv dir. 106, i anslutning till1994: attsom gavs
i april sitt betänkande SOU 1994:59 VilkaVDU 1994 lämnade

vattendrag skall skyddas, har utredningen fått till uppgift att utar-
beta för kartläggning vilka ytterligare vattenområdenett program av
och älvsträckor skyddasbör vattenkraftsutbyggnad ochmotsom
undersöka skyddet behöver utvidgas till omfatta andraävenattom

exploatering.slag av

Genom tilläggsdirektiv dir. i1996:24 1996 har demars ursprung-
liga direktiven vidgats till VDU skall föreslå vilka vattendragatt

enligt kap. 1987:l2 hushållning3 Lagen med naturresur-som om
NRL skyddas förutombör vattenkrañsutbyggnadmotser m.m.

exploatering. Utgångspunkter skall utredningensäven annan vara
delbetänkande och de metoder och det för inventering ochprogram
urval skyddsvärda vattendrag utredningen föreslagit.av som

Arbetet med1.2 detta betänkande

utgångspunkter och principerDe för urvalet vattendrag börav som
skyddas föreslogs i vårt betänkande år och i sina1994,som som
huvuddrag har fått brett vid remissbehandlingenstöd betän-ett av
kandet, har legat till grund för våra gjorda överväganden. Denu
synpunkter och konkreta förslag har förts fram i remissvarensom

betänkandet och två VDU remissbehandlade haröver rapporterav
beaktats i det genomförda arbetet.nu
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Förslag välja skyddsvärdaI den till metodrapporten, att utena
vattendrag juni till1995, redovisade VDU förslag arbetsättett
för välja sådana kan komma i fråga vadvattendragatt ut som som
utredningen har benämnt Typ- och Referensvattendrag. Efter att ut-
redningen under inhämtat synpunkter på förslaget1995sommaren
från bl.a. myndigheter, kommuner och vetenskapliga institutioner
utarbetades och remissbehandlades Så skall vattendragrapporten
skyddas februari 1996.

Våra överväganden och förslag i två och remissvarende rapporterna
ihäröver behandlas kapitel 2 och kapitel

Som underlag för arbetet har antal studier utarbetats på uppdragett
förVDU. Elisabet Nilsson och Christer Nilsson, Institutionenav

Ekologisk botanik vid Umeå universitet, har lämnat förslag tillett
indelning Sverige i vattendragsgeograñska regioners.k.norraav
bilaga 2. och Borg-Sandberg Produktio-Lars Borg Jan Hermann,

har föreslagit indelning Sverige söderAB, motsvarandener en av
bilaga 3. Nilsson och RolandNorrlandsgränsen Christer Jans-om

iInstitutionen för Ekologisk botanik vid Umeå universitet, harson,
studien Kriterier för och Referensvattendrag lämnat förslagTyp- ett

Studienkriterier för urvalet vattendrag bör skyddas.som re-om av
dovisades i bilaga till Förslag till metod väljaVDU:s attrapporten

ocksåskyddsvärda vattendrag. I denna redovisadesut rapport en
studie beskrivning avrinnings-Bengt Anefall modell förav om en av
områden med avseende på bl.a. områdenas bevarandevärden. Lars
Granath, Hydrographica kartläggning, har möjligheternautrett att

flygbilder för klassificering påverkan längs vattendrag.använda av
slutliga versionen studien, Flygbildstolkning strandstatus,Den av av

skyddas.redovisades bilaga i Så skall vattendragrapportensom
luftvårdsforskning, harBrandel, Institutet för ochMagnus Vatten-

Skyddet exploatering vattendrag enligtutarbetat rapporten mot av
Naturresurslagen, under publicering.

arrangerade under hösten seminarium med inbjudenVDU 1994 ett
expertis. syñena finna indelning Sverige iEtt att natur-av var en av
geografiska på hänsyn till förhållan-regioner bra desättett tarsom

betydelse för vattendragen. Vid seminariet behandla-den ärsom av
des kriterier och metoder för välja vad utredningen haräven att ut

och Referensvattendrag. Vidare behandlades fråganbenämnt Typ-
det finns behov stärka vattendragsskyddet enligtatt natur-om

resurslagen med avseende på andra slag påverkan frånän vatten-av
krañsutbyggnad.
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Under våren har1996 VDU tillsammans med Naturvårdsverket hatt
seminarier med företrädare för länsstyrelserna för få synpunkteratt
på utredningens metodval och diskutera samverkan för medatt ut-
gångspunkt i Så skall vattendrag skyddas slut-rapporten göra ett
ligt urval vattendrag bör skyddas enligt kap.3 NRL.av som

VDU har halt återkommande kontakter med Naturvårdsverket för
samordna utredningens arbete med där pågående projekt angåen-att

de inventering och värdering sjöar och vattendrag. Naturvårds-av
verket har till VDU redovisat bruttolista vattendrag be-överen som
döms ha särskilda naturvärden i nationellt perspektiv.ett

Riksantikvarieämbetet har underlag till VDU redovisat ut-som
gångspunkter och metoder för välja vattendrag iatt ut ettsom na-
tionellt perspektiv särskilt skyddsvärda till följd deras kultur-är av
historiska betydelse och lämnat förteckning sådanaöver vatten-en
drag prioriteringar.med
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tidigareUtredningens2

rapporter

Vilka vattendrag skall skyddasBetänkandet2.1

1994:59 VilkaSOUlärrmade i april 1994 betänkandetVDU vat-
förredogjorde vi blandskall skyddas". betänkandettendrag I annat

vattendraggnmd för urvalprinciper föreslås bör ligga tillde avsom
olikadiskuterade härvidskyddas enligt kap. Viskall 3 NRL.som

och Referensvattendragvattendrag, nämligen Typ- samttyper av
utgångspunktbevarandevärden. viktigmed speciella EnVattendrag

funktionella enhe-vattendragensi görligaste mån utvärderaattvar
helhetssyn.avrinningsområdena, för tillgodosedvs. attter, en

fanns brister i detframkom detUnder utredningens arbete att stora
vila. Därför be-förslag skydd skulleunderlagsmaterial på vilket om

förtilläggsdirektiv för utforma ett"gärde och ñck VDU att program
slutgiltigatill grund för detfram uppgifter skulle liggaatt ta som

skyddas enligt kap.till vattendrag bör 3förslaget urval somav
NRL.

synpunkterRemissinstansemas1

vattenområden lämpliga föridentifieraUtredningens förslag att
vad benämn-utifrån definitionernaskydd enligt 3 kap. NRL av som

be-med speciellaoch Referensvattendrag och Vattendragdes Typ-
på-remissbehandlingen. Dockivarandevärden brett stödmötte ett

ställning ibehöver starkarepekades kulturmiljövärdenaatt ges en
Även hela avrin-princip utvärderaurvalsarbetet. utredningens att

brett stöd.ningsområden ñck ett

värdedetframhölls i antal remissvarDet stortattett vore av om
kunde utvidgas tillvattendrag enligt kap. NRLskyddet 3 att om-av

medsådana hängerfatta andra ingrepp än vat-även sammansom
upprätthål-det förtenkraftsutbyggnad. Vidare framhölls att attman,

användarestriktiv med NRLrespekten inför lagen, borde attvara
ministerrå-Nordiskaskyddsinstrument. Att utredningen använtsom

instanserregioner ansågs fleradets indelning i naturgeografiska av



14 Bakgrund SOU 1996: 155

mindre lämpligt eftersom den indelningen inte tillräckligtarvara
tillhänsyn förhållandena i vattendragen.

Förslag2.2 till metod väljaRapporten att ut

skyddsvärda vattendrag

En metod för välja och ReferensvattendragTyp- presenteradesatt ut
i Förslag till metod välja skyddsvärda vattendrag.rapporten att ut

förutsättning för metodförslagetEn det slutliga förslaget tillattvar
urval vattendrag skulle kunna inom loppet högst år.göras treav av

har därför givitsinte för tidskrävande fältinventering-Det utrymme
Tyngdpunkten i urvalsarbetet har lagts på sådana övergripandear.

faktorer kan indikera vattendrags representativitet, med be-ettsom
påtoning naturligheten. Syftet skyddaär nätatt att ettgenom av re-

presentativa, naturliga vattendrag bevara för landetett representa-
tivt utsnitt den naturliga vattendragsanknutna biologiska mång-av
falden.

iDet lämnade förslaget till metod gick i korthet pårapporten ut att
urvalet och Referensvattendrag skulle stegvisTyp- följa för-ettav
farande där i inledandede bort sådanastegen sorterar vatten-man
drag inte kumia komma i fråga. Vattendragenssom anses represen-
tativitet beaktas landet delas i vattendragsgeografiskaattgenom
regioner inom vilka vattendragen i olika kategorier medgrupperas
avseende på upprinningsområde, hydrologi En hypotes attm.m. var

orör "det vattendraget i region och kategori harmest störstresp.
chans hysa representativ naturlig biologisk mångfald.att en

I syfte få synpunkter på den föreslagna metodens giltighet,att svag-
heter och styrka remitterade VDU till länsstyrelsernarapporten

urval centrala myndigheter, intresseorganisationer ochsamt ett av
forskningsinstitutioner med speciell kompetens inom området.

beaktande givna tidsramenMed den för välja skyddsvärdaatt utav
vattendrag flertalet remissinstanser VDU har kommit framattanser
till användbar metod och godkänner i huvudsak redovisadedeten
förslaget. Den kritik förs fram i de flesta fall inte huvud-som avser
principerna detaljkaraktär.ärutan mer av
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skall vattendrag skyddas2.3 SåRapporten

Så skall vattendrag skyddas februari 1996 redovisa-I rapporten
de förslag till uppläggning medVDU arbetet väljaett att ut vat-av

itendrag enlighet med de tidigare föreslagna principerna börsom
väljas för skydd enligt gjordesNRL. I preliminärtut rapporten ett
bortval vattendrag till följd fragmenteringenav som, av genom
dammar, bedömde olämpliga och Referensvat-VDU Typ-vara som
tendrag. remissbehandlades innehöllRapporten, VDU, ock-som av
så förslag till bestämmelser i 3 kap. NRL.nya

Den i föreslagna urvalsmetoden för och Referens-Typ-rapporten
ivattendrag i huvudsak överensstämmelse med den redovi-är som

i tidigaresades VDU:s rapport.

förutsattes remissbehandlingenLänsstyrelserna parallellt medatt av
granska bedömning olika dammars betydelseVDU:srapporten av

för de biologiska förhållandena därtilli vattendragen och det kopp-
lade preliminära bortvalet vattendrag. Länsstyrelserna förutsattesav
vidare bort sådana uppenbarligen inte kundevattendragsortera som
komma ifråga Typ- och Referensvattendrag med hänsyn till desom
fysiska och/eller kemiska förhållandena hos vattendraget. Länssty-
relserna också möjlighet föreslå vilka vattendrag bordeattgavs som
prioriteras och Referensvattendrag.Typ-som

grundläggande och Referensvat-VDU:s tanke med välja Typ-att ut
tendrag har varit få till stånd påurval vattendragatt ett av som na-
tionell nivå på representativt speglar naturligt förekommandesättett
miljöer. påDessa vattendrag, sålunda väljs grund sinutsom av na-
turlighet, kan inte tillgodose skyddsvärden nationell betydel-alla av

hos vattendragen. Vi har därför försökt komplettera med and-attse
vattendrag har speciella naturvärden och kulturvärden. Des-ra som
vattendrag skall kännetecknas de inom störreattsa av samman-

hängande områden har ansamling höga vattendragsan-storen av
knutna bevarandevärden eller unika egenskaper.bärare Denär av

för dessa tidigareVDU vattendrag använda benämningen Vat-av
tendrag med speciella bevarandevärden har med dels Vatten-ersatts
drag med speciella naturvärden dels Kulturvattendrag.

Förslaget ändring kap. avsåg främst komplettering3 NRLom av en
för6 § stärka vattendragens skydd påverkan änatt motav annan

den härrör från vattenkrañsutbyggnad. Vidare innebar förslagetsom
de vattendrag föreslås bli skyddade skulle hänföras till ende-att som

två bestämmelser olika skydd.med långt gåendera av
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modifie-undantagsbestännnelse någotföreslog ocksåVDU somen
undantag gällerskärpt har innebörd derad och som som nusamma

och lokaltfor bl.a. utvecklingenkap. NRLenligt 3 l § tätorterav
Även infrastrukturanläggningar föreslog skullevissanäringsliv.

undantagsbestämmelse.dennaomfattas av

redovisas i samband medförslagen iRemissutfallet över rapporten
betänkandet.behandlas i följande delarmotsvarande frågoratt av
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3 förMetoder urval av

vattendrag

och Referensvattendrag3.1 Typ-

bilaga kap. och 3 redovisas den metod för urval Typ- ochl 5 2 av
föreslogs i SåReferensvattendrag skall vattendragrapportensom

skyd . två avseenden finns skillnader mellan vad därI som an-
lämplig arbetsmodell och faktiskt har kunnatvadtogs vara en som

skillnadgenomföras. En utredningstiden inte harär att gett utrymme
genomföra några flygbildstolkningar Sådanastrandzonen.att av

flygbildstolkningar kan i vissa fall viktiga genomföraattvara senare
i samband skyddsvärdena hosmed vattendrag närmareatt ges en
beskrivning, föreslås i avsnitt andra skillnaden6.3. Den är attsom
länsstyrelserna har behövt i det praktiska arbetet änengageras mer

förutsågs i Länsstyrelserna har vid flertalvad rapporten. ettsom
tillfällen lämnat synpunkter och uppgifter hatt direkt betydelsesom
för urval vattendrag. har med beaktandeVDU:s VDUav av re-
missutfallet på de tidigare arbetat med följande förut-rapporterna
sättningar.

regionindelning i vattendragsregionerEn landet 13 och deav
iföreslagna kategorierna vattendrag, huvudsak godtagitsav som

remissinstansema. Vissa remissinstanser dock att anta-anserav
regioner i Sverige utökas, det lämnas ingalet bordenorra men

förslag. Andra regionindehiingen onödigkonkreta ärattmenar
och skydda kvarvarande frittborde allt strömmandeatt man

föreslagnaNågra remissinstanser devatten. att vatten-anser
dragskategoriema i vissa fall inte i tillräcklig grad speglar de
verkliga förhållandena.

skall finnas i princip Typvattendrag varje föreslagenDet ett av
kategori inom respektive region. Vattendragen bör regel be-som
handlas hela avrinningsområden. Genom väl awägtettsom ur-
val vattendrag kan betydande delar den vattendragsan-av av
knutna biologiska mångfalden naturliga biologiskaDenvämas.
mångfalden på alla nivåer kan dock självfallet inte påtryggas

vilket har varit invändning från enstaka remissin-detta sätt en
Några remissinstanser antalet kategorierattstanser. anser av

vattendrag bör ökas, främst Dalälven.norr om
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Referensvattendrag väljs oberoende regiontillhörighet ocho av
skall sådana vattendrag där de naturliga be-vara processerna
döms kunna fortgå relativt mänskligostörda inverkan.av
Fysisk påverkan vattendrag används för i förstaett att ett steg0 av
välja bort sådana vattendrag alltför påverkade förär attsom
kunna komma i fråga Typ- och Referensvattendrag. Flerasom
remissinstanser har tolkat förekomstenattrapporten som av
dammar det enda används vid bedömningen fysisk på-är som av
verkan och därför förordat andra in.även vägsatt parametrar
VDU har dock aldrig fragmenteringen dammaravsett att genom
skulle enda urvalskriterium. Några remissinstanserutgöra anser

urvalsmetoden otillräcklig eftersom den bortäratt sorterar vat-
tendrag enbart på grund icke-biologiska faktorer. Detta harav

försökt råda bot påVDU inhämta och beakta läns-att attgenom
styrelsemas kunskaper vattendragens i olikastatusom avseen-
den.

Urvalsprocessen3.1.1

Syftet med och Referensvattendrag identifiera sådanaTyp- är att
vattendrag skyddasbör därför de så långtatt representerarsom en
möjlig naturlig biologisk mångfald. Förutsättningar härför finns i de

orörda/minst påverkade defi-vattendragen. Typvattendragmest är
nitionsmässigt bundna till sina respektive regioner varför deras
orördhet relativt förhållandena i regio-begrepp beroendeär ett av

i fråga. Referensvattendragen skall speciellt orörnen som vara
och bedömas ha förutsättningar för naturligadeatt processerna
skall kunna fortgå relativt mänskliga aktiviteter finnsostörda av
därför inte i alla regioner bara i områden vildmarkskaraktär.utan av

vissa regioner kan det å andra sidan finnas motiv välja flerI änatt
ÄvenReferensvattendrag. i regioner där det till följd exploa-ett av

teringsgraden inte finns några områden vildmarkskaraktärstörre av
kan det finnas källflöden och mindre biflöden specielltärsom
orörda och skäldetta bör skyddas.av

Fysiska ingrepp i vattendrag har oña medfört betydande på-ett en
verkan dess naturlighet. Den absolut enskilda faktornstörsta ärav

fragmenteringden vattendragen har skett dammar,av som genom
fysisk påverkan, rätningar ochrensningar, kanäven t.ex.om annan

betydande skador. Förekomst dammar har betydelse förge av som
vattendragets biologiska förhållanden absolut hinderutgört.ex. ett-
för fiskvandring används för i första välja bort deatt ett steg vat--
tendrag inte bör komma i fråga och Referensvatten-Typ-som som
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drag. Så skall vattendrag skyddas" redovisadeI VDUrapporten ett
första urval vattendrag där de fragmenterade vattendragen imestav
varje region exkluderats se bilaga appendix till kapitel 3. Urva-

på uppgifterlet byggde de i Svenskt darnmregisterangessom
SMHI 55, 1994 och 56 1995.nr nr

Av uppgiftema i darnmregistret kan bara bedömas hur olikagrovt
och olika regleringsförhållanden faktiskt inverkardammartyper av

på förhållandena i vattendrag. Därför startades, samtidigtett som
remissbehandlades, tillsammansarbete med länsstyrel-rapporten ett

med identifiera de dammar signiñkant betydelseärattserna som av
avseende på de biologiska förhållandena;med de utgörattgenom

biologiska barriärer, har regleringsamplitud, långstor torr-ger
sträcka eller och snabba skillnader i vattenföringenstora m.m.

föreslå alternativLänsstyrelserna hade härvid möjlighet till deatt av
givna förslagen till vattendrag. Länsstyrelserna skulleVDU urval av

vidare sådana uppenbarligen olämpligaexkludera vattendrag ärsom
Typ- och Referensvattendrag på grund deras egenskaper isom av

övrigt. kan gälla sådana vattendrag fysiska betingelser-Detta där de
ändrats tätningar, rensningar, kanaliseringar, sänkningarna genom

o.dyl. och vattendrag med starkt påverkad Vattenkvalitet, ärt.ex.
försurade, övergödda belastade kemikalier.eller medgravt tungt

fallI de länsstyrelsemas arbete slutligen lett fram till flera vatten-
drag inom kategori i region har detta, i kontakt före-meden samma
trädare för länsstyrelserna, tolkats så länsstyrelsernaVDU attav

vattendragen relativt likvärdiga med hänsyn tillärattanser
orördheten".

Resultaten detta led i utredningens arbete i tabell lpresenterasav
sid 24.

speciella3.2 Vattendrag med naturvärden

I Så skall vattendrag skyddas redovisades förslagrapporten ett
till hur skulle speciellakunna välja Vattendrag medut natur-man
värden se bilaga kapitel 4.1. Huvudprincipen för urvalet är att
de vattendrag kan komma ifråga skall områden medstorasom avse
till vattendraget knutna ansamlingar höga naturvärdenstörre av
eller unika egenskaper.

föreslagnaDen gången för urval har blivit något modifierad iav en-
lighet med de synpunkter framkommit vid remissbehandlingensom

och de seminarier och Naturvårdsverket harVDUrapportenav som
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läns-haft företrädare för länsstyrelsema. Främst gäller detmed att
givit förslag påoch Naturvårdsverket för sig harstyrelserna var
speciellakandidater för Vattendrag medvattendrag är natur-som

bruttolista medvärden. Naturvårdsverket har till VDU lämnat en ca
möjlighetbilaga och inte harvattendrag 7150 attangett man nu

ingående bedöma vattendrag sinsemellan.klassa eller dessaatt mer
omfattar 80-tal vattendrag.Förslagen från länsstyrelserna ett

övervägandenunderlagsmaterial har grundat sinaPå dessa VDU om
naturvärden semed hänsyn till speciellaurvalet vattendragav

kapitel 4.

Kulturvattendrag3.3

presenterades iMetoden för urval Kulturvattendrag, rappor-somav
fick stöd i remissbe-Så skall vattendrag skyddas och brettettten

i med Riksantikvarieämbetethandlingen, har utarbetats samarbete
sådanase bilaga syftar till urvalet skall5. Metoden störreatt avse

vattendragsmiljöer belyser viktiga aspektersammanhängande som
för samhällsutvecklingen och ipå vattendragens betydelse ett na-

medsärpräglad kulturhistorisk identitettionellt perspektiv har en
avseende samhällsfunktioner.på

for bo-har alla tider varit viktiga människorsVattendragen under
samfärdsel och de har århundradensättning, försöijning och genom

bil-kulturella drag. Tillsammanskommit forma olika regionersatt
in-variationsrika kulturmiljö skapatsdar vattendragen den avsom

mosaik regional bildarbyggama sedan äldsta tid. Denna särartav
vår regionala ochdet svenska kulturlandskapet ochgemensamt na-

tionella identitet.

följande redovisade samhällsfunlctioner/kulturhistoriskaI det teman
beskrivningKulturvattendrag.grunden för urvalet Enär närmareav

i bilagalämnastemanaav
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Samhällsñmlctioner/Kulturhistoriska teman

fångstSamling och

Fiske

Areella näringar

utvecklingAgrarkulturens

husdjursuppfödningochSpannmålsodling

Skogsbruk

Rennäring

Kommunikation

tvärjörbindelserochVattenvägar

Kuna/system

F ledningssystem

energiutvinningIndustri och

Försvar

principen detefterhar skettKulturvattendragen ärUrvalet attav
och högttill vattendragetdirekt anknutnaoch företeelseregenskaper

avgörandet.fallaskallkvalitetkulturhistoriskkrav påställda som
i denbetydelsefulla fasereller fleraspeglaVattendraget skall en

fysiska spårendenkvaliteteroch ha sådanahistoriensvenska att av
historia.älvdalensförståelsenförväsentlig källamänniskan är aven

vissdetutvalt därförkan blivattendragEtt representeraratt en
kopp-odlingsmiljöfångstmiljö elleruniksamhällsfunlction, t.ex. en

kulturhisto-olikafleratordeVanligaretill vattendraget.lad attvara
vattendragetkonstituerarhelhetenspeglas ochriska attteman som

nämligenvärdet liggerkulturhistoriskaKulturvattendrag. Detett
konti-historiskaoch denfunktionella breddeni denmånga gånger

Typisktomgivningar.och dessvattendrageti nyttjandetnuiteten av
under långdekulturhistoriska värdenmed högaför vattendrag är att

beståen-aktiviteter,olika mänskligaknutit till sigtid har avsattsom
de spår i landskapet.

påförslaginledningsvis framarbetadeRiksantikvarieämbetet ett
länsantikvari-bearbetadesKulturvattendragtillkandidater avsom
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Riksantikvarieämbetets slutliga förslag enligt bilaga har8 le-ema.
till förgrund VDU:s överväganden urvalet Kulturvatten-gat om av

drag se kapitel 4.

3.4 Vägning energiintressetmot

Vid den Vägning bevarandeintresset energiintresset,motav som
VDU skall enligt direktiven, har huvudprincipengöra varit deiatt
fall det finns alternativa vattendrag kan tillgodose visst be-ettsom
varandemotiv bör skydda detsträvan detatt representerarvara som
lägsta utbyggnadsintresset. De uppgifter vattendragens energi-om
potential på vilka baserat vägningen har redovisats för utredning-

Svenska kraftverksforeningen. Enligt föreningen kan dettaen av un-
derlag inte redovisas konkurrensskäl.öppet av

Den metod har för beräkna energipotentialenanvänts redo-attsom
visas i bilaga Redovisningen omfattar endast potentiella kraft-
verkslägen med kalkylerad effekt högre 200 kW ochänen som
samtidigt bedöms ha utbyggnadskostnad lägre 15är änen som
kr/års-kWh.

VägningEn skyddsvärdena andra exploateringsintressenmot änav
vattenkrañsutnyttjande låter sig inte på förhand. Vattenkrafts-göras

geografiskt bundna till vissa fysiskaär betingelser iresurserna vat-
tendragen och energivärdet hos dem kan bedömas relativt lätt. An-

exploatering oñast, inte alltid, mindreär geografiskt bun-nan men
den och det ekonomiska värdet ligga vid viss plats vidatt ettav en
visst vattendrag inte lika betydelse och har mångaär gångerstorav
ingen betydelse alls.
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4 bör skyddasVattendrag som

tagits fram i enlighet med vadMed stöd det underlag somsomav
föroch i fortsatt dialog med företrädareframgår kapitel 3 enav

fram till det urvallänsstyrelserna har VDU:s överväganden lett av
redovisasoch Referensvattendragorörda vattendrag Typ- - som-
likvärdigeller nästintilli tabell de fall orördheten likvärdigI är

inominom kategori redovisas dessaför flera vattendrag en ge-en
kategorier Fjäll,Indelningen vattendragen i Kust,mensam ram. av

redovisas i bilagaSkog osv. 5 11-14.nämnare ss.

i och Kultur markeratsI tabellen har kolumnerna Natur vatten-om
Riksantikvarieämbetetsfinns med i Naturvårdsverkets idraget resp.

bila-värden bilaga ochredovisning vattendrag med speciella 7av
finns likvärdiga eller nästintill likvärdiga8. I de fall det vatten-ga

vad gäller orördheten, dvs. och Referensvatten-drag Typ-som
speciella och kulturvärdendrag, har förekomsten vägtsnatur-av

för val mellan dessa.ett

varje regionfrångått huvudprincipen det i endastI fall har attett
primärt skyd-respektive kategoriskall finnas vattendragett somav

varandrapå orördheten". gäller de tilldas med avseende Det grän-
Nationalälvar,och Kalix älv, två vårasande Tome älv ärsomav

sammanhängande vildmarksom-unikt lite påverkade och ligger i ett
motsvarig-råde enastående för och torde ha fåEuropaär ävensom

samband bi-i har dessutom funktionelltheter världen. De ett genom
furkationen vid Tärendö.

fall bedömtsVid Vägning energiintresset har detta i ettmot varaen
så blivit utslagsgivande i valet mellan vattendragdet ärstort att som

och Referensvat-likvärdiga vad gäller orördheten", dvs. Typ-som
Åbyälven Byskeälven har högretendrag. har sålunda valts före som

denkulturvärden inte bedömts kunnaoch väganatur- uppmen som
energiinnehållet.skillnad finns mellan älvarna vad gällerstora som

motiverar dock denByskeälvens höga och kulturvärden attnatur-
naturvärden och Kulturvat-väljs Vattendrag med speciellaut som

"orördheten" likvärdig för fleratendrag. övriga fall därI är vatten-
i energiinnehåll li-drag antingen skillnaden mellan vattendragenär

eller ocksåi förhållande till skillnaden i bevarandevärden ärten
har lägst energiinnehåll.primära val det vattendragVDU:s som
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slutligaDet urvalet "orörda också speciellavattendrag, därav na-
och kulturvärden och energiintresset beaktade enligt detärtur- nu

isagda, tabellen markerat grå bakgrund.medär Se separatkarta.aven
Skyddsmotiven för dessa vattendrag redovisas i kapitel

Vattendrag bör skyddas for sin "orördhet"Tabell l som
Grå bakgrund markerar det slutgiltiga urvalet. Kursiv stil attanger

vattendrag skyddat enligt kap. NRL.3 6 §ett arnu

Tilligsvärden
Vattendrag Biflöde/Del Kategori Natur Kultur

398.50
.

Byskedlven Skog x x

Region 3

Dyrån Kust x
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Tillägsvärden
KulturKategori NaturBiflöde/DelVattendrag

Region 5

FjällVdsterdalâlven x xupp-
VakranStröms

SkogVasterdalälven Ned-
SkimforsenStröms

Region 7

MindreMuskån x

MindreSvårtaån x
kust
MindrePjältán
kust

StörreTrosaån x

Inland

vattenområden medeftersom det fnms andraKoordinatemal sammaanges
i avrinningsområdet.namn
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Tillägsvärden
Vattendrag Biflöde/Del Kategori Natur Kultur

Region 9

Region 11
Vadsbäcken Kust
Loñaán

Skräbeân

Region 13

Koordinatema eftersom det finns andra vattenområden medanges samma namn
i avrinningsområdet.

Förutom de vattendrag redovisas i tabell finns det bland de ilsom
bilaga och bilaga7 redovisade8 vattendragen andra vattendrag
med sådana samlade och kulturvärden motiverar denatur- attsom
väljs Vattendrag med speciella naturvärden eller Kul-ut som som
turvattendrag.

Bland den mängd vattendrag i bruttolistan i bilaga 7stora som
har redovisats Naturvårdsverket har dock verket inte sigansettav

kunna prioritering med avseende på vattendra-göra nämirenu en
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speciella naturvår i den mening VDU Dettagens som avser.
möjligt först med underlag kan fram med hjälptasanses vara som

nyligen utarbetad mall för karakterisering sjöar och vatten-av en av
drag, System Aqua Naturvårdsverket, Rapport 4553, 1996.:

VDU har funnit för vissa vattendrag de dokumenteradeäratt natur-
och kulturvärdena tillräckligt övertygande för de skall kunnaatt nu
föreslås bli skyddade med avseende på dessa värden. Dessa vatten-
drag redovisas i tabell se separatkarta.2 även

Tabell 2 Kompletterande vattendrag bör skyddas medsom
på vissaavseende speciella och kulturvärdennatur-

Natur Kultur
Byskeälven x
Ångermanälven X
Indalsälven X
Testeboån
Dalälven nedströms bmkNäs
Västerdalälven Vakranuppströms
Forsmarksån
Fyrisån I Norrström
Arbogaån I Norrström
Loftaån
Emån
Mörrumsån x

åHelge x
Gothemån
Ireå
Kävlingeån x

huvudtära BolmånLagans nedströms
Ätran x
Göta huvudfåraälvs nedströms Vänern
Säveån Götai älv
Upperudsälven i Göta älv
Lidan x

Skyddsbestämmelsema i kap. omfattar3 6 § NRL flera de vat-av
tendrag VDU, enligt tabellerna och föreslårl skall skyddas.som
När bättre beslutsunderlag föreligger vad gäller möjligheterna iatt
Naturvårdsverkets bruttolista" prioritera med på spe-avseende de
ciella namrvärdena utgår från kanVDU det visa sig finnas motivatt
för skydd enligt VDU:s principer för andra deävenett vattenom-av
råden och älvsträckor skyddade enligt kap.3 6 § NRL.ärsom nu
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Motiven för skydd5

redovisas motiv för skydd varitföljande sammanställning deI som
för vårt vattendrag föreslås bli skyddadeavgörande urval deav som

enligt kap. Som framgår våra i kapitel och kapitel 43 NRL. 3av
redovisade dessa motiv vattendragensöverväganden avser
orördhet och/eller till vattendragen knutna speciella ochnatur-
kulturvärden. "Orördheten kriterium för vad benämnssomsom

sin medanoch Referensvattendrag vattendraget i helhetTyp- avser
de speciella och kulturvärdena vissa angivna egenska-natur- avser

till-företeelser knutna till vattendrag ocheller är ettper som som
vad be-bygger dess speciella skyddsvärde som somsammans upp

Kulturvattendrag.Vattendrag med speciella naturvärden ochnämns

redovisningen vattendrag speciellt orört ochI ärett sva-anges om
vad har benämnt Referensvattendrag Med dettaVDUmot menasrar

i huvudsak vild-vattendraget flyter område äratt ett avgenom som
markskaraktär, d.v.s. område lite exploaterat ochärett utnytt-som
jat och sådan storlek det kan tjäna buffert föratt vatten-av en som
draget påverkan från exploaterade omgivningar.mot mer
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Skyddsmotiven for vattendrag föreslåssom

skyddade
Koordinater för mynning enligt Vattendragsregistervattendragets SMHIs

Region l

Tomeälven
Speciellt orört.

X 732 679
Y 188 094 kulturlandskap ochStorälv med inslagstort av

Visar särskilt och kultur-våtmarker. väl natur-
utveckling, och ekologiskalandskapets processer

samband. Storslaget och särpräglat orört natu-
ravsnitt. Hotade och sårbara biotoper och arter.

vissa delar rik flora och fauna. ViktigtI repro-
duktionsområde laxfiskar.för

Mångkulturell älvdal med speciella tomedalska
bosättningar det samiska kulturland-mötersom

ochskapet. mellan de Svenska, FinskaMöte
fångst-samiska kulturema. Utvecklingen från

intensivt jordbrukslandskap. Boplatserkultur till
bronsålder.från ochsten-

Kalixälven
Speciellt orört.

X 732 207
Y 771183 Storälv landskapsvariation. Visarmed sär-stor

skilt kulturlandskapets utveckling,väl ochnatur-
ekologiska samband. Hotade ochochprocesser

riksårbara biotoper och vissa delar floraIarter.
reproduktionsområde for lax-och fauna. Viktigt

ñskar.

Visar samiska kulturmiljön ochspeciellt väl den
samiska byar,dess historia med renbetesland,

och offerplatservandringsleder, sommargravar
m.m.

Töreälven
Speciellt orört.

X 732 873
-Y 181 068 våtmarker.Kustälv. Naturmosaik med
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Råneälven
Speciellt orört".X 731954

Y 179 814 Skogsälv särskilt väl visar och kul-natur-som
turlandskapets utveckling, och ekolo-processer
giska samband. Hotade och sårbara biotoper och

Rik flora.arter.

Region 2

Piteälven
Speciellt orört.X 726 267

Y 175 635 Den vildmarksartade storälven. Stor land-mest
skapsvariation med många forsar och fall. Pågå-
ende fluviala Sårbara och hotadeprocesser. na-

och vissaI delar rik flora ochturtyper arter.
fauna. Viktigt reproduktionsområde for lax-
fiskar.

Väl hävdat odlingslandskap med samlade gårds-
och bymiljöer med många lokala särdrag i be-
byggelsen. I den delen älven finns kul-övre av
turhistoriskt värdefulla områden, med många
lämningar från den äldre samiska kulturen, men

levande rennäring.även en
Rokån

Speciellt orört.X 725 860
Y 175 259 Kustälv

Åbyälven
Speciellt orört.X 722 448

Y 176 262 Skogsälv med många forssträckor. I nedre lop-
den brantaste Norrlandsälven.pet

Byskeälven
X 721 543
Y 175 634 Orördheten. Skogsälv visar ochnatur-som

kulturlandskapets utveckling, och eko-processer
logiska samband. Särpräglade former mångaav
slag, Sårbara biotoper och artrike-arter, stor
dom. Viktigt reproduktionsområde för laxfiskar.

Odlingslandskap i älvdal med fångstkultur och
samisk renskötsel. Visar kolonisationsepoken under
1700-talet med kolbottnar, tjärdalar och flott-
ningsanläggningar. Värdeñilla kyrkomiljöer.



1996:155SOUSkyddsmotiv32

Region 3

UmeälvenI
Vindelälven

Speciellt orört.X 708 644
Y 172 286 landskapsvariation. Nyckelom-medStorälv stor

och landskapsut-förståelse ekologiråde för av
sällsyntageomorfologi medveckling. Särpräglad

reproduktionsområdeViktigtbiotoper och arter.
laxñskar.för

vattendragsrniljöer forlandets viktigasteEn av
odlingshistorien.norrländskadenförståelsen av

stenålders-medekologisktvälbevaratEtt system
gårdar,fångstgropssystem, byar,boplatser, torp,

kulturlandskap, gästgiverier, flott-ålderdomliga
ningslärruiingar m.m.

Lögdeälven
"Speciellt orört".

X 705 443
168 088Y utveckling,visar landskapetsSkogsälv pro-som

Formrik medoch ekologiska samband.cesser,
Sårbaraterasslandskap och raviner.meandring,

med frodigoch Fuktskogarbiotoper arter. vege-
tation örter.av

Dockstaån
orört.Speciellt

X 700 763
Y 163 650 kuståLiten

Ångermanälven
ellerhotademedStorälv. Sällsynta naturtyperX 699 189 formpro-Pågåendesårbara biotoper och arter.Y 160 009

ocholika landskaps-med många naturty-cesser
istidsrelikter.Artrik medper.

till-kommunikationsled. DelarviktigHistoriskt
älvmil-märkligaste och intressantastehör de

ålderdomliga od-betydandejöema i landet med
lämningarrikafångstmiljöer medlingslandskap,

jämål-Lämningar rikafångstkulturen. avav
från sk-befästningdersbygder, medeltida samt
Ådalensflottningsanläggningar.ogsindustrin och

har på storslagetimmateriella värden sättett
skildrats flera konstnärer.av
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Region 4

Indalsälven
Storälv visar landskapets utveckling. OlikasomX693 354
naturfomier. Rik fauna och flora med sällsyntaY 158413
och hotade biotoper och arter.

Visar odlingens och bebyggelsens utveckling
under år.2 Rik dalgång med välbevarad000
fångstmiljö med stenåldersboplat-antalett stort

Representativ för tidiga ñällturismen.denser.
Pilgrimsled. Industrihistoriska lämningar. Flera
kraftverk kulturhistoriskt värdeav

IndalsälvenI
Ammerån

Speciellt orört.X 700 495
Y 152 080 Fjäll- och skogsälv i våtmarksrikt landskap.
IndalsälvenI

Mjällån
Speciellt orört.X 694 508

Y 158 129 Kustå i variationsrikt landskap. nip-Utpräglat
och ravinlandskap sällsyntamed naturtyper.
Hotade och sårbara biotoper och arter.

LjusnanI
Ãngerån

Speciellt orört.X 686 952
Y 147 958 Skogså i isälvslandskap med framstående exem-

på isälvsavsmältningenpel kring högsta kustlin-
jen. Variation med forsar och fall. Botaniskt
artrik med välutvecklade strandsnår.

Tcsteboån
Skogså med sammanhängande myrkomp-storaX 673 073
lex rikmed flora och rikt fågelliv. Viktigt repro-Y 157 437
duktionsomrâde for laxñskar.

2 16-1297
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Region 5

Dalälven
Speciellt orört.

uppströms
Trängslet i varierande landskap visarFjällvattendrag som

m:Koordinater naturliga förlopp i olika ekologiska samtsystem
darmnläget utveckling med bl.a. lateralterrasserlandskapets
X 680 914

Rik fauna.och rullstensåsar.Y 138 954

Rikligt lämningar från fångstkultur med bo-med
Ödemarksbosätmingar.platser och ñngstgropar.

DalälvenI
Speciellt orört.Oreälven

X 676 720 varierande landskap med mängdSkogsälv i stor
Y 143 363 land-glaciomorfologiska former väl belysersom

inlandsisensskapets utveckling i samband med
biotoper ochavsmältning. Sällsynta arter.

fångstmiljö med både stenåldersbop-Betydande
fångstgropar. Lågtek-och områden medlatser

Försvarshistoria.nisk jämhantering.
Västerdalälven visar landskapetsOrördheten. Fjällälv ut-somVakranuppströms

veckling naturliga Stor formrike-och processer.X 670 438
rikoch med lokaltdom. Hotade biotoper arterY 141 041

flora och fauna.

vattenkrañsanläggrtingar. Bety-Olika typer av
ochfornlämningsmiljöer med fångstkulturdande

utmarksodlingar.
Dalälven Exempel på ekologisktSydlig storälv. systemnedströms Näs

ak-väl visarmed landskaps- och naturtyper somBruk
uniktlandskapsbildande med bl.a.tiva processerX 667 323

Hotade och rik fauna.infångat flodlopp.153 703 arterY

lång kontinuitet sedan jär-odlingslandskap med
våtmarksodlingar älvennåldern. Omfattande ger

industrimil-karaktär. Betydandedess speciella
ochålderdomligt bergslagslandskapjöer med

industrianläggningar och bondbyar.välbevarade
CarlKommunikationsled. Området har genom

kommit förknippas med denkonstLarssons att
svenska nationalkänslan.
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Region 6

Upperudsälven
Skogsälv mångamed sjöar med näringsfattigt,X 652182
klart Stora limniska värden artrikmedvatten.Y 130 910
fiskfauna och glacialmarina relikter.

delUtgör Dalslands kanal med många slussarav
och den teknik historiskt intressanta akvedukten
vid Håverud. Fomlämningsmiljöer och hävdade
odlingslandskap.

Norsälven
X 658 586
Y 135 112 Orördheten. Skogsälv med betydande glaci-

fluviala och andra fonnelement.

Odlingslandskap. Fomlänmingsmiljöer från
brons- och järnåldem. litteräraDen älvdalen
med Fryksdalen.

Klarälven
Orördheten. Storälv med varierande lopp medNoretuppströms
meandrar, deltan och forsar. GeovetenskapligaX 666 092
värden visar utvecklingen många glaci-Y 137 252 som av
fluviala fonnelement.

Omväxlande kulturlandskap med odling, kyrkor,
lämningar flottning och industrier. Pilgrims-av
led.

Region 7

Forsmarksån
Skogså i kulturpräglat våtmarkslandskap med

X669 416 hotade och sårbara biotoper och Rik fågel-arter.Y 163 403
fauna och i vissa partier rik flora.

Vallonbruk, vilka gång det svenska järneten gav
världsrykte.ett

I Norrström
Fyrisån

X 663 112 Slättä i unikt landskap med mängd objektstoren
Y 160 393 betydelse för landets historia. Stats-störstaav

bildningsbygd. Rikliga förekomster fom-av
lämningar. Lärdoms- och domkyrkostaden Upp-
sala.
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I Norrström
Svartån
X660 947 visar landskapetsOrördheten. Slättå ut-som
Y 154 191 dalutfyllnadmeanderbildningar,veckling med

hotademedSällsyntaoch flodplan. naturtyper
och Mycket rik fauna.sårbara biotoper arter.

inslagodlingslandskap med rikaVälhävdat av
tids-Industrilandskap med uniktfornlämningar.

anläggningarvattendrivnadjup med flertalett
till vår tid.från 100-taletl

I Norrström
olika landskaps- ochBergslagså med flera natur-Arbogaån

ochbåde faunaartrikedom hosmedtyper storX 658 993
hotadeflora. FleraY 151 687 arter.

bergslagsmil-värdefullastevårt landsNågra av
industrimiljöema.tidsdjup ijöer. Stort

ArbogaånI
Rällsälven

Orördheten. Skogså i isälvsdal.X 663 216
146069Y

Kagghamraån
X 655 454

331Y 161 i sprickdalslandskap.Orördheten. Kustå
förexempel på utvecklingsförloppFramstående

meandring,aktiv ravinbildning,landskap med
hotadeSällsynta ochoch korvsjöar.åssystem

rik flora och fauna.mednaturtyper
Nyköpingsån

651 426X
157 020Y land-med omväxlandeOrördheten. Skogså

vidsträcktalövskogsbestånd ochskap med goda
och sårbaravåtängar. Hotade arter.

framåt.ochfrån jämålderHerrgårdsmiljöer
industri-ochäldreTorpbebyggelse, vägsystem

minnen.

Region 8

Göta älv industriminnen,BetydandeGöta kanal.Del avnedströms Vänern
stadsbildnin-tidigabefåstningar ochmedeltida666X 647

906Y 129 gar.
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Göta älvI
Säveån

med forsar och fall.Skogså med växlande loppX 640 603
ochantal sällsynta värde-Artrik. Stort växterY 127 271

ädellövskogar.fulla

talrika lämningar efterIndustrilandskap med
äldre småindustri.

Göta älvI
Dalbergsån

X650 178
Y 379131 GodOrördheten. Skogsälv med meanderlopp.

mycket beståndbiologisk funktion med stort av
flodpärlmussla.

I Göta älv
Lidan

X 649 037 visar landskapets utveck-Utpräglad slättå som
X 134 609 geovetenskapliga Sällsyntaling och processer.

Mycket rik floramed hotade arter.naturtyper
in-bottenfauna. Näringsrik vegetation ochoch

vegetationszonering.tressant

Ålderdomligt stenålders-kulturlandskap med
fomlämnings-och megalitgravar. Rikboplatser

miljö.
Örekilsälven

X 648 677
Y 125 928 Skogså omväxlande lopp ochOrördheten. med

på ravin-artrikedom. Framstående exempelgod
naturbetesmark. Viktigtlandskap med repro-

laxñskar.duktionsomrâde for

och sågverksamhetIndustrilandskap, med kvarn-
till 1900-taletsi skala från 1600-taletstörre

och välbe-början. antal fornlämningarEtt stort
varad jordbruksbcbyggelse

Region 9

Motala StrömI
Svartån

Åsystem vid-Orördheten. lerslättstyp medavX 648 232
Översvämningsmarker. Rikt fågellivsträcktaY 148 499

värdefulla och häckningsplatser.med rast

Odlingslandskap och industrimiljöer.
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I Motala Ström
tillBäckarna

Vättern,södra Orördheten. Skogsåar nedskurna i berg och
fr.o.m. Hjoån issjöavlagringar. Innefattar spektrumett stort avX 646 529 åtyper tillsammans har flertal geomorfo-ettsomY 141 125

logiska bildningar bl.a. visar utvecklingensomMjölnaånt.0.m.
Vattenfall,Vättern. ravinbildningar, strandte-avX 648 038

kanjoner och transgressionsbildningar.Y 503144 rasser,
mycketHar kvaliteter gäller flora ochvadstora

fauna, speciellt fisk.

Ett antal äldre industrimiljöer med tids-stort ett
djup från medeltiden till nutid. och äldreBorgar
forsvarsanläggningar.

Region 10

Fylleån
X628 076
Y 132 210 Orördheten. Skogså med andel våtmarker.stor

Omväxlande forsarlopp med och fall. Isälvsav-
lagt-ingar. Viktigt reproduktionsområde för lax-
fiskar.

Lagan
nedströms
Bolmån Skogså med flertal tidiga Vattenkraftverk.ett
X628 145 Tidigare betydande kommunikationsled mellan
Y 137 514 Sverige och Danmark med fästet och staden La-

holm vid mynningen.
Ätran

Skogså formrikti landskap väl visar land-somX 631 200
skapets utveckling. Hotade eller sårbara bioto-Y 129 763

och Mycket rikt och djurliv.växt-arter.per

Välhävdat klarlevande agrarlandskap med en
1800-tals prägel, med avsevärt störreettmen
tidsdjup. Fornlämningar helarepresenterarsom
forntiden. Kyrkbyar, medeltida kyrkor och herr-
gårdsmiljöer.

Rolfsån
X 637 620
Y 127 624 Orördheten". Skogs och slättâ med dalterrasser,

raviner och skred. Viktigt reproduktionsområde
for laxfiskar.
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Region 11

Iaftaån
X642 005
Y 154414 Kustå bronsåldersbygd. På flera platsergenom

längs ån formar fornlämningarna helt be-nästan
varade miljöer från bronsåldern.

Virån
X 635 623
Y 154 475 Orördheten. Sjörik Skogså med sällsynta na-

och hotade Glacialrelilçter och riktturtyper arter.
fågelliv.

Emån
Skogså med olika lopp. Mycket riktyper avX 633 396
fauna med bla. antal insekter.ett stort arter avY 154 229
Viktigt reproduktionsområde for laxñskar och
mal.

Rikligt med fornlämningar, visar ådalenssom
långa kontinuerliga bebyggelsehistoria. Mång-
facetterat småskaligt odlingslandskap. Betydan-
de områden med våtängar.

Bräkneån
Orördheten. Formrik Skogså med intressant

X 622 707
landskapsutveckling. Sårbara biotoper och arter.Y 145 763

Odlingslandskap med bl.a. madslåtter. Industri-
lämningar.

Mörrumsån
Skogså med starkt markerad sprickdal med del-X 622 563
takomplex och formrikedom visar land-somY 143 423
skapets utveckling. Mycket och individrikart-
fauna och flora. produktionsfönnâga.Hög Vik-
tigt reproduktionsområde för laxñskar.

Forntida folklandscentrum med mångfacetterat
Äldreodlings- och energilandskap. fiskeanlägg-

ningar.
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Helgeå
våtmarkeroch slättå medLugnflytande skogs-

X 619 319 och fisk-betydelse. Rik florainternationellavY140183
for vadare.Mycket viktig häckningslokalfauna.

haft central betydelseSedan forntiden har ån en
råvarurikamellan dekommunikationsledsom

skånskalopp till deskogsbygdema i åns övre
Medeltidanedre loppet.slättbygdema i det stä-

fastningar.der och

Region 12

ånGothem bebyggel-rikaKulturpräglad slättå degenomX 639 175
Gotland. Rikasemiljöema på det centrala exem-679Y 167

kulturlandska-särpräglade gotländskapel på det
tidsdjup.och dess storapet

Ireån
X641641

587Y 166 meandring. Riktoch naturligKustå med forsar
småfågelliv.

stenål-med kontinuitet sedanOdlingslandskap
dem.

Region 13

Verkaån
och kultur-i varieratOrördheten. Kustâ natur-X617 839 vattenfall. Vik-meanderlopp ochlandskap medY 139 894

Värdefull florageomorfologiska bildningar.tiga
och ñsk-växtsamhällenoch fauna med sällsynta

bestånd.
Kävlingeån tidvisslättâ medoch näringsrikLugnflytande
X 618 146

avsnitt has-sjöängar och i andraöversvämmade362Y 132
Rikt och varierattigt lopp med växt-rent vatten.

och djurliv.

strandängar.och beteslandskap medOdlings-
fornlänmingsbygd.Betydande
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Rönneå
,,Orordheten ,, Nanngsnk. . ., med flera sallsyntaaX 624214 .
geologiska f0m1ationer och mosaikartat land-y131519
skap. Mindre bäckar med syrerikt vatten som
rinner i djupt nedskurna raviner. Amik ñskfau-

Av betydelse och häck-stor rast-na. som
ningslokal för fågel.

Odlingslandskap med rika hagmarker. Ett stort
antal fornlämningar och industriminnen. Bety-
dande mesolitiska miljöer.
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6 Skydd enligt Naturresurslagen

kortfattadEn beskrivning de bestämmelser i Naturresurslagenav
NRL betydelse för VDU:sär större överväganden isom av ges
bilaga 10.

6.1 tidigareVDU:s förslag

I VDU:s Så skall vattendrag skyddas förslag tillrapport ettgav
utfomining bestämmelser i kap.3 NRL skulle komplet-av nya som

bestämmelserna i kap.3 6 Förslaget sikte påtera framför allttog
behovet reglera tillåtligheten inte endast projektatt ärav av som
förknippade med utvinning vattenkraft. I presenteradesrapportenav

förslag med innebörd alla former ingrepp påverkarett deatt av som
värden motiverar vattendrag väljs för skyddasatt ett ut attsom en-
ligt NRL skulle omfattas bestämmelsen. Skyddade vattendragav
skulle delas in i två kategorier med olika långt gående skydd.

De avrinningsområden där i princip inte skulle kunna tolereraman
någon påverkan på vattendraget skulle långtgående skydd.ettges
Skaderekvisitet föreslogs obetydlig miljöpåverkan medvara sam-

innebörd i förarbetena till nuvarande kap.3 6 §NRL,ma som anges
med tillämpning på alla åtgärder.typermen av

För de avrinningsområden skulle omfattas den lägresom av
skyddsnivån skulle gälla anläggningar och andra åtgärder skulleatt
kunna få komma till stånd någon skada inte skulle uppstå påom
de vården motiverar vattendrag skyddas.att ettsom

Om "särskilda skäl föreligger skulle undantag kunna medges från
bestämmelserna för anläggningar särskild betydelse för samhälletav
såsom anläggningar för totalförsvaret, för utvinning vissa fyn-av
digheter, för energidistribution och för kommunikation. Samma un-
dantag skulle också gälla för utveckling lokalt näringsliv och tät-av

Begreppet särskilda skäl skulle innebäraorter. att noggranna
prövningar skulle visa föreslagen etablering inte på till-att etten
fredsställande kunde med någonsätt alternativ placeringersättas
eller utfomining med mindre skadeverkningar.

Remissinstansema delar i huvudsak VDU:s uppfattning ävenatt
andra ingrepp de hör ihop med vattenkraftän skall omfattassom av
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emellertidhävdarremissinstanserdelskyddsbestämmelsema. En att
bestämmelse medibehandlasvattenkraft börutbyggnad egenenav

motivSomövriga ingrepp.förrestriktionerlångtgående än an-mer
åtgärddengenerelltvattenkraftutvinnande ärsett somatt avges

vattendrag.pånegativa påverkanden ettstörstagett

synpunkternegativaochpositivabådeframkomremissvarenI om
medkategorieri tvåvattendragenuppdelningenden föreslagna av

remiss-skyddsmotivet. Dehänsyn tillskydd medlångtgåendeolika
svårtskulle blihärigenomdetkritiska befararinstanser attärsom

i lägredenhamnarvattendragför deskyddethävdaatt som
deinte skadarske deskulle få vår-ingreppdärskyddsklassen, om

för skyddet.motivdena utgörsom

överväganden skydd enligtutformning6.2 avom

naturresurslagen

skyddetutformningenövervägandenför våraUtgångspunkten avom
Så skallidensammavattendrag i NRL rapportenär angavssomav

vattendragfördetdet börnämligenskyd ,vattendrag ettatt vara
oberoendeoch dettaskall bedömasskyddsbehovetredovisade som

Härvidskulle tjäna.ingrepp attsyfte planeratvilket ett anserav
vattendra-skyddsmotivetskillnad på ärskälfinnsdet göraatt om

kulturvärden,ochspeciellaorördhet eller dessgrad natur-gets av
före-i kapitel 4för detgrundtillförhållanden legatvilka deär som
skallskyddasvattendragdevattendrag. Förurvaletslagna somav

deredovisningfinnaslagbestärmnelsemamotiv fördet avensom
kapitel 5idenskyddet ochmotiveratvärden motsvararsomsom

skyddsmotiven.redovisningengjorda av

för vissakunna lämnasskyddet skallföreslagnafrån detUndantag
skål härför.särskildafinnssamhällsfunlctioner detviktiga om

ochNRLkap 6 §enligt 3skyddadevattendragdeFör ärsom nu
ingaförelåsprincipernaanvändadeväljs medinte ut ossavsom

ändringar.

orördhetsinförskyddasVattendrag6.2.1 som

orördhetmotivetmedvaltsvattendragdeskyddEtt utsomav
på denbevarasyftar tillReferensvattendragenoch att-Typ- en-

mångfald. I dessabiologiskrepresentativnaturlig,nivånnationella
inne-till ståndkommafåinga ingreppi principbörvattendrag som
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bår vattendraget påverkas så det ijärmas från det naturligaatt att
tillståndet.

Med de principer för urval vattendrag med hänsyn tillav
orördheten föreslår komma finnasskulle det skyddadeattsom
vattendrag i miljöer påverkade i mycket olika omfattning;ärsom
från vattendrag där inga regleringar har gjorts och andra ingrepp i

små, till påverkade vattendrag. Ju mindre på-ärvattensystemet mer
verkat område desto mindre ingrepp torde kunna tålasärett utan att
de värden motiverar skyddet påverkas på oacceptabelt Iett sätt.som

område vildmarkskaralctär kan ingrepp allmäntett ett settav som
inte kan särskilt omfattande ha negativ inverkan. Istoranses vara

vattendrag påverkat till viss del behöver ytterligareärett ettsom
mindre ingrepp inte få någon påvisbar effekt. När vattendrag ärett
hårt exploaterat kan återigen förhållandevis liten förändringen ge

effekter, många organismer lever på till vadstora gränsent.ex. om
de tål. Det därför inte meningsfullt för alla vattendragär att som
skyddas för sin "orördhet ställa absoluta krav på vadsamma som
kan tillåtas, kraven tillbör de faktiska förhållandena iutan anpassas
respektive vattendrag.

För vattendrag där skydd motiveras specielltdetett ärett attav
bör i princip inte tolerera några åtgärder påverkarorört man som

vattendraget. För de vattendrag där graden påverkan mänskligav av
verksamhet sådan principiellt förbud inte menings-är större är ett
fullt. sådanaI vattendrag, där bör kunna tillåta iän ettman mer
jungfruligt område, varjebör enskild åtgärd med hänsyn tillprövas
vilken del vattendraget berörs och hur åtgärden skulle på-av som
verka vattendragets relativa orördhet. I vissa delar vattendraget,av
oftast biflöden eller kållflöden, kan påverkansgradendock såvara
liten den kan jämföras med vattendragnärmastatt ärsom av spe-
ciellt orörd karaktär. Eftersom påverkansgraden sålunda kan vara
mycket varierande i vattendrag måste det underlag förett som en
prövning åtgärd kan tillåtas finnas beskrivningnärmareomav en en

påverkansläget i olika delar vattendraget se avsnitt 6.3. Be-av av
skrivningen bör bl.a. innehålla uppgifter fragmenteringenom genom
dammar olika övrig fysiskslag, påverkan vattenkvaliteten.samtav

För säkra orördheten skall skyddet sikte på sådana åtgärderatt ta
och verksamheter har negativa effekter på vattendragets fysio-som
grañ, vattenregim och Vattenkvalitet. vattendrags fysiograñEtt av-

pådess utbredning markytan och djupförhållandena, vattenregi-ser
vattendragets flöde medan vattenkvaliteten främstmen avser avser

dess kemiska sammansättning förekomsten partiklarävenmen av
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o.dyl. Vad fysiografingäller och vattenregimen det åtgärder medär
fysisk påverkan har betydelse, såsom tätningar, strandskoning-som

uppförande dammar, rensningar, bortledande vatten etc.ar, av av
Vad gäller vattenkvaliteten det fråga verksamheter inne-är om som
bär avloppsutsläpp, muddringar etc.

Begreppet obetydlig miljöpåverkan" det definieras i proposi-som
tionen hushållningLag med prop.naturresurserom om m.m.
1985/86:3 väl den nivå på det åsyftade skydd härmotsvarar som
har beskrivits. I förarbetena har endast diskuterat betydelsenman av
uttrycket i samband med vattenkrañsutbyggnader enligt VDUmen
bör kunna överföra till andraäven typerman resonemangen ex-av
ploateringsföretag och andra ingrepp. Innebörden skulle bli att nya
verksamheter skulle påverka tillå-vattendrag svårligen kanettsom

befintliga anläggningar och verksamheter skall kunna fåtas attmen
tillstånd till viss ombyggnad och modemisering, med nödvändig
hänsyn till områdets känslighet. Vad gäller skyddtagen mot vatten-
krañsutbyggnader, många remissinstanser sär-ettsom anser vara
skilt starkt hot, skulle det således inte bli någon skillnad jämfört
med vad gäller enligt kap.3 6 § NRL.som

Vattendrag skyddas med hänsyn till speciella6.2.2 natur-som
eller kulturvärden

De och kulturvärden motiv för skydd vad VDUutgörnatur- som av
har benämnt Vattendrag med speciella naturvärden och Kulturvat-
tendrag mycket varierande se kap. 5. påMan kan för-är artav
hand inte generellt för alla de olika och kulturvärdenaavgöra natur-
vilka åtgärder och ingrepp förenliga med skyddsvärdet ellerärsom
vilka skall bedömas restriktivt, det måste hån-medprövasutansom

till de olika egenskaper i varje enskilt fall detbyggersyn som upp
speciella naturvärdet respektive kulturhistoriska värdet. Det avgö-
rande de förhållanden motiverar skyddet inteär att äventyras.som

Som det har definierats vattendrags speciella ochett natur-avser
kulturvärden vissa angivna och till vattendraget knutna egenskaper
och företeelser. VDU har begreppet obetydlig miljöpå-övervägt
verkan för skyddet också dessa. Vår slutsatsatt är attange av
detta begrepp endast skulle kunna då det speciella naturvärdetpassa

orördheten i sig och inte viss företeelse, eftersom begreppetär en
implicerar det hela den vattendragsanknutna miljön inomäratt ett
visst område Då det speciella naturvärdet vis-utgörssom avses. av

specifikt angivna företeelser får söka begrepp.ett annatsa man
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påtagligBegreppet skada används i kap. justNRL 3 l vad§som
skyddgäller och kulturvärden, bl.a. i vattendrag ärnatur-av som

skyddade enligt 6 väl det avsedda syftet vad gällermotsvarar
skydd sådana specifika företeelser bär vattendragsettav som upp
speciella och kulturvärden. Enligt NRL-propositionen prop.natur-
1985/96:3 innebär påtaglig skada inte få tillståndskallatt man
till sådana åtgärder kan ha bestående inverkan pånegativsom en
de skyddade eller tillfälligt kan haintressena negativ in-storsom
verkan dessa.på För de och kulturvärden i vårtnatur- som avses
sammanhang handlar det normalt sådana effekter blir be-om som
stående. I de fall stöming tillbegränsad kortare tid kanär etten en
ingrepp tillåtas den kortvariga stömingen inte skadarpermanentom

skyddsvärde.ett

Även innebörden påtaglig sk tillgodosebedöms vadom av
åsyftar finner det dock inte lagtekniskt möjligt använda dettaatt
begrepp i enskild bestämmelse i 3 kap. NRL eftersom deten nu
gäller generellt för hela kap.3

"SåI skall vattendrag skyddas våraledde övervägandenrapporten
fram till i förstället begreppet påtaglig skada förordade be-att

skada, används i kap.NRL 3 7 § national-greppet som om
stadspark. Kritiken från remissinstansema använda begrep-mot att

skada har varit stark. Kammarkollegiet dock skpet attanser
under alla förhållanden föredra framför godtyckligadetär att mer
påtagligt skada. skälEtt anförs använda skada,mot attsom

Älvräddamasbl.a. Riksantikvarieämbetet och samorganisation,av
för ytterligare skyddsbegrepp för såvattendragär att ettom man

får det till följd försvagning innebörden påtaglig skada.en av av
Vattenöverdomstolen framhåller det bedöms nödvändigtatt attom

eller modifiera skyddsbegrepp, inte inuvarande bör detta skeersätta
så begränsat sammanhang detta bör NRL i dessett utansom avse

helhet.

Mot bakgnind bl.a. vad har redovisats det nöd-av som nu anser
vändigt allmänt bestärmnelsema och skydds-att övermer se
rekvisiten i Vi återkommerNRL. till denna fråga i avsnitt 6.5.

Undantag från föreslaget skydd6.2.3

Enligt kap andra stycket3 l NRL skall bestämmelserna i 1-6 §§
inte hinder för utvecklingen befintliga eller detutgöra tätorterav av
lokala näringslivet eller för utförandet anläggningar behövsav som
för totalförsvaret. Vidare det finns särskilda skäl skallsägs att om
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anläggningar för utvinnandetbestämmelserna inte heller hindra av
kap. andra stycket.eller material i 7 § NRL, För2ämnen som avses

skall där alternativ lokalisering intetotalförsvaret undantaget gälla
kan väljas. Vidare i NRL-propositionen prop. l985/86:3sägs att

bedömning nödvändigheten åtgärderdet skall degöras en av somav
behövs för befintliga och lokalt näringsliv liksom förtätorter an-
läggningar för totalförsvaret.

utvecklingen befintligaåtgärder för tillgodoseVDU att att avanser
totalför-och det lokala näringslivet liksom anläggningar förtätorter

i många fall kunna till vattendragsbör ettsvaret anpassas
Därför sådana åtgärder och anläggningar inteskyddsvärden. bör

Om det ef-generellt undantas från det föreslagna skyddet.VDUav
till-prövning dock visar sig det inte finns någraattter noggrann

placering utfommingfredsställande altemativa möjligheter till och
åtgärd få till stånd, det skullebör nödvändig komma ävenen om

Påmedföra risk för skada skyddsvärdena. bör undan-sättsammaav
från kunna medges för sådanadet föreslagna vattendragsskyddettag

för samhället särskilt betydelsefulla anläggningar för energidistri-
bution och kommunikation omfattas kap. 8 NRL.2 §som av

Så skyddas undan-I VDU:s skall vattendragrapport angavs en
tagsbestämmelse med intentioner den här angivna.samma som

tolkatDock användesen fonnulering del remissinstansersom en
energiutvirming, och således ocksåanläggningar förävenattsom

Vattenkraftverk, skulle omfattas undantagsbeståmmelsen. Dettaav
naturligtvis aldrig avsikten med förslaget.var

Särskilda värdebeskrivningar6.3

vattendragFör tillämpningen bestämmelser i skyddNRLav om av
enligt den modell föreslår behöver beskrivning-VDU upprättassom

de värden motiven för skyddet vattendrag.utgör ettar av som av
Beskrivningama skall tillståndsgivande myndigheter och domsto-ge

prövning,lar väl genomarbetat dokument stödja sig på vidett att
åt-enligt till knutna lagar, exploateringsföretag och andraNRL om

liksom skyddsbestärnmelsema.gärder planförslag förenliga medär
Beskrivningama också för såvälbör kunna bra underlag sö-ettge

innehållet ikanden prövningsmyndighet ställning tillatt tasom en
de miljökonsekvensbeskrivningar för olikaskall upprättassom pro-
jekt, bl.a. enligt kap. se bilaga 10.5 NRL
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Vad gäller orördheten skyddsmotiv behövs inga be-närmaresom
skrivningar olika delaspekter eftersom det orördheten i sigärav

det värdefulla. I de fall vattendrag inte definieratär ett ärsom som
speciellt orört behövs dock, i avsnitt 6.2.1, uppgiftersom anges

påverkansläget för olika delar vattendraget.om av

För identifiera skyddsbehovet för vattendrag väljs föratt ett utsom
det hyser företeelser till vilka knutna de speciella elleratt är natur-

kulturvärden på vilka skyddsmotivet grundas behövs be-nämnare
skrivningar dessa företeelser, dvs. de olika förhållanden byg-av som

det speciella naturvärdet respektive området sitt speciel-ger upp ger
kulturhistoriska värde. Beskrivningarna behöver också klargöra

finnsdet anläggningar bör bevara därför de harattom som man
funnits under lång tid och har sig till förhållandenanaturen anpassat
och därför de har kulturhistoriskt värde, mindreatt ett t.ex. en
bmksdamm.

Det viktigt i beskrivningarna anlägga långsiktigt tidspers-är att ett
pektiv så område inte för antal, för sig mindre,att ett utsätts ett var
ingrepp med ackumulerade effekter kan förödasammantagetsom
hela avsikten med skyddet. Vattendragen, i blygsam skala bör-som
jade regleras redan under 1200-talet, har successivt blivit alltmeratt
påverkade såväl vattenkrañsutvinning fysisk på-genom som annan
verkan, sjösänlmingar, rensningar och byggnationer för flott-t.ex.
ningsändamål utsläpp föroreningar.samt genom av

Beskrivningarna måste levandehållas med hänsyn till förändrade
förhållanden och kunskaper områdena. Ansvaret för be-attnya om
skrivningarna och âjourhålles bör ligga hos Boverket iupprättas
samråd med Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Riksantikvarieämbe-

SMHI och länsstyrelserna.tet,

6.4 Geografisk avgränsning

Enligt vad framgår Så skall vattendrag skyddasrapportensom av
bilaga 5 bör vattendelama markera den för skyd-gränsenyttre ett
dat område. Flera remissinstanser sig haröveryttrat rapportensom
tolkat detta så avrinningsområdet i sin helhet skulle bli riksin-att av

enligt bestämmelserna i kap.3 NRL och härigenomtresse att staten
med stöd 12 kap. Plan-l § och bygglagen skulle kunna ingripaav
och inskränka det kommunala inflytandet mark- ochöver vattenan-
vändningen i hela detta område. Det har aldrig varit avsiktVDU:s

skyddet skall all mark inom hela aviinningsområden. Somatt avse
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ba-föregående skall skyddethar i detframgår det sagts avsesomav
hängeravrirmingsområdetde delarde egenskaper och somavra

framgå denskallangivna skyddsmotiven. Dessamed de avsamman
respekti-skall förenligt avsnittvärdebeskrivning 6.3 upprättassom

vattendragve

skyddetmotiv förvattendragorördheten" hosTill de delar ärett
kan påverkaåtgärderrestriktionerna gälla sådanaskall vatten-som

6.2.1.avsnittVattenkvalitet sevattenregim ochdragets fysiograñ,
detvattendragetdirekt påverkanbehöver inte bara gällaDet utanav

förhål-får betydelse föråtgärder i strandzonenkan även somavse
kan intestrandzon behöveri bred dennalandena Hurvattnet. vara
fall medfrån fall tillmått fårbestämt avgörasutanettanges som

till de lokala förhållandena.hänsyn

bärspecifika företeelservissaTill de delar det är uppsom
det gällerskyddas.dessa skall Förutomskyddsvärdet det attär som

behöverrinnandeanknytning till detförhållanden med direkt vattnet
detförhållanden iinnefatta också andrai många falldet vatten-

förbiotoperlandskapet. kan gälladragsanknutna Det artert.ex.
starkt förknippade medochi närheten vattendraglever ärettavsom

fria ellerdess loppändå inte direkt beroendedet vatten-är avmen
inte kunna leva ieller skullekvalitet. Kungsñskaren ettuttem om-

hadeden inteså fint och fritt rinnanderåde med aldrig vatten om
Kulturhistoriska skyddsvärden kanlämpliga boplatser i närheten.

ochmed det friaomgivningenförknippade med än vattnetvara mer
vattendragetfångstgropar därkvalitet, det kan gälladess ut-t.ex.

På vil-villebrådet fångstgropssystemet.nyttjades för leda motatt
detsådant skyddavstånd från vattendragket vatten-ett ett av

vilket slagberoende pådragsanknutna landskapet behövs är av
konsek-och dessingreppetsskyddsvärde det fråga liksomär artom

i enskildasåledes detför skyddsvårdena och måste avgörasvenser
fallet.

naturresurslagenändringarFörslag6.5 avom

Översyn naturresurslagen6.5.1 av

inomolikaframgår avsnitt har VDUSom 6.2 sättprövat att ra-av
komplettering-behandla hos föreslagnaför kap. NRL de3 avmen

prövadedevattendragsskyddet i kap 6 NRL. Ingen3 § avarna av
och kon-på logisktvisade sig framkomlig förvägarna att ettvara
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sekvent föra de åsyftade bestämmelsernasätt i NRL-av oss
stmkturen. För de VDU åsyftade bestämmelserna skall kunnaatt av
införas bedömer kap.3 behöverNRL revideras. Härvid böratt
också systematisk sammanställning tillämpningserfa-göras en av
renhetema de olika skadebegrepp ianvänds NRL och ditav som
anknuma lagar för underlag för bedöma de användaatt attge om
skadebegreppen behöver förtydligas eller ersättas.

remissvarenI Så skall vattendrag skyddasöver harrapporten en
framträdande synpunkt varit hela det lagstiftningskomplexatt som

ochNRL dit kopplade lagar borde irör sammanhang.över ettses
VDU delar denna uppfattning och förordar samladatt översynen

NRL i syfte enhetlig ochgörs väl sammanhållenatt garanteraav en
lagstiftning.

VDU vill peka på vid sådan bör hur be-att översyn överman en se
stämmelserna kan utfonnas så område inte omfattas fleraatt ett av
olika bestärmnelser. Detta gäller för vattendrag liggert.ex.nu som
inom s.k. obrutna fjällområden för älvdalslandskap Nedresamt som
Dalälven, Siljansbygden och Vindelälven. För dessa bör skyddsbe-
stämmelserna så långt möjligt integreras med avseende på de olika
skyddsmotiv finns, såsom orördhet, kulturhistoriska värden,som
naturvärden I dessa fall kan olika skyddsbegrepp behöva till-m.m.
lämpas för olika ingrepp och i olika delar områdena.typer av av

Komplettering6.5.2 kap. i awaktan3 6 § översynav av
naturresurslagen

I awaktan på föreslårNRL vissa vattendragöversyn atten av nu
fogas till NRL kap.3 6 Det tjugode vattendrag i kapi-avser som
tel föreslås4 bli skyddade med orördheten det primära urval-som
skriteriet, förutom de tolv helt eller delvis inte återfinns isom nu
6 Se separatkarta. Motivet härför dessa vattendrag, enligtär att
VDU:s förslag under alla omständigheter skulle långtgåendeettges
skydd vattenkraftsutbyggnader. Orördheten vattendra-mot avser

fysiograñ, vattenregim och Vattenkvalitet vilket till viss del,gets
främst med avseende på vattenregimen, täcks bestämmelserna i 6av

principiellt förbud utförande Vattenkraftverkett motsom avser av
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftåndamål.samt

Vi föreslår vidare vattendragen systematiseras efter den ordningatt
används SMHI. Huvudvattendragen i ordning eftersom av anges

deras utloppspunkter i havet, med början i Bottenviken. Biflö-norra
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utloppspunkter i huvudflödet eller iordning efter derasdena ianges
högre ordning.biflöde av

föreslås föras till kap. 6 §NRLvattendrag 3De ärsom

BillödeldelHuvudllöde

Töreälven
Rokån
Dockstaån

MjällånIndalsälvenI
ÄngerånLjusnanI
OreälvenDalälvenI
SvartånI Norrström
Rällsälven

Kagghamraån
Nyköpingsån

SvartånMotala StrömI
Hjoånfr.o.m.Bäckarna till södra Vättern t.0.m.

Mjölnaån
Virån
Verkaån

åRönne
Rolfsån

Älv DalbergsånGötaI
Norsälven

älv-skyddatKlarälven Noret nuuppströms som
Edebäckmellan Höljes ochsträcka

Örekilsälven

skulleenligt SMHIvattendragsordningtillägg ochMed detta en
1987:l2 hushållning medkap. 6 § Lagen3 naturresurser m.m.om

markeradetillkommitvattendrag harfå följande lydelse. De ärsom
plats harendast byttunderstrykningar. de vattendragmed För som

ändringsmarkeringar gjorts.inga
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vattenöverledruing förvattenreglering ellerVattenkraftverk6 § samt
Kalixäl-Tomeälven,i nationalälvarnafår inte utföraskrañändamål

vattenområdentillhörandeVindelälven medPiteälven och samtven,
vattenområden:följandei

Töreälven
Råneälven

Akkajaure,LuleälvenStoraLuleälvenI uppströms
Skalka ochLilla Luleälven uppströms

PärlälvenTjaktjajaure samt

ECÅL

Åbyälven
Byskeälven

SädvajaurekällflödenaSkelleñeälven uppströmsI
Malånspektive Riebnes samt

Sävarân
JuktånGirjesån ochTärnaån,Umeälven uppströmsI

Fjosoken
Öreälven

Lögdeälven

Dockstaån
Moälven

Ångermanälven KlumpStorånLejarälven, uppströmsI
Rörströmsälven,Långseleånvattnet, -

Ransarån RansamSaxån, uppströms
VojmsjönVojmån uppströmssamt

Åreälven, StorånAmmerån,Mjällån,IndalsälvenI -
HårkanDammån, samt

StorsjönLjunganLjunganI uppströms samt
HolmsjönGimån uppströms

VallhagaVoxnanLjusnanI uppströms
Ängraån

Dgån
VästerdalälvenDalälven uppströmsI
Hummelforsen
Österdalälven Trängsletuppströms
Oreälven
SvartånI Norrström
Rällsälven

amraånKa
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Nyköpingsån
MotalaI Svartånström

Bäckama till södra Vättern mellan
Hjoån och Mjölnaån

i
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Verkaån

w å
Fylleån
Rolfsån

Göta älvI Dalbergsån
Norsälven

Noret3Klarälven uppströms
Örekilsälven

I Enningdalsälven Enningdalsälven uppströms
riksgränsen till Norge

Vapstälven

Vattenkraftverk vattenreglering eller vattenöverledning församt
krañändamål får inte heller utföras i följande älvsträckor:

I Dalälven Västerdalälven nedströms Skiffsforsen
Dalälven nedströms Näs bruksamt

I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön
sträckan mellan Laforsen ochsamt

Arbråsjöama
LjunganI sträckan mellan Havem och Holmsjön

sträckan nedströms Viforsensamt
I Indalsälven Långan nedströms Landösjön

ÅngermanälvenI Faxälven mellan Edsele och
Helgumsjön

I Umeälven Tämaforsen mellan Stor-Laisan och
Gäuta

3Nu skyddat älvsträcka mellan Höljes och Edebäck.som
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Nils Anderssonav

Utredningen har utarbetat utgångspunkter och principer för urval av
skyddsvärda älvar och älvsträckor i landet. Utredningsarbetet har

iinneburit delvis på bevarandevärden vattendragen,synsättett nytt
positivt ochskiljer sig från dagens stelbenta. Detta ärmersom

Svenska Kraftverksföreningen i huvudsak ställa sig bakom detkan
förslag redovisas.som

Föreningen vattenkraften inte det allvarligaste framtidaärattanser
hotet våra älvmiljöer. omfattande forskning harDenmot ge-som

decennierna har visat dels skador på miljönnomförts de attsenaste
till följd vattenkrañsutbyggnad mindre i allmänhet harär än manav

fallmeningsfulla miljöförbättrande åtgärder i mångadelstrott att
genomföras. Annan mänsklig påverkan framstår i stället idagkan
allvarligare vad gäller miljön i och längs våra vattendrag; ihotsom

spridning långlivadeförsta hand markanvändning, försurning och av
miljöstörande ämnen.

Större lågt hänsynstagandedelen vattenkraften tillkom med ettav
förhållandevis fåtill naturvårdsaspekter. detta detTrots är arter,

inneburit försämrade förutsätt-hotade. har dockIngreppenärsom
tillväxt ochningar för vandringsfiskens reproduktionsmöjligheter,

kunskap finnsgenetiska variationer. Med beaktande den somav
räkna vattenkraftenidag och vidareutvecklas, kan med attsom man

störningar påi framtiden kommer medföra väsentligt mindreatt
motsatsförhållandet mellan åoch for ñsket. historiskaDetnaturen

sidan fiske, naturvård och friluftsliv och å andra sidan vatten-ena
kraften torde härigenom framgent väsentligt kunna nedtonas.

Vattendragsutredningen har i sitt utgått från hypotesen detarbete att
finns förekomsten regleringsanordningar isamband mellan ettett av

och naturvärden. följer de flestavattendrag förlusten Därav attav
kvarvarande naturvärden skulle återfinnas i vattendrag saknarsom

korta tid på vilken utredningen har genomförts hardammar. Den
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inte medgivit denna hypotes har sådan prövningEnatt prövats. är
dock nödvändig utredningen skall tjäna underlaggöra,att om som
för beslut med vittgående konsekvenser för svensk miljövård, ener-
gitillförsel och ekonomi.

Skälet till vattenkraften i många fall utpekas det allvarligas-att som
hotet våra vattendrag dess effekter visuellt fram-te ärmot att rent

står tydligare effekter klimatpåverkan, försurning,än tsom ex av
tillutsläpp näringar.areella Den vattenrättsligavatten samt av nya

lagstiftningen har samtidigt inneburit hänsynstaganden tillstörre
olika motstående intressen. därför utomordentligt viktigtDet är att
bedömningen och awägningen mellan olika intressen med koppling
till våra vattendrag sker med beaktande nationellasåvälav som re-
gionala värderingar med avseende på energi, ekonomi och miljö.

Utredningen förslår samlad förslagNRL,översyn etten av som
Kraftverksföreningen bakgrund ovanstående självfalletmot av a

nödvändigt. motivDe framlagts utredningen föranser som av en
NRL främst lagstiftningstelcmsk Kraft-karaktär.översyn ärav av

verksföreningen starka energi- och miljöpolitiska skälävenattanser
förtalar balans tidigare fanns miljö-Den mellanöversyn.en som

och energipolitiska intressen i samband med riksdagens beslut om
riktlinjer i fysiskaden riksplaneringen år och år1977 NRL 1987
bör enligt Kraftverksföreningens uppfattning återställas. Föreningen

vidare den vattenlagens hänsynstagande till oli-störreattanser nya
ka motstående intressen och det forskningssamarbete, planerassom
mellan bl kraftindustrin, Naturvårdsverket Fiskeri-NUTEK, ocha

måsteverket, beaktas i samband med sådan översyn.en

Kraftverksföreningen föreslår bakgrund förutsätt-dennamot att en
ningslös sker NRL och de ändrade förutsättningarnaöversyn attav

redovisats belyses i detta sammanhang. Resulta-nämmaresom ovan
kommande energipolitiska ställningstaganden bör därutövertet av

beaktas.
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Särskilt yttrande DickensTommyav

Utredningens direktiv tolkningoch uppdragetav

Enligt ursprungliga direktiven Dir 1993:86de skulle utredningen
...lämna förslag vilkabl ytterligare värdefulla vattenområdena om

och älvsträckor i landet bör skyddas vattenkraftutbygg-motsom
nad. "manalysera på vilket värdefulla vattenområden ochsättsamt
älvsträckor bäst skyddas. Enligt Tilläggsdirektiven Dir 1996:24

uppdraget "mföreslå vilka ytterligare vattendrag börär att som
skyddas vattenkrañutbyggnad och exploatering enligt 3mot annan
kap. NRL. Min bedömning direktiven ursprungligen avsågär att

bredare i urvalet skall skyddas.vattendragett grepp av som

Utredningen har i arbetet haft uttalat mål baradet be-ärett att ett
Utredningenantal vattendrag ska skyddas. formu-gränsat nya som

lerar därför kriterier vilkamycket för vattendrag kansnäva som
skyddas enligt kap. NRL. gäller särskilt kategorin3 Det
Vattendrag speciellamed naturvärden". gäller också kategorinDet
Typvattendrag där region- och kategoriindelning, åtminstone för
Norrlands del, inte täcker variation finns.den Min be-upp som
dömning 3 kap. NRL för skydda flerär att attutrymme vatten-ger
drag vad utredningen föreslår. kan också ifrågasättaManän nu om
urvalet vattendrag föreslås bli skyddade i lag motsvararav som nu
nationens skyddsvärda vattendrag har det strömmandemest om man

utgångspunkt. följd kategorierDet valda ochärvattnet som en av
kriterier.

ÖrnsköldsviksMina erfarenheterna från kommun kommunenär att
har mycket svårt sin hörd i mål vattenkraitut-göra stämmaatt om

ibyggnad vattendomstol. Om det finns stark lokal vilja till beva-en
rande, blir oftaärendena mycket resurskrävande för kommunen.
Min bedömning frågan vilka vattendrag ska skyddasär att om som

vattenkraftutbyggnad, där bevarandeintresset ska vägasmot mot
energiintresset, ibäst samlad prövning på nationell nivå. Förgörs en

detta krävs vil-göraatt angreppssätt,ett annat t att statenex anger
energibehovket ska kunna tillgodoses från vattenkraft. Sedansom

får i nationellt perspektiv besluta vilka utbyggnaderettman om som
tillgodoser detta med minsta möjliga skada. Direktiven har tyvärr
inte för sådant angreppssätt.gett ettutrymme

Min slutsats det de föreslåsvattendrag skyddasär utöveratt som nu
finns antal vattendrag alldeles uppenbart bör skyddasett stort som

vattenkrañutbyggnad. sker lämpligastDetta lagregle-mot genom
ring.
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tillUtredningens skiss lagreglering

för samtligaGällande reglering enligt kap NRL innebär skyddade3
vattenkraftutbyggnadvattendrag förbud medan andraett mot ex-

får påtagligt skadar ochploateringsåtgärder ske de inte natur-om
lämpli-kulturvärdena. Utredningen skisserar hur lagregleringennu

för åstadkomma skydd. Skissen innebär delsska avsettut attgen se
vattenkraftutbyggnad likställs med andra exploateringsåtgärder,att

indelas skyddsnivåer. högsta skydd-dels vattendragen i två Denatt
snivån mycket strikt skydd alla former exploatering,ett motger av

möjliga in-medan den lägre nivån för tolkningutrymme avger mer
alltså vattenkrañutbyggnad.ävengrepp,

bevarandeintressena ochMin bedömning avvägningen mellanär att
nivå.energiintresset rimlig och lämplig på nationellär göraatt

frånRiksdagen i det fallet vilken samhällsnytta avstår närvet man
för-beslutar förbud. bör därför ha uttryckligtLagen ettettman om

rationell till skil-bud vattenkraftutbyggnad. Det hanteringärmot en
lnad från de resurskrävande vattenmålen.

gäller andra exploateringsåtgärder däremot går det inteVad att
medför. måsteförutse vilka konsekvenser strikt skydd Härettsom

enskilda kommu-lagen för prövning i det fallet därutrymmege en
översiktsplanering blir viktigt för beslut.underlagettnernas

vattenkrañut-Min bedömning också vattendragens skyddär att mot
byggnad i realiteten försvagas det buntas ihop med skydd motom

i enskildaandra exploateringsåtgärder kräver prövning detensom
fallet. Min bedömning också två skyddsnivåerär att mot vatten-
krañutbyggnad i realiteten försvagar möjligheterna skyddaatt vat-

jagtendrag inte skyddade i lag. dessa avseendenIär attansersom
konstruktionen i gällande lagtext bättre.är

Sammanfattning

omfat-utredningen inte har kommit fram till tillräckligtJag attanser
från all-tande skydd vattendrag vattenkrañutbyggnadmotav som

synpunkt motiverat reglera i lag. arbete i någonFortsattmän är att
fonn därför nödvändigt. Vidare jag skyddetär att mot vatten-anser
krañutbyggnad ska uttryckas förbud i skyddetlagen medanettsom

andra exploateringåtgärder ska hanteras laneringsfrå-mot som en
msköldsviksslutsatser baserar jag på förhållandena iDessaga.

ikommun där så andel den utbyggbara vattenkraften tagitsstor av
anspråk med kända konsekvenser för natunniljön och på erfarenhe-

vattenkraftutbyggnad i vattendomstolårs målterna av senare om
lagstiftning och lokala ambitioner demed nuvarande med räddaatt

fritt strömmande finns i kommunen.rester vattenav som
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EE
Kommittédirektiv

Dir. 1993:86
vattenområdenSkydd ytterligare och älvsträckorav

Dir. 1993:86

vid regeringssammanträde1993-06-24Beslut

StatsrådetThurdin anför.

Mitt förslag

föreslår särskild tillkallas för förslagJag utredare lämnaatt atten om
vilka ytterligare värdefulla vattenområdenoch älvsträckor bör skyddassom

vattenkraftsutbyggnad.mot

Bakgrund

för värdefullaBestämmelser skydd vattendrag frånärom som
ñnns främst i 3 6 1987:12bevarandesynpunkt kap. § lagen om

hushållning Enligtmed NRL. fårNRLnaturresurser m.m.
Vattenkraftverk vattenreglering eller vattenöverledning församt
kraftändamál inte utföras vissa särskilt angivnai vattenområden och
älvsträckor. Bestämmelserna utvidgades med ytterligare 13senast
vattenområdenoch älvsträckor riksdagensbeslut den 24 1993genom mars

l992/93r80, 1992/93:B0U7, 1992/932214.prop. bet. rskr.
2-5 finns vidare särskilda hushållningsbestämmelser3 kap. §§l NRL om

för ocksåskydd och kulturvärden. bestämmelser berörDessanatur-
värdefulla vattendrag.

Enligt naturvårdslagens 1964:822 bestämmelser kan vattendragett
skyddas avsättande område nationalpark eller förklarandegenom av som av
område eller naturvårdsområde.naturreservatsom

Vattenkraftprojekt finns i riksdagen år 1984denupptagnasom av
för vattenkraften prop.1983/84:160,beslutade planen utbyggnad bet.av
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1983/84:BoU30, rskr. 1983/842388 liksom projekt inte finns med-som
i planen skall alltid genomgåtagna sedvanlig prövning enligt vattenlagen.

I regeringens proposition l992/93:80 utökat älvskydd gjordes denom
bedömningen arbetet inventera värdefullaatt vattenområdenatt och
älvsträckor med påavseende bevarandevärdenoch motståendeintressenbör

Ävenfortsätta. till relativt små vattendrag, korta älvsträckor eller
ivattendrag det närmaste är helt reglerade kan betydande intressensom

knutna. Ett exempel är Gullspångsälvenmed lekområden för naturligavara
populationer lax och öring med synnerligen högt bevarandevärde.av

I samband med beslutet skydda ytterligare 13 vattenområdenatt och
älvsträckor från vattenkraftsutbyggnad lämnade riksdagen regeringens
förslag fortsatt inventering värdefulla vattenområdenoch älvsträckorom av

erinran. Enligt riksdagen bordeutan dock i detta sammanhangytterligare
Österdalälven,överväganden också beträffandegöras vissa älvsträckor i

Gideälven, Gimån och Luleâlven.

Uppdraget

En utredare bör tillkallas med uppgift lämna förslag vilkaattnu om
ytterligare värdefulla vattenområden och äJvsträckor i landet börsom
skyddas vattenkraftsutbyggnad.mot

Utredaren bör utarbeta principer kan ligga till grund för bedömaattsom
vilka ytterligare vattenområden och älvsträckor i landet särskiltärsom
skyddsvärda och därför bör skyddas vattenkraftsutbyggnad. Utredarenmot
bör, bl.a. hjälpmed tillgängligt material hos myndigheter, kommuner,av
kraftföretag, organisationer m.fl., redovisa sådana vattendrag ärsom
skyddsvärda.

I uppdraget ingår också tekniskt möjlig ochatt ekonomiskt rimligange
kraftutbyggnad i de redovisadevattenområdenaoch ålvstrâckoma.

Utredaren skall denna bakgrund väga bevarandeintressetmot mot
energiintresset i de redovisadevattenomrädenaoch älvsträckorna.

viktigEn uppgift för utredaren vidareär analyserapå vilket sättatt som
värdefulla vattenområdenoch älvsträckor bäst skyddas.

Utredningen skall innehålla bedömning konsekvensernaför miljönen av
och för landetsenergiförsörjning framlagda förslag.av

Utredaren skall också redovisa föreslagethur skydd kommer påverkaatt
genomförandet vattenkraftsplanen.av

Utredaren skall i sitt arbete låta utgångspunkt remissvaren påen vara
promemorian Ds 1992:29 Utökat älvskydd. Dessutom skall göras

Österdalälven,överväganden beträffande älvsträckorna vid Bmnnsberg i
mellan Stennäsoch Bjöma i Gideälven och vid Jaurekaska i Storam.m.
Luleälven beträffande Ljungån i Gimån.samt
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Tidsplan

februari 1994.föresitt arbete den lredovisaUtredaren bör resultatet av
kommittéerdirektiv till samtliga ochskall gälla regeringensarbetetFör

1984:5,inriktning dir.utredningsförslagensangåendesärskilda utredare
redovisning1988:43dir.i utredningsverksamhetenEG-aspekter samt av

1992:50.dir.regionalpolitiska konsekvenser

Hemställan

regeringenanfört hemställer jaghänvisning till jag harMed vad attnu
uppgifttill föredra ärendenbemyndigar statsråd hardet att omsom

bebyggelseplanläggning, markanvändningoch
kommittéförordningenomfattadtillkalla särskild utredareatt aven -

vilka ytterligareförslag1976:119 uppgift lämnamed att om-
vattenkraftsutbyggnad,skyddasvattenområden älvsträckor böroch motsom

biträdesekreterare ochbesluta sakkunniga, annatexperter,att om
utredaren.

skall belastajag regeringen beslutar kostnadernaVidare hemställer attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagfjortonde m.m.

Beslut

bifallerföredragandens överväganden ochansluter sig tillRegeringen
hemställan.hennes

Miljö- och naturresursdepartementet
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Kommittédirektiv

lilläggsdirektiv till

Vattendragsutredningen 1993:M 12
106

vid regeringssammanträdeBeslut den 18 augusti 1994

Sammanfattning uppdragetav

Vattendragsutredningen M 1993:12 skall utarbeta ett pro-
för kartläggning vilka ytterligare vattenområden ochgram av

älvsträckor bör skyddas vattenkraftsutbyggnad.motsom
Utredningen skall också undersöka skyddet behöver utvid-om

till omfatta andra slag exploatering.ävenattgas av

Bakgrund

Bestämmelser skydd för vattendrag värdefulla frånärom som
bevarandesynpunkt finns främst i 3 kap. 6 § 1987:12lagen

hushållning med NRL. Enligt be-naturresurserom m.m.
stämmelserna får Vattenkraftverk vattenreglering ellersamt
vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i vissa särskilt
angivna vattenområden och älvsträckor. Dessa enligt 3är kap.
1 § i sinNRL helhet riksintresse med hänsyn till natur-av
och kulturvärdena. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § NRL utvid-
gades med ytterligare 13 vattenområden och älvsträckorsenast

riksdagens beslut den 24 1993 prop.genom mars
1992/93:80, bet. l992/93:BOU7, rskr. 1992/93:214.

Skyddet 6 §enligt 3 kap. NRL endast utbyggnadavser av
vattenkraft vattenreglering eller vattenöverledning församt
kraftändamål. Vattendragens värden kan emellertid påverkas

3 16-1297
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olika bygg-exploateringarandra t.ex.även typer m.m.,avav
föroreningar.utsläppnadsföretag och av

älvskydd1992/93:80 utökatpropositionregeringensI om
värdefullainventeraarbetetbedömningendengjordes attatt

skyddsbehovavseende påmedälvsträckorochvattenområden
lämnadeRiksdagenfortsätta.bordeintressenmotståendeoch

värdefullainventeringfortsattförslagregeringens avom
stödinvändning. Medälvsträckorvattenområden och utan av
särskildjuni 1993tillkallades ibemyndiganderegeringens en

ytterligarevilkaförslaglämnauppgiftmedutredare att om
skyddasbörälvsträckorochvattenområdenvärdefulla som

ingick1993:86dir.uppgiftenvattenkraftsutbyggnad. Imot
grund förtillliggakanprinciperutarbeta attbl.a. att som

iälvsträckorochvattenområdenytterligarevilkabedöma
skyddasdärför börochskyddsvärdasärskiltlandet ärsom

vattendragredovisa sådanavattenkraftsutbyggnad, att sommot
ekonomisktmöjlig ochteknisktskyddsvärdaär attsamt ange

ochvattenområdenaredovisadedekraftutbyggnad irimlig
bakgrunddennavidareskulleUtredarenälvsträckorna. mot

redovisadei deenergiintressetbevarandeintressetväga mot
vilketanalysera på sättochälvsträckornavattenområdena och

skyddas.bästälvsträckorochvärdefulla vattenområdensom
Vattendragsutredningen,tagitUtredningen, namnetsom

betänkande Vilkasitt1994 överlämnat28 april vat-denhar
1994:59.SOUskyddasskalltendrag

förslagVattendragsutredningens

betänkandesittutredningen ihardirektivenmedenlighetI
vilkabedömaprinciper förtillförslagvissaredovisat att

särskiltoch älvsträckor ärvattenområdenytterligare som
vattenkraftsutbygg-skyddasdärför börochskyddsvärda mot

principerMed stöd dessapåverkan.nad och även avannan
kompletteraangelägetdetutredningen ärövervägthar attvar

vilka slagälvsträckor ochochvattenområdenskyddet avav
Medlandet.i olika delarskyddasbehövervattendrag avsom
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undantag för fyra områden i södra Sverige Vätterns tillflöden
söder Hjo-Vadstena, Kävlingeån, Rönne å och Rolfsånom
har dock utredningen det föreliggandepå underlaget inte
kunnat lämna slutligt förslagnågot till urval skyddsvärdaav
vattenområden och älvsträckor.

Utredningens förslag har remiss tillsänts på den 15ut
oktober 1994.

Utredningens förslag till fortsatt arbete

Utredningen konstaterar i betänkandet det behövs bättreatt ett
underlag för kunna slå fast vilka ytterligare vattenområdenatt

bör omfattas skyddsbestämmelserna i 3 kap. 6 § NRL.som av
Det befintliga materialet har tagits fram vid inventeringar som
har gjorts med varierande syften och metoder, vilket enligt
utredningen påtagliga svårigheter få fram helhets-attger en
bild det möjligtgör jämförelsergöra mellan olikaattsom
vattenområden och älvsträckor.

Utredningen föreslår därför inventering skallatt en genom-
föras med syfte få grund för sammanhållen bedöm-att en en
ning vilka ytterligare vattenområden bör skyddasav som
långsiktigt enligt 3 kap. 6 § NRL. Genom sina sakkunniga i
utredningen har Svenska kraftverksföreningen och Statens
naturvårdsverk förklarat sig beredda träffa överenskom-att en
melse finansiera sådant inventerings-att gemensamt ettom
arbete beräknas mellan ochtvå ochår kosta 5tasom tre ca
miljoner kronor. Slutredovisning beräknas kunna ske våren
1997. bakgrundMot den samstämmighet finns mellanav som

sidanå bevarandeintressena och å andra sidan exploate-ena
ringsintressena behovet sammanhållen bedömning,om av en

utredningen det bör visas återhållsamhet både medattanser
skydda ytterligare vattendrag enligt 3 kap. 6 §att NRL och

med lämna ansökningar vattenkraftsutbyggnadatt tillom
vattendomstolarna under den tid inventeringen pågår.som

Utredningen har i särskild skrivelse till .regeringen den 28
april 1994 hemställt tilläggsdirektiv med uppdragattom att
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invente-för hurfram1995början årtill i ettta programav
användas.skallresultatenhurochgenomförasskallringarna

Uppdraget

tillförslagutarbetaskall ettVattendragsutredningen program
älv-ochvattenområdenytterligarevilkakartläggningför av

Utred-vattenkraftsutbyggnad.skyddasbörsträckor motsom
närlig-medsamarbetetillmöjligheternautnyttjabörningen

länder.gande
in-kartläggningensförslagtillframbör ledaArbetet om

resultatenför hurformernaorganisationochriktning samt
fåskallSyftetanvändas.och attomhändertas enskall vara

bedömning ytterligarevilkasammanhållenförgrund aven
skydd.långsiktigtbörvattenområden ettgessom

iframkommerbeakta vadutredningenskallI arbetet som
Vilkabetänkandeutredningens vatten-remissbehandlingen av

1994:59.SOUskyddasskalldrag
referensvattendragbehovetpåpekatharUtredningen av

störningarolikamöjligtopåverkade typersåär avavsomsom
uppdra-vattenkraftsanläggningar. Ibarainteoch ingrepp, av

skyddbehovetanalysera motskall ingå ex-annanatt avget
lagänd-nödvändigaföreslåbehövs,och, såploatering attom

ringar.
1995.aprilden 1redovisasskallArbetet senast

1994:23 tilldirektivregeringensbeaktaskallUtredaren
offentligautredare prövasärskildaochkommittéer attsamtliga
utgiftsök-innebärförslaghurvisadärmedochåtaganden som
Utredarenfinansieras.skallinkomstminskningarellerningar

dir.utredningsverksamheteniEU-aspekterbeaktaskall även
dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1988:43 samt

1992:50.

naturresursdepartementetochMiljö-

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1994
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Kommittédirektiv

Dir.

1996:24tillTilläggsdirektiv
1993:12Vattendragsutredningen M

Beslut vid regeringssammanträde den 19967 mars

Sammanfattning uppdragetav

föreslå vilkaVattendragsutredningen skallM 1993:12 ytter-
ligare vattenkraftsutbyggnadvattendrag bör skyddas motsom

l987:l2och exploatering enligt kap. lagen3 omannan
hushållning NRL.med naturresurser m.m.

Bakgrund

principerVattendragsutredningen för ochhar i uppdrag att ange
skyddasytterligare Sverige börföreslå vilka vattendrag i som

exploatering enligt kap.vattenkraftsutbyggnad och 3mot annan
energi-bevarandeintressetNRL. Utredaren skall väga mot

intresset.
i april VilkaUtredningen lämnade delbetänkande 1994ett

vattendrag redovisadeskyddas 1994:59.skall SOU Där man
vissa förslag till principer för vilka vattendragbedömaatt som

konstaterade dock detsärskilt skyddsvärda. Utredningenär att
föreslåsaknades tillräckligt enhetligt för kunnaunderlagett att

särskildaytterligare omfattasvilka vattendrag bör desom av
augustihushållningsbestämmelsema i 3 kap. NRL. Den 18

tilläggsdirektiv dir. 1994:1061994 fick utredningen att
syftet fåutarbeta inventeiingsprogram med grund förattett en
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vattendragytterligarevilkabedömningsammanhållen aven
NRL.kap.enligt 3skyddlångsiktigtbör ettgessom

förochmetoderutvecklatdärefter ettUtredningen har program
vattendrag.skyddsvärdaoch urvalinventering av

Uppdraget

vattendragytterligareföreslå vilkaskallVattendragsutredningen
exploa-ochvattenkraftsutbyggnadskyddasbör mot annansom

bevarande-skallUtredarenkap. NRL. vägaenligttering 3
vattendragen.redovisadei deenergiintressetintresset mot
utredningensskallarbeteutredningensUtgångspunkter för vara

inventeringföroch detmetoderoch dedelbetänkande program
utredningenvattendragskyddsvärdaurvaloch somav

föreslagit.

iarbetsformerochTidsplan m.m.

1996oktober15denskallVattendragsutredningen senast
slutbetänkande.iredovisa resultatetochsitt uppdrag ettslutföra

berördamedsamrådasitt arbeteiUtredningen skall
länsstyrelser.

samtligadirektiv tillregeringensgällerarbetetFör
redovisningutredaresärskildaochkommittéer avom

1992:50,dir.konsekvenser prövaregionalpolitiska att
redovisa1994:23 ochdir.åtagandenoffentliga att

1994:124.dir.konsekvenserjämställdhetspolitiska

Miljödepartementet

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS

FSETCENTRALOF
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SAMMANFATTNING

i fyra s.k.Vi indelning Sverigehär vatten-presenterar norraen av
dragsgeograñska regioner. regioner kombinerarDessa naturgeogra-

redskapfiska regioner med avrinningsområden och ska ettses som
i landet medkan underlätta kompletteringen typvattendragsom av

ytterligare vattendrag.

indelning i tämligenVår utgångspunkt varit eftersträvahar att en
så homogenalikstora områden och samtidigt försöka avgränsaatt

naturgeografiska regi-områden möjligt. hjälpFörutom medsom av
har gjortsonindelningar for avrinningsområden dettaoch gränser

hjälp klimat, berggrund, topografimed kartor växt-över samtav
och djurutbredningar.

geomorfologi ochfyra regionerna beskrivs avseende på geologi,De

ihydrologi, beskrivs också de fallvegetation och flora. Faunansamt
uppvisar respektive region.den särdrag for
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olika fakto-med mångaMan måste ta
förstå någoträkningen föri att ensrer

okomplicerad företeelseskenbartav en
fram-växtgeografiskVarjei naturen.

kanutförlig denhurställning, är,än
och bättreblialdrig något änannat en

schematisering".grov

7Selander 1 95Sten

INLEDNING

biologiskadenrättvisande kunnapåFör sätt representeraatt ett
naturligtvarithar dettypvattcndragmångfalden i landet s.k.genom

hanterakunnaregioner. Förutgå från naturgeografiska vat-attatt
varit naturligtocksåhar detfunktionella enhetertendragen attsom

befintligaEftersom defrån avrinningsområden.utgå naturgeogra-
vattendragensmedsammanfallerregionindelningama inteñska av-

RådetsNordiskat.ex.i del falloch denrinningsområden, dessutom
varitdetändamålet, hardetaljrika foronödigtregionindelning är

kompromiss lan-indelningar. Somkombinera tvåsvårt dessaatt en
regionerregioner, d.v.s.vattendragsgeografiskabegreppetserar

regionindelning mednaturgeograñskförenari drag enensom grova
begreppFig. Dettaavrinningsområdenindelning efter hela är

regio-hydronaturgeograñskamed utrcdningsuppdragetssynonymt
lättaretypvattendragblir urvaletindelningner. Tack denna avvare

regi-kan tillhöraendastvattendragi så måtto ochatt ett ensamma
on.

norrlandi-limesNorrlandsgränsenbiologiskaVi har urskiljt den
inaturgeograñskaframträdandecus de gränsernamestsom en av

förtill denjusteratshar i arbetelandet. Den detta gränsennorra
ingått delaharvårt uppdragavrinningsområde. IDalälvens att

underområden.lämpligt antaliregionen denna gräns ettnorr om
Norrlandsregionenomöjlig eftersomuppgift kan tyckas utgörDenna

därsådananord-sydlig gradientganska jämn gränserutan enen
och djurut-forGränsernaövergår iflora och fauna växt-en annan.

emeller-skerDetvarierar påtagligt mellanbredningar i stället arter.
nordli-område igradienten ochförändring längstid uppenbar etten

sydligas-område imedinga likheterNorrland företer större ettgaste
områdenmindrei antalområdet delasNorrland. Om ettte upp
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kommer dessa därför automatiskt skilja sig i sina allmännaatt egen-
skaper inteäven mellan områdena skarpa.gränserna ärom

Vår utgångspunkt har varit eftersträva indelning i tämligenatt en
likstora områden och samtidigt försöka så homogenaatt avgränsa
områden möjligt. Förutom hjälpmed naturgeograñska regi-som av
onindelningar och för avrinningsområdengränser har detta gjorts
med hjälp kartor klimat, berggrund,över topograñ växt-av samt
och djurutbredningar. De resulterande vattendragsgeograñska regi-

ska likväl inte naturliga regioner enbartonerna utanses som som
redskap kan underlätta urvalsprocess.som en

Natur-

geografiska
regioner

Vattendrags-
geografiska
regioner

Avrinnings-
områden

Fig. De vattendragsgeograñska regionerna är pragmatisktett kombinerasätt att
naturgeografiska regioner med avrinningsområden

Vi föreslår här indelning Norrlandsregionen i fyraen vatten-av
dragsgeografiska regioner, i det följande numrerade l-4. Dessa re-
gioner beskrivs i och ordning med avseende på geologi,tur geomor-
fologi och hydrologi, vegetation och flora. Faunan beskrivssamt
också i de fall den uppvisar särdrag för respektive region. Vi har
lagt tonvikten på sådana egenskaper fortfarande finns kvar.som
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vattenkrañutbygg-medsambandiförstörtsdjurlivochVäxt- som
fragmentariskt.endastdärförbeskrivsexploateringellernad annan

Fig.framgårregionindclningenföreslagnaDen av

NORRLANDSGRÃNSEN NORRLANDICUS""LIMES

frågaisignågon skarpinte gräns,Norrlandsgränsen omär vare
frågavegetation, över-ettklimat ellertopografi, ärutan ommer

på deförändringkoncentrerad änmedgångsområde, än merom
dettadefinieratharOlikai landet.ställenflesta andra personer

år 1932SemanderRutgerDetgränsområde olika sätt. somvar
Norr-"Limesmyntade begreppetseminariumväxtbiologisktpå ett

forkallade det193324,NaturSverigesRietzlandicus". Einar Du
SverigesPostochnorrlandsgrâinsen" Lennartbiologiska"den von

betydel-kanskeochskarpaste"den mest1933 talade24,Natur om
hyser". MagnusSverigegränslinjenaturgeografiskasefulla som

karaktäriserade1948TidskriftBotanisk 42,SvenskFries samma
frånungefärlinjebuktandenågot"trakterna längsområde ensom

i SV".DalslandVämilandtillkustland i NONorrlandssödra -

vattendragsgeografrskaregionernafyraFig. De
Sverigenorral
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medibörja medtillsammanfaller settstortNorrlandsgränsen att
dockNorrlandsterrängenkallargeografemaför vadsydgränsen

slättlandetmellansvenskaviken.Bottniska Detvidinte östgränsen
heltmedhöglandstorvågigtkulligt ochmed iövergår an-ett enens

någotfrånsnabbtstigerhöjdoch bergensskulptur,krañigarenan,
Geologerö.h. eller400-500tillhundratalnågraeller meter mer.m
nedanförlandetmedövergångenförklara den attvelathar tvära

från det Kam-kustslätturgammalskullenorrlandsterrängen vara
oftastkullama morän,tid. Ovan 200havets ärbriska m-grånsen av

i dagen.mycket bergmedkullarnedanför småoch

Klimatet

hög-slätt tillfrånövergångensäkerligendel harväxtvärldensFör
förändring-åtföljandedebetydelse,indirektframföralltland genom

snörikablirvintramaistigerNederbördenklimatet.i sett,stortarna
ochpålitligtallmänhetiSnötäcketsjunker. äroch temperaturen

150/år.frostdygnantaletdagar/år ochlångvarigt l20

faunai Hora ochFörändringar

ochinomfaunanochfloraninträder hosförändringarmängdEn en
växtsamhällensydskandinaviskaMångarelativt smala zon.samma

ellerNorrlandsgränsen uppträ-ovanförheltellersaknas helt nästan
askochförsvinner, eklövträdenädlaskick. Destarkt förändratder i

Hasselnden.styckeoch lönnlindochvid själva ettgränsen omnorr
syd-sällsyntblitillövergårochvanligupphör att enatt vara

Alla Rosa-artergråalen.tillbaka förträderKlibbalenbergsväxt.
Blandfullständigt.mindre örterellerförsvinnerkanelrosutom mer

ganska närafemtiotal nordgränserhar drygtoch sam-gräs ett som
plötsligtblirmångalikaUngefärnorrlandsgränsen.manfaller med

Norrlands-nårnordligaflestaden. Desällsynta arter somnorr om
Norrlandsgränsenoch ärsöderututpostlokaler längrehargränsen

frekvensgräns.för dem en

ned-denspelashuvudrollentycksflertaletdetFör växter avstora
ungefärvärdekritisktnåförefallergång i ettatttemperaturen som
beteck-fårvanligennivåomkring denvilketö.h.,vid 200 är somm

ellernorrlandsgränsenochnedrehöglandets gräns mersomna
norrlands-tillnedfinnsdalripanföljer. djurarterAttmindre som

medocksåantagligenharsöderut, mestinte längregränsen, men
tillliggernorrlandsgränsen storOmrådetklimatet göra.att omnorr

väsentligenjordmånalltsåoch harmarinadendel gränsenöver en
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näringsfattig urbergsmorän, medan leror och andra näringsrikaav
jordarter mestadels inskränkta till trakterna söderär Engränsen.om
följd härav norrlandsgränsen till del sammanfallerär medatt stor
nordgränsen för näringsrika eutrofa sjöar, och då för sydliga,även
näringskrävande Det gäller slokstarr, kalmus ochvattenväxter. t.ex.
svärdslilja.

En liknande utbredning finns hos vissa fåglar, skäggdopping,t.ex.
trivs bäst i näringsrika slå-ittsjöar. Näringsfattiga sjöar såärsom

vanliga nedanför den marina och söder Norrlandsgrän-gränsen om
just inga bundna till dylika har sin syd-att växter ärsen vattensom

här. En del fiskar,gräns röding, trivs it.ex. vatten,som magrare
blir påfallande sällsynta söder Norrlandsgränsen, troligen delvisom
för sjövattnet blir för söderut. Knipan karak-att varmt ärsom en
tärsfågel för näringsfattiga sjöar häckar ungefär ned till Norrlands-

och längre söderut baragränsen, sydsvenska höglandet.mest

REGION 1

Sammanfattning

Denna nordligaste region i Tomeälvensavgränsas norr av norra
vattendelare i Finland och i söder Luleälvens vattendela-av norra

Större vattendrag Tome-Kalixälvssystemet, Råneälven,ärre.
Sangisälven, Keräsjoki, Töreälven. Området nederbördsfattigtär
och i huvudsak flackt undantaget Kebnekaise-massivet med stora
områden tundra, och glesa skogar. bit ifrånEn kustenav myrar
finns flertal kalottberg. Denna region detett utgör största, vat-av
tenkraftutbyggnad opåverkade området i icke-ryskadet Europa.
Vattendragen långsluttande långamed forsar. Mångaär stränder,
speciellt i inlandet, isrivna med lågvuxen vegetation.är Nännare
kusten finns strandâingsområden och rik bygd, främst i nedrestora
Tomeälven det egentliga Tornedalen. vildaDen laxen har sina
viktigaste lekområden i demia region.

Berggrund

De nordvästligaste delarna tillhör skandinaviskaden ñällkedjans
berggrund och består framförallt fjällgrönstenar och skiffrar frånav
seve-köliskållan. Inlandet hyser komplex berggrund med bl.a.en
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och sandstenporfyrinslagGraniter medmalmförande bergarter. av
ådergnejserfrämståterfinnsområdenade kustnäradominerar. I av

sedimentärt ursprung.

hydrologiGeomorfologi och

idelområden:tvåi västerindelasregionenStorrnorfologiskt kan
flackadärom denochö.h.,1000högfjällsområdet på österän mmer

moränavlagringarmedurberguppbyggdbergkullslätten är avsom
finnssjöar. Detoch grunda ävenmosaikoch med stora myraraven

uppfrysnings-ochPalsmyrartundratyp.platåområdcninslag avav
bergkullter-vågigförekommerovanliga. kusteninte Motmarker är

Kalott-dalsänkor.sedimentfylldaochmoräntäckta kullarmedräng
vanliga.berg är

därisommartid, längst västerfallernederbörden utomDen mesta
Nederbördsmängdenhösten. ärundernederbördsmaximum ligger

Växtsäsongen idagar100-120omfattarregionen.i helarelativt låg
kusten.dagar120-160regionen,delen nännaststörre av

RäneälvenochTome-KalixälvssystemetvattendragenDe större som
välutveckla-ocksåfinnsforsar. Härlånga, flackakaraktäriseras av
Tomeälvensii landetmotstyckeinlandsdeltanaktiva samtde utan

spelarpåtaglig ochkustdelta. lserosionen storuniktfall äräven ett
tillskertill älvarnaAvrinningenutfomming.för strändemasroll

skogsområdet.del frånstor

floraVegetation och

subalpina-lavrikaövervägandefinnsregionendelarnaI de västra av
djupa dalar.vissatall imedtjällbjörkskogar inslagsubarktiska av

floramedljungmarkskogsgränsenbestårKalfjället enstrax avovan
snötäcketsochberggrundenitillgången kalkvarierar medsom

mellanalpiniljungheden gräs-övergårnivåervaraktighet. På högre
lavdomineradeochhögalpina,avlösesi sinhed, tur moss-avsom

frusnaständigthöga,karaktäriserasTorvmarkemastenmarker. av
s.k. palsar.kullar,

ellerGlesa tall-barrskogar.ibjörkskogamaövergårLängre österut
Ling-moränmark.vanliga,tall-björkskogar och lavhedar ävenär

medförekommerGranskogarfältskilctet.ljung dominerarochon
i inlandethögMyrprocenten avtarkaraktärsart.blåbär är mensom

medförekommerkärrdrågEnstaka kalkförande t.ex.kusten.mot
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Frodigarcfattiga.myrrnarkemaövrigtfinbräken. Igräsull och är
sjötrakter.till vissaochtill älvsträndemavegetation koncentreras

Risrikafattiga.mycketmarkerna mellan älvarnaDäremot är gran-
karaktäriserasbygdemadominerar. Deoch tallskogar öppna av

till lågläntagräsmarker ansluter starrängar.som

och floraVattendragens vegetation

påverkade i helaminstvattenkrañutbyggnadregion denDenna är av
lika,inbördesälvari regionensFlorornaicke-ryska Europa. ärdet

oreglerade älvar.i sydligarefrån floromaskiljer sig avsevärtmen
huvudutbred-nordligmedmarkant inslagBl.a. ñnns växterett av

polargullpudra, lapp-strandveronika, nordruta,ning, lappelm,t.ex.
utbredningarktiski övrigtmed ärblågull och röd trolldruva. En art

lopp.nedrefinns i Torneâlvenshänggräs, härsom

vegetationzoneradmoränsträndcr meddelarälvarnasI övre är van-
och bäckutlopp. Vat-forsarvid delHögörtvegetation finnsliga. en
individrik. Skyddadeartfattig kantenvegetationen är varamen

slåttennarker. Deutnyttjatsflnsedimcnt harstrandsträckor somav
förslåtterrnark ellerutnyttjatsocksåflesta i älvarna haröar som

ochi Tomeälvenfrämstidag,Några få användskreatursbete. än
Övriga ochbuskardel igenvuxnatillKalixälven. äröar stor av

tuvtåtel.

breda bältenfinnsstränderpå skyddadePå raningsmarkerna och av
steniga fors-blåsstarr. På deochflaskstarrfrämst norrlandsstarr,

ochfjäll-örtinslag,medrikare florasträndema finns t.ex.storten
skydda-smalviva. Påochslåtterblommafjällskära, svarthö,isvedel,

grönvide,delari nedrede, steniga stränder älvamas är arter som
finnsfjällsyra,Fjällväxter,blåtåtcl tongivande.älgört och t.ex.

spridda långt i älvdalarna.ner

iserosion före-återkommandeoftaStrandsträckor påverkas avsom
fall dmi bästa 2-3nårvegetation. Vedväxterdvärgvuxenendastter

vegetationstyp,krañigast. Dennahöjd där erosionen öppnaär som
lokaltRåneälvenfrämst vids.k. finnsmoränstrandängar, ävenmen

inom Tome-Kalixälvssystemet.

Åvjebroddsvegetationen genomströmningssjöar i nedrei Kalixälvens
Även delarRåneträskets södravidi Råneälven,unik. ärloppet är

slamkrypatretaligävjepilört,raritetervälutvecklad medden som
KalixälvensiVettasjärviområdetnordslamkrypa.och I vattensys-
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förekommerområdetovanlig vegetation. Iñnns flera sjöar medtem
vid sin nordvästrahäråtskilliga sydliga östliga element,eller ut-

topplösa,sumpfräne,hästskräppa,bredningsgräns, knappsäv,t.ex.
påfinnssällsyntafrossört och älvsallat. andraEtt arter myrar-par

ochnämligen myrbräcka sumparv.na,

Fauna

sina svenska huvud-mednordligaRödsork och mellansork är arter
fåglar kanutbredningar region. Blandi denna nämnas myrspoven,

tundramarker.ändlösa ochhar sin hemvist myrarsom

Älvama betydandei region har dedenna natur-stammarnamest av
laxsmolt inaturligt produceradlekande lax i landet. Av andelen

%.med 30 DeTomeälvenSveriges älvar 1994 bidrog nästant.ex.
älvlekande hav-reproduktionsområden förockså högklassigautgör

unik fau-landetfinns förkustsik.söring och I Tomeälvssystemet en
nordostligadjur med radryggradslösa t.ex.arter,extremtenna av

ochCapnia vidua Nemou-Chloroperlabäcksländoma serricornis,
sahlbergi.ra

REGION 2

Sammanfattning

och ivattendelareLuleälvensRegionen iavgränsas norranorr av
Störrevattendelare.södraRickleåns och Skelleñeälvenssöder av

Byskeälven,Skelleñeälven,Luleälven, Piteälven,vattendrag är
Åbyälven. utsträckningiOmrådetRickleån, Bureälven och är stor

har sin syd-ñällväxterMångastenigt vildmarkskaraktär.och av
Piteälven bararegleradefjällälvarinom området. Alla ärgräns men

Skellefteälven flo-ochtill Luleälveni liten skala. Källområdena är
fallhöjd räknat Euro-iStorforsen i Piteälvenristiskt mycket rika. är

tallsko-glesadominerarinlandetkvarvarande storfors. Istörstapas
i kustlandet.liten förutomoch andelen bygd ärgar

Berggrund

överskjutningsskållan seve-bestårdelarna denDe västra storaav
lerskifferbl.a.lågmetamorfa bergarterköliskållan utgörs avavsom
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och amfiboliter. Berg-gnejserglimmerskiffrar,och högmetamorfa
framträderställenPå vissaområden rik kalk.grunden iär stora

i huvud-och kusten hörInlandetgraniter och syeniter.urberget med
viktigaste inslag.granitersak till urberget med skilda slag somav

och vulkaniterSkelleftefaltets skiffrarbergartssvitavvikandeEn är
sulfidmalmer.med

hydrologiGeomorfologi och

del fjälldelarna. EnvästligasteHögfjällsterräng dominerar de är
med branta sidor,alpliknande fjällavrundade, ofta förekommermen

berggrundenhögmetamorfa delenoch Dentoppar. avvassa ryggar
Lulekring Storabrantkuperadhar oftast hög och terräng, t.ex.en

femi-isälvsmaterial medocksåSarek-området. finnsälv Här stor
rela-Blockrika områdenrikedom, mäktiga terrasskomplex. ärsamt

och Skelläñeäl-Pite-Förfjållsregioncn. Inomtivt vanliga, särskilt i
fjällregionenegentligadräneringsområden nedanför denfinnsvarnas

lågfjällskaraktär.harvilka oñamindre massiv och isolerade berg
längrebergkullslätt,i huvudsakAnnars härutgörs terrängen somav
rikligtMoräntäcketövergår i vågig bergkullterräng.kusten ärmot

drumli-här,utbildatsegenfonner haroch många t.ex.moränensav
och rogenmorån.ner

fjällområdet,i hög gradTillrinningen till bestämsälvarna somav
oftaAlvsträndemaavrinniirgsområdena.del ärupptar storen av

områdena.och fjällnärasteniga blockrika i de

ñälltralctema,imycket högNederbördsmängden avtarär men
iinträffar påsnabbt i inlandet. Nederbördsmaximum sommaren

dagar. Längst120-160delen regionen och ärväxtsäsongenstörre av
kortare, dagar.i 100-120väster är växtsäsongen

Vegetation floraoch

och i föüälls-fjällbjörkskog,i kalfjäll ochLängst väster överväger
avlö-och gräshedaroch Ris-regionen tillkommer barrskogar myrar.
rika.botaniskt mycketområdenkalfjiillet. Vissavarandra ärser

från fattiga ristypervarierarMarkvegetationen i fjällbjörkskogarna
tall-området lavrikaNedanför fjållnäratill rika högörttyper. det är
medbarrskogarnäringsfattigahedar vanliga. inlandet dominerarl

blåbärofta medförekommerris i fältskiktet. Granskogar sparsamt,
och översilningsmarkerrikare berggrundkaraktårsart, ochsom

kustenlågörter.och andra Närmaremed ekbräkeir, ekorrbårt.ex.
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dominerar risrika och tallskogar, med inslag sumpskogar.gran- av
Uppodlad kulturbygd här relativt vanlig. Kusten flikig, delvisär är
med skärgård i lösmaterial och breda strandängar.

Vattendragens och floravegetation

Med undantag vissa områden i fjällregionen Luleälven ochärav
Skelleñeälven kraftigt reglerade, och endast bråkdel denen av ur-
sprungliga strandvegetationen finns kvar. Luleälven hade tidigare
bl.a. unikt storamplitudsjöar medett system extrema vatten-av
ståndsvariationer 6-8 Dessutom fanns forsaruppemot storam.
och vattenfall, Harsprånget Europast.ex. störstasom var en av
storforsar med fallhöjd Piteälven74 reglerad medär svagten m.
flera magasin i loppet. Här finns också Storforsen,övre medsom en

m3/s,årsmedelvattenföring 150 fallhöjd på och80 800ca en m,
längd Europas kvarvarande Storfors.är De outbyggdastörstam

delarna Skellefte- och Luleälvamas lopp botanisktövre ärav
mycket rika områden. Som exempel kan Tarradalen i Lillanämnas
Lule älvs lopp fjällvärldens botaniskt rikasteövre dal-ärsom en av
gångar med sydväxtbrantcr, frodiga ângsbjörkskogar och högör-
tängar.

Vegetationen längs de oreglcrade och reglerade vattendragensvagt
t.ex. Piteälven gles grund blockigt och stenigt substrat. Påär av
vissa ställen kusten finns lundartad strandskog gråal,nämnare av
sälg och hägg, buskskikt med kanelros, brakved och tibast, samt ett
örtrikt fáltskikt fjällskäradär och liljekonvalj vanliga.är

dennaI regions SV del, vid Skellefteälvens källflöden, har många
sin svenska sydgräns. Bl.a. kan brandspira, lappkatt-arter nämnas

fot, kantljung, fjällblära och fjällamika.

Fauna

Inga särdrag har kunnat urskiljas for denna region.
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REGION 3

Sammanfattning

UmeälvensochSävarånsfrånområdetregion omfattarDenna norra
Ångemianälvens Störrevattendelare.södra vatten-vattendelare till

Öreälven,Ångemianälven, Lögdeälven,Sävarån,Umeälven,drag är
andelsinspecielltOmrådet storaoch Moälven.Gideälven är genom

desärskilt längsgraninslagetskogslandetüällbjörkskog. I stort,är
och byarnaälvdalamairikñnsedimentAndelenälvarna. ärstörre
exempelvisÖvergivna vanliga,strandslåttennarker ärligger tätt.

artri-ochzoneradebästockså landetsfinnsVindelälven. Härlängs
påexemplenkvarvarande sto-strandvegetation de bästakaste samt

regionensStorlaisan. IStorvindeln,fjälltraktemaramplitudsjöar i
finnsvattendrageniochordentligt kuperatkustområdetdelsödra är

nipor.landets högstanågra av

Berggrund

bestårregioninom dennatjällkedjanDet seve-avmesta av
lerskiiTer ifyllit ochlågmetanrorfa bergarterköliskållan med som

iamfiboliterochgnejserglimmerskiffrar,högmetamorfaochväster
ijällområdet till-delensödradendelarna. Ioch centralade östra av

ochlandetInåtskifframa.kambrosiluriskajämtländskakommer de
gnejser,ochgranitermedurbergsonrrådendominerarkustenvid

bl.a.finnsoch sandstenPorfyrerförekommer.variationerstoramen
finnsNordingråområdetiinlandsdelar. Vid kustensödraregionensi

magmabergartervanligamindremedområdeawikandeett
sandstens-överlagradegabbro,ochlabradoritrapakivigranit, av

diabasbäddar.täcktasinbäddar i ärtur avsom

hydrologiGeomorfologi och

högmeta-Denhögfjällsterrång.karaktäriserasdelarnaDe västra av
brantku-ochhögoñadel harfjällkedjansberggrunden imorfa östra

Vindeläl-ochUmeälvenVojmån,kring överstaperad terräng, t.ex.
olivinstens-småmångadesärprägel hargeomorfologiskStarkven.
egendomligocherosion,resistenshögmassiven motgenomsom

Nedanför fjäl-iögonenfallande branter.framträderytfärg ofta som
belägendelentillbergkullslätten, ärvidtar störstalen ovansom
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och älvarnalandskaprelativtkustlinjen. öppetDenhögsta utgör ett
Åtsidor.sammanhängandemeddalgångaregentligautanpasserar

varvid debergkullterräng störrevågigslätt iövergår dennasydväst
deleni denKustområdetmarkerade.blirälvdalama avnorramer
kuperad.mycketdelensödramedan den ärslåttartatregionen är

nipor.högstalandetsnågrai älvarnafinnsHär av

påmaximummedregionen,helaimåttlig ettNederbörden nästanär
på hösten.nederbördsmaximuminträffarVid kustensommaren.

100-kortare,någotdenfjällendagar. I120-160 ärVäxtsäsongen är
dagar.120

och HoraVegetation

på tillgångenberoendemycketvegetationenvarierarfjälltralctemaI
Vegetationenvaraktighet.snötäcketsoch medi berggrundenpå kalk

ljungmark. Högrebestår främstskogsgränsen uppstrax avovan
områdenhögalpina övervägerigräshedmarker ochvidtar mossor

härfjällbjörkskogar ärmarkerasSkogsgränsenoch lavar. somav
till högört-från ristypvarierandemarkvegetationutbredda medväl

barrblandskogar.deltillskogsområdenInlandets utgörs stor avtyp.
nordligarei demedjämförthärarealmindreMyrarna upptar en

kus-och längsälvdalamaibygdAndelenl-2.regionerna är stor

ten.

och floraVattendragens vegetation

Ångermanälven fåmedregleradekraftigtochUmeälven ärBåde
biflö-oregleradefinnsstrandvegetation. Däremotnaturligrester av

Skogsve-Vojmsjön.Vojmånoch uppströmsVindelälvenden, t.ex.
tall-medaninslagriktharälvarnakring degetationen granstora av

flestadelängsSträndernaskogsälvama.kringdominerarskogar
hållerslåtter,långvarigprägladevattendragenoutbyggda är menav

igen.på växaattnu

grundvälzoneradälvarnaoregleradeStrandvegetationeir i de är
harVindelälvenisgång.lugnvattenståndsväxlingar ochstoraav

någonstrandvegetationszonering änvälutveckladsåvitt känt mer
ochbjörkbarrträd,dominerarstrandskogensvensk älv. Iannan

oftastförekommervidebältetfaltskiktet. Iris iolikagråa med
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lappvide, grönvide och svartvide. Bland och graminider finnsörter
på flestade ställen älgört, kärrspira, blåtåtel, tuvtåtel och styltstarr.
Artrikare vegetation koncentrerad till forsamas moränstränder. Iär
Vindelälven finns strandvegetation.landets artrikaste

Skogsrör har sin huvudutbredning i världen i denna region. fö-Det
rekommer ganska fuktig, näringsrik skogsmark, ravi-sällsynt i

längs bäckar och älvar.ner,

Fauna

Inga särdrag har kunnat urskiljas för region.denna

REGION 4

Sammanfattning

ÅngermanälvensDenna region sträcker sig från till Dalälvenssödra
vattendelare. Större vattendrag Indalsälven, Ljungan, Ljus-ärnorra

Delängersån, Testeboän och Gavleån. JämtlandsområdetI ärnan,
vegetationen oceaniskt kalkrik.iglad och dessutom Andelen bygdp

relativt med koncentrationer omkring Storsjön. Mångaär stor t.ex.
sydliga når regionen.sin nordgräns i De flestaväxtarter större vat-
tendrag i området Ammerån oreglerat biflöde tillreglerade.är är ett
Indalsälven och samtidigt kalkhaltigaste minst for-landetsett av

Årcälvensumingskänsliga finns någravattendrag. I landets mestav
kända vattenfall Tännforsen och Ristaütllen.

Berggrund

I regionens del bergartsvariationema Härvästra är stora. varvas
lågmetamorf berggrund fylliter och lerskiffrar med högmetamorf
glimmerskiffrar, gnejs, påamfibolit. den nordligaste delen finnsI
vissa ställen inslag olivinsten. Kring Storsjön och bestårnorrutav
berggrunden med obctydliga kambrosiluriska sedi-undantag av
mentbergarter.

Söder Storsjön sker övergång till näringsfattigamyckettvärom en
områden. Berggrunden växlande med bl.a. graniter, porfyrer ochär
diabas urbergsålder, kvartsit sparagmit.fragment ochsamtav av
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leptitinslagmedutåt kusten,dominerargnejsGranit och även av
hälleflinta.och

hydrologiG-eomorfologi och

högljällsområden medsåvälmedFjällområdet relativt heterogentär
mjukablockmark,ochfjällsidormarkerade brantatoppar, av-som

Öster platåterrängfjällregionenfjäll.rundade överväger utanom
småningom iövergår såinskäming dalgångar. Dennämnvärd av

lokalt,finnsbergkullslättinslag sär-vågig bergkullterräng, men av
In-älvarna,älvdalar. Dei mellanskilt större t.ex.störreterrängen

Landskapligt framträ-dalgångar.väl markeradedalsälven, har här
dal-flertaletefterfinnsflyggbergstyp störrebrantfonnerdande av

sjörik.dalgångarnamellangångar. Terrängen är

Klimatetvindar.västligafuktiga, ärNV del präglasRegionens av
fjällkedjaniñmsöppningpå denoceaniskt beroendenärmast som

sidan.på norskaförhållandevis lågaoch den terrängenvästermot
påmaximummednederbördsmängdermedför bl.a.Det ettstora

oceaniska inflytan-minskar detriktning östkustenI motsommaren.
regi-Helapå hösten.nederbördendetoch där kommerdet mesta av

på 120-160 dagar.har växtsäsongenonen

Vegetation och flora

medvarierarhedartad ochdelentillvegetationKalfjällets är största
dalbott-varaktighet. Längsoch snötäcketsberggrundenkalkhalten i

mossrikafuktiga ris- ochsigStorsjön sträckernordvästnama om
dalgångamasvanligt. IochStort inslaggranskogar. örter ärgräsav

mycketområdetiMyrarealenhedbjörkskog.dominerar ärdelarövre
inflytandetoceaniskaartrik flora. Dethar oftaochstor enmyrarna

kringpåvegetationenrikt differentieradei denmärks bl.a. myrarna
Ånn regionendelensödradel. I den när-Indalsälvenssjön i övre av

påverkarKalkinslagetvanliga.lavtallskogar vegeta-fjällen ärmast
kalkpäverkadeochkalkkärrfriska högörtängar,tionen och myrar

tillutbredning nårsydligmedMångaförekommer. växtarter upp
område.detta

näringsfattigare.blir skogarnainåt landet och kustenLängre ut mot
blåbärs-dominerarmycket området. INVi helaMyrarealen är stor
ochrikkärrmångafinnsmyrmarkernaoch blandgranskogar ex-

sinnår härflugblomsterorkidéflora.rik T.ex.tremrikkärr med
skogarnaregionendelenI övriga nä-i landet. den ärnordgräns av
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ringsfattigare och ljung ochbestår tilll del tallskogar medstor av
lingon i faltskiktet.

Vattendragens och floravegetation

Alla denna region reglerade och denvattendrag istörre är ursprung-
liga vegetationen huvudfåroma endast mindre undan-längs medär

förstörd. några biflöden, bl.a. Am-Dessutom finns oregleradetag
i demerån Indalsälven. Ammerån känddessutomär ettsom av

kalkrikaste i landet.vattnen

Älvdalamas vegetation står i många fall ibitvis frodiga och artrika
På älvdalssluttningamaskarp kontrast till dc omgivningarna.magra

lopp finnsgranskogar. raviner i Ljungans nedreIväxer t.ex.mest
hässlcklocka, och springkom, endastgullpudrasötgräs, arter som

har spridda förekomster region.denna Längre uppströmsomnorr
kan buskar tibast, olvon, ka-strandvegetationcn domineras av som
nelros och skogstry. blåtåtel de vanligastLängs Ljusnan är en av
förekommande här liljekonvalj ochAndra vanliga ärarterna. arter
kanelros.

tidi-Klådriset på och sjöstränder,sällsynt älv-är växerarten som
Artens har dock decimeratslängs Indalsälven. växtplatsermestgare

kraftigt efter älvutbyggnadema.

Vegetation idag ovanligpräglad forsdimma och svallis längsärav
våra älvar. två främsta kvarva-I denna regions NV dcl finns deav

Åreälven. finnsrande lokalerna, Ristañillct Tännforsen i Häroch en
mycket ovanlig klippspringevegctation unik och lav-och en moss-
flora.

Fauna

Dubbelbeckasinen delar landettidigare spridd över stora av menvar
gåtthar kraftigt tillbaka. sitt starkaste fäste nordvästDcn har omnu

Ånnsjön i Enanområdet.
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REGION 5

Sammanfattning

och Täm-vattendelareDalälvensRegionen avgränsas norraav
flertalregionenIvattcndelare. möts ettsödraoch Dalälvensnarâns

utbrednings-sinapåsydliga floraelement gränsenochnordliga av
tilloch denfjällälv ärvattenrikasteSverigesDalälvenområden. är

denendaståterfinnsDärförreglerad. resterkraftigtdelen avstörsta
sydligasteden storaVästerdalälvenstrandvegetationen. ärforna

påverkadendaststorälvar är svagti landetsälvsträckan avsom
i detfortfarande närmasteharstrandvegetationoch dessreglering en

och detvattendragenkantarJordbruksbygderzonering.naturlig av-
nedströmsDalälvenvegetationen.kulturprägladesig i denspeglar

Bl.naturvärden.meddjursamhällenoch storabruk hyserNäs växt-
sjuSverigesallaochnaturskogarlövdomineradehärfinnsa.

hackspettensvitryggiga störstadäribland denhackspettarter, svens-

population.ka

Berggrund

kale-varierandemycketbestårregionenvästliga delarnaDe avav
inslaggranit medochgnejsdominerarinlandetberggrund. ldonisk

hu-finnskustenVidÄlvdalsporfyrer, diabas.ochDalasandstenav
regio-iEttkalksten.stråk bl.vissamedvudsakligen granitcr a.av

kalksten.ochskiffrarmedSiljansringenområdeawikande ärnen

hydrologiGeomorfologi och

flackarevissamedvågigmjukthuvudsakligenFjällterrängen av-är
forfjällsområdet övervägermarkerade. IVissa partiersnitt. är mer

För-förekommer.fjällområdenisoleradeenstakaplatåterräng, men
frånskillnadtillmyrmarker,andelocksåharfjällsomrâdet storen

Älvdalama välkusten. ärundantagetregionen, närmastresten av
Österdalälvens dalgenera-landskapstyckeunikt ärmarkerade. Ett
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tioner i Trängslet-Trängslet. dock starkt skadadeDessa är är av
dammen, fragment finns kvar nedströms dammläget. Flygg-men

Österdalälven.bergsbranter Dynfzilt ock-vanliga främst längsår är
Öster-så relativt vanliga inom både och Västerdalälvamas dalgång-

finns i regionenDe många framträdande börranddeltanar. som
liksom vid Stora Skedvi, delcvéerna längs Dalälvennämnas, ärsom

bästa exemplaren i fluviala fonnelementlandet. Andra är ut-som
nipor ochmärkande för översvâimningsplan,Västcrdalälven är

korvsjöar.

Västerdalälven älvsträckan i landets storäl-den sydligasteär stora

sjöarendast påverkad regleringar. Fattigdom påär svagtvar som av
finns Sverigespräglar avrinningsområdet. biflöde, Njupån,l ett

högsta vattenfall, Njupeskär, fri fallhöjd påmed 70en m.

Regionens mindre huvudsakligen mycketvattendrag rinner genom
flacka marker, till Tämnaråndel odlingslandskap. är out-stor ex.
byggd och dess relativt stränder till delbreda utgörs stor av san-
kängar.

Nederbörden regionen. höglänta områdenavarierar mycket inom De

i inlandet har de västligaste de-oña relativt hög nederbörd, liksom

Övrigalarna regionen. låga måttliga nederbörds-delar har tillav
mängder. och dagarVegctationsperiodens längd mellan 160 180är

vid kusten, och inlandet och västligastei mellan 140 dagar. De120

delarna påverkas något får nå-oceaniskt klimat och däravett enav
längre vegetationspcriod inlandet, till dagar.140 160ängot

Vegetation floraoch

Lågalpin ljunghcd skogsgränsen. Vege-täcker kalfjället strax ovan
tationens sammansättning varierar tillgången på kalk i berg-med

grunden och vidtar högre ochsnötåckets varaktighet. Gräshedar upp
dessa övergår i sin till delen bestå-i högalpin vegetation, störstatur
ende lavar och kalfjället fjällbjörkskog ochMot gränsarav mossor.
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nedanför den finns grandoixtincrade områden. förfjällsområ-Istora
det lavtallskogar vanliga, inslaget ökar Östkus-är motmen av gran

Fältskiktet i barrblaitdskogarna består oña lavar, lingon ochten. av
ljung. På fmjordrika blåbärsrismarker kan dominera. Imer
kusttraktema blåbärsgranskogar och granskogar vanli-år örttypav

Inblandning lövträd, ask och ek förekommer ofta. kanDetexga. av
hittas på ståndorter i inlandet och på kambrosilu-även gynnsamma

Siljan.ren norr om

Vattendragens och floravegetation

Österdalälvens vattenflöde starkt milreglerat. En 2,5 långär out-
byggd sträcka mellan Trängslet och Siljan den längsta sträckanär
med vegetation. I övrigt återstår endast dennatumära restermer av
naturliga strandvegetntioncn. Vissa strandpartier tidigarehar utnytt-
jats för slåtter delar igcnvuxna viden.ärstoramen nu av

Lugnflytande delar Västerdalälven kantas ofta myrmarker,av av
Ålvstrandsvegetationendelvis i fomi översvämningskärr. är tro-av

ligen ganska fattig, förutom lokalt längs Fuluälven och vid äldre

slåtterängar och betesmarker, i Hälla där floran tordeex. vara
Dalarnas rikaste. Här blandas nordliga och sydliga fjällväxter och

skogsväxter. Minst högre280 har bl. skogs-växtarter noterats, a.
klocka, tjällkåpa, och kung spira. VästerdalälvenKarlsmannagräs
har i det naturlig strandzoncring, främst vid de opåver-närmasteen
kade fors- och sclsträckorita. Kulturpåverkan dock tydligt påsyns
vegetationen längs solen.

DalälvensI nedre lopp skapar periodiska översvämningar växtsam-
Älvängarhällen med naturvärden. och lövdomineradestora natur-

skogar Påexempel. sumpviol ganskaälvängarnaär ett ärpar en
vanlig Naturskogarna ofta rika på ädellövträd, askek,art. är ex.
och lönn, och fältskiktet underviol, lungört, myskmadrautgörs av
och vårärt. Närmast älvtäran fältskiktet gräsrikt med dominansär

Sydliga och nordliga här på forgrenrör. möts även gränsenarterav
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såädellövträdnämndautbredningsområden.sina naturliga Förutom

bredbladiga lundgräsenförekomster definns också betydande av
skogskom.långsvingel ochskogssvingel,lundskañing,strävlosta,

mycketsig vid ellerbeñmierlångsvingel,Alla dessa, närautom
Kryptogamfloranutbredningsområden.sinanordgränsen for är

har gjorts.sällsyntaflera fyndsystematiskt inventerad, artermen av
naturskogsmiljö.sådan härförutsättningar igodaVedsvampar ges

i landet.Båtforsområdet den bästaSom eksvamplokal varaanses
dock förstörts ellerharunika skogstypMerparten denna utar-av

vattenregleringar.bl.mats genom a.

Fauna

sannolikt deDalälven hyservid nedrelövträdsrika skogarnaDe art-

sjuAlla landetsi landet.hackspcttstammamaoch individtätaste ar-
vitryggigautrotningshotadeSverige akutfinns i området. iDenter

population.svenskasinhackspetten har här största

sin helhetregionen isåhar revideratsRegionens södra gräns att

region 7såledestillhörTämnarånDalälven,utgörs nrav
Mälarregionen istället.
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INLEDNING

hydronaturgeograñsk regi-för arbetetMålsättningen är göraatt en
diskus-Dennasyd Norrlandsgränsen.onindelning Sverigeav

indelningsarbetetmetodvalet förfrämst självasi0nsPM ägnas men
Hydronaturgeograñskockså.indelning redovisasförslag tilltvå

etablerad.beteckningen inte Ume-ochbegreppregion ärär ett nytt
ordet vattendragsgeo-och använderågruppen har övergett namnet

kondenserañnns dock möjlighetgrafisk region. Det namnet yt-att
den hargeografisk i den meningenalltidregionterligare. En attär

geograñen. innebäri Dettahemvist, den kan placerasareell atten
förlorar sinbeteckningengeografisk kan uteslutasordet utan att

kal-regionerna skulle kunnaintekan dåmening. Det övervägas om
beteckning används ivattendragsregioner, vilket blir denlas som

i avrin-likheterregionVaddenna PM. utöverär en somsom avses
likheter rörandeockså hållsningsområdets utformning samman av

regionerfrämst rinnande Dei och dåförhållandena vatten.vatten
hjälpredskap medutskiljs ska fungera typvatten-ett varssomsom

ochskyddsändamålväljas förska kunnaoch referensvattendrag
vattenkraftsutbyggnad.eventuellfråndärmed bl. undandrasa.

Norrlandsgrän-regionindelningen söderGrundhypotesen är att om
Öster-Västerhavet,avrinningsområdena tillkan definieras somsen

och de sjöarna.sjön, tre stora
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METODVAL

påbaseradregionindelningnaturligaste vat-Det görasättet att en
då likhetgällerlikhet.efter Detgrupperavattendragentendrag är att

istormorfologi ochdetaljstruktur, i derasvattendragensi själva
sådangenomföraegenskaper. Föravrinningsområdenas att grup-en

beskriverradvariationen hos vat-pering måste parametrar somen
denPå basisanalyseras.avrinningsområdenoch derastendragen av

regionerna.utskiljsparametervariationenbildensammanlagda av
olikasker iförändringdärregionerna drasGränser mellan störst

avstånd.geografisktkortöverparametrar

utgångs-förstastudera EnlämpligadåVilka attärparametrar
möjligaöverblickapunkt parametrarär att

vattenföring,nederbörd,-klimatfalctorer vattentemp.Abiotiska:
m.m.

meanderförlopp...raviner,stonnorfologi forsar,vattendragets-
strandtypbottensubstrat,-

vattenkemi-
kulturpåverkan-

och mik-och makro-kärlväxter,Biotiska: vattenväxter mossor,-
roalger

bottenfauna-
fisk-

existensför sinberoendeheltfåglar arter vattenav-
existenssinförberoendeheltdäggdjur arter vattenav-

organismerövriga-
avrinningsområdetsbeskriverkan förasTill detta parametrar som

vattendraget.till självaknutnadirektinteochegenskaper årsom
kanregionindelningen gö-försttid börvinnande prövasFör omav

och då deantalbegränsat parametrarmed parametrar somettras
gruppering.Biotiskaförunderlaget paramet-det bästabedöms enge

organismsamhäl-samladededå främstochföredrabör attrar vara
abiotiskahos devariationeni sig parametrarna.speglarlena. De

organismsamhällenaskunskapensannolikt ut-dockDet attär om
förunderlagförför litenutbredningochformning är att grup-enge
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pering. innebär strategisktDetta utvalda organismgrupper måsteatt
användas. Grupper tillräckligt för erbjuda sådantär stora att ettsom
underlag och vilkas utbredning relativt väl kändär är vattenväxter,
bottenfauna ñsk.och Organismer väcker intresse istortsom
skyddsfrågor fåglar och däggdjur, dessa sannoliktär ärmen grupper
för små för underlag för gruppering. Vidare finnsatt natur-ge en
geograñsk regionindelning Norden från Påhlsson1977 1977,av
där bl. avrirmingsområdenas egenskaper och vattendragens stor-a.
morfologi finns invägda regionindelningen.i förstaI hand har de

vegetationszonema varit indelningsgrundande och inom dessastora
sedan växtsamhällen, utbredning enskilda geologi och fo-arter,av
rekommande terrängfonner. På grundval ovanståendeav resone-

väljs här följande för indelning i vattendragsregio-parametrarmang
ner:

berörda naturgeograñska regioner koppling till avrinningsområ--
denas egenskaper

vattenväxter-
bottenfauna-
ñsk-

Metoden likhet kan helt manuell det finns ocksåprövaatt vara men
andra redskap, clusteranalys, ordination, datorprogramt.ex. som
Decorana och Twinspan och teknik för indelning växtsamhällenav
enligt mellaneuropeiska skolan. I detta skede enbart manuellgörs en
prövning, och utfallet denna får det rimligt gåavgöra är attav om
vidare med andra metoder.

.
Ett sedan utfallet välja eller flerasätt prövaatt är att ett typvattan-
drag föreslagen vattendragsregion och beskriva dessa relativtper
detaljerat för därmed få belyst regionindelningen ocksåatt om ger
sig till känna skillnader mellan dessa vattendrag.som

16-12974
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RESULTAT

PRÖVNING BERÖRDAAV PARAMETER
NATURGEOGRAFISKA REGIONER

övergripande indelningsgmnden förDen de naturgeograñska regio-
de vegetationszonema. vårt arbetsområde, Sveri-Förär storanerna

syd i fortsättningen indelningsområdet,norrlandsgränsen, kalladge
innebär det huvudgränsen går Skåne d.v.s. gränsenatt genom norra
mellan den nemorala södra lövskogsregionen och den borea-zonen

barrskogsregionerna. boreala delas iDen sedan detzonen som
brukar kallas för barrskogsrcgionen och barrskogsregi-södra norra

Gränsen går i delen indelningsornrådet och utskiljeronen. norra av
de naturgeograñska regionerna skogslandskapet27 norr om norr-
landsgränsen och sydligt områden.28 borealt kuperade

regionenOm den nemorala till avrinningsområden kommeranpassas
den omfatta Verkeån, Nybroån/Fyleån, Sege Kävlingeån,att
Klingavälsån, Saxån, Råån, å och Stensån. AllaVege Rönne

åar har hela sina avrinningsområden i lövskogsregionen.dessa södra
Helge i sitt flyter lövskogsregionen,nedre lopp södrasom genom

barrskogsområdena ihar delen sitt avrinningsområde istörre av
Skåne och i Småland naturgeograñsk region Smålands12norra :

skog- och sjörika slättområden, och därför föras tillbör den södra
barrskogsregionen. på detta definierade södra vattendrags-Den sätt
regionen kan kallas den vattendragsregionennemorala

Vattendragsregionen i omfatta Sagaån,skulle Norrströmnorr
Svartån, Kolbäcksån, och Arbogaån och deHedströmmen norra
delarna Göta älv Byälven, Norsålven, Klarälven och Svartäl-av
ven/Letälven och kunna kallas den sydligt boreala vattendrags-
regionen.De övergripande indelningsgrundema för de naturgeogra-
fiska regionerna alltså uppdelning i regioner där den tredjetreger en

indelningsområdet den boreonemoralautgörs restenav av s.v.
Öland/Gotland.inklusive kallas oña för södra barr-Dennazonen

skogsregionen och karakteriseras blandning löv- och barr-av en av
delregion framstår omedelbart avvikande vid be-skog. En ettsom

barrskogsregio-traktande alla del4 regionerna ingår i södraav som
Öland/Gotlandregion med sin kalkstensberg-Det 14ärnen. som

grund upphov till avrinningsområden helt karaktärger av en annan
på fastlandet, vilket motiverar i detta sammanhang be-denän att

särskild vattendragsregion. kunnatraktas Namnet skullesom en
Ölands Gotlands vattendragsregion.ochvara
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PRÖVNING VATTENVÄXTERAV PARAMETER

För finns direkt tillgängligt material kan bildavattenväxter ett som
underlag för bedömning vattendragsregioner. Det Jensenären av
1984, redovisar utbredningsbilden för kärlväxter i sjöar ochsom
vattendrag i Norden. För alger och däremot underlagetärmossor

Fastsittande makro- och mikroalger behärskas enbart ettsvagare. av
fåtal forskare och alggruppemas regionala utbredning ofullstädigtär
känd. Vissa regioner dock väl kända och där finns goda möjlighe-är

direkt kunna gå och behandla de befintliga artlistoma medter att
datorbaserad analys för utskilja associationer/ algsamhällen.att
Dessa kan sedan användas vid indelning och beskrivning vatten-av
dragsregioner. Algerna har också med framgång kunnat användas

indikationer på olika miljöstömingar. Enligt landetssom en av ex-
Amelie Jarlrnan, Lund, finns långtdet komna planer påperter, att

med förenklad metod kunna beskriva vilka algsamhällenen
bentiska alger föreligger. Algsamhällena relativt väl kändaärsom
i Skåne, Kronobergs län, Halland, Blekinge och Jämtland, medan
det föreligger enbart enstaka i övriga län. Nya undersökning-prover

måste därför för få bättre säkerhet i utbredningsbil-göras attar en
den för sötvattensalgema i Sverige.

Jensens 1984 material kärlväxtemas utbredning i sjöar ochöver
vattendrag däremot underlag för enbelysa möjligheterna tillattger
indelning i vattendragsregioner. De utbredningstyper och utbred-
ningsuppgifter Jensen baseras främst på informationanväntsom
från Samuelsson 1934, Lohammar 1965, Faegri 1960, Lid
1974, Skogen Fremstad pers comm och Rorslett pers comm.o.
Varje utbredningstyp redovisas på karta. skattasDär ocksåen ar-

förekomst i de nordiska länderna enligt följandetemas system:
A sporadiskt eller tillfälligt
B mycket utbredningsluckorstora
C glest jämnt luckor eller frekvent med mindre luckorutanmen
D heltäckandenästan
E heltäckande

Troñberoendet har med följande beteckningar.angetts
Eutrafenta Earter
Semi-eutrafenta SEarter
Mesotrafenta Marter
Oligotrafenta Oarter
Indifferenta Iarter
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utbredningstypcmasförkortas ochSjälva utbredningstypema UT
framgår ñgurtexten.nummer av

90-99 arter
80-89
70-79

60-69
50-59

40-49
30-39
20-29

s NATURGEOGRAFSKA
NORDENREGDNERI

|911:34NUB

, .. ,..-_._... 100WIWOOO

Öland/Gotlandregion.akvatiskaFig. Antal Regionenarter per
syd-västraregionernamedan 12lägsta artantalet 70-79visar det arter

slättområde regionernaoch 26Smålands och sjörikaskog-
skogslandskapetnorrlandsgränsen, 27omedelbart sydskogslandskapet

kuperadesydligt borealanorrlandsgränsen och 28omedelbart norr om
med skogs-kompletteradområden sydligt boreala regionend.v.s. den

också från maximi-avvikersyd norrlandsgränsenlandskapet omedelbart
regioner beaktas inte degenomgången naturgeografiskaVidantalet. av

då helade aldrig kankustregionema och 25,smala 10, 15, 18 utgöra
vattendragsregioner.



SOU 1996:1558 Bilaga 3

mi..,

,
..

,
z
,/

.

,,,
,

Zx
.

. 4 u7 .
.

2 u

m. m

Öland/Fig. Arter med allmänn utbredning. utsklljsHär enbart
artantal allmän utbredningGotland lägre med änett artergenom av

fastlandet.
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Fig. Arter med nordlig utbredning. tydligaste gårDen vidgränsen
sydgränsen för regionerna 27 och d.v.s. skogslandskapet28, omedelbart

Över-norrlandsgränsen och sydligt borealt områden.kuperadenorr om
förd till vattendragsregion detta tidigaremed den utskildaär synonymt
sydligt boreala vattendragsregionen. gårNästa gränslinje vid nordgrän-

för region och d.v.s sydsvenska smålandster-ll 12, höglandets ochsen
myrrika Smålandsvästsida och sydöstra skog- och sjörika slät-rängens

tområde. Söder denna upphör inslaget nordligagräns arter.om av
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i 7-9 arter,ç /y
i 5-5 "f

"3-4III
i9 9 arter

F Arter med Östlig utbredning. De naturgeografiska regionerna
21, 22, 23, 24, och26, 27 d.v.s. Götalands28, centrala slättbygder och
området därom, har inslag östligastörreett änarter restennorr av av
indelningsområdet. Utbredningsmönstret vidare stöd for föraattger
Öland/Gotland till särskild region och utskilja sydlig regionatten en
naturgeografisk region Skåne6 sydvästra Skånesoch 7 sediment och
horstområden för gränsdragning mellan västlig regionllsamt en en
Sydsvenska höglandets smålandsterrängensoch myrrika västsida och en
Östlig region 12 och sydöstra Småland13 och Sydsvenska höglandets
centrala och delaröstra
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äi/, .- ., f/x/ . .% 3-5 arter
/i 1-2 arter:v ,

gf/;//,vø, 9 5 arter

Fig. utbredning indikerar gränslinje mellanArterna med västlig en
och ochSydsverige naturgeograñsk region ll, 821, 22 22västra

ocksåfinnsSydsverige ooch I23, 22 13 12. gränsösteröstra en
Sydsvenska höglandetsmellan de naturgeografiska regionerna 13 cent-

välöstgötaslätten. nordväst ñnnsrala och delar och I22östra enc
boreonemoralaregionen och denmarkerad mellan den boreala 28gräns

områden Sveriges kuperadesydligt boreala kuperade sydvästra21 resp.
lövskogslandskap.barr- och
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7-9 arter
å s-e -

2-4 "UIEI

9 arter

Fig. Arter med sydlig utbredning. De naturgeograñska regionerna 6
och sydvästra Skåne7 Skånesoch sediment horstområdenoch utskiljs

maximalt inslag sydliga medan inslaget helt upphör iett artergenom av
de sydligt boreala regionerna 27 och tillsammans28 med region 26
skogslandskapet omedelbart syd norrlandsgränsen. Sydsvenska höglan-
dets centrala och ocksådelar saknar helt inslagöstra sydliga arterav
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.
Z

ma.

7 15-18 arter

1B arter
/

Arter delvis når norrlandsgränsen.F sydligtutskiljs deHärsom
mån skogslandskapetoch i viss region 26boreala regionerna och 2827

artin-syd norrlandsgränsen, regioner medomedelbart ett uttunnatsom
söderut förut-nehåll med regionerna längresydliga i jämförelsearterav

slättområdenFigSmålands sjörika 8skog- ochregion 12 sydöstraom
Sverige norrlands-vattendragsregioner i söderPreliminärt förslag om

gränsen.
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Vid sammanvägning informationen från kartserien framträderen av
Öland/Gotland,i första hand 3 vattendragsregioner; sydöstra

Smålands skog- och sjörika slättområden och nordlig region.en
Nordgränsen framträder exakt i mellan regionernamest väster 21
sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap, 22a b
Vänerslättema och Falbygden och 28 sydligt borealt kuperade
områden. I inte likaöster tydligtär markerad.gränsen Ett något

stöd framträder där forstörre lägga mellan regionatt gränsen 26
skogslandskapet omedelbart syd norrlandsgränsen och region 24
Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken jäm-
fört med placera den mellan regionatt 26 och 27skogslandskapet
omedelbart norrlands- gränsen. Fler regioner deännorr om tre

nämnda kan utskiljas, underlaget inte lika tydligt. Iärovan men
söder framträder region omfattas region 6 och 7en som av
sydvästra Skåne Skånesoch sediment och horstområden. Det

sydlig markeringär vad granskningen deänen mera gentemot na-
turgeograñska regionerna vid handen. Detta ytterligareettgav ger
stöd for Helge å bör föras vid indelningatt i vattendrags-norrut en
regioner. Hypotesen västlig och östlig vattendragsregionom en en
avrinningsområdena Östersjöntill Västerhavet har visst stöd iresp.
utbredningsbildema för de akvatiskaväxtema, de nordliga ochom
sydliga delarna indelningsomrädet inte betraktas. Gränsen ärav
tydligast markerad i södra Småland dels sydöstra Små-attgenom
lands skog- och sjörika slättområden region 12 oña avviker isom
artinnehåll Sydsvenska höglandets ochgentemot smålandsterräng-

myrrika västsida region ll och dels utbredningsbildenens genom
för östliga och västliga skiljelinje mellan regionarter, llsom ger en
och regionerna 12 och 13, d.v. rakt igenom Småland i nord sydligs.
riktning. vissaI fall framträder skillnader enbart i Småland.norra
Det med sydlig utbredningär saknas iarter Norge och Finlandsom
och med nordlig utbredning. Längrearter i Götalandsnorrut centra-

slättbygder stödet för utskiljandetär östlig och västligav en en
region Det bara utbredningen västligaär indi-svagare. arterav som
kerar sådan indelning.en

PRÖVNING AV PARAMETER FISKFAUNA

För ñskfaunan finns det två färska sammanställningar artut-av
bredningen i Sverige, dels Sers Degerman 1992 och dels De-

fl. 1994. Bägge bygger, vad ñsk igennan rapporternam. avser
rinnande på elñskeregistret. Detta harvatten, snabbt ökat i omfång
och dänned i säkerhet. Underlagsmaterialet från Sers Degemian
1992 ingår i Degerman fl. 1994. Redovisningsformen i denm.
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ingårDockrinnandeoch berör barautförligaredockförra vatten.är
utnyttjas. FörArtedi, vilket börprojektriksmuseetsmaterial från

förelig-indikatorvärde ianalys fiskarsdjuparekunna göraatt aven
regio-materialetbearbetanödvändigtsyñe, detgande attär ur

artförekomstuppsorteringd.v.s.nindelningssynpunkt peraven
1992ochvattendragssträcka. Sers Degermanoch/ellervattendrag

regionalberörmaterialsittslutsatseremellertid någradrar somur
berorfrämstfiskfaunanartantalct förutbredning. konstaterarDe att

ochklimatetdjup,bredd ochvattendragetshavet,höjdenpå över
vattendrags-indelningstödervilket i stortvattentemperaturen, aven

vegetationszonema.följer deregioner, storasom

PRÖVNING BOTTENFAUNAPARAMETERAV

påverkan påolikabedömningochdiskussionVid antropogenav
desammansättningbottenfaunansoftastrinnande ärvatten en av

regleringsef-gradgäller i högDetta ävenviktigaste parametrama.
viktigdelsBottenfaunanl99la.och1985 ärfekter t.ex. Herrmarm

flerstegsaktör vidoumbärligfåglar, delsñsk ochföda åt somsom
växtmaterial. Dessutomproduktion ärvarje årsnedbrytningen avav

känslighet,varierandemångfald ochsinbottenfaunan, genom
måsteDockpåverkan.förindikatorsystemanvändbarmycket som

beaktas Herrmannfinns"fallgropar"ochproblemde nogasom
förannorlundafiskoch växter,bottenfauna änförl991b. ärLäget

tillgäng-fannskunskapsamladnyligen ingentillframsåtillvida att
påberokanutbredningsförhållanden. Dettaochförekomstlig om

på fögaproblemtaxonomiskaartrikedomen,oerhördasåväl den som
i varje"community-perspektiv",bottenfaunan itradition ettatt se

har.växtsociologerperspektivdetmedfall inte analogt som

konsulter,ochnågra forskaredockdecennierna harDe varsenaste
datamaterialsamlattyngpunkt,geografiskamed sinoch storaen

falli de flestamaterial harrinnande Dessabottenfauna i vatten.om
perspek-geografisktrelativt begränsatiochtillskapats använts ett

Nationellalän.ellerkommunsåsomtiv, ettvattensystem,ett en
redovisningsummerandeofta i någondåfinns,Översikter sortsmen

helaregionaliseramed avsikteninteförsumingseffekter och attom
bottenfaunaförekomsten.

studiermed dessaavsiktenochfinansieringenfall harflertaletI
kalkningsupp-försumingsanalys,problemområdenakoppling till

ojäm-dock denNyligen harreglering.och/ellereutrofieringföljning,
geografiskochlokalerantaletavseendedatabasen,förligt största

hög-viss månoch iförkartori fomitäckning, arterpresenterats av
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Bottenfaunauppgiñema i detta arbe-Degerman m.fl. 1994.taxare
konsultñnnan Limnodatadatamaterial finns hosdetär storate som
tjugoårsperiod. Redovis-huvudsak insamlat underoch iHB är en

forekomstprickar på tämligen småprimärdataningen dessa ärav
"region-har gjorts tolka ellerSverigekartor och inget försök att

inte avsikten med uppdraget.generalisera", vilket heller var

bottenfauna iansamlingar" datañnns andraDet även stora omav
databasfonn. Någrai Sverige och då oñast i någonrinnande vatten

viktiga sådana är:

med verksam-Medins sjö- och åbiologi i GöteborgKonsultñrman-
material in-i Götaland och Svealand. Dettahetstyngdpunkt västra

vid Zoologiskafrån forskningsgruppnehåller hel del dataäven enen
MedinUniversitet. Kontaktperson Matsinstitutionen vid Göteborgs

Hemikson.eller Lemiart

Zooekologiska avd. vid LundsRheoekologiska arbetsgruppen vid-
huvud-vatten. Gruppen iUniversitet. Rheo rinnande är numera

datamaterialet, med mycketsak utspridd i olika delar landet,av men
Kontaktpersonuppgifter hela Skåne ñnns samlat. Jan Herrmarmom

eller Björn Svensson.

vidLinmologiska avdelningenStream Research Group vidWater-
Skåne. Kontakt-Universitet. Infomation vissa delarLunds avom

Vought.Lenaperson

Umeå Universitet.Rinnande vid Zoologiska inst. vidvatten-grupp-
län och undermaterial berör i huvudsak VästerbottensDetta är

med primärtillväxt och det enda material insamlatsstark utgör som
dock likaavsikt effekter reglering. Insamlingen skerbelysaatt av

Björnmaterialen. Kontaktpersonförutsättningslöst för de andrasom
Malmqvist.

haroch Västernorrlands lånVissa länstyrelser. GävleborgsI t.ex.-
vanligen hos respekti-insamlingsinsatser gjorts och data finnsstora

kalkningsansvarige.ve
Även insamladei betydande insatser gjorda ochflera andra lån år

ovanståendepå respektive hos någondata ñnns länsstyrelse eller av
grupper.

Naturvårdsverk,Statens-Spridda andra förekomster t.ex.
forskare, andra konsultfinnor,SLU/Miljöövervakning, enstaka

kommuner.

tid mindre bottenfauna-utlandet har på ellerI storamersenare
likhetermed datorprogram med avsiktdatabaser analyserats att se
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och olikheter mellan olika lokalers/vattensystems totala samman-
sättning bottenfaunan. försökerMan urskilja mellangränserav
olika associationer arter/artgrupper och relaterar dessa till vat-av
tendrag och/eller vattendragssträcka egentliga rela-oavsett arternas
tioner till varandra eller till bakomliggande "likartade" behov. Såda-

sammanställningar/analyser, vanligen inte utgår från någonna som
påverkan, finns i ochNorge Storbritannien. Inga sådanaantropogen

försök rörande den svenska bottenfaunan har gjorts eller iännu
varje fall inte publicerats. Trots vissa problem med tillgäng-ännu
lighet och kompatibilitet borde förutsättningarna enligt ovan vara
goda med det unikt material finns samlat i Sverige. Enstora som
analys resulterar i regionalisering associationer/sarnhällensom en av

bottenfauna skulle utomordentligt underlagsmate-utgöra ett gottav
rial för regionindela i vattendragsregioner och för belysaatt att en
lång rad andra frågor naturvärde, påverkansgrad etc.som

En utvärdering de föreliggande kartorna i Degennan m.fl. 1994av
erbjuder vissa svårigheter och flera skäl bör avstå:av man

-vissa innehållsrika regioner tämligen ofullständigt besöktaär

vissa taxonomiska mindre väl representeradeärgrupper-
materialet för omfattande för bearbeta manuelltär att-
kartomas storlek tillåter knappast någon bearbetning med god-
upplösning i vattendragssystem eller regioner.

SAMMANLÅGGNING PARAMETERPRÖVNINGENAV

Den slutsats, får det stödet vid parameterprövningar,störstasom r
utskilja sydlig nemoral vattendragsregion, nordlig borealatt en en

vattendragsregion och vattendrags- region omfattande de tvåen
Öland och Gotland.öarnastora

Att skilja Götalands centrala slättbygder och Svealands sprick-ut
dalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken från den övriga delen av
indelningsområdet finner stöd i fördelningen medvattenväxterav
östlig utbredning, skillnader i frskfauna och i indelningen i natur-
geograñska regioner på lägre nivå vegetationszoner.än

Vidare finns stöd för dela Småland i västlig även inkluderan-att en
de södra Västergötland och östlig vattendragsregion. base-Dettaen

då på skillnader i utbredning medvattenväxter t.ex. arterras av
västlig respektive östlig utbredning. Stöd finns också i den natur-
geograñska regionindelningen på lägre nivå vegetationszonän ge-
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indelningen i region sydsvenska höglandetll och Smålands-nom
myrrika västsida och de två östliga regionerna och12terrängens

13 sydöstra Smålands sjö- och skogrika slättområde respektive
sydsvenska höglandets centrala och delar.östra

Ovanstående analys följande bild vattendragsregionema,iger av
boreal region ioch söder fyra vattendragsregioner;norr en

Öland/Gotland, sydlig nemoral region i Skåne och tvâ regioneren
med tyngdpunkt Småland,i östlig och västlig. denI centralaen en
delen indelningområdet återstår område bestårett stortav som av

Östergöt-Bohuslän, de och centrala delarna Västergötland,norra av
land, Närke, Södermanland och Uppland.östra

En grundhypotes för indelningen i vattendragsregioner attvar av-
Östersjön,rinningsområdena till Västerhavet, ochVänern, Vättern

Mälaren definierade vattendrags- regionema.Det innebär många
fördelar låta regiongränser följa vattendelare och därmed avrin-att
ningområden. Regionerna bild de funktionella sambandenger en av
inom indelningsområdet och indelningssättet vattendragsre-gör att
gionema blir tydliga därför hela tiden kan relateras tillgränsernaatt

företeelse. Analysen har dock förhanden lös-gett attsamma ovan
ningen på indelningen i vattendragsregioner inte indelning iär en
direkt anslutning till hypotesen, det verkar däremot rimligt attmen

regiongränsema till vattendelare och avrin-användaattanpassa
ningområden för tydliggöra den återstående "storregionen"i mel-att
lansverige. enkelEn lösning på detta problem utskilja Vät-är att

avrinningsområde, särskild vattendragsregion. Därmedterns som en
får vi tredelning "storregionen" med västlig vattendragsre-en av en
gion bestående delar den naturgeografiska regionen 21storaav av
sydvästra Sveriges kuperade barr-och lövskogslandskap samt
regionerna Vänerslättema22a och 22b Falbygden och östligen
bestående huvuddelen region Svealands24 sprickdalsterrängav av
med lerslättdalar och sjöbäcken. naturgeograñskaDen regionen 23
med skogsområdena Tiveden, Tylöskogen och Kolmården får då

skiljelinje mellan dessa två vattendragsregioner ochutgöra vatten-
dragsregionen avrinningsområde.Vätterns
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blir då förslag med vattendragsregioner ñg 8:Slutresultatet 8ett

avrinningområdena tillvattendragsregionen medDen nemorala
Kävlingeån, Klingavälsån,Verkeån, Nybroån/Fyleån, Sege

Saxån, Råån, å och Stensån.Vege Rönne

Hallandsåarnas Fylleån, Nissan,vattendragsregion med Lagan,
Ätran, Viskan och Rolfsån.

Östra vattendragsregion med Helge Mörrumsån,Götalands
Bruatorpsån,Bräkneån, Ronnebyån, Nättrabyån, Lyckebyån,

Ljungbyån, Alsterån, Emån, Virboån,Hagbyân, Marströmmen,
och Storån.Botorpsströmmen

Ölands Idå,Gotlands vattendragsregion med Snoderå,och Ire
ÖlandsSpillingsån, Gothemå och Närkån mindresamt vatten-

drag

vattendragsregion med Götasödra VänernsBohusläns och
Dalbergsån, Upperudsälven, Byälven, Li-älv, Säveån, Lärjeån,

dan, Tidan och Enningsdalsälven

Motala strömNättems tillrin-vattendragsregion medVätterns
Svartån och Stångån.ningsomrâde,

Östra Norrström/Svartån,Svealands vattendragsregion med
Nyköpingsån.Kilaån och

vattendragsregionen med Byälven, Norsäl-sydligt borealaDen
Arbogaån,Klarälven, Svartälven/Letälven, Hedströmmen,ven,

Sagaån, Fyrisån och Forsmarksån.Kolbäcksån, Svartån,
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Östersjön

HallandsåamasFig. vattendragsregionenDen nemorala vatten-
ÖlandsÖstra vattendragsregion och Got-dragsregion Götalands

vattendragsre-lands vattendragsregion Bohusläns och södra Vänerns
Östra vattendragsregionSvealandsgion vattendragsregionVätterns

sydligt vattendragsregionen.Den boreala
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Vid uppräkningen vattendrag vattendragsregion har inte allaav per
vattendrag medtagits, listan på vattendrag till förutan är attmera
redovisa vattendragsregionens omfattning och karaktär.

ställenDe där gränsdragningen har varit tveksammest är:

Helge åzs tillhörighet-
Den för den sydligt boreala vattendragsregionenöstra gränsen som-

också kunde dragits utefter den vattendelaren till Mälarensöstra
tillrinningsområde. Sett avrinningsområdessynpunkt hade indel-ur
ningen blivit tydligare skogslandskapet söder norrlandgrän-men om

hade delats mellan två olika vattendragsregioner.sen

ÖstraBegränsningen Götalands vattendragsregion där denorrutav-
Östergöt-barrskogsklädda höjdområdena i Småland och södranorra

land har förts till olika vattendragsregioner.

Ur avrinningsområdessynpunkt har det varit lockande dela denatt-
sydligt boreala vattendragsregionen i västlig och östlig delen en

hjälpmed vattendelaren mellan Vänerns och Mälarens tillrin-av
ningsområden, stödet i det underlagsmaterial hittills varitmen som
möjligt beakta har varitatt svagt.

Den säkraste delen i den föreslagna indelningen i vattendrags-ovan
Ölandregioner utskiljandet den nemorala vattendragsregionen,utgör

och Gotlands vattendragsregion, den sydligt boreala vattendragsre-
gionen och gränsdragningen mellan Hallandsåamas vattendragsre-
gion och Götalands vattendragsregion.östra En lösning påannan
problemet utskilja vattendragsregioner i indelningsområdetatt är att
låta indelningen vid dessa tydligt utskilda vattendrags-stanna mer
regioner och i det resterande indelningsområdet enbart utskiljaatt en
västlig och östlig vattendragsregion, fig.en se

Slutresultatet blir då 5 vattendragsregioner. Vid jämförelse meden
det tidigare förslaget med 8 vattendragsregioner har regionerna 2
och 5 slagits ihop till västlig vattendragsregion, västligtdenen
boreo-nemorala vattendragsregionen, och regionerna och7 6
till östlig, östligtden boreo-nemorala regionen.vattendrags-en
Nackdelen med färre och dämied regioner regionernastörre är att
blir inhomogena. Här omfattar den östligt boreo-nemoralamera
vattendragsregionen vattendrag från Skåne till Uppland. Ett framti-
da beaktande fler biologiska vad gjorts häränparametrarav som
borde underlag för framtida ställningstagande i fråganettge om
antalet vattendragsregioner och deras geografiska lokalisering.
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Östersjön

Fig. Alternativt förslag på vattendragsregioner i Sverige söder om
Norrlandsgränsen. Den nemorala vattendragsregionen. västligtDen
boreo-nemorala vattendrags- regionen. östligt boreo-nemoralaDen

Ölandsvattendragsregionen. och Gotlands vattendragsregion. Den
sydli boreala vattendragsregionen.
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FÖRSLAG FRAMTIDA SATSERTILL IN

Ovanstående två förslag till indelning i vattendragsregioner baseras
främst på kunskapen de naturgeograñska regionerna och därmedom
på avrinningsområdenas

stonnorfologi och vegetationstyper. Utbredningen akvatiskaav
kärlväxter förekomst i både sjö och vattendrag harväxtarter -

också bidragit till i arbetet bordeslutsatserna. Nästa steg attvara
sammanställa befintligt material rörande förekomst i vattendrag för
bottenfauna uppräknade källor, fisk, alger och vattenle-se ovan
vande kärlväxter så utbredningen vattendragssträcka bliratt per

känd. Speciellt bottenfaunan borde i detta läge infor-bättre ge ny
relativtmation. Den variationsrik, tämligen välstuderad, har väl-är

känd taxonomi och ekologi och goda metoder för analys primär-av
data finns.

befintliga överblickas kan inventeringsverksamhetNär data ny
idemässigmed avsikten geografisk, taxonomisk ochstartas att ur

synpunkt komplettera de luckor identifierats. satsning påEn attsom
utnyttja dessa skulle också innebära andelstörreparametrar att en
akvatiska kom till användning, vilket skulle full-ettparameterar ge
ständigare för vattemniljöema.utvärderingsunderlag Denna process

beskrivning kategoriseringbör så långt möjligt objektiv ochvara en
olika såväl biologiska icke biologiska.element, Inaturensav som

analysfasen innehålla instrumentgörligaste mån bör alltså inte som
värdering objekten.kräver eller leder till en av

småskaligheten ochEtt problem måste beaktas år mång-annat som
formigheten finns i landskapet, vilket påverkar vattendragen.som

gäller kusttraktema Götaland och Svealand kanske iDetta samtav
synnerhet Skåne unik övergångszon mellan kontinen-utgörsom en

och Skandinavien.ten
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Beskrivningar av

i södravattendragsregionerna
Sverige

Region sex

vattendelare,södraVästerdalälvensiRegionen avgränsas norr av
söderoch i VänernsvattendelareArbogaånsi västraöster avav

vattendelare. Ioch Byälvensstrand stort settvästra sammanorra
någrafrånsettregionen,helaVärmland.område Nästansom

vegetationszonen.borealadentillhörområden i söder,smärre
sydligtregionennaturgeograñska 28,ingår i dendelenStörre
regio-synpunkthydrologiskområden. utgörkuperade Urboreala
anslu-sydgränsRegionenstillrinningsområde.Vänerns norranen

syd-Norrlandsterrängensmorfologiskatill denrelativt välter
gräns.

ñnsedimentdalarmellanliggandemedVågig bergkullterräng
Norsäl-Byälven,vattendrageningåenderegionen. Dedominerar
ñnsedi-till dessalokaliseradeSvartälvenochKlarälven ärven,

årsne-ochdagarungefär 160Vegetationsperiodenmentdalar. är
granit ibestårBerggnmdenhög. österrelativtderbörden är av

huvudsakijordlagrenlösaoch gnejs i De utgörsväster. ur-av
bergsmorän.

granskogar.och In-tall-fattigaMoränområdena domineras av
Fin-backkärr.ochfinnsskogslandskapeti strängmyrarsprängt

tillVänernlerområdet direkt ärochsedimentdalama norr om
delarsedimentdalarnas växeruppodlade. Inom övredelenstörsta

sumpskogarochfuktängarhåll igen, ochpå mångaåkermarken
också fleradalgångarna finnsgråa förekommer. Imed främst

del-ochkanjoner, forsarterrasshak,terrassbranter,exempel
sandi-lätteroderadedetlopp harKlarälvenstabildningar. I övre

utbildandetförutsättningar förgivitutgångsmaterialetga-moiga
också viktigafinnsKlarälvenmeanderlopp. Iunikt repro-ettav

vissaiförekommeröring.och Harrduktionsområden för lax
regio-sydligaste Inomnår sinahärochvattendrag utposter.en av

ochflodpärlmusslareproduktionsområden förocksåfinnsnen
flodkräña.
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Region sju

Regionen omfattar MälardaJen-Hjälmareonuådet och Sörmland.
Den i Dalälvens södraavgränsas vattendelare, i västernorr av av
Arbogaåns och Svartåns vattendelare och i södervästra Ny-av
köpingsåns Kilaånsoch södra vattendelare. Större delen av om-
rådet inom den boreonemorala vegetationszonen och tillhörgger
de naturgeograñska regionerna Svealands24, sprickdalsterräng
med lerslättdalar och sjöbäcken, och Skogslandskapet26, ome-
delbart söder Norrlandsgränsen.om

Regionens nordöstra hörn med bergslagsterräng avviker naturgeo-
grafiskt och vegetationmässigt från den övriga delen denattgenom
tillhör den boreala vegetationsregionen. Morfologiskt ingår detta
område i Norrlandsterrången.

Vattendragen Ös-Mälaren eller direktavvattnas igenom myrmar
tersjön eller Bottenhavet. De vattendrag Mä-awattnassom genom
laren, Norrströms avrinningsområde, Arbogaån, Hed-utgörs av

Kolbäcksån, Svartån,strömmen, Sagaån och Fyrisån. Av dessa
vattendrag Arbogaånär Exempel på vattendragstörst. awatt-som

Östersjöndirekt till Svärtaån, Nyköpingsån och Kilsån.är Tillnas
Ålands hav och Bottenhavet rinner rad vattendrag, där detsmärreen
nordligaste Forsmarksån.utgörs av

Berggrunden domineras i söder gnejs och i granit. Inslagav norr av
leptit, urkalksten och diabasgångar förekommer. På Nårkeslât-av

kambrosilur finns sandsten, alunskiffertens och ortoceratitkalksten.
Större delen regionen består mosaiklandskap med bergpla-ettav av
tåer och berghöjder omväxlande med lerfyllda sänkor eller sjöar.
Sprickdalama

typiskt inslag.är I kustbandetett dominerar berg i dagen, och
sprickdalslandskapet övergår i skärgårdslandskap. Längst iett norr
har landskapet slättkaraktär med dominerande barrskog. Isälvsav-
lagringar förekommer i långa åsstråk. Moräner omväxlar med ñn-
sediment i regionens centrala delar och blir helt dominant i skogs-
landskapet i Mälarbäckenet har relativt klimat iettnorr. gynnsamt
förhållande till sin omgivning. Nederbörden låg. Vegetationsperi-är
oden 180 dagar, medan skogslandskapetär i harcza vegeta-norr en
tionsperiod på 160 dagar.cza

De centrala delarna regionen uppodlade. Tallskog förekommerärav
på isälvsavlagringar och på kalt berg. På dominerarmoränema

Ädellövskog,blåbärsgranskog. främst ek, och granskog lågörttypav
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finsedimentområden inte uppodlade. Regionenfinns inom de ärsom
myrfattig i skogslandskapet irelativtär utom norr.

mindre påverka-inom regionen i eller gradAlla vattendrag är större
reglering. Vissa biflöden till Arbogaån, Nyköpingsån ochde av

orörda forssträck-Kilaån dock relativt opåverkade och uppvisarår
värdefullaåraviner, och meanderlopp. finns ocksåHär stammaror,

sjönöring. Nyköpingsån, i sitt avrirmingssystemI rymmersomav
ocksåmal, finnsBåven med förekomst fiskgjuse, storlom ochav

havsöring och lax.

åttaRegion

Bohuslän ochsammanfaller regionen med Dalsland,dragI grova
Tidans vattendela-Västergötland. iDen östraavgränsas öster av

i söder Lidans.re, av

karakteriserar slättlandskapet,och måttlig nederbördVanna somrar
kuperadevegetationsperiod på dagar. dethar 180-200 Isom en

högre ochi nederbördenbarr- och lövskogslandskapet väster är
Vegetationsperioden dagar. Ivintrama mildare. 160-180är norra

blåbärsgranskog,dominerar barrskog, främstdelen regionen menav
inslag ökarlavtallskog och lingontallskog förekommer. Dettaäven

också lövblandskogde södra delarna förekommerlängre Ivästerut.
kambrosilu-uppodlat.med bok. Slättlandskapet helt Inomär nästan

och fragmentkalkkärr, stäppartaderområdet finns torrängar av
påplatåbergen finns exempelalvarvegetation. På sluttningama till

ädellövskogens, vilketfältskikt påminnergranskog med ett som om
mycket ovanligt.är

isprickdalssjöarna Dals-Upperudsälven de smalaI awattnarsom
öring. Lidan har väl utveckla-unikaland ñnns storväxtstammar av

kräft-också öring ochravinsystem och meanderlopp. Här finnsde
kungsfiskare fore-Storöring, flodpärhnussla, safsa ochbestånd.

finnsTidan. riksgränsen i Enningdalsälvenkommer i Uppströms
påoch öring. bitfiskgjuse, storlom, havsvandrande lax Enbäver,

norska sidan förekommer utter.

Region nio

avrinningsområdebestår Vättems/MotalaRegionen strömsav
vattendelareioch Hö-Vätternsväster västraavgränsas av

Nyköpingsåns ikensås, södra vattendelareTiveden , i norr av ,Svartåns ochStångåns och ivattendelare söderöster östra avav
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Vätterns södra vattendelare. naturgeograñska regionenDen 23
med Hökensås, Tiveden och Tylöskogen regionensutgör västra
och del, medan Sydsvenska höglandets centrala delar, delnorra

naturgeografisk region den södra13, delen. Resterandeutgörav
Östgötaslätten,del naturgeograñsk regionutgörs 22e.av

Vattendragen inom regionen har sinsemellan olika Från
söder Svartån och Stångån de delarna Sydsvens-awattnar norra av
ka höglandet medan flertal tillflöden till Vättern finns ismärreett
den delen regionen. Centralt ligger Motalavästra och Götaströmav

Östersjön.kanal förbinder Vättern med Boren, ochRoxen Isom
Sundaån, Emmaän och Storån höjdomrädet Tylösko-awattnarnorr

gen.

Berggrunden består till delen granit. kambrosilurom-Ettstörsta av
råde ligger vid Omberg-Motala. dominerasI stonnorfologinnorr av
vågig bergkullterräng. Större förkastningar förekommer inom regio-

Östra Vättemstranden och Ombergs sidor. I övrigt domi-nen ex.
slättlandskap med lerjordar. högreDe belägna delama täcksnerar

I regionens sydvästra del finns områdemorän. medstörreettav
isälvsavlagringar, med bl. Svedmons randdelta, Sverigesära. som
största.

höjdornrådena iI söder och vintrama svalare i omgi-är ännorr
områden.vande Vegetationsperioden omfattar dagar160-180

medan slättlandskapet har vegetationsperiod mellan och180en
dagar.200 Somrama och måttlig.nederbörden Slätt-är varma

landskapet helt uppodlat. kambrosilurornrådetInomär nästan
finns ädellövskog och granskog högörttyp med mycket rikav
prägel. Inslag kalkkärr och stäppartade också.finns Itorrängarav

Östgötaslättenmellanbygden mellan och Sydsvenska höglandet
finns, Stångånsfrämst i rikt inslag ekskogvattensystem, ett av
och ekhagmarker. moränområdenaI dominerar blåbärsgranskog
medan lingontallskog och-i vissa fall lavtallskog påvanligaär
isälvsavlagringama.

tillflödenVätterns unika för landet. viktiga reproduk-Deär är
tionsområden mångaför de fiskarter, förekommer iav som

ocksåVätttem. finnsDär rik fiskfauna med vätternröding,en
öring, sik, harr och Siklöja bland förekommandede minst fis-28
kartema SvartånsI finns Noånoch i biflödetvattensystem utter
finns djup ravin med högt vattenfall.etten
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Region tio

HallandsåamasRegionen skulle kunna kallas dåregion den inne-
Ätran,avrinningsområdenafattar Fylleån,för Nissan,Lagan,

Rolfsån.Viskan och Fylleåndessa vattendrag skyddadAv är
områdeenligt delen dettaNRL. Större denutgörs natur-av av

geografiska Små-regionen Sydsvenska höglandets ochll,
landsterrängens myrrika västsida, d.v.s. i Halland, Kindstort sett
södra Småland.Västergötland, och Finnveden västra

Berggnmden består gnejs. kusten har landskapet slätt-Närmastav
karaktär med spridda restberg. Vattendragens dalgångar genomskär
det småländska peneplanet i de delarna regionen, där vid-östra av
sträckta torvmarker ytterligare förstärker slättkaralctären i skogs-
landskapet. jordlagren in-De lösa domineras i medmoränstort av
slag lera på Hallandsslätten isälvsavlagringar i och ioch sydvästav
nordost.

Nederbörden ökar kraftigt iñån kusten landet, från 550mmcza
till Humiditeten hög och vegetationsperioden800-l000mm. är om-
fattar 180-200 dagar. Kustslätten till delen uppodladär största me-
dan skog och dominerar i de inre delarna regionen. barr-Imyr av
skogen, består blåbärsgranskog, finns inslag tidiga-mestsom av av

betydligt utbredda hedek- och hedbokskogar. Vissa rester,re mer ex
ljunghedslandska-Mästockaheden, finns det tidigare vidsträcktaav

har klartMyrarna västlig prägel med inslag blandmyrar,pet. en av
kahnossar och

Ätran,de delarna Nissan,I Lagan och Rolfsån finns välövre av
utvecklade meanderlopp. Rolfsån förekommer också avsnördaI

Ätrankorvsjöar. många vattendragen raviner och forsar.I finnsav
Västkustens förnämsta reproduktionsområden ñr lax.utgör ett av

Havsöring förekommer i bl.a. Viskan. Nissans källflöden, Hög-
Ätranvadsån i och delar Rolfsån relativt opåverkadeär vat-av av

tenkraftsutbyggnad.

Region elva

Regionen avrinningområdena Smålandsåama,omfattar till Ble-
Östrakingeåama och Småland,Helge Blekinge, Göingev. s.

och Kristianstadslätten. dominerande naturgeografiska regio-De
Sydsvenska höglandets delar region 13 ochär östra östranerna

region sydöstra Smålands slättområden.skog- och sjörika12;
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vattendragen Emån,De 3 Mörrumsån och Helge Ex-största är
Östersjönempel på mindre vattendrag i Storån,ärsom mynnar

Marströmmen, Virån, Alsterån, Ljungbyån, Lyckebyån, Ronnebyån
och Bräkneån. Tre vattendragen inom regionen åtnjuter skyddav
enligt NRL, nämligen Emån, Bräkneån och Mörrumsån.

Berggrunden består i huvudsak granit. Gnejs förekommer i syd-av
och i Kristianstadslätten Huvud-ligger på kritberggmnd.väst norr.

delen området mycket flackt. I och i söder skär sprickda-ärav norr
lar de flacka platåema. Tjust i län finns någ-I Kalmargenom norra

de karakteristiska sprickdalama i Sverige. De lösa jord-mestra av
lagren domineras helt och ñnsedimentarealen liten ochmorän ärav
koncentrerad till sprickdalama och de smala kustslättema. På Kris-
tianstadslätten finns sammanhängande sandjordsområde. Istörreett
kustzonen i kalt berg vanligt.ärnorr

Området utmärks måttlig till låg nederbörd och vegetations-av en
period mellan dagar i inre Småland och dagar i170 det 190-200av
kustbandet i sydost. de centrala inre delarna regionen dominerarI av
barrskog, främst blåbårsgranskog. sjöar dalgångarRunt och finns
inslag lövskog. sydöstra Småland och i Blekinge dominerar ekIav
med bokskog förekommer. kustbandet i hälhnarkstall-Iäven ärnorr
skog vanlig. Myrarealen liten med fattigkårr och tallmossarär som
karakteristiska inslag.

Ett Nordeuropas viktigaste bestånd mal finns i Emån. Bådeav av
Emån och Mörrumsån hyser bestånd havsöring ochlax,stora av
öring. I Mörrumsån finns också siklöja och sandkrypare och i Emån
förekommer de sällsynta farna, vimma och Denarterna asp. senare

här på sin sydligaste i Sverige. Andra vattendragär utpost som
reproduktionområden för lax och/eller havsöring Helgeutgör är

Ljungbyån och Alsterån. Utter finns i Emåns och Viråns vattensys-
tem.

Region tolv

ÖlandRegionen omfattar och Gotland och hyser i jämförelse med
fastlandet små tvåvattendrag. ligger Gotland, Got-De största

Ölandhemå och Snoderå delen i ochStörre österawattnasav
påmed landborgen västsida också vattendelare.önsatt är

Berggrunden består kalksten landskapetoch har slättkaralctår. Deav
lösa jordlagren domineras moränlera och alvamiark. Störreav

Ölandsammanhängand sandområden Böda på före-ex. norra
kommer också.



30 Bilaga 3 SOU 1996: 155

Klimatet karakteriseras milda vintrar och Ne-av varma somrar.
derbörden låg i vissa fall ända tillär år.400mm Vegeta-ner per,tionsperioden dagar.180-200 Vegetationenär särpräglad medär

antal kalkpräglade vegetationstyper. Påett destort jord-tunna
täckena dominerar alvarvegetation med olika lav- och mossam-
hällen, och rishedar och alvartorrängar. Pågräs- lite tjockare
jordtäcken kommer eller mindre igenväxande betesmarkermer
med stäppartade kalkfizktängar och extremrikkärr.torrängar,

ÖlandpåCentralt finns såden kallade Mittlandsskogen, ett stort
sammanhängande lövskogsområde med hässlen och ek-

Ölandblandskog. Både och Gotland många påexempelrymmer
uppodlade kulturbygder med inslag lövängar där slåt-öppnaav

med rik örtvegetation omväxlar med dungarterytor träd ochav
buskar. På moränleran, främst uppodlad finns ocksåärsom
ädellövskogar med ask och alm och med mycket rik örtvege-en
tation. Kalktallskogar förekommer främst på Gotland. harDe en

och gräsdominerad vegetationört- med inslag sydostliga arter.av

Region tretton

Regionen består Skåne frånsett Göingebygden och Kristian-av
stadslätten. I regionen Stensånsavgränsas vattende-norr av norra
lare och å:sHelge södra vattendelare. regionenInom finns vat-

Östersjöntendrag både och Västerhavet.awattnas Demotsom
två Kävlingeån ochstörsta Rönne Bland övrigaär vattendrag
kan Verkeån, Nybroån/Fyleån, Klingavälsån,nämnas Saxån,
Råån, å Stensån.Vege och

Berggrunden består olika sedimentbergaiter lerskiffer ochav som
alunskiñier. I på åsområdena berggrunden gnejs.utgörsnorr av
Landskapet har slättkaralctår bortsett från åsama; Romeleåsen,
Linderödsåsen, Söderåsen, Kullaberg och Hallandsåsen där vågig
bergkullterräng dominerar. Inom slättområdena finns exempel på
böljande moränlandskap. lösaDe jordlagren består till delenstörsta

moränlera. I Vombsänkan finns isälvsavlagring. Påstörreav en
åsama dominerar urbergsmorän.

Klimatet karakteriseras relativt milda vintrar ochav varma somrar.
Nederbörden måttlig och ökarär nordost i regionen. Vegeta-mot
tionsperioden omkring 200 dagar. Helaär området tillhör den södra
lövskogsregionen, vilket innebär de naturliga skogama domine-att

lövträd. Vegetationsmässigt alltså området besläktatärras av mera
Åsarnamed Mellaneuropa med övriga Sverige.än i huvudsakär
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bl.a.medlandskapetkulturprägladetidigareskogklädda. Det öppna
medfall planteratsi mångaochvuxit igenharljunghedar gran.

på åsar-landskapsbildendominerarinnebärDetta att uppegran nu
hedekskog.ochhedbok-docknaturliga skogstypema ärDena.

hedekskogenställenåtskillga ärpåñnns kvarHedbokskogen men
ochfattigkärrbestårpå åsamaovanlig. Myramamycketidag av

i hu-Sedimentområdenaglasbjörk. ärkantskogmedkalmossar av
ångsbok-ädellövskog ochfinnsochhäruppodladevudsak varmen

fåtalgodsen. Dedenärhetenikvar, främstskog större myrarav
extremrik-ochmedelrikkärrutdikningundgåtthar utgörs avsom

kärr.

slättlandså medantypiskKävlingeånåamatvåAv de ärstörsta en
fråni biflödenaforsar, bl.flertalharåtsRönne ettvattensystem a.

vattendrag. Ny-SydsverigesVerkeånSöderåsen. renasteär ett av
mycketmeddalgångsmalFyledalen,rinnerbroån/Fyleån engenom

de flestafauna. Iochexklusiv floramednaturvärdenhöga aven
groplöja,sydligahavsöring. Deöring och arternaåama förekommer

Klingavälsånvattendrag.i någrafinnssandkrypareochgrönling
rovfågel ochförövervintringslokalviktigomgivningarmed utgör en

vattenkraft.utbyggnadStensån saknarochVerkeån, Råångäss. av
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Utdrag ur

Vattendragsutredningens
Så skallrapport

vattendrag skyddas

2 Huvudkategorier av

vattendrag bör skyddassom

utgångspunkterDe och principer för urvalet sådana vattendragav
bör skyddas föreslogs i utredningens betänkande SOUsom som

1994:59 Vilka vattendrag skall skyddas har legat till grund för
våra gjorda överväganden metoder och för kartlägg-nu om program
ningen skyddsvärda vattendrag. De synpunkter och konkretaav
förslag framfördes i remissvaren betänkandet har beaktatsöversom
i det genomförda arbetet.nu

betänkandetI diskuterades, med hänsyn till det huvudsakliga
skyddsmotivet, kategorier vattendrag Typvattendrag, Referen-tre -
svattendrag och Vattendrag med speciella bevarandevärden. Vid
våra fortsatta överväganden har kommit fram till att gruppen
Vattendrag med speciella bevarandevärden bör delas i två kategorier
beroende på bevarandevärdet betingas primärt intresset förom av
kulturminnesvârden eller för naturvärden. Vi benämner dessa två
kategorier vattendrag Kulturvattendrag respektive Vattendragav
med speciella naturvärden.

sådanaFör vattendrag skyddsvärda hänsynmed till främstärsom
fiiluftslivsintresset skydd enligt kap.3 NRL bestämmel-ettges av

i 2 Dessa bestämmelser områden där turismensstörreserna avser
och friluftslivets intressen skall särskilt beaktas och de omfattar
flera älvdalar och vattendrag. Att urval vattendrag förgöra ett av

komplettera dessa områden ligger utanför vårt uppdrag och be-att

16-12975
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dock haFriluftslivsintresset kommerhandlas därför inte att
börvilka i övrigt jämförbara vattendragbetydelse vid val somav

och Kulturvattendrag.skyddas Referens-Typ-,som

skall primärt väljas på grundvaloch ReferensvattendragenTyp- av
huvudkriterium. Kultur-naturvärden, med naturlighetensina som

kulturhistoriskaprimärt väljas utifrån olikavattendragen skall te-
storska-skall tillgodosemed speciella naturvärdenVattendragman.

viktiga naturvärdenperspektiv särskiltliga och i nationelltett som
förkategorierna. Förslag till metoderfångas in de övrigainte av

ochredovisas i kapitel 3dessa fyra kategorier vattendragurval av

tillämpas på vattendragenmetoderna för urval börföreslagnaDe
Härigenomenligt kap. eller inte.de skyddade 3 6 §äroavsett om

identifi-skyddade vattendragen bliantal de redankommer attett av
Referensvattendrag, KulturvattendragTypvattendrag,erade som

med övrigaspeciella naturvärden. JämförtVattendrag medeller
ha klartvattendrag kommer dessaenligt kap. skyddade3 6 § att

Vattendragsutredningens målsätt-skyddet.uttalade huvudmotiv för
täcker be-urval vattendragning nå sammanhålletär att ett somav

kultursynpunkt. de fallItydelsefulla från såvälvärden natur- som
alternativhuvudkategori intill likvärdigai harvattendrag nästett en

iskyddsvärtmöjligheten väljabör är ävenpröva att ett somman
till kanfinns alternativ vadandra avseenden. Om det utgö-t.ex. som

kulturhistorisktdessa harTypvattendrag och även stortett avra
slutliga urvalet vilkavälja detta. Vid detintresse bör vatten-avman

med hän-skall också energiintressetbör skyddasdrag vägassom
iekonomiskt rimlig krañutbyggnadtill vad bedöms vara ensyn som

olika vattendrag.
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3 Typ- och

Referensvattendrag

Våra vattendrag har blivit allt påverkade mänsklig verksam-mer av
het sedan vattenkrañen redan under medeltiden i blygsam skala
började användas för driva olika anläggningar se avsnittatt 4.2
Kulturvattendrag. Den påverkan härrör från fysiskstörsta påver-
kan i samband med utnyttjandet för kraftutvinning. Andravattnetav
exempel på fysisk påverkan sådan härrör frånär sjösänlmingarsom
och torrläggningar för skapa odlingsmark rensningaratt ochsamt
byggnationer för flottningsändamål.

När vattendrag inte längre nyttjas förett det ändamål motivera-som
de ingrepp kommer del fysiskaett de förändringarnastor ändåen av

finnas kvar. Detta visar sig tydligt iatt de vattendrag där flottnings-
verksamheten har varit omfattande eller där har sänkt ellerman
torrlagt sjöar. Den effekt ingrepp haft på vattendraget kanettsom
dock glömd, inte elirninerad, utnyttjandenärvara ett nyttmen av

kommer på tal långtvattnet Beaktas den påverkanävensenare. som
härrör från andra belastning såsom föroreningartyper inserav m.m.

den allra delen våraatt största vattendrag kumulativaman av genom
effekter mycket långt ifrån sittär ursprungliga naturtillstånd.nu

Vattendragsutredningens definition Typvattendrag respektiveav
Referensvattendrag innebär låg påverkansgrad huvudkrite-att ären
rium för båda. Den i det följande beskrivna metoden för urval av
Typvattendrag medför Referensvattendragen, för vilkaatt orördhe-

avgörande "betydelse,ärten normalt kommer återfinnas blandav att
Typvattendragen.

3.1 Metodansats

För det praktiska arbetet med välja Typvattendragen haratt ut
tagit ställning till huvudaltemativen antingen kartlägga, utvärde-att

och antal faktorerväga biologiska,ett kemiskastort och fysika-ra
liska i samtliga Sveriges vattendrag eller urvalet på basisatt göra

fåtal övergripande faktorer.ettav

En urvalsmetod bygger på generella inventeringar har förkas-som
eftersom sådan modell skulletats behöva bygga på så omfattandeen

dokumentation den för tids- och arbetskrävandeatt är för att passa
i vårt perspektiv två ä år för inventeringar.tre Det vidareärom

så naturvärdering inte behöveratt bli säkrare många krite-en attav
rier används samtidigt. Det i stället så flerär kriteriernaatt är,
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svårtdetbli eftersomvärderingenkanvanskligare är attdesto rang-
blirfrågorolika Dekriterierordna och typer.väga manavsamman

Villblirförfarandesådantsig vidställa typenettatttvungen av
medellermedpärlmusslor,medvattendrag utterhelst bevara ett

År ellervattendragförsuratmed över-lax det ettlekande värre ett
beroendeolikablir islagdettapå frågorgött. Svaren settstortav

på svarar.vem som
uti-innebärföreslårbakgrund attdennaMot ansats mansomen

vattendragbortsuccessivt sållarkriterierövergripandefrån som
därmed inteochTypvattendraglämpligainteuppenbart är som

Referensvattendrag.heller som
utredningensiredovisadesmetodansatssådantillförslagEtt en

junivattendrag,skyddsvärdaväljametodtillFörslag utattrapport
i det1995,underremissbehandlatsharRapporten1995. sommaren

BilagaseRemissinstansemasommarremissen.följande kallat
Attmetodförslaget.huvudsakiutdrag godkännermed dettai

kopp-framsållasvattendragskyddsvärdainnebär utanmetoden att
berörremissinstanserdevattenkraftsintressetling till somanser

falli flestadeframkommerkritikriktigt. Denämnet avsersomvara
helheten.delar imindre

Typ-i urvaletolikaför demotivenochUrvalsprocessen stegen av
innebäravsnitt 3.7,i 3.2redovisasReferensvattendrag,och som -

följande.sammanfattningsvis

förekommandeSverigeolika ispeglaskallTypvattendragen
förstanödvändigtdetDärför ettnaturförhållanden. attär som

naturförut-de olikatillmed hänsynregionindelninggörasteg en
egenskaper.vattendragensbetingarsättningar som

miljöerocholikarepresentativitetgodfå naturtyperFör att aven
regio-de olikainomskyddasvattendragkategorierolikabehöver

liksomstorlek,olikavattendragdetExempelvis gäller avnerna.
flödesregimer.upprinningsomräden ocholikamedvattendrag

denTypvattendragskyddamed är tryggaHuvudsyftet attatt
svenskatill deknutenmångfald vat-biologiskanaturliga ärsom
sammanhanghur i dettaredovisaravsnitt 3.2tendragen. I

mångfald.biologiskpå begreppetser
representationgodförförutsättningarnabästaDe att avge en

opå-finns i demångfaldenbiologiskanaturliga mestden
heltvattendragfinns inga ärvattendragen. Detverkade som

gradenhandlardetverksamhet,mänskligopåverkade utan omav
vattendragvilken gradMått på i ärpåverkan/naturlighet. ettav

följan-för dekriteriumutredningen braenligtdärförpåverkat är
vattendrag.urvaletvidde stegen av
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hinder,Fysiska främst i form dammar och med demav samman-
hängande fragmentering och reglering vattendragen, hör tillav
den drastiska formen påverkan. fysiska hindren på-Demest av
verkar fiskvandring och Vattenburen artspridning blandannan
såväl djur.växter som

vilken utsträckningI strandzonen påverkad ocksåär är storav
betydelse för förutsättningarna för biologisk mångfald. Strandzo-

fungerar filter mellan vattendraget omgivandeochnema som
mark och det finns rad och djursamhällen sinaharväxt-en som
livsbetingelser bara där. Dessutom fungerar strandzonen som
spridningskorridor utefter vattendraget.

För val det skyddsvärda vattendraget kan i vissa fallett mestav
specifikaandra förhållanden behöva studeras.även mer

vattendrag där naturligaDe de bedöms kunna fortgåprocesserna
relativt definieras Referensvattendrag.ostört som

mångfald3.2 för biologiskTypvattendrag
Att bevara den biologiska mångfalden de grundläggandeär ett av

imålen miljöpolitiken. arbetet uppfyllaI med detta mål haratt vat-
tendragen betydelse. De svenska vattendragen, tillhörandemedstor
sjöar och våtmarker, komplexa ofta uppvisarär system storsom

Eftersomproduktion, variation och artrikedom. de dessutom är
relativt jämt spridda landet och rika på gradienteröver är
förändring längdenhet, till följd skiftandelandets naturgeo-per av
grafiska förhållanden vad gäller topografi och klimat, deärt.ex.
betydelsefulla bärare biologisk mångfald.av

Biologisk mångfald varierande innebörd i olika sammanhangges
och kan olika nivåer landskap och enheter, ekosystem,störreavse
biotoper, populationer och gener. vårt sammanhangIarter, menar

med biologisk mångfald den variation och djur iväxter vatten-av
dragen och deras närområde naturlig för de land-är typersom av
skap hävd, liksom vetenskapliga skäl, väsentligasom av av anses

Att använda begreppet naturlighet på detta innebärväma. sättatt
rinner vissaTypvattendrag kulturlandskap,t.ex. att som genom som

det odlingslandskapet i Skåne, lika viktiga deöppna anses som
vildmarksbetonade älvarna i Sverige.norra

Avgörande för denna mångfald vad representativt förär ärsom
miljöerolika och inte det finns i områdeantalatt ett stort arter ett -

i vissa fall kan den naturliga biologiska mångfalden kännetecknas
variationsfattigdom. Bevarandet den biologiska mångfaldenav av

måste alltså sin utgångspunkt i de skilda naturgeograñska förut-ta
sättningarna i olika och handladelar landet inte enbart art-av om
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nivå. Ekosystemnivån härvid särskiltmångfalden på nationell är
utarmningendärviktig beakta eftersom det äratt genomsom

påverkan till del har slagit igenom. En fortsattmänsklig störst ut-
olika på sikt intearmning ekosystemen innebär risk för arterattav

kunna fortleva i sina naturliga miljöer.kommer att

biologiska mångfalden i den härden vattensystemsanlcnumaFör att
på sikt måste de ñinktio-redovisade betydelsen skall kunna bevaras

före-till vattendragen säkerställas, bl.a. måsteknutnaärner som
förutsättningar fortleva under naturliga be-kommande ha attarter

detta huvudsyftettingelser och i livskraftiga bestånd. Att ärtrygga
med Typvattendragen.

funktionella3.3 enheterVattendragens
avrinningsområdet, d.v.s.funktionella enheten för vattendragDen är

frånvattenområde vattendelare,hela det land- och avgränsassom av
i havet. Skyddas olikartade, väl funge-källregionema till utloppet

möjligheternarande och relativt avrinningsområden är storastora
mångfalden bevarastill betydande del den biologiska ävenatt en av

skyddasekosystemnivå nivåer. vattendragpå och lägre De som som
avrinningsområden, samtidigtTypvattendrag bör därför utgöras av

påverkade möjligt.de skall så lite somsom vara

avrinningsområden Typ-skydda huvudvattenflödens helaAtt som
inte alltför påver-förutsätter det finns sådanavattendrag äratt som

inriktas på mindre påverkade delav-kade. fall får skyddetI annat
så långtavrinningsområden för biflöden förrinningsområden att--
aktuellanaturliga biologiska mångfalden i denmöjligt säkra den

delen landet.av

lämpligt utvidga skyddet för de älv-bör detDet ärprövas attom
till gällasträckor skyddade enligt kap. 6 § NRL3är attsom nu

avrinningsområdeMed lokaltderas lokala avrinningsområden. me-
rinnersina tillhörande avrinningsområden,de biflöden, med somnas

bedömningensträckan. avgörande faktor vidtill den skyddade En är
skyddtillräckligt lite störda för demdessa biflödena är att ett avom

biologisk mångfald i området.skulle påtagligt stärka bevarandet av

Vattendragsutredningenssommarremissen starkt stöd förI ettgavs
avrinningsområ-huvudprincip skydda helaTypvattendragatt som

falldelavrinningsområden bör komma i fråga i deden och att av-
rinningsområdet helhet för påverkat.ärsom

väl iutgångspunkt i avrinningsområdena liggerAtt på detta sätt ta
livsn1iljöerdirektiv 92/43/EEG bevarandelinje med EU:s om av

medlemssta-djur blandvilda och Därväxter. attannatsamt anges
så-främja skötseln och förvaltningenskall eftersträvaterna att av
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dana element i till följd sin linjära eller kontinuerli-naturen som, av
struktur, floder med sina bankar, väsentligat.ex. för vildaärga

flyttning, spridning och genetiskaarters utbyte. Vidare framgår att
livsmiljös bevarandestatus det naturligaär utbred-en gynnsam om

ningsområdet och de täcks stabila eller ökande ochytor är attsom
den struktur och de ñuiktioner, nödvändiga för denär skallattsom
kunna bibehållas på lång sikt, finns och sannolikt kommer finnasatt
under överskådlig framtid. Med livsmiljö land elleren vatten-avses
område kännetecknas särskilda geografiska, biotiska ochsom av
abiotiska egenskaper, de naturliga eller delvis naturli-oavsett ärom

För vattendrag de skall ha naturlig eller naturligatt näraga. anges
dynamik där vattenkvaliteten inte har försämrats signifikant.

3.4 Vattendragens läge och karaktär

3.4.1 Regionindelning Steg 1-

För Typvattendragen skall fånga denatt variation biologiskav
mångfald finns i landet behöver urvalet med hänsyn tillgörassom
de skilda naturgeograñska förhållandena. vårtI betänkande utgick

från den regionindelning gjorts initiativpå Nordiska Mi-som av
nisterrådet, NMR Naturgeografisk indelning Norden, 1984.av
Denna indelning gjordes främst med avseende på landförhållanden
och speglar därmed inte fullt förhållandena i vattendragen. Därförut
har NMR:s regionindelning med hänsynanpassat tillnu tagen
olika förhållanden i vattendragen och deras avrirmingsområden. Vi
har regiongränsemaäven efter avrinningsområdenasanpassat grän-

eñersom Typvattendragen skall funktionella enheter. Grän-ser avse
för regionerna kommer sålunda vattendelare,utgörasattserna av

naturliga och oftastär väl markerade element. Dessa,som av oss
kallade, vattendragsgeografiska regioner skall komple-ettses som

till NMR:s indelning för för vårtment ändamål strukturera kun-att
skaper landets naturförhållanden.om

De i på sommarrernissen har kommenterat den föreslag-som svaren
regionindelningen den på i huvudsak braatt ettna sätt taranser

hänsyn till de naturförhållanden i olika delar landet påverkarsom av
vattendragen.

3.4.2 Indelning i vattendragskategorier inom
regionerna Steg 2-

Landet har delats i 13 vattendragsgeografiska regioner, fyravarav
ligger Dalälven. De vattendragsgeograñska regionerna ärnorr om
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klimato-hydrologiska ochdevilka bl.a.inomområdensålunda stora
varie-skillnaderkan uppvisaförhållandenalogiska stora som ger

ochbiotopersammansättningrande arter.av
detSverigeiregionernavattendragsgeograñska ärdeInom norra

i skogs-fjällområdet,irinnervattendragskillnad påstor uppsom
representativa Typvat-fåkustområdet. Förirespektivelandet att

upprinningsom-olikamedvattendragväljasdärförbehövertendrag
ijällälvar,kategoriernaivattendragendelatVi harråden.

vattendrag.och kustnäraskogsälvar

vattendragskatego-vilkaochkomplexbildenSverigesödraI är mer
följandeframgårregionernaolikai debehövasrier avansersom

skillnad idock den sammansätt-förhållandeviktigtavsnitt. Ett är
flytandelugntfinns mellanoch vattenbiotoperningen arter somav

ochslättvattendragoch fall. Förutomforsarmedoch att mervatten
skildaklarthar representerarvattendragsnabbflytande naturtyper

odlingsland-i formkulturpåverkanolikaockså oftastde typer avav
dammbyggnadersjösänlmingar,skap, m.m.

vattendragför denedredenhuvudregel gränsenharVDU sattsom
dekm,till 20Typvattendrag oavsettifrågakommabör omsomsom

ochbiotoperdebedömningVår artereller biflöden.huvud- är attär
vattendra-detäcksvattendragen störremindrei definns avsom

smådekännedomen vat-biflöden. Dessutomoch deras är omgen
begränsavaritskäl harytterligaredålig varföroña atttendragen ett

naturförhållanden börspeciellaråderdetfall därvissaarbetet. I
Typvatten-kunnakm20 utgöravattendrag kortaredock änäven

Öland Gotlandochpåförhållandena samt runtExempelvisdrag. är
vattendragmeddär börspeciella ävensåsödra Vättern taatt man

km.20kortare änärsom
invändningaringaframkommersommarremissen störrepåI svaren

gjordahar gjorts. Denvattendragskategorieriindelningenhurmot
remissin-enligtbörregionernainomvattendragenindelningen av

irepresentationnöjaktigförutsättningar för re-avstansema enge
påpekan-delnaturförhållanden. Enförekommanderegionspektive

vattendragsmåi vissanaturvärdenaangåendegjortshar dockden
ned-denskyddsvärda,mycket genommen somanser varamansom

urvalet.med iskulle kommakm intevid 20gränsenre
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och debeskrivning regionerna3.4.3 Kort av

vattendragskategoriemaingående

Uppdelning Sverige i nord-sydav

ochsydlig del den skarpasteSverige delas i nordlig och en genomen
gränslinje landet hyser,naturgeograñskabetydelsefullamest som

NorrlandsgränsenbrukarNorrlandsgränsen. I attstort angeman
Norrlands-vad geografema kallarsammanfaller med sydgränsen för
ungefärligBottniska viken.inte vid Endock östgränsenterrängen

mynning ochlinje börjar vid Dalälvensutbredning utefterär somen
strand och vidare deni bågegår Vänerns motmoten norrasvag

Vid Norrlandsgränsennorska i höjd med Charlottenberg.gränsen
ochmycket snabbt i kulligtövergår mellansvenska slättlandetdet ett

från något ellerhöjd stiger snabbtstorvågigt högland och bergens
hundratal till ö.h. ellernågra 400-500meter mer.m

förändringarmängdtill inträderanslutning NorrlandsgränsenI en
förändringar i klimatet. Neder-på grundhos floran och faunan av

sjunker. Ovan-ochökar, vintrama blir snörikabörden temperaturen
växtsamhäl-sydskandinaviskasaknas mångaför Norrlandsgränsen

förändrade.eller uppträder de starktlen,

lig-till delNorrlandsgränsenPå grund området storatt norr omav
olika havenkustlinjen, vilken dehögsta dvs. den gräns överöverger

består jordmånen härnedisningsperioder inte nått,efter våra vä-
och andramedan lerorsentligen näringsfattig urbergsmorän,av

söderbegränsade till trakternanäringsrika jordarter mestadels är om
ganska välNorrlandsgränsenföljd häravEn ärgränsen. att sam-

och dånäringsrika eutrofa sjöar,manfaller med nordgränsen för
slokstarr,för sydliga, näringskrävande vattenväxteräven t.ex.som

kalmus och svärdslilja.

påfallan-blirröding, trivs idel fiskar,En vatten,t.ex. magraresom
också knipangällerde sällsynta söder Norrlandsgränsen. Detom
alltså häckarnäringsfattiga sjöar ochkaraktärsfågel förärsom en

och söderut baraungefär ned till Norrlandsgränsen, längre nästan
skäggdopping,fåglar,på sydsvenska höglandet. Vissa t.ex. som

utbredninguppvisartrivs bäst i näringsrika slättsjöar, motsatten
och blir sällsynta Norrlandsgränsen.norr om

regionDalälven, 5

region. Orsakenavrinningsområde skiljsDalälvens ut som en egen
angränsandelika sig detill förhållandena där intedet ärär att vare
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nordliga eller sydliga delarna landet gäller såvälDettaav geomor-.fologiska- klimatförhållanden, vilket naturligtvis får bety-ävensom
delse för biologin. De södra delarna avrinningsornrådet berörsav
direkt Norrlandsgränsen vilket exempelvis får till effekt ettattav
flertal nordliga och sydliga floraelement här på sinamöts gränsen av
utbredningsområden.

Dalälvens huvudfåra har bedömts alltför påverkad dammar,vara av
utsläpp från gruvhantering och industri, bebyggelse för iattm.m.
sin helhet kunna komma ifråga Typvattendrag. Däremot ärsom
flera biflödena i såväl skogsområdena fjällområdena förhål-av som
landevis lite påverkade. Vi betraktar därför de enskilda delavrin-

Österdalälvenningsområdena huvudfårans lopp övresamt övre
de funktionella enheterna.som

region Dalälven har delavrinningsområdenaI delat i

sådana berör fjällkedjansom-
sådana ligger inom skogsregionensom-
kustområdef. ingetDet finns enskilt biflöde kan definie-som-

kustnära vattendrag samtliga de bi-utan attras som anser
flöden rinner till den skyddade sträckan nedströms Nässom nu
bruk, bör utvärderas tillsarmnans.

fyraDe regionerna Dalälvennorr om

I NMR:s regionindelning delas Sverige i väst-östlig riktning, inorra
längs med höjdkurvoma. föreslagnaI den regio-stort sett av oss

nindelningen försvinner denna indelning eftersom grän-attmenar
bör till avrinningsområdena, har sin sträckningserna anpassas som

från kusten och inåt. I vårt förslag indelningNMR:s medersätts att
hänsyn till vattendragen rinnertar var upp.

Att från söder till dela landet Dalälven i antalett vat-norr norr om
tendragsgeografiska regioner kan tyckas ogörligt eftersom hela
Norrland jämnganska nord-sydlig gradient någrautgör utanen
markanta där flora och fauna övergår i Detgränser en en annan.
sker emellertid uppenbar förändring längs denna gradient och etten
område i nordligaste Norrland företer inga likheter medstörre ett
område i sydligaste Norrland. områdetOm delas i antalettupp
mindre områden kommer dessa därför skilja sig i sina allmännaatt
egenskaper, mellan områdena inte skarpa.även gränserna ärom
Med tanke på förändringarna sker eller mindre kontinuerligtatt mer
har utgångspunkten i vårt arbete varit indelning i tämli-göraatt en

likstora områden och samtidigt så homogena områdenavgränsagen
möjligt.som
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Arbetet resulterade i kunde utkristallisera följande fyra regio-att
sinsemellan skiljer sig i flertal avseenden bl.a.ett vegeta-ner som

tionsperiod, nederbörd, stonnorfologi och andelen bygd.

Region 1 i Tomeälvens vattendelareavgränsas isom norr av norra
Finland och i söder Luleälvens vattendelare.av norra

Region 2 i Luleälvens vattendelareavgränsas ochsom norr av norra
i söder Sävaräns och Umeälvens V indelälven vattendela-av norra
re.

Region omfattar3 området från Sävaråns och Umeälvenssom
ÅngermanälvensV indelälven vattendelare till södra vatten-norra

delare.

ÅngennanälvensRegion 4 sträcker sig från södra till Daläl-som
vattendelare. Längst i begränsas regionen devästervens norra av

nordligaste utlöpama Göta älv Klarälvens avrinningsomrâde.av -
Enligt vad tidigare delas ivattendragen samtliga regioner isagtssom

Sverige inorra
fjällälvar-
skogsälvar-
kustvattendrag-

åttaDe regionerna i Södra Sverige.

I södra Sverige mosaikartad och uppvisar för-är naturen storamer
ändringar pä korta sträckor och i flera ledder. Förutom i görli-att

män hålla ihop avrinningsområdena modifierathargaste NMR:s
regionindelning framför allt med stöd uppgifter vattenväxter-av om

utbredning. Vi har i viss mån tagit stöd i fiskfaunansävennas
sammansättning. Det motiverat valet dessa organismgruppersom av

de tillräckligt för erbjudaär säkert underlagatt är ochstora att ett
deras utbredning väl känd.att är

I fall har gjort från principen regiongränsen skallett avsteg att
sammanfalla med avrinningsområdets Det gäller Göta älv-gränser.
Klarälven korsar mellan regionerna och6 Orsakengränsensom

främst Göta älv, vårt längstaär vattendrag, delas i tvåatt ärsom
ungefär likstora bitar Norrlandsgränsen med olika påtyper naturav

sidor, bl.a. de flöden rinner iömse norrifrånVänernär som
mycket olika de rinner in söderifrån, främst det gäller fall-närsom
profiler och vilka landskapstyper de rinner igenom.

För de regioner berörs enda huvudavrinningsområdeettsom av
V ättem/Motala och delen Göta älv/Klarälvenström ellernorra av

dominerade avrinningsområde regionär 7 Norrströmett stortav -
och region 8 södra delen Göta älv har vi betraktat delavrin-av-
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enheter. Orsaken till dettafunktionellaningsområden är attsom
avrinningsområden efter-skydda helainte funnit det meningsfullt att

i sina huvudflöden.så fragmenteradede bl.a. ärsom
ihar södra Sverige delatsövervägandenPå grundval dessaav

appendixregioner se kartanvattendragsgeograñskaföljande åtta
till kapitel 3.

består fleravattendragsregionRegion Vänerns som avnorra
Störstaenheter.delavrinningsornråden vilka behandlas separatasom

Norrlandsgränsen vilket innebärliggerregionendelen attnorr omav
tjällkaraktär.uppvisarde nordligaste delarna ren

ÄlvsGöta vattendelare.ochRegionen i nord, väst östavgränsas av
strand, Tidanssöder regionen VänernsI avgränsas norranorraav

Regionen täck-vattendelare.Uppemdsälvens södravattendelare och
Värmland.områdesåledes i stort sett somsammaer

regionen delas iDelavrinningsområdena i
fjällkedjanberörsådana som-

delavrinningsomrädenövriga-
Östra helaomfattarvattendragsregionSvealandsRegion som

i övrigt. VattendragenMälardalen-Hjälmareområdet och Sörmland
Östersjön eller Bot-direkt iMälaren ellerawattnas mynnargenom

betraktastill MälarenDelavrinningsområdenatenhavet. separa-som
vattende-Dalälvens södraienheter. Regionen avgränsasta norr av

i söder Nykö-vattendelare ochGöta älvslare, i östraväster avav
Kilaåns södra vattendelare.pingsåns och

delregionens nordvästragår igenomGenom Norrlandsgränsen äratt
annorlunda i Bergslagendjurlivväxtlighet ochförutsättningarna for

rinnerskilt vattendragDärför har dei övriga delar.än som upp
slättlandsbeto-via Mälaren, medövriga rinnerdär från de mersom
regionens övri-motiverat deladetlopp. Eftersom attansettnat

kategorier ifyrahar totalti två storleksgruppervattendragga
regionen.

Mälarenoch ii Bergslagenfallvattendrag rinner mynnarupp-
i Mälarenslättvattendrag myrmar-

kmkustvattendrag 45större än-
kmkustvattendrag mindre 45än-

vattendragsregionsödraRegion och VänernsBohusläns som
Älvs avrinningsom-halvan Götaden södratill delen utgörstörsta av

delavrinningsområdena be-ingåenderåde. i Göta Alv-VänemDe
sammanfaller regionendragenheter. Ihandlas separata grovasom

i ochoch Västergötland. DenDalsland, Bohuslänmed avgränsas ost
Älvs vattendela-och Rolfsånsvattendelaresyd Göta östra norraav
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vattendelare,södraUpperudsälvensI utgörs gränsen avnorrre.
strand.och VänernsvattendelareTidans norranona

ivattendragendelat inVi har
kustvattendrag-

Ålv-Vänemtill Götabiflödenslättvattendrag-
Vät-bestårvattendragsregionVätternsRegion avsom

ingåendedebehandlaravrinningsområde. Viterns/Motala ströms
ochregionensenheter. I västradelavrinningsområdena separatasom

Syd-medanTylöskogen,ochTivedenHökensås,finnsdelnorra
Resterandedelen.södradencentrala delarhöglandetssvenska utgör

Östgötaslätten.del utgörs av
kortai deförhållandenspeciellatill dehänsynFör att ta som ryms

frångåmotiveratdethartillrinner Vättern attbäckar ansettsom
20 km.kortarevattendragbehandla äninte ärprincipen att somom

idelasVattendragen
bäckarVätterns-

vattendragövriga-
för Lagan,avrinningsområdenainnefattariRegion 10 stortsom

Ätran, småantalRolfsånViskan och vat-Nissan,Fylleån, samt ett
områdedettadelenStörreVästerhavet.itendrag avmynnarsom
myrrikaSmålandsterrängensochhöglandetsSydsvenskautgörs av

Västergötland ochsödraKindHalland,ivästsida, d.v.s. stort sett
Småland.Finnveden västra

iregion har delatsi dennaVattendragen
slättvattendrag-
fallvattendrag-
kustvattendrag-

höglandetsSydsvenskabland östraomfattarRegion 11 annatsom
ochslättområdensjörikaochskog-Smålandssydöstraochdelar

iochvattendelaresödraHelge åzs västersöderiavgränsas avav
vattendelare.och MotalaLagans östraströms

delats in iharvattendragRegionens
inlandsvattendrag-
kustvattendrag-

ÖlandÖland delenGotland. StörreochomfattarRegion 12 avsom
västsidapålandborgeni och med är vat-önsöster attawattnas

Öland förhållandevisendastGotland hyserochEñersomtendelare.
km bedö-kortare 20vattendrag änvattendrag bör ärsmå även som

mas.

idelatsharRegionens vattendrag
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vattendrag längre km20än-
övriga vattendrag-

Region 13 omfattar Skåne frånsett Göingebygden och Kristian-som
stadslätten. I regionen Stensånsavgränsas vattendela-norr av nona

Övrigaoch Helge åzs vattendelare.södra hav.gränser utgörsre av

Inom regionen Östersjön,finns vattendrag delsawattnas motsom
Öresunddels Kattegatt.mot -

Vattendragen i regionen delas i
inlandsvattendrag-
kustvattendrag-

3.5 påverkanFysisk
Som led i urvalsprocessen föreslårnästa vattendragen sållasatt
med hänsyn till den fysiska påverkan. syftarDetta dock inte till ett
urval vattendrag alltid lämpade Typvattendragärav utansom som

metod för välja bortär de vattendrag så fysisktatt påver-ären som
kade de inte kan komma ifråga för skydd i respektiveatt region och
kategori.

Det flertalet remissinstansema istora sommarremissen attav anser
relativt låg grad fysisk påverkan bra utgångspunkt förären av en
ringa in de vattendrag i region blandatt vilka de skyddsvär-mesten

da ñnns.

Naturligtvis skall också använda sunt fömuft för sållaattman
bort vattendrag på andra alltför påverkade förvet sätt ärsom man

komma ifråga Typvattendragatt och mindre Refe-ännusom som
rensvattendrag. I detta ligger bland skall tillvarata denannat att man
lokala kunskap finns vattendragen med avseende på såvälsom om
fysiska, biologiska kemiska förhållanden. Exempelvis skallsom

inte låta vattendrag lite fysiskt påverkat kvarståett ärman som om
det starkt förorenat.ärvet attman

3.5.1 Flödesregimen Steg 3-
Danmanläggningar och andra fysiska hinder påverkar hur organis-

sprids i bl.a. ñskvandring.vattensystemet, Dammar och regle-mer
rad vattenföring omvandlar dessutom vattendragen från kontinuerli-

till serierströmvattensystem magasin. Fragrnenteringen för-ga av
ändrar karaktären och flödesregirnen hos vattendragen vilket i sin

förändrar deras funktion livsmiljötur för olika organismer.som
Ändringarna i de naturliga, regelbundna variationema vatten-av
ståndet förändrar förutsättningarna för strandbiotopema,även vilka
har central roll för den vattenanknutna biologiska mångfalden.en
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fragmenteringen generelltoch den därav följandeDanunar utgör sett
den drastiska formen påverkan i vattendragen. Förekomstenmest av

därför grundläggande faktor för urvalet Typ-dammar ärav en av
"fragmenterings-vattendrag. Vi har valt beskriva detta medatt ett

huvudfåran dammarindex den längsta sektionen utananger avsom
i förhållande till huvudfårans totallängd. sommarremissen redovi-I
sades preliminärt urval Typvattendrag grundats påett enav som
översiktlig fragmenteringen dammar i samtligaanalys genomav

huvud-vattendrag med längd på minst km, de20 äroavsett omen
analyserades kvarstodeller biflöden. Av de 400 vattendragl somca

tillefter detta endast tänkbara kandidater Typvatten-130ca som
remissvarengjorda analys framkom det idrag. Trots denna grovt

angående detbara fåtal påpekanden och korrigeringarsmärreett
har bearbetatsgjorda urvalet. preliminära urval vattendragDetta av

ocksåredovisas i appendix till kapitel där detvidare VDU och 3av
framgår hur urvalet har gjorts.

"fragmenteringsindexpå sommarremissen framförsI att ettsvaren
kan bli missvisande för urvalet Typvattendrag därför att manav

jämförtriskerar Överrepresentation lugnflytande vattendrag,en av
eftersom dammförekomsten naturliga skälmed strömmande, ärav

Enligt denna riski vattendrag där det finns fallhöjder. VDU ärstörst
i olikatill del eliminerad har delat vattendragenstor attgenom

kategorier med hänsyn till deras hydrologi.

till fragmenteringenremissvaren framförs också förutomI att man
regleringsgraden i vattendragen. har tvåbör hänsyn till VDUta av

skäl kommit fram till regleringsgraden inte lämplig använ-äratt att
svårt fåda fristående urvalsfaktor. det första detFör är attsom

fram jämförbara uppgifter regleringsgrad för flertalet landetsom av
mindre kapaciteten hos ofta intevattendrag eftersom dammarna är

jämförelserangiven i vattendom och dänned möjligheterna göraatt
i praktiken inte fimis. det andra finns detmellan vattendrag För

inget entydigt regleringsgraden och effektema på desamband mellan
biologiska förhållandena. Oftast har reglering på-störretypen av

liten därverkan hur mycket kan regleras. En damm,än vattnetsom
fullt tid helt och torrläggasläpps under kort för sedan stängasattut

fåran, skador kan regleramycket dammvärre än storger som enen
ungefärligt naturliga cyk-del årsflödet, där släpps ivattnetav men

ler.

slutliga frag-VDU har funnit det lämpligt istället vid denatt man
hamenteringsanalysen beaktar sådana dammar bedömsendast som

påtaglig biologisk bedömning skall påbetydelse. Denna göras
regleringsgra-grundval lokala kunskap finns såväldenav som om

undvikaden, regleringstyp, skickdarmnamas För attsom om m.m.
uppenbara missbedönmingar vattendragen tänkbara Typvat-av som
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tendrag skall hänsyn också till den övriga kunskap finnstas som om
deras fysiska såsom förekomsten flottledsrensningar,status, av
sjösänkningar, invallningar och tätningar. Exempelvis skall man
inte välja rakt dikesliknande vattendrag lite fragmenteratärett som
på bekostnad vattendrag med naturligt meanderlopp, medettav men
något fler dammar

verifieraFör inte hamnat helt fel vid fragmenteringsana-att att man
bör möjligtlysen använda biologisk Förutsattparameter.man om en

det finns data tillräckligt säkra och lättillgängliga bör iäratt som
första hand förekomsten stömingskänsliga fiskarter analyserasav
eftersom återspeglar miljön i vattendragen.dessa i utsträckningstor
Om stömingskänsliga finns ireproducerande bestånd arter ettav

kan på goda de fysiska urvalsfalcto-vattendrag grunder anta attman
enligt inte har missvisande resultat.gettrema ovan

Strandzonen3.5.2 Steg 4-
OBS. studierDetta i utvärderingen genomförts. Förled har

originalrapportenmetoden hänvisas tillav

Övriga3.6 Stegkriterier 5-
skilja vilketde fall det med de redovisade inte gårI stegen att utnu

får komp-vattendrag bäst lämpar sig Typvattendrag mansom som
lettera med detaljerade urvalskriterier.mer
Institutionen for miljöanalys vid Statens lantbruksuniversitet utarbe-

på uppdrag Naturvårdsverket för närvarande biologisktar enav
värderingsmall sjöar Aqua. prelimi-för och vattendrag, System I ett

förslag finns angivet antal faktorer till vissa delarnärt ett stort som
bör Typvattendrag. Efter-kunna användas för urvalnämnareett av

olikade olika faktorema har varierande betydelse för vatten-som
drag möjligt ställning generellt till vilken eller vilkadet inteär att ta

från fall till falldessa skall användas det får avgörasutanav som
beroende respektive och vilka möjligheternapå faktors relevans är

i praktiken använda olika faktorer, med hänsyn till bl.a. kun-att
skapsunderlaget.

på tidigtDen VDU föreslagna stegvisa urvalsmetoden tar ettav
vadstadium hänsyn till vissa System Aquas faktorer, främstav

medgäller representativitet och delar naturlighetskriteriet,stora av
undantag vattenkemin. Naturligtvis det ingenting hindrarärav som

tidigare ianvänder eller fler de övriga faktorernaävenatt man en av
den stegvisa utvärderingen minskar arbetsinsatsendet utan attom
minska tillförlitligheten i Exempelvis alternativ tillurvalet. som
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enlighet med Vattendragsutred-strandzonsinventeringen, isom -
modell,- del i System Aqua.ningens dessutom är en

intresse för utvärdering Typvattendrag främstAv ärnämiareen av
och botten-dels System Aquas faktorer vattenkemi, ñskförekomst

i näringskedjan.fauna, dels förekomsten djur högtav
förutsättningarna.Vattenkemin indikerar de biologiska-

vattendragens funk-Fiskförekomsten upplysningar omger-
tionstillstånd.

påBottenfaunasarnmansättningen god indikatorär vatten-en-
bottenfaunan finns endastkvaliteten. Tillräckliga uppgifter om

litet vattendrag.för antalett
näringskedjan innebärsammansättning djur högt iEn god av-

kannäringskedjan till primärproducentemahela antasatt ner
intakt.vara

finns det anledningBland System Aquas bedömningsfaktorer att
formvariation, vattenvegetationensockså peka på bottentyper,

fonnvaria-vegetationsstruktur. Vad gällerstruktur och nänniljöns
och strömmandevariationen mellan lugnvattention vatten.avses

sjö-förhållanden intresse;för del följandeDärutöver VDU:sär av
och parallella loppförekomsten meandring, deltanandelen, samtav

våtmarker i anslutning till vattendraget.det finnsom
Aquasanvända Systemvissa fall kan det också bli aktuelltI att

och hota-kriterier förekomsten sällsyntaför värderarraritet avsom
de arter.

ñskföre-bedömningsfaktorema har bedömtBland de nämnda att
mellan olikalämpligt använda för valkomst oña torde ettattvara

kapitel redovisasappendix till dettakandidater till Typvattendrag. I
bedömningsgrund för vattendragsanvända ñsk ettansats att somen

påverkansgrad.

3.7 Referensvattendrag
vilkaTypvattendrag utvärderasde vattendrag väljsBland somsom

Referensvattendrag.kan Dethar sådana kvaliteter de utgöraattsom
förhållande-har förhandlar härvid vilka vattendrag utsattsom som

för-bedöms havis liten påverkan och där de naturliga processerna
utvecklas relativt ostördapå läng sikt kunnautsättningar ävenatt av

nomialtReferensvattendragenmänskliga aktiviteter. innebärDet att
ochområden orörd karaktärkommer kumia återfinnas i attatt av

vattendrags-kommer finnas i alla deförutsättningar för dem inte att
särskild vild-i områdengeografiska regionerna. kan detDäremot av

Referensvattendrag.flermarkskaraktär ñnnas motiv för
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Appendix till kapitel 3

Urval vattendrag med hänsynav

till deras fragmentering genom
dammar

Som framgår avsnitt har3.5.1 VDU i urvalsproces-ett stegav som
for Typ- och Referensvattendrag valt bedöma i viken gradattsen

vattendragen uppdelade fysiska hinder fragmenterade. Somär av -
första mått på denna fragmentering har beräknat den längstaett

sträckan i vattendraget dammar bedöms påtagligt förändrautan som
de biologiska förutsättningarna, i förhållande till vattendragets tota-

längd fragmenteringsindex.-
I arbetet har inte funnits förutsättningar del den lokalaatt ta av
kunskap finns i vilken utsträckning damm har negativasom om en
effekter för vattendragets biologi, vilket det intressanta iär sam-
manhanget. Analysen grundas på uppskattningar med hjälpgrova

de uppgifter finns i SMHLs danmiregister. Endast sådanaav som
dammar i registret angivna verks- eller regleringsdam-ärsom som

har tagits med i beräkningama. Om flera sådana dammar liggermar
varandra har betraktat100 dem fysisktnämnare än ettca m som

hinder från effektsynpunkt. De verks- och regleringsdammar som
inte i bruk inte medtagna, eftersom de kan iär antasanges vara vara

dåligt skick och inte några absoluta barriärer. dammarDeutgöra
spegel-, håll- eller flottningsdammar liksom slussarsom anges som

har antagits ha små biologiska effekter och har därför inte heller
tagits med.

varjeFör vattendragskategori inom respektive vattendragsregion har
valt bort de fragmenterade vattendragen så det kvarstårmest att
antal vattendrag skall analyseras vidare. de fall hu-I allaett som

vudflöden inom vattendragskategori har bedömts alltfören vara
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fråga Typvattendrag harför kunna komma iutbyggda att som
delavrinningsområdena.analyserat

generell förinte meningsfulltDet närgränssätta ett vatten-är att en
förhållandenafragmenterat eftersomkan alltfördrag äranses vara

likvärdigafall det finns flerai skilda delar landet. I deså olika av
samtliga utvärderasoñagmenterade börvattendrag nämnare.ärsom

har förofragmenterade vattendragfinns endast fåtalIfall det ett
sådana vattendragutvärderingen tagit medden ärävennärmare som

med flest litevattendrag och vattendragñagmenterade. Längre
har prioriterats.fragmenterade biflöden

för-utifrån de angivnaredovisas resultaten de,det följandeI nuav
fragmenteringsindex förgjorda beräkningarnautsättningarna, av

inhar delatvattendragsregioner VDUvattendragen i de tretton som
betän-samt bilaga i dettai avsnitt 4landet se 3.4.3

samtliga Sveriges 1400Beräkningama har gjorts förkande. ca
bi- ellerdeminst km långa,vattendrag 20 ärär oavsett omsom

olika vattendragensbedömning dehuvudflöden. Efter aven grov
90.%harfragmenteringsgrad till följd dammar ansetts varacaav

Typvattendrag.för kumla komma i frågaalltför påverkade att som
kunskapstöd den lokalaAvsikten länsstyrelsema, medär att somav

fragmente-preliminäraskall granska och komplettera dennafinns,
biologiska betydelse.avseende på olika dammarsringsstudie med

med uppgifterskall också kompletterasFragmenteringsstudien om
flottledsrens-inverkar på ñödesregimen;fysiska ingreppandra som

sjösånkningarningar, m.m.

vattendragsregis-från detvattendragen hämtadeUppgifterna ärom
Svenskt Vattenarkivinfomtationssystemfinns i SMI-llzster som

dammregis-hämtade från detSVAR. Uppgiftema dammar ärom
också ingår i SVAR.ter som

Region 1

och LuleälvensTomeälvens vattendelareMellan vatten-norranorra
delare.

likvärdigaKalixälveni regionen, Tomeälven och 4Fjällälvama l är
ochTomeälvens biflödenpåverkansgrad. Samtliga 106vad gäller

km ibiflöden längre 20Kalixälvens 58 orör-ärär än stor settsom
da.

biflödeRåneälven har varderaSkogsälvarna Sangisälven och 73 ett
biflöden ochTotalt har Råneälven- 14utbyggt med damm.ärsom en

biflöden.Sangisälven 3

ochoutbyggda. Töreälven 6Samtliga kustnära vattendrag 5är
Vitån de längstaär
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utvärderingför fortsatti regionVattendrag l

Vitån.Töreälven och 6Råneälven, 5Kalixälven, 7Tomeälven, 4l

Region 2

ochSåvarånsoch i södervattendelareMellan Luleälvens norra
vattendelare.indelälvensUmeälvens V norra

minst påverkadeden klartregionen PiteälvenAv ijällälvama i 13är
och harhuvudfåran 18%fragmenterad ilitedammar. Den ärav

opåverkade dam-heltsina biflödendessutom de allra flesta avav
69%.och Luleälven tillutbyggd till 81%Skellefteälven20 ärmar.

opåverkadeAlån, samtligaförutomSkogsälvama i regionen 10är,
intakta.flesta biflödenahar dei huvudflödetdammar ävensamtav

Åbyälven och Byskeälven.18skogsälvama 17De ärstörsta

opåverkadeJävreån,regionen förutom 16iKustvattendragen år, av
dock saknarRokån,vattendraget 15längstadammar. Det är som

har bägge fleraDalkarlsånKålabådaån och 25biflöden.längre 23
opåverkade dammar.biflöden ärsom av

utvärderingför fortsatti region 2Vattendrag

Åbyälven, Kålabå-Rokån, 23Byskeälven, 15Piteälven, 181713
daån

Dalkarlsån.och 25

Region 3

vattendelareVindelälvensSåvaråns och UmeälvensMellan norra
Ångennanälvens vattendelare.och södra

Ångennanälven,ochUmeälven 38i regionen, 28Fjällälvama är
delavrinings-bedömt dehar därförkraftigt fragmenterade. Vibägge

ijällkedjan.områden berörsom
detVindelälvenUmeälven 28 8rinner tillbiflöden,Av de ärsom

två biflödenadammaropåverkatojämförligt ärstörsta avavsom
biflödena mellan 28 24vardera. Umeälvendamm Ihar är ävenen

Juk-5328RönnbäckenMejvanbäcken och 28 45 uppströmssamt
opåverkade dammar.sjaurbäcken av

Ångennanälven KultsjönhuvudfåranI 38 uppströms samtär mer-
outbyggda.heltfragmenterade elleri fjällen litebiflödenaparten av

ofrag-de endaoch LögdeälvenHömån 32Av skogsälvarna 29är
relativt liteNätraån deochGideälven 37menterade. 34 är även

fragmenterade.

Idbyån harkustvattendraget. 35enda outbyggdaLeduån det31 är
endast dammen
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Vattendrag i region för3 fortsatt utvärdering

I Umeälven Vindelälven,28 8 avrinningsområdena mellan 28 24
Mejvanbäcken och 28 Rönnbäcken45 7 st 28 53uppströmssamt

ÅngermanälvenJuksjaurbäcken 5 st. I 38 huvudfåran uppströms
Kultsjön, dess biflöden Faxälven 38 8 16 Edsån,uppströms
Vängelälven 38 15 20 Sjoutälven Vojmånuppströms samt upp-

38 Matskanån.37 9 29 Hömån,ströms 32 Lögdeälven, Gideäl-34
37 Nätraån, 31 Leduån och 35 Idbyån.ven,

Dessutom skall utvärderas huruvida den undantagna älvsträckannu
i Umeälven skall utvidgas till omfatta det lokala avrirmings-att
området.

Region 4

ÅngermanälvensMellan södra och Dalälvens vattendelarenorra
Fjällälvamai regionen, Indalsälven,40 Ljungan,42 och Ljusnan48

samtliga kraftigt utbyggda i huvudfåranär och därför har bedömt
de delavriningsområden berör ijällkedjan.som

I Indalsälven har Ammersån40 16 endast damm ll biflö-samten
den ofragmenterade. Biflödena 40 Ytterånär 36uppströms ärsom
ofragmenterade, förutom Storbodströmmen och Anjeströmmen.

I Ljungan biflödena 42 42 Röjan helt ofragmenteradeär uppströms
10 st.

LjusnanI finns 48 38 Veman 25 biflöden beröruppströms ca som
fjällkedjan och ofragmenterade eller har endast damm.är en

Samtliga skogsälvar relativt kraftigt fragmenterade förutomär 41
Selångersån har endast damm. Av de övriga har endast 52som en
Gavleån outbyggda biflöden 5 st.

I regionen finns kustvattendrag5 ofragmenterade tvåär samtsom
med endast damm.en

Vattendrag i region 4 för fortsatt utvärdering

I Indalsälven, Ammersån,40 16 samtliga biflöden 40 36uppströms
Ytterån förutom Storbodströmmen och Anjeströmmen, totalt 8 st.

Ljungan,I biflödena Röjan 942 42 st. Ljusnan,I bi-uppströms
flödena 48 38 Veman ll st.uppströms De hela avrinnings-

Älandsån,områdena Selångersån,41 52 Gavleån, 38/39 38/39 Fu-
ruhultsån, 39 Gådeån, 46/47 Enångersån, 50/51 Trödjeån, 50/51

Älgängsån.Björkeån och 52/53

Dessutom skall utvärderas huruvida de undantagna älvsträckor-nu
Ångermanälven,i Ljungan och Ljusnan skall utvidgas till attna

omfatta respektive lokala avrinningsområden.
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Region Dalälven

ÖsterdalälvenAv de delar berör ljällkedjan är uppströmssom
Trängslet dammar och biflödena antingen helt outbyggda ellerutan
med endast damm. I Västerdalälven huvudfåran 53är uppströmsen

Vakran42 16 utbyggd med endast två dammar och biflödena st12
med få undantag antingen ofragmenterade eller endast lite utbyggda.

Av de biflöden ligger i skogslandet finns stycken,6 ärsom som
ofragmenterade eller med endast damm, Orsälvensi 53 61 vat-en

dock relativt kraftigt påverkat i huvudfåran. I 53ärtensystem, som
71 Rotnens finns outbyggda flöden. dessa3 Förutomvattensystem

endast Lungsjöån Draggån53 38 12 l 53 52 lite utbygg-lär samt
enda damm vardera.

I nedre Dalälven, kustslätten, biflödenberör finns 6 ärsom som
ofragmenterade.

iVattendrag region 5 för fortsatt utvärdering

Österdalälven Trängslet, Västerdalälven 53uppströms uppströms
Vakmn42 16 Orsälven,53 61 53 71 Rotnen, 53 38 12 1samt

Lungsjöån och Draggån.53 52 1

skall huruvidaDessutom utvärderas de undantagna älvsträckor-nu
Dalälvens nedre lopp i utvidgas tillVästerdalälven, skallsamtna,

omfatta det avrinningsområdet.lokalaatt

Region Vänerns vattendragsregionnorra
Älv-KlarälvenI de delar Göta berör tjällkedjan har108av som

huvudfåran endast damm Noret tiotal108 79uppströms samt etten
biflöden ofragmenterade.ärsom

Av de övriga vattendragen Knarrbyån, Forsnäsån,108 29 108 31är
Frianån,108 44 Tarmsälven helt dammar.108 52 Dessutomutan

har 108 34 Byälven och Norsälven vardera biflöden108 58 6 som
dammar eller endast lite fragmenterade.är utan

Vattendrag i region för fortsatt utvärdering6

Älv-KlarälvenGöta 108 79 Noret 108 29 Knarr-uppströms samt
byån, 108 31 Forsnäsån, 108 Frianån, 108 Tarmsälven,44 52 108

Byälven och34 Norsälven.108 58

ÖstraRegion Svealands vattendragsregion

biflöden första ordningenDe rinner i Bergslagen ärav som upp
samtliga kraftigt utbyggda i huvudfåran. De vattendrag ärsom
minst fragmenterade Larsboån och Gänsån i61 42 14 61 42 30är
Kolbäcksåns 61 Rällsälven i Arbogaån.46 15vattensystem samt
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finns flertal helt outbyggda. 61 7Bland slättvattendragen ärett som
Ekesågsån,Oxundaån, Lövstaån, Hågaân, 61 34 61 4061 9 61 ll

Tandlaån,Asköbäcken, Bodabäcken, Köpingsån, 61 4861 41 61 44
Stavån ochNäshultaån, Forsån, 61 Kanalen, 61 6461 49 61 50 58

Svartån.61 67

Olandsân ofragmenterad i hu-Av de längre kustvattendragen 56är
och två outbyggda biflöden. Trosaån harvudflödet har dessutom 63

i huvudflödet och biflöde outbyggt. Detendast damm äretten som
kraftigtNyköpingsån, relativtlängsta vattendraget i kategorin, 65 är

biflö-utbyggt i huvudfåran har sju outbyggda biflöden ettsamtmen
de med endast damm.en

Bergshamraån, 62/63mindre kustvattendragen 59/60 Mo-Av de är
outbyggda. 59/60raån, 62/63 Södertälje kanal och Svärtaån64

Pjältån har endast dammPenningbybån, Tyresån och 66/6762 en
vardera.

för fortsatt utvärderingVattendrag i region 7

Larsboån, Gänsån, Rä1lsälven,61 761 42 30 61 46 1561 42 14
Ekesågsån,Lövstaän, Hågaån, 34 61 40Oxundaån, 61 9 61 ll 61

Köpingsån, Tandlaån,Asköbäcken, Bodabäcken, 61 4861 41 61 44
Stavån,Näshultaån, Forsån, Kanalen, 64 6161 61 50 61 58 6149

Nyköpingsån, 59/60Svartån,56 Olandsån, Trosaån, 6567 63
Svärtaån,Moraån, 62/63 Södertälje kanal, 64Bergshamraåxi, 62/63

Pjältån.59/60 Penningbybån, Tyresån och 66/6762

vattendragsregionRegion Bohusläns och Vänerns södra

på material tagits framFörslagen för denna region bygger som
därförsäkerhetsaspekter. Resultaten kanfrämst med avseende på
Göte-missvisande, främst för de vattendrag rinnersom genomvara

borgs och Bohus län.

till viss del utbyggd.kustvattendragen endast Bäveån DeAv 109är
Örekilsälvenövriga ofragmenterade dammar. Av dessa 110ärär av

opåverkadeEnningdaslälven längsta och har dessutomoch de112
Älv några de mindrebiflöden. Av biflödena till Göta endastär av

iDalbergsån minst utbyggtofragmenterade. Av de längre 26108är
helt ofragmenterade biflöden. 108huvudfåran och har dessutom 2

Ti-Lidan Tidan har vardera outbyggda biflöden.och 43 737 108
dan längst utbyggd.är är mestsom

region fortsatt utvärderingVattendrag i 8 för

Örekilsälven, Lärjeån, 24Enningdaslälven, 108 4 108110 112
Sjöråsån, Dal-Lannaån, Oredalsån och 108 26108 38 108 40

bergsån, Lidan och Tidan.108 37 108 43



25Bilaga 5SOU 1996:155

vattendragsregionRegion Vätterns

Kumlaån det67 8rinner via Vätternvattendrag inteAv de ärsom
Torpånordningen. 67 7biflödet förstaofragmenteradeenda helt av

Stångånvattendragen 67 13mycket längrehar endast damm. Deen
Svartån har 7likvärdiga i huvudfåranSvartånoch 67 14 är men

fragmenterade medanliteeller endastoutbyggdabiflöden ärsom
Stângån har sådana.2

utvärderingfortsatti region för9Vattendrag

skall deSvartån. DessutomTorpån och 67 14Kumlaån, 76767 8
utvärderas.rinner till Vätternbäckar som

Hallandsåarnas vattendragsregionRegion 10,

delavrinnings-endastSlättlandsvattendragen kan representeras av
fragmente-kraftigteftersom devattendragen,i de längreområden är

samtidigtochdet längstaBolmånbiflöde llrade. 98Lagans är
bi-samtligadessutomdäropåverkat dammar, störrerelativt ärav

ofragmenterade.flöden

fragmenterade,minstRolfsån detfallvattendragen 106Av är men
Ätran Viskanoch 105Nissan, 103 ärkortaste. 101samtidigt det

Ätran någrahar inteochhuvudflöden. Nissansinajämförbara i
ofrag-har flestNissanloppet.i detbetydande dammar övre

menterade biflöden.

ofragmenterad105/106vattendragenkustnäraAv de är
två dam-utbyggdadelvisHimleånSuseån och 104medan 102 är

vardera.mar
utvärderingför fortsatti regionVattendrag 10

Ätran, Löf-105/106Nissan, 103Rolfsân, 101Bolmån, 1061198
Himleån.Suseån och 104taån, 102

Östra vattendragsregionGötalandsRegion 11,

huvudfåror 68i sinaminst utbyggda ärinlandsvattendragDe ärsom
Skräbeån. 88Bräkneån och 87Hagbyän,Söderköpingsän, 8478
biflödenhar 16huvudfåranutbyggd iå kraftigtHelge är sommen

damm.med endastofragmenterade, ellerheltär en
Åtta heltfragmenterade.litemycketkustvattendrag ärFlertalet är

outbyggda.

utvärderingför fortsatti region 11Vattendrag

Skräbeån, 88Bräkneån, 87Hagbyån,Söderköpingsån, 847868
Laxemarån, 74/7572/73Vindån,Vadsbäcken, 6967/68Helge
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ÅbyånOknebäcken, 75/76 Nävraån, 76/77 Surrebäcken, 76/77 och
79/80 namnlös.

ÖlandsRegion 12, Gotlandsoch vattendragsregion

Samtliga vattendrag, korta, ofragmenterade.är ärsom

Vattendrag i region 12 för fortsatt utvärdering

Samtliga vattendrag, oberoende längd.av

Region Skånes13, vattendragsregion

Inlandsvattendragen, helt likvärdiga, relativt kraftigtär är ut-som
byggda i huvudfåran. å96 Rönne har outbyggda4 biflöden medan
92 Kävlingeån har två.

kustvattendragInget krañigt utbyggt, 6 stycken helt ofragmen-är är
terade.

Vattendrag i region för fortsatt13 utvärdering

92 Kävlingeån, 96 Rönne å 88/89 Tommarpaån, 88/89 Verka-samt
ån, 88/89 Julebodaån, 88/89 Segesholmsån, 89/90 Dybäcksån och
95 Vege
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4 Vattendrag med särskilda

eller kulturvärdennatur-

4.1 Vattendrag med speciella naturvärden

Med våra föreslagna metoder välja Typ- och Referensvatten-att ut
drag kommer del de i nationellt perspektiv viktigastor etten av
naturvärdena hos vattendragen täckas dessa. Det kan dockatt av
inte uteslutas det finns ytterligare vattendrag med såatt stora natur-
värden de bör skydd motsvarande det föreslås föratt ettges som
Typ- och Referensvattendragen. behöverDet därför finnas vat-en
tendragskategori där kan nödvändiga kompletteringar förgöraman
sådana skyddsbehov. Vilka vattendrag behöver ingå i dennasom
kategori, benämner Vattendrag med speciella naturvärden,som
kan inte förrän urvalet Typ- och Referensvattendrag haravgöras av
gjorts. Det måste dock handla områden antingenstörre ärom som
bärare unika egenskaper knutna till vattendraget eller där detav
finns ansamling höga vattendragsanknutna naturvärden.storen av
Det kan exempelvis gälla vattendragsmiljöer väsentligaär attsom
skydda med hänsyn till Sveriges åtaganden i internationella konven-
tioner, riksintressen för naturvärden enligt kap. eller2 NRL att vat-
tendraget har uppenbar betydelse för viss forskning. skallMan även
kunna hänsyn till sådana svårgripbara värden ligger i be-ta som

särskilt naturskönhet.greppet stor

Dessa vattendrag skall så tydliga bärare utomordentligtvara av
höga naturvärden kan förutsätta arbetet med identifi-att att attman

dem kan baseras på tillgänglig kunskap hos Naturvårdsverket.era

4.2 Kulturvattendrag
Stora delar våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns imestav
vattendragsnära områden. beror påDetta vattendragen under allaatt
tider har varit viktiga för människors bosättning, försörjning och
samfardsel. Spåren detta kan räknas i tusental längs strändernaav
och tillsammans de såväl omistligt källmaterial för kunskapettger

människornas liv, uppfinningsrikedom och fönnåga ändraattom
livsvillkoren betydande estetiska värden.som

Från kulturhistorisk synpunkt särskilt sådana vattendragsmiljöerär
belyser viktiga aspekter på vattendragens betydelse försom sam-

hällsutvecklingen intresse. Det handlar härvid intestortav om spe-
cifika områden med visst kulturvårde, för områden in-ett som av
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bestämmelserna i kap. §kulturminnesvården enligt 2förtresse
förståel-miljöer kansammanhängandeNRL, störreutan gesomom

utveckling betydelse-svenska samhälletseller flera för detför ense
vattendrag.anknytning till våraaspekter medkulturhistoriskafulla

ligger i sådana tillskyddsvärdetockså uttryckas såkanDet vat-att
vattendrag, ellervisstsamhällsfunlctionertendrag knutna ettsom ger

nationellt perspektivsträckning, idel dess sär-ettstörre enaven
benämnerdefinierar vadkulturhistorisk identitet.präglad Detta

påskyddKulturvattendrag och bör sättett somsammasom ges
Referensvattendrag.ochTyp-

urvalsmetodFörslag till4.2.1

samhällsfunk-kännetecknas det belyserKulturvattendragEtt attav
identitet.kulturhistorisksärprägladvattendragettioner ensom ger

på definitionerdärför grundasKulturvattendrag måsteUrvalet avav
tematiska beskrivningarochsamhällsfunktionervilka dessa är av

på dessa.vattendragen med avseende

vårskulle enligtsamhällsfunlctioner/kulturhistoriskaFöljande teman
vilkaidentifieratjäna grund föruppfattning kunna vatten-attsom

beskrivs iTemanabetecknas Kulturvattendrag.skalldrag somsom
avsnitt 4.2.3.

FÅNGSTOCHSAMLING-
NÄRINGARAREELLA-

tidiga utvecklingAgrarkulturens
och husdjursuppfödningSpannmålsodling

Skogsbruk
Fiske
Rennäring

KOMMUNIKATION-
tvärforbindelserochVattenvägar

Kanalsystem
Flottningssystem

VINNINGENERGIU l-
FÖRSVAR-

nödvändigtdet intevälja KulturvattendragenFör syste-är attatt ut
till dessa Demed hänsynbeskriva alla vattendragmatiskt teman.

tydligai fråga torde såkan kommavattendrag exponentervarasom
kända fördekulturhistoriska värden deför de ärattrepresenterar

därför urvaletexpertisen. Vi föreslårkulturhistoriskaden att av
nomineringsförfarande ochKulturvattendragen attgörs ettgenom
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på värdebeskrivningar utifrån de angivna Dendet baseras temana.
kan i fråga omfattar troligen intekrets vattendrag kommaav som

län.3-5 styckenänmer per

och överblicken vilkaallt väsentligt finns kunskapernaI över vat-
tillkulturhistoriska särprägel demtendrag har den görsomsom

och länsmuseema.tänkbara Kulturvattendrag hos länsstyrelserna
Riksantikvarieämbetet kunna genomfö-bör i samverkan medDessa

tematiska värdebeskrivningama de vattendrag börde somra av
nomineras kandidater till Kulturvattendrag.som

kulturhistoriska värdet hosmäste observeras detDet ett vatten-att
och his-många gånger kan ligga i den funktionella bredd dendrag

ochnyttjandet har präglat vattendragettoriska kontinuitet i som
höga kul-omgivningar tiden. Typiskt för vattendrag meddess över

till sig mänskligunder lång tid knutitturhistoriska värden deär att
bestående spår i land-aktivitet och olika nyttjandeformer avsattsom

iMångformigheten och kontinuiteten nyttjandetskapet. represente-
övergripande kulturhistoriskt värde inte självklarti sig ett somrar

beskrivningar. Strävan eñer tematiskfångas med tematiska re-en
och referens-presentativitet bör dock vägledande för arbetet envara

för slutliga urvalet Kulturvattendragen.detram av

värdebeskiivningarmodell för4.2.2 En

skall redovisatematiska beskrivningarna vattendragDe präg-ettav
objektlänkarlande kulturvärden områdenöver större som samman

tydlig kulturhistorisk identitet hos vattendra-och delområden till en
fråga.iget

beskrivningarRiksantikvarieämbetet använder förDen metod som
bör enligtkulturminnesvårdens riksintressen enligt kap. NRL2av

lämpar sig for devår bedömning kunna så denatt meranpassas
värdebeskrivningar skall för Kulturvattendra-storskaliga görassom

illustreras anpassningVärdebeskrivningama, avgenom engen. som
innehålla följanderiksintresseredovisningen for Dalslands kanal, bör

tre steg.

kort temabeskrivning.En

urvalsmotivering de förhållanden konstituerarEn anger somsom
identitet.vattendragets särpräglade kulturhistoriska

egenskaper uttrycker den kulturhisto-beskrivning deEn somav
huvudsakligaidentiteten kartredovisning deriska och varen av

egenskaper finns.bärama dessaav
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Illustration värdebeskrivning Dalslands kanalav av

Tema
Kommunikation; kanalsystem

Motivering
Kanalmiljö kommunikations- och industrihistorisk betydelsestorav
bestående slussar och korta kanalsträckningarett systemav av som
sammanbinder Dalslands många sjöar, invigd år 1868 trans-som
portled för de dalsländska jämbruken, sågverken och pappersbru-
ken.

för kulturhistoriskaUttryck den identiteten
Kanalled med slussar, slussvaktarbostäder, sjöleder, kajanläggning-

och flertal äldre broar. Billingsfors bruk, välbevarad 1800-ettar av
talskaraktär, Dals Långeds bruksmiljö och Baldersnäs herr-
gårdsmiljö.

Kartredovisning förekommande kulturhistoriskt värdefullaav an-
läggningar, byggnader m.m.

Beskrivning4.2.3 för urvaltemanav av
Kulturvattendrag

I beskrivningarna sådana egenskaper uttryckär ettsom ger om-
rådes kulturhistoriska identitet kursiverade.

FÅNGSTSAMLING OCH

Fångstkulturen, följde den tillbakadragande inlandsisen, denärsom
allenarådande kulturfonnen de första åren landetsunder 5 800 av
forntid. nutid bärs vidare fiskare jägare.I den ochav

Vid de orörda Norrlandsälvama kan idag uppleva fångstfolketsman
kulturlandskap i ursprunglig miljö i omfattningochnärmasten en

saknar motstycke såväl nationellt internationellt. Dessasom som
miljöer, har upplevelsevärde, unika källor förärett stortsom som

kunskap innevånamas kulturlandskapde äldsta och lev-att ge om
nadsforhållanden.

Utmed de norrländska älvarnas stränder ligger boplatser som
pärlband. I dessa miljöer finns hällbilder uttrycker jaktens ochsom
viltets betydelse. Jaktens omfattning och betydelse i Norrlands his-
toria framgår bäst de kända fångstgropar30 000genom ca som
ligger spridda på uddar och eller i omfattande fångstsystem därnäs
sjöar och vattendrag bildar naturliga fángstarmar.



SOU 1996:155 Bilaga 5 31

Vid älvarna och sjöarna i Norrlands inland finns från perioden 200-
1050 e.Kr. speciell förhistoriska s.k.typ insjögravar.en av gravar,

NÄRINGARAREELLA

Agrarkulturens tidiga utveckling
fastEn jordbruksbebyggelse utvecklades i ådalarna i södra Sverige

från senneolitikum 2000-1800 f.Kr. bronsåldern 1500-500t.o.m.
f.Kr.. En motsvarande utveckling utmed de norrländska älvarna
skedde under järnåldern 500 f.Kr.-l050 e.Kr..

Under delen järnåldern och under medeltiden utvecklades isenare av
de norrländska bygderna speciella bebyggelseforrner, så kalla-t.ex.
de älvbyar.

Spannmålsodling och husdjursuppfödning
äldreI tid husdjursuppfödning och mjölkproduktion domineran-var

de inom jordbruket. Detta skapade betydande betesmarker, där
strandängar hade betydelse.stor

Under 1700- och l800-talen anlades gårdar och byar med många
för älvlandskapet specifika bebyggelseformer och med stora över-
silningsanläggningar för tillgången på foder.att trygga

Längs del åar fanns omfattande slåttermarker med våtängar ochen
myrslåtter. Typiskt för älvdalama höskörd på avlägset liggandevar
raningar och myrmarker liksom på vidsträckta ängsmarker med
timrade lador för skörden..

Genom skiñesrefonnerna under 1800-talet skedde omvandlingen
stordrift och utflyttning gårdarna splittrade demot gamla byar-av

Samtidigt skedde omfattande omvandling sankmarker tillna. en av
åkermark utdikningsföretag.storagenom

Ett rationellt utnyttjande gräsrika marker på avstånd från gårdenav
ñck fäbodsdriñ, kan ledas tillbaka till åtminstoneman genom som
1100-talet, hade sin omfattning under periodenstörstamen som
1860-1940. Av betydelse för lokaliseringen fäbodvallstor av en var
tillgången till rinnande för kyla mjölken och tillgodosevatten att
färskvattenbehovet. Till fäboden hörde speciella byggnader.

Ãrjemarkvkultur, småskaligt nyttjandeär de naturgivnaettsom av
relikt bnikningsfonn fortfarandeär förekommerresurserna, en som

i avlägset liggande bygder.

Primitivjärnñamställning
Redan under förhistorisk tid nyttjades skogen råvara för till-som
verkning träkol användes för framställning järn ba-av som av som
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Jämframställningsplatsema,mynnalm. årpå sjö- ellerserades som
älvstränderna.låg på sjö- ellerbevarade i Europa,bästbland de

Under 1500-taletgropbränning.kolningsmetodenäldstaDen var
resmilan.infördes

Fiske

påTillgångenviktig handelsvara.fiskmedeltiden blevUnder en
inland,Norrlandskoloniseringenförfick betydelseådelñsk ge-av

En bety-ijällsjöarna.kusttraktema tillfrånñsketärderårliganom
ibaserad på fiskevarit heltharsamiska kulturendendande del av

och älvar.insjöar

tinor i forsar,fiskeredskap,fastaanvändeslektidñskensUnder t.ex.
frånredankändafördämningar, katsor,V-fonnade ärñskehus, som

åmynningar.vidoch bottengamjärnåldern,

for fis-dammaranläggainfördes konstenklosterväsendetMed att
ñskdammarbruketspreds överreformationenEfterkodling. av

landet.

Rennäring
århundradenaförstaunder deutvecklatshaRennomadismen anses

flyttningsle-präglaskulturlandskapRenskötselnse.Kr. renarnasav
rensköt-föranläggningarkalvningslandochbetes-der, samt av

s.k.gravplatser,boplatser ochseln, sommargravar.

KOMMUNIKATION

tvätförbindelserochVattenvägar
viktigastedegrusåsama, längemedtillsammansVattendragen var,

och sjösyste-flodemasegelbaraUtmed desamfårdsel.forledema
vadställennyttjadespartierGrundasjökrogar.anlades sommen

Mångaoch landvägar.mellanskämingspunkteroch blev vatten-
gick,därEd, ställesådana ställen,på samtvisar t.ex.ortnamn man

båtarbar mellanrespektivedrogställen däroch Boren,Drag man
anlades färjelägen,möjligt vadadet intetvå vattendrag. Där attvar

byggdes flitigt underStenvalvsbroarbroar.ersattes avsom senare
järn- ochbyggdes1800-taletmittenFrånl800-talen.och1700- av

stålbroar.

Kanalsystem
ibyggdes mit-sund,vid KalmarDragskanalkanal,Sveriges första

infaller mellankanalbyggarperioden1500-taletpå Den storaten
och 1870.åren 1770
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lottningssyszemF

Förutsättningen för skogsindustrins utveckling i Norrland möj-var
ligheterna till flottning timmer. sjöarnaI och älvarna anladesav
omfattande flotmingssystem.

Under 1600-talet flottades virke i Dalälven för Falu och igruva
Göta älv för flottans behov. Från slutet 1800-taletav
allmänna ñottningsleder. Flottningsledema omfattade mestsom
33 kilometer.000

Flottning användes också för underlätta tjärtunnoratt transporten av
till marknadema vid kusten. de skogarI utnyttjades för tjär-som
bränning anlades därför tjärdalar älvsträndemanära

Flotmingslederna fordrade omfattande anläggningsarbeten, bl.a.
spardammar för vattenmagasinering, ledkistor, strandskoningar och
flottningsrännor. Länsar och bommar lades för hindra timretut att
från stranda. Ibland fästes länsama vid dykdalber.att

Flottningsledema, mäktiga den svenska in-är övermonumentsom
dustrialismens genombrott, finns endast till ringa del bevarade.en

ENERGIUTVINNING

Tekniken nyttja fallhöjder i vattendrag för utvinna energi haratt att
varit använd sedan åtminstone medeltiden. Vattenkraften användes
för driva jörindustriella anläggningar trösklogar,att t.ex.som
kvamar, hamrar, hyttor, tråddragerier, snickerier, sågarstampar,
och pumpverk.

De äldsta kvarnama skvaltor och hjulkvamar. Under medeltidenvar
blev mjölkvamama ekonomisk faktor. Många böndernasen av
skvaltor påträffas på avstånd från bebyggelsen och småäven vat-
tendrag användes. Genom dammenanlägga och dammaratt senare
kunde vattenflödet regleras efter behov. Orörda äldre kvamlämning-

sällsynta.ärar

Vattensågar kända från l400-talet. biflödenI till deär stora vatten-
dragen anlade bönderna redan under 1600- och 1700- talen ett stort
antal sågkvamar. Under 1700- och l800-talen anlades mängden

vattendrivna sågverk vid de flesta vattenfall.stora

Från 1100-talet anlades hyttor, småhamrar och vattensläggor vid
små vattendrag, där vattenkraften nyttjades driva bälgar ochatt
hamrar. Under 1100- och l200-talen blev tillgången på vattenkraft
för driva bälgar och hyttomas hamrar heltatt avgö-masugnamas

förrande dessa tidiga etableringar jämindustri, tillsammans medav

I6-l2976
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föränd-framställning träkol. Dettapå skogsråvara förtillgången av
samband med elektrifieringen.1800-talet irades slutetmot av

utvecklingengenomslagfor elenergi ñck sittKraftverk avgenom
1900-talet byggdesdecennierna påUnder de forstaturbinen. tre

Älvkar-Edet,Trolhättefallen med Lillaanläggningar,epokgörande
norrländskautbyggnadema dePorjus. omfattandeleby och De av

1950-talet.årtiondenaframför allt kringälvarna ägde runtrum

FÖRSVAR

tidigtgjorde dettransportlederbetydelseVattenvägamas attsom
årtusendetmitten det förstasäkra dem. Frånfarms behovett att av

anläggning-befästaoch tillflyktsborgaranlades bevaknings- samt
boende.för permanentar

såväl det andli-antal borgar förbyggdesUnder 1200-talet ett stort
också småborgarbyggdesvärldsliga frälset. Detdet avga som

mottetyp.

förförsvarssystembyggdesoch l600-talenUnder 1500- yttre
såsomområden,platser ellerbetydelsefullastrategisktskydd av

med Elfsborgsi Göta älvoch vissa utlopp,Norgegränsen t.ex.mot
fästningar.och Bohus



SOU 1996: 155 Bilaga 6

Vattendrag har utvärderatssom

tänkbara kandidater försom

orördhetskriteriet för sin kategori,
i sin region

Vattendrag Del Prioritet ur
orördhets-

inomaspekten
region

Region 1

l Tome älv Fjäll l
Kalix4 älv Fjäll l

5 Töreälven Kust 2
Vitån6 Kust l
Råne älv7 Skog l

Region 2

13 Piteälven Fjäll l
Rokån15 Kust l
Åbyälven17 Skog 1
Byskeälven18 Skog l
Kågeälven19 Skog 2
Rickleån24 Skog 2

Region 3

28 Umeälven Vindelälvenl Fjäll 1

Uppströms 20 Rönnbäcken Fjäll 3
Tämaån22 Fjäll 3

Hömån29 Skog 2
Leduån31 Skog 2

32 Lögdeälven Skog l
32/ Saluån33 Skog 2
36 Moälven Skog 2

Nätraån37 Skog l
/ Inviksån37 38 Kust 2
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Dockstaån Kust 1/37 38
Ångermanälven Blåsjön FjällFaxälven 2738 uppströms

FjällRörströmsälven 2412 uppströms
Kultsjön

Matskarxän FjällVojmån 229 uppströms

Region 4
Ljustorpsån Mjällån Kust 240 Indalsälven 1 -

FjällAmmerån l14

Hårkan Fjäll 221

Långan Skog 1Nedre22
Fjäll 1KvissleströmmarnaUppströms

Åreälven, Dammän, Storån

SkogSelångersån l41

Gimån Skog 2Ljungan 742
Fjäll 1RöjanUppstr.

Dyrån Kust l42/43

KustEnångersån 246
Ängerån Skog lLjusnan 1848

SkogHede och Svegsjön 2Mellan
SkogTesteboän 251

Region 5

Kust lNedre DalälvenDalälven53
Skog lOreälven48

Österdalälven Fjäll luppströnns
Trängsletdammen

FjällVakran 1Västerdalälven uppströms
Skog 2Västerdalälven nedströms

Skiñsforsen

Region 7
kustMindre 258 Broströmmen

SlättåHågaån 161 Norrström ll
SlättåSvartån 227
Bergslagså lRällsälven34 10
BergslagsåLarsboån 242 12
BergslagsåGänsån 23042
SlättåStavån 264
Mindre kust5Muskån 162/63
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62/63 8Kagghamraån Mindre kust 1
Trosaån63 Större kust 1
Svänaån64 Mindre kust 1
Nyköpingsån65 Större kust 2

Pjältån66 / 67 Mindre kust 1
Region 9

67 Motala Ström Prioritet 2

Prioritet 2
Svartån67 10 Prioritet 1

Bäckama till södra Vättern
fr.o.m. Hjoån Mjölanaånt.o.m.

Region 11

67 / 68 Vadsbäcken Kust 1
68 Söderköpingsån Inland 2

Vindån69 Kustv 2
70/ Loftaån71 Kustv 1
81 Nättrabyån Inland l

Bräkneån84 Inland 2
Skräbeån87 Inland 2

Region 13

88/ Verkanån89 Kust 1
88/ 89 Tommarpaån Kust 2
88/ Julebodaån89 Kust 2
88/89 Segesholmsån Kust 2

/ Dybäcksån89 90 Kust 2
92 Kävlingeån Inland 1

å95 Vege Kust 2
å96 Rönne Inland l

Region 10

Fylleån100 Kust l
101 Nissan Fallvattendrag 2

Suseån102 Kust 1
104 Himleån Kust 2
105 / Löñaån106 Kust l

Rolfsån106 Fallvattendrag 1
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Region 8
Älv Biilöde 2LärjeånGöta 4108

BiilödeGrönån 29
BiflödeDalbergsån 221
Biilöde 1Laxmaån24
Biflöde 2Tidan37

Örekilsälven Kust l110
Kust 2Enningdalsälven112

Region 6
ÖvrigaÄlv 1Norsälven50 8Göta108
Övriga lTarmsälven52
Fjäll 165 NoretKlarälven uppströms

förslogsvattendragIngaRegion 12 som
Typvattendrag
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Naturvårdsverkets bruttolista över

Vattendrag med speciella
naturvärden
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VattendragsutredningenBrinkmanlnger
STOCKHOLM10333Naturresursavdelningen

Tel08-6981358
Fax08-6981042
inb@environ.se

vattendragbevarandevärdapåLista

begärtsdet underlagdennaskrivelsemedNaturvårdsverketlämnar som av
"Såutredningensi sitt yttrandeVerketVattendragsutredningen. över rapportangav

vilka ytterligareförslagavsågverketskyddas"skall vattendrag attatt omge
verketdock bettUtredningenharskyddasenligt 3 kap 6§ NRL.börvattendrag,som

bevarandevärdaSverigesvad verketbruttolistafram mestöverta somanseren
vattendrag.

har bla tagitsvattendragsjöarochmed inventeringarbetepågåendeI verkets av
Förteckning."vattendrag.värdefulla sjöaroch"Särskiltdokumentfram ett

miljöanalys, SLU harInstitutionenför4585. 1996.InomNaturvårdsverketrapport nr
karakteriseringochförunderlaguppdrag utarbetatsNaturvårdsverketspå ett

för enhetlig ochför instrumentvattendragochbedömning att ettöar geav
redovisasimetodmångfalden.Dennabiologiskadenbedömningreproducerbar av

vattendrag."ochkarakterisering sjöarförUnderlag"SystemAqua. av
naturvårdsverkethar arbete1996.Inom4553.Naturvårdsverket ettrapport nunr

fördjupadgenomföraovanståendeunderlaghjälpför medpåbörjats att enav
arbeteberäknasvattendrag.Dettaför sjöarochbevarandeplanochinventering vara

beskrivaSystemenligt Aquaenhetligtsyftar tillgenomfört 1998och sättatt ett
4585redovisatsisjöarochvattendragförsta handi rapportoch bedömma som

ovan.

vattendrag. byggerDennabevarandevärdabifogas listaskrivelse överTill denna en
vattendrag.värdefullasjöarochSärskiltfinns iförteckningpåfrämst den som
och kommentarerMarkeringar1996.4585.NaturvårdsverketFörteckning. rapportnr

ingåendeellerklassning4585.Någonbifogadocksågjorts ihar rapport mernr
inte möjlighetnaturvårdsverketsinsemellanharvattendrag attbedömning dessaav

genomförts.inventeringenharfördjupadeplaneradeinnandenge

NaturvårdsverketFör
J

,59 . /Ls/Liz-/c
@7FrisénRune

BriInger an

16-12977
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valtcnd/lista96 1996-08-20

Lista frånöver naturvårdssynpunkt bcvarandcvärda vattendrag överlämnad till
vattendragsutredningen 1996-08-20

Listan utgår främst från den förteckning "Särskiltöver värdefulla sjöaroch vattendrag",Rapport
4585, Naturvårdsverket framtagit inom för det pågåendesom arbetetmed inventerringramen avsjöaroch vattendrag.

Anmärkningar: Kursiv stil ingår i dagi 3 kap 6§ NRL
SOU finns med i Rapport4585 beskriveni SOUärmen

1994:59,del bil

Vilka de vattendrag finns inom bör vårvi med iav listatasom

ÄlvNr Delområde
1 Torneálven
4 Kalixâlven

5 Töreälven SOU
7 Råneälven
9 1Luleälven StoraLuleäl Akkajaureuppsträmsven

Lilla Luleälven Skalkauppströms
Lilla Luleälven jaktjajaureuppströms
Pärlälven
Muddusälven

13 Piteälven
Ãbyälven17

18 Byskeälven
19 Kågeälven SOU
20 l Skellefteälven Källfládena Sädvq/aureuppslräøzøs

Källfládena Riebnisuppslräms
Malån
Finnforsån
Petikân

24 Rickelån RobertsforsÄlglundSträckannedströms
26 Sävarån
28 1Umeälven Vindelälven

Tärnaån
Girjesån Kirjesån
Juklån Fjosokenuppslröins
Târnaforsenmellan Slor-Laisun och Gaula
Umeälvensdelta
Lycksbäcken
TängvattsånTängvattsbäcken

29 Hömån SOU
Öreälven30

31 Leduân SOU
32 Lägdeälven
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Saluån
krañverksdamGideälven UppströmsBjörna
GideåbackaSträckannedströms kraftverk

Hemlingsân
Idbyån
Moälven
Nätraån

ÅngermanälvenI SträckannedströmsSollefteå
Lejarälven
Storån Klumpvaltnetuppströms
Långselån-Rársträmsälven
Saxån
Ransarån Ransarnuppströms
Vojmån Vajmsjänuppströms
Skansnäsån Dalsån-
Faxälven mellan Edseleoch Nässjön
Röån

39 Gâdeân
40 I Indalsälven Nedre Indalsälvenmeddelta

Ljustorpsân Mjällân-Ãreälven
Ammerån
Størån-Dammån
Hårkan
Långan nedströmsLandâsjön

Selångersån41
Ljungan42 I Ljungan Storsjönuppströms

Gimån Holmsjänuppströms
Sträckanmellan Havern och Holmsjän
SträckannedströmsViforsen

42/43 Dyrån
44 Hannângersån
45 Delångersån
46 Enångersån
47 Norralaån Lötån-
48 Ljusnanl Galvån

Voxnan Vullhaga i Sässmanområdetuppslröms samt
Sträckanmellan Hedeoch Svegsjörz
Sträckanmellan LaforsenochArbräs/äarna
Ängraån

49 Skärjån
50 Hamrângeån
51 Tesxeboân

DalälvenI Dalälven nedströms brukNäs
Görâlven Västerdalälven-
Västerdalalven Hunzmelforsenuppstroms
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VäslerdalälvennedströmsSkijfsforsen
Österdalälven Trängsletuppstränzs

bl.a.Oreälvenmed Enån, och TransånUnnan
RotälvenRotnen

55 Forsmarksân
56 Olandsån
58 Broströmmen
61 Norrström Jumkilsån

Svartåndel
Kolbäcksån
Hedströmmen källan mellan Karmansbouppströms samt
och Bemshammar
Arbogaånmedbl.a. Järleân,Rastälven,Nittälven och
Rällsälven

Åvaån62/63
62/63 Muskán
62/63 Kagghamraån

Svärtaån64
Nyköpingsån65 ev delsträckor
Kilaân66 FrämstVretaån

67 Motala Svartåndelsträckorström
Vätterbäckarbl.a. Huskvamaån,Röttleån,Girabäcken,
Domneånoch Tabergsân-Lillân

68 Söderköpingsân
73 Virån
74 Emån

Alsterån75 ev delsträckor
Ljungbyân77 ev delstrâckor

84 Bräkneån
86 Mörrumxån
87 Skräbeån

främst88 Helge å nedreloppet
Verkeån88/89

89 Nybroån

Öland
Åbybäcken

Gotland
Dalhemsån117

118 Snoderån
lreå118/117

Kävlingeån92
Saxån-Braån93
Råån94
Vegeâ95 SOU
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SkärånochTrollabäcken,klövabäckenFrämstKägelân,96 åRönne
97 Stensån

biñödenochVissa delsträckor98 Lagan
ylleån100 F

källñödenaFrämstNissan101
102 Suseån

Ätran Högvadsån103
06 Löñaån05/1 l

Rolfsån-Storån106
och EdebäckmellanHöljesKlarälvenGötaälv108 1

MunkforsKlarälven uppströms
biflödenmedKlarälven

Säveån

Teåkersälvenmedbl.a.Dalbergsån
Stenebyälvenmedbl.a.Upperudsälven

Byälven
SlafsanLidan -

Tidan
SvartälvenochTrösälven,Gullspångsälvenmed

Lungälven
och RattånGranånNorsälvenmedbLa Rottnan,

Ölman
Örekilsälven110

till NorgeriksgränsenEnningdálsälvenEnningdalsälvenI :ppsrröms112
VapstälvenVefsnaI115
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tillförslagRiksantikvarieämbetets

naturresurslageniKulturvattendrag

samhällsfunktioner/kulturhistoriskaFölj ande
urvaletgrunden förteman är av

Kulturvattendrag.

fångstSamling och

Fiske

Areella näringar
utvecklingAgrarkulturens

husdjursuppfodningSpannmålsodling och
Skogsbruk
Rennäring

Kommunikation
och tvärlörbindelserVattenvägar

Kanalsystem
Flottningssystem

energiutvirmingIndustri och

Försvar

ochvåra vattendragfångst äldsta nyttjandetSamling detoch är av
tid. Sedan äldsta tid harfram till vårhar kontinuitet vatten-egenen

fångs-ledarmar for viltetfångstfallor ellerdragen nyttjats motsom
följthar ñsketTidsmässigttanläggningar, fångstgropssystem.t ex

fasta ñskean-bevaradei vattendrag ñnns detjakten och flera ännu
sportñskekultur.sig tillhar fisket utvecklatläggningar. Idag en

jordbru-karakteriserats främstutveckling harAgrarkulturens av
och skogs-räknar rennäringenboskapsskötseln, ditket och även

landskapsbildenf.Kr. harneolitisk tid 4200-1800bruket. Sedan
och äldreFornlämningarjordbruk och boskapsskötsel.påverkats av

våtängar,översilningsanläggxiingar ochodlingssystem, t gerex
i brukningsfor-och visar den mångfaldtidsdjuplandskapet stortett

vid mångahistoria. Landskapetkännetecknar odlingensmema som
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vattendrag består lämningar från olika tidsskikt, gemensamtav som
format landskapsbilden.

samiskaDen kulturen och rennäringen har varit starkt förknippad
vissamed vattendrag både den skogssamiska kulturen, därgenom

fiske betydande näring, därföroch vandringsleder iattvar en renens
många fall följer ådalarna.

I äldre tid vattendragen väsentliga för kommunikationen bådevar
och vintertid. funktion kom under ochDenna 1700- 1800-sommar

talen kanalbyggen. För klara beho-att accentueras stora attgenom
tekniker inrättades de första ingenjörsskoloma i sambandvet av

med bygget Göta kanal. Flottningsledema förutsättningav var en
för utvecklingen sågverken och pappersmassefabrikema,av som var

grundläggande del för framväxten det moderna Sverige.en av

Industri och energiutvinning i de svenskasammanvävdaär vat-
tendragens kulturhistoria. Sedan har till1100-talet använtsvattnet

driva vattenhjul till mjölkvamar, och hammarsmedjor.att masugnar
Under perioden tillgången1600-1800 blev till vattenfall den vikti-

lokaliserande faktorn för industrin. Under delengaste senare av
1800-talet började den första vattenkrañsutbyggnaden undersom
1900-talets första hälft nådde sin starkaste utbyggnad.

Försvar

Förteckning föreslagnaöver vatten-

drag, med beskrivning skyddsvär-av

dena

fångstSamling och

W-länVanån

fångstmiljöBetydande med antal stenåldersboplatser ochett stort
lämningar från den utmarkshanteringen i form lågtekniskyngre av
jämhantering. Inom området finns flertal sk insjögravfält.även ett
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Oreälven W-län

Betydande fångstmiljö med både stenåldersboplatser och områden
efter lågtek-med fångstgropar. inslag i miljön lämningarYngre är

kolonisa-nisk jämhantering. Här finns mindre medeltidaäven ett
skans.tionsområde och slutligen den l600-tals skansen Orsastora

Z-IänLångan

fångstgro-Komplett miljö för fångstkulturen, med stå boplats och
mångt floran och faunan den härI och mycket är även sammapar.

idag, gång forntiden Fångstmiljön inter-den under ärsom en var av
nationell toppklass.

Ljusnandalen Z-Iän

pilgrimsled,Rik dalgång med lämningar ñällnära fångstkultur,av
stenålders, vikingatida och medeltida boplatslämningar, fäbodar,

üällägenheter Ljusnedals bruk. Vikarsjösystemet rikabyar, och med
Älv-lämningar fångstkulturen och skogsgravar från järnåldern.av

Ytterhogdal och med flera i den delen älvenälvbyar östra ärros, av
till sin bystruktur förunika landet.

Z-IänAmmerån

tångstkulturen ochRika lämningar i fonn stenåldersboplatseravav
fångstgropar.

Torvsjöån AC-Iän

Rik fångstmiljö och omfattande protoindustriellt kvar-ett system av
sågverk, trösklada, spånhyvel och litet kraftverk.ettnar,
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Fiske

Mörrumsån K och G-län

Fiskeanläggningar. Mörrumsån känd för sitt rika laxñske, vilketär
på olika kommit påverka vattendraget, med bl den centralasätt att
sportñskeanläggningen vid Svängsta. Mörrumsåns lopp i Krono-
bergs län visar mångfacetterat odlings- och energilandskap. Inomett
vattenomiådet finns forntida folklandscentrum, Ingelstad, ålder-ett
domliga och småskaliga odlingslandskap, fasta fiskeanläggningar,
kvarnar, bruk och stenvalvsbroar.

ñskeanläggningar finns bevarade i Indalsälven, Torneå-Fasta även
och Emån.ven

Areella näringar

tidiga utvecklingAgrarkulturens

Skedboån AB-län

"Bronsåldersbygden". vid ån finns rikligt med fornlämningar från
främst bronsålder, rika komplex gravfält imed boplatser ochav
ålderdomliga landskap. Från perioder bruksmiljöer vid blsenare a
Edsbro och Skebo.

Norrtäljeån AB-Iän

Medeltid sätesgård Skederidoch stadsbebyggelse. Husby-
,Långhundra och FinstaNorrtälje med den medeltida sätesgården

med Birgittaminnen fomlämningsområden ochbl och Norr-storaa
tälje frånstad med sin stadsplan 1600-talet.

Husbyån AB-Iän

Rik och värdefullt odlingslandskap fornlämning-med antalett stort
ar.
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T C-länämnarån

odlingslandskap med mycket lång kontinuitet från stenålder och
fram till tiders odlingslandskap ladlandskapmed och ettsenare
flertal kommunikationslämningar och betydande bruksmiljöer.

F yrisån och Björklingeåns dalgångar C-Iän

Statsbildningsbygd. Unikt landskap med mängd objektstoren av
betydelse för vår historia,största Gamla Uppsala, Valsgärde,t ex

rikliga förekomster med fornlämningar Salsta slott, Vatt-ävenmen
holma bruk också lärdoms och domkyrkostaden Uppsala.men

Storåns och Sävjaåns dalgångar C-Iän

Statsbildningsbygd. Omistligt odlingslandskap med antalett stort
fomlämningar, medeltidsminnen och välbevarad bebyggelse, t ex
riksmonumentet Mora och de medeltida kyrkomiljöema vidstenar
Danmark och Lagga, betydelsefulla herrgårdar och Linnés Ham-
marby. Kvarnmiljöer, säterier, beteslandskap mm

Loflaån H-Iän

Bronsåldersbygd. Kring ån finns antal fornlämningarett stort av
bronsålderskaraktär, i form och stensättningar,t rösenex gravar av
boplatser, ålderdomliga odlingsytor och hällristningar. På flera plat-

längs ån dessa fornlämningar så väl samladeär de formarattser
helt bevarade miljöer från bronsåldern.nästa

Ireån I-Iän

Odlingslandskap. Väl hävdat odlingslandskap med kontinuitet sedan
stenåldern.

Gothemsån I-län

ÅnBygdecentrum. går de rika bebyggelsemiljöema på detgenom
centrala Gotland och där med bl Roma, med kloster och sätesgård.
Inom landskapet finns rika exempel på det särpräglade gotländska
kulturlandskapet och dess tidsdjup.stora
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och Z-IänIndalsälven Y

i ñällregionenmed börjanRik dalgångoch odlingslandskap.Fångst
Ånnsjön, vattenfall, jaktvil-medkringförhistorisk fångstmiljömed

Åredalen, jordbruk-ijällturismen itidigaoch hotell från denlor
medeltida kyrkor,gamla gårdar,hävdade markerslandskap med

dalgång nedilämningarindustrihistoriskapilgrirnsled och samma
odlingslandskaphävdatmed sjönära,StorsjöbygdenStorsjön.mot
industrihistoris-kyrkor,medeltidamed i järnåldern,med byar rötter

bygdekraftverk ismåochvattendrivna kvarnarlårnningar,ka t ex
hävdat odlings-Ragundadalenoch ångbåtsbryggor. Ibiflöden ett

Krångede,kulturhistoriskt värde,och kraftverklandskap flera av
och deDöda falletfinnsStadsforsen.Hammarforsen och Där även

Ragundasjöns botten 1796.uppkom påodlingsmarker som

husdjursuppfödningSpannmålsodling och

D-länTrosa ån

fråntidsdjupmedHerrgårdslandskapHerrgårdslandskap. stort
rikligt medindustrier ocheñerframåt. Lämningarbronsålder och

ochrunstensvägar/broari formkommunikationslämningar aav
stenvalvsbroar.

D-länNyköpings ån

fråntidsdjup jär-medHerrgårdslandskapHerrgårdslandskap. stort
ochoch äldretorpbebyggelseframåt, bevaradnålder och vägsystem

industriminnen.

och H-Iänmed Kinda kanal EStångån

Ålderdomligt medlandskapherrgårdslandskap.ochBonde- ett stort
vattenområdedelen ånsden södraoch herrgårdar. Iantal slott av

bondebebyggelse.präglatålderdomligt landskapfinns även ett av
odlings-svenskabilden det gamlalandskap tordeDetta utgöra av

Astrid Lind-utgångspunkt imedflesta svenskarlandskapet for de
böcker.grens
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Emån H och F-län

Odlingsbygd, fasta fisken och protoindustri. Vid Emåns stränder
finns rikligt med fornlämningar, visar ådalens långa kontinuer-som
liga bebyggelsehistoria. mängfacetteratEtt småskaligt odlingsland-
skap, strand- och kvamar, radbyar, fasta fiskeanlägg-torrängar,
ningar Inom Jönköpings läns delen fortsätter det värdefullam m

Ålderdom-odlingslandskapet med bl den medeltida staden Eksjö.a
ligt odlingslandskap med rikliga lämningar från jämålder och fram-

med gravfält och vackra stenvalvsbroar i småskaligtgent stora ett
odlingslandskap.

Storån H-län

Odlingslandskap med talrika byar och herrgårdar. Område med ett
antal bevarade ålderdomliga byar och herrgårdar, där landska-stort

bil det äldre odlingslandskapet i ådal inslagmedpet ger en av en av
tidig industrietablering, Eds bruk.a

Bräkneån K-Iän

Odlingslandskap med bl madslåtter och industrilämningar.a

Skräbeån L-län

Odlingslandskap med slott och herrgårdar industrier. Mångfa-samt
odlingslandskap med rika fornlämningar från äldsta stenål-cetterat

der och fram till betydande industrianläggningar från början av
l900-talet. flertalEtt kvarnar och stenvalvsbroar.

Rönne å och M-IänL

Odlingslandskap. Rika hagmarker med antal fornlämningar,ett stort
industriminnen, Klippansäven pappersbruk och Herre-tmen ex

vadskloster. Betydande mesolitiska miljöer vid Ageröds ochmosse
Ringsjöama

dalgångRååns M-län

Jordbrukslandskap med mycket lång kontinuitet, med megalitgravar
och bronsåldersrösen, i landskap präglat sentida herrgârdsmil-ett av
jöer. Vid mynningen finns flertal ålderdomliga befästningarett
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Lödde M-Iänå

ån finns omfat-Vidbeteslandskap med strandängar.Odlings- och
fornlämnings- och kyr-och viktigastrandängarvälbevaradetande

komiljöer.

Ätran och R-IänN, P

klaragrarlandskap medlevandeVälhävdatOdlingslandskap. en
tidsdjup. Fornläm-medprägel,l800-tals avsevärt störreettmen

medeltidakyrkbyar ochforntiden,helaningar, representerarsom
Ätradalen inommarknader.ochherrgårdsmiljöerkyrkor, vägsytem

odlingslandskap medsmåskaligtålderdomligtlänSkaraborgs är ett
ochfomlämningsbygder medstenvalvsbroar ochhålvägar, rösen

järnåldern. Inomoch gravfält frånbronsåldernstensättningar från
kulturlandskapetdetharñnns Ekomuseumådalen ett agrarasom

huvudtema.som

Suseån N-Iän

mångamedvälhävdat landskapLevande ochOdlingslandskap.
unikädellövskogar,hagmarker,ochhävdadefornlämningar, ängs-

Ätradalsområdetdelvisvid Rinnerkvamanläggningen Berte. genom
och monumentalamångaAsigebygden medden rikai söder, genom

bronsålders lämningarstenålder och

Storån O-län

medi bred dalgångodlingslandskapNatursköntOdlingslandskap.
och hägnadssystem.äldre bebyggelsemönster,bibehållen vägnät

R-länT idan

flodområdet ñnnsindustrilandskap. InomOdlingslandskap och ett
industrimin-ochbondebebyggelsefomlämningar, äldreantalstort

ochbroar vägar.nen,

Flian R-län

ÅlderdomligtslafsanHomborgasjön ochFlian med uppströms.
och megalitgra-stenåldersboplatserflertalkulturlandskap, med ett

varierat naturlandskap.i riktettvar
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Nossan R-Iän

Odlingslandskap. Ett varierat kulturlandskap med mängdstoren
fornlämningar, vilka täcker tidsavsnitt från stenåldemett och fram-
åt. Vid än finns flertal mindre industrierett

Klarälven S-Iän

Odlingslandskap med bruksmiljöer. I Klarälvsdalen finns omväx-ett
lande kulturlandskap med odling, kyrkor, lämningar flottning ochav
industrier. I dalgången har pilgrimsledemaäven till Trond-en av
heim gått.

Norsälven S-Iän

Odlingslandskap. Den litterära älvdalen med Fryksdalen. Kring
Norsälvens mynning finns betydelsefull ansamling ochrösenen av

de finareär bronsåldersmiljöema vid Vänem. Fryksdalenen av
består värdefullt odlingslandskapett med flertal minnen frånav ett
främst Selma Lagerlöf. I den delenövre vattenområdet när älvenav

i de värmländska finnbygdema.

Byälven S-Iän

Odlingslandskap. Kring Byälven finns talrika fornlämningar från
stenålder och framåt, välkänd samling storhögar vida en av
Säffle. I dalgången finns småskaligt odlingslandskap och flera
mycket välbevarade herrgårdsmiljöer.

Svartån T -län

Odlingslandskap Ånoch industrimiljöer. rinner Närkes vikti-genom
Örebrojordbruksbygder ochgaste har den nyttjats tillrunt flertalett

industrier, kvamar och gevärsfaktorier.som
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Österdalälven W-Iän

värden.konstnärligabetydandemedindustrilandskapochOdlings-
mycketmedodlingslandskapvälhävdatflodområdet ñnnsInom

be-debebyggelse,ochlandskap tgällervadvärden exsomstora
Faluvidindustrimiljöerbetydande tSiljan,vidrömda byarna ex
Tillvattensågar.skvaltkvamar,medñnnbebyggelse,koppargruva,

verkat ibetydande konstnärerdekanskebör om-detta nänmas som
ochKarl LarssonForslund,ErikKarlKarlfedt,AxelErikrådet t ex

påvårpräglatdeomfattning harbetydandefl. IZom synAnders m
folkliga kulturen.svenskaoch denlandskapetsvenskagamladet
överskattas.intekanÄlvens värdenimmateriellaochmateriella

W-länVästerdalälven

delvislöperVattendragetkommunikationsled.ochOdlingslandskap
olikaflertalmedkulturlandskap, vatten-hävdat ettuniktettgenom

ochskvaltkvamarsågar,ochkvamarkrañsanläggningar t exsom
fomlämningsmiljönÖrarbäcken betydandeoch denvidkvamstugor

Horrmundsjön.vid

C-länochDalälven. W, XNedre

indust-betydandekommunikationsledoch samtOdlingslandskap
järnåldernsedankontinuitetlångharOdlingslandskapetrimiljöer.

medbergslagslandskapet storaålderdomligaframåt. Detoch
in-välbevaradehelaochhyttlämningarbergsmansgårdar, yngre

betydandelandetsnågraexempelvisdustrianläggningar merav
ochSöderforsflottningsmuseum, vatten-Gysingebruksmiljöer,

medÄlvkarleby bondbyarmedtillsammansvidkrañsanläggningar
karaktär. Ispeciellasinälvenvåtmarksodlingaromfattande ger

Kopparbergs-områdevälbevaratfinnsdalgångSundbornåns ett av
kommitkonst attCarl LarssonsharOmrådetlagen. även genom

nationalkänslan.svenskamed denförknippas

X-IänGavleån

fornläm-medområdenBetydandebrukslandskap.Odlingsbygd och
ochvåtmarksslåtterblmedodlingsmarkervälhävdadeningar, a

SandvikenochForsbackabruksmiljöerbetydandeflera t exsom
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Nedre Ljusnan X-Iän

Odlingslandskap med linodling och utmarksnäringar. områdetInom
finns betydandeden bygden vid älven vid Alfta och BollnäsJärvsö,

tillned Ljusne. Här finns betydande områden Marmensamt runt
och Bergsviken med lågteknisk jämhanterings lämningar,den av
sågverksepoken och den delvis industrialiserade linhanteringen med

miljönden betydande vid Växbo. detta ñnns det talrikaFörutom
fornlämningar och våtmarksodlingar.del LjusnansInom vatten-en
område finns del flotmoiningsleder med det värde-även resteren av
fulla Kvistabäcken,exemplet betydande flottled, vilken i bruken var
ñam till 193

Delångersån X-Iän

Odlingsbygd och bruksmiljöcr. Centralt i liggerådalen Forsa cent-
ralbygd, med antal hälsingegårdar, fornlämning och medel-ett stort
tida kyrkcentrum. Industrilämningar, Näsviken, kanal ochTamms
industrierna vid Sörforsa och Strömbacka

Y-länLjungan

odlingslandskap, kommunikationsled och industrimiljöer. Kultur-
bygd i älvens nedre tillhörlopp de äldsta i Norrland. Gammal kom-
munikationsled och i tid flottled. storslaget jordbruk-ävensenare
slandskap, industrilokaliseringar med jämbruk och vattenkraft.

Ångermanälven Y-län

Odlingslandskap, kommunikationsled och industrimiljöer. Delar av
älven tillhör de märkligaste och intressantaste älvmiljöerna har
i vårt land med betydande ålderdomliga odlingslandskap, fångstmil-
jöer med rika lämningar fångstkulturen i form boplatser,av av
fångstgropar och det betydande hällristningsområdet vid Nämfor-

ådalen finns rika järnåldersbygder,I medeltida befästningävensen.
och från tid lämningar skogsindustrin och flottningsanlägg-sen av

Ådalensningar. immateriella harvärden på storslaget skild-sättett
flera konstnärer.rats av

16-12978
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Vindelälven AC-län

ekologiskt med stenålders-Hela älven välbevaratutgör systemett
ålderdomliga kul-boplatser, fångstgropssystem, byar, gårdar, torp,

flottningslänmingar landetsturlandskap, gästgiverier, Enmm. av
viktigaste vattendragsmiljöer för förståelsen den norrländskaav
odlingshistorien.

Öreälven AC-Iän

skogssamiskt kulturlandskap. kultur-Odlingslandskap och Bevarat
omfattande översilnings-landskap med bl skogsamisk kultur, ocha

delvis ladlandskap på våtängarängamaområden med bevarade

Byskeälven AC-län

samisk renskötsel, ko-Odlingslandskap i älvdal med fångstkultur,
lonisationsepoken 1700-talet, odlingslandskap, kolbottnar,under

medoch flottningsanläggningar. Värdefulla kyrkomiljöertjärdalar
bl kyrkstad i Byske.a en

AC-länPetikån

och översilningssys-Odlingslandskap med omfattande dammängar
skapat speciellt vattendragslandskap.vilkettem, ett

T orneälven BD-län

de speciellamångkulturella älvdalen med i den nedre delenDen
betydande byar och högretomedalska bosättningar i form storaav

kulturlandskapet. älven finns bety-i det samiska Iälven möterupp
på mångakan bättrefasta fiskeanläggningar. Härdande änman

finska, samiska ochspännande mellan deandra håll det mötetse
Odlingslandskap och indust-Laisälven BD-länsvenska kulturema.

lämningar olika försörjningsfor-Oreglerad älvdal medrimiljöer. av
intensivt jordbruk. Boplatserfrån utpräglad fångstkultur tillmer

Nybyggarkultur. Slåt-från och bronsålder, fångstgroparsten m m.
Brukslänmingar ivid Irañsjöns deltaland.och ladlandskapterängar

Nasafjällshytta i drift från tillAdolfström, 1775 casom var en
1810.
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Piteälven BD-Iän

Väl hävdat odlingslandskap med antal välbevarade bebyg-ett stort
gelsemiljöcr. Samlade gårds- och bymiljöer mångamed lokala sär-
drag i byggnadstyper och utsmyckning. I den delen älvenövre av
finns betydande samiska områden, med många lämningar denav
samiska kulturen, levande rennäring.ävenmen en

Skogsbruk

Snärjebäcken H-Iän

Medeltida jämframställningslandskap. Ett de rikaste medeltidaav
myrjämsområden känner idag i Europa.man

Skogsbrukets miljöer finns representerade i de flesta älvdalamaav
och vattendragen. Dock måste framhålla skogsepokensattman
lämningar inte i någon nämnvärd omfattning har kommit att upp-
märksammas inom kulturmiljövården. innebärDet i skrivandeatt
stund måste de flesta bevarade skogshistoriska lämningarman se

vetenskapligt ytterligt värdefulla, tills land-som a genom
skapsdoktunentation kan få säkrare kunskap.en

Rennäring

Kalixälven BD-län

Samernas älv. Här kan bättre på många andra ställenän denman se
samiska kultunniljön och följa dess historia under de årtu-senaste
sendena. Renbetesland, samiska byar, vandringsleder, sommargra-

och offerplatservar m m .
En del rennäringsmiljöema ligger inomstor de delar vårt land,av av

endast i undantagsfall har blivit föremål for systematiskasom mer
fomminnesinventeringar. Det betyder vår generella kunskapatt om
den äldre samekulturen och dess materiella lämningar ytterligtär
sporadisk, vilket speglar sig i det ringa urvalet här. Dock ingår sa-
miska miljöer i de flesta de norrländska älvdalama från Jämt-av
lands län och norrut.
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Kommunikation

tvärförbindelserochVattenvägar

Åkerströmmen C-Iänochoch dalgångar ABSävjaåns

Östersjön tilloch in Upp-frånsegelledForntidaLånghundraleden.
bevaradebästbland definnscentralbygder. Härforntidalands

från bronsfornlämningarmedmed rikligtkulturlandskap,forntida
jämålder.och

Örsunda och U-Iändalgång Cåns

tidsdjupKulturlandskap medkommunikationsled.Forntida stort
jämåldersbebyg-hällrismingsonuâde,stenåldersboplatserkring ån,

medel-ochradbyarherrgårdar,medoch gravfältgelse runstenar,
kvamartidskyrkor, broar, mm

H-länAlsterån

småskaligt od-finnsdelendenKommunikationsled. Inom ettövre
blutmarkslänmingarinslaglingslandskap med ett stort me-aavav

ligger Strömserumsmynningenijämframstälhuingsplatser.deltida
kastalruin.ochPataholm med borggods och

och G-länHelgeå L

centralhañhar ånforntidenkontroll. SedanochKommunikation en
skogsbyg-råvarurilcademellankommunikationsledbetydelse som

mynningenVidåns lopp.bygdema isvenskaoch dedema övre av
Åhus Skeingesjön liggervidborg.medeltida stad ochmedån ligger

jämhantering-och kontrolleraskyddaförmedeltida borg attstoren
krutbruk och1600-talet,betydelsefullvarithär, mot an-somen

löperdelendenStenvalvsbroar. Iverksamhet.industriell övrenan
blmedkulturlandskapålderdomligtsmåbrutet ettån ett agenom

Huseby.vidjämbruketbetydandeoch detflertal kvamar
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Lyckebyån K och H-Iän

ÅnKontroll och kommunikation. går småskaligt kultur-ettgenom
landskap och änden på den bygd till delen låg iutgör störstasom
Småland före på den1645 svenska sidan gränsen.av

Nättrabyån och G-länK

Odlingslandskap och kommunikationsled. välhävdat odlingsland-ett
skap med rika fomlänuiingsmiljöer, kvammiljöer och väl-flertalett
bevarade stenvalvsbroar

Göta älv 0 och P-län

Kommunikationsled. Del Göta kanal, viktig kommunikationsledav
mellan Göteborg och Vänern, med kraftverk i Trollhättan,a me-
deltida befástningar, tidiga stadsbildningar GamlaKungahälla,som

ochLödöse betydande industriminnen
.

Svartälven/Letälven S-län

Bergslagsbygd detta vattenområde finns deInom centrala delarna av
det under medeltiden Vännlandsberg. Landskapet heltärsom var
präglat de värdefulla gruvmiljöema vid Persberg och Långbanav
med omgivande hyttor och bruk. Här finns vattenledema medäven

Bjurbäckens kanal.a

Kanalsystem

Hjälmare kanal D-Iän

Kommunikationsled. En vårt lands äldsta kanalbyggen, medav en
början i 1500-talet, med sin nuvarande sträckning från 1819-39.
Ekplantering kanalen för kunna slussarnarunt att reparera

Göta kanal E och R-Iän

Kommunikationsled. Sveriges Blå band. Kanalmiljö från 1810-32
med rikliga inslag värdefull bebyggelse viktiga industrimiljö-av a

Motala verkstad, Lyrestad, Forsvik och Edet-Sätra. Iter som ex
anslutning till bygget Göta kanal inrättades de första ingen-av
jörsutbildningama i Sverige.
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Dalslands kanal och S-länP

Kommunikationsled. Invigd 1868 transportled för de dals-som
mångaländska jämbruken. Har slussar och den teknik historiskt

intressanta Håverud.akvedukten vid

Strömsholms kanal U-län

Kommunikationsled sannnanfläming ochmed transporten av pro-
duktionssystem kring naturligt där nyttjats förvattendrag,ett vattnet
framställning och bearbetning järn från främst Västerbergslagenav
och Norbergs bergslager. Kanalen byggdes 1772-92. I-lär finns nâg-

landets bäst bevarade bruksmiljöer, Semla, Fagersta,tra av ex
Ängelsberg,Västanfors, Virsbo, Surahammar och delRanmäs, en

andra industrier och mindre kraftverk.

Flottningssystem

-länVoxnan X

Energi och transportled. landets betydandeVoxnan var en av mer
liggerflottleder, anläggningar idag övergivna ellerärmerparten av

kvar ledannar. det flottningama skogsawerk-som var genom som
ningarna i Norrlands inland blev möjliga. efter flottningens upphö-
rande har flottledema rivits utVid älven finns ävenmerparten ettav
jämbmk, Voxna bnik.

Gargån AC-län

Flottled. Här finns välbevarad å med antal lämningarett storten
efter flottningen, såsom båtdrag, ledamiar, timmerkistor, flottarko-
jor och cykelvägar.

Paubäcken AC-Iän

översilningslandskap.Flottled och finns omfattande anlägg-Här
ningar flottningsepoken och omfattande anläggningar för över-av
silning och kanaler för ledning mellanvattenav myrar.

Mer betydande lämningar flottleder finns i Klarälven och Ljung-av
an.
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Sikträskbäcken AC-Iän

Bäckflottning. Mindre vattendrag med lämningar efter bäckflott-
ning, bl damm och flottarkoja.träränna,a

Man skall dock medveten de flesta lämningar deattvara om av en
gång så betydande flottledema i utrivna. Idag återstår endastärnorr

sporadiska lämningar denna epok i landets historia.storamer av

Industri och Energiutvinning

Nackaån AB-Iän

Förstadens industriområde. Sedan 1500-talet har forsarna i ån nytt-
jats för vattenkraft till olika industrianläggningar, ham-t ex
marsmedja, krutkvamar, mässingsbruk, valkkvamar, pappersbruk,
mjölkvamar. Idag finns mjölkvam från 1872 bevarad. Viden myn-
ningen finns byggnad bevarad från Danvikens hospital frånl7 19-en
25. Vattnet, byggnaden användes föruppströmssom rann genom
tvätteri och ned avträde.ströms som

Tyresån AB-län

Det feodala vattenutnyttjandet. finnsHär forsar medtre en gemen-
fallhöjd på 20 Här har funnits mjölkvamar, hammarsmedja,sam m.

kopparhammare, valkkvam, vantmakeri, sämskmakeristamp. Inom
vattendraget har det funnits förindustriella15 anläggningar vid åns
forsar, drevs i merkantilistisk anda herren till Tyresö. Vid ånsom av
har det också funnits antal tvätterier med torklador. Någraett stort
torklador finns bevarade.

Forsmarks C-länån.

Vallonbrukens vattendrag. Vid ån ligger några betydande vallon-
bruk, vilka gång det svenska järnet världsrykte.etten gav

Eskilstuna ån D-Iän

Forntida centralbygd, Rekame och stadsmiljöer med betydande
industrimiljöer. Område med rikligt med fomlämningar kring det
tidigmedeltida biskopssätet i Eskilstuna, och industristadensenare

bondeborgarstadenäven Torshälla.samt
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E-IänMotala ström

anlagda längsindustrier finnsflertal strömmenIndustrilandskap. Ett
där deNorrköping,inne i

industrilandskap.bildar ett rent

och D-länån EFinspångs

Fin-ånvidjämbruk liggerbetydandeEnergiutvinning. Flera a
bromiljöer.ochkraftverkmedoch Sonstorpspång a

F-IänochNissan N

ochodlingsmarker,kommunikationslämningar,medKulturlandskap
slottsmöllanochslottmedHalmstadkrañverksanläggningar, t ex ,

Jönköpings länRydöbruk, inomkraftverk,medSperlingholms gods,
in-TälltorpsGnosjö ochmed blsmåindustrimiljöemadominerar a

ochkvarnarkruköronhammare,gjuteri,tråddragerimeddustrimiljö
industrianläggningar höräldreFlertaletverkstäder.mekaniska

betydandeoch detindustrialiseringäldstaHallandsmedsamman
sekelskiftet 1900.videxpansionskedet

F-IänabergsånT

industriersentidaochhamrarhyttor,Område medBergslag. gruvor,
lågtek-område forbetydandemedtillsammansNorrahammari ett

Till dettamasugnsruin.medeltida ettjärnhanteringnisk samt en
bergsbruket.påverkatodlingslandskapålderdomligt av

F-IänHuskvarnaån

Å Hus-lämningarmedkommunikationslämningar.Energi och av
odlingsland-ålderdomligtochkraftverk,bruksområde,kvarna ett

medeltida fästet Rum-detruinernaliggeråmynningenVidskap. av
laborg.

Ljungbyån H-Iän

Boda,glasbrukbetydandelandetsNågraGlasriket. sommerav
vattendrag.till dettalokaliseradeliggeroch PukabergOrrefors
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och F-länRonnebyån K

nyttjatsVattendraget harEnergi och kommunikations vattendrag.
anläggningar sågar,protoindustriellatill driva flertalatt ett som

vattendragetfärgerier. Under äldre tidgjuterier garverier och envar
kommunikationsled mellan Sydsverige och Nordeuropa.viktig

Lagan N och G-län

märkligaste tidiga vattendrags-Vattenkrañsutbyggxiad. kanskeDet
ocksåVattenkraftverk. harflertal tidiga Laganutbyggnad med ett

DanmarkSverige ochvarit betydande kommunikationsled mellanen
vid mynningen.fästet och staden Laholmmed

Mölndalsån O-Iän

industrimiljöer med sedanIndustrilandskap. Välbevarade me-anor
manufakturverk.deltiden. Kvamar och

Säveån 0 och P-län

bebyggelseJonsered, medIndustrimiljöer med blIndustrilandskap. a
mekaniskagjuterier ochindustrianläggningar, textilfabrikcr,och

blsmåindustri medverkstäder och talrika lämningar efter äldre a
Brittaniafabriken.I-Iillefors grynkvam och

Örekilsälven O-län

pågått i skalaoch sågverksamhetIndustrilandskap, där kvarn större
ådalen finnstill 1900-talets början. Isedan 1600-talet och även ett

jordbruksbebyggelsevälbevaradantal fornlämningar ochstort

Häggån P-Iän

och medel-förläggargårdarTextilindustrins med Rydal medvagga ,
tida fäste Kixmaborg

Viskan N och P-Iän

anknytning till textilin-Industrirniljöer främstIndustrimiljöer. med
bomullsväveri.från Sveriges äldstadustrin Rydbohohn. Byggnader

ruinernakvambyggnader. Vid ån finnsTalrika dammar och även av
Ås kloster.
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Gullspångsälven

Industrimiljö med äldre kraftverk och kanal med slussar. Vidett
forsama fanns tidigare rika fisken och stenåldersboplatser. Istora
mynningen medeltida fäste.ett

Arbogaån/Rastaälven -IänT

Gruv- och industrimiljöer. Inom vattenområdet finns några vårtav
lands värdefullaste bergslagsmiljöer, såsom Pershyttan, gruvfälten

Nora, Norasjön och Hammarby och sjön Usken med omgiv-runt
ningar, Siggebohyttan, Lindesberg, Fröviforst ex mm

Hedsträmmen och W-länU

Vattenled innehåller bruksmiljöer med hammarsmedjor, bruks-som
herrgårdar och arbetarbostäder. Området illustrerar brukens place-
ring efter utflyttningen från gruvområdena på 1500-talet. Fina ex-
empel Kohlswa bruk och Benhammarsbruk.är a

Svartån U-län

Bergslags och odlingslandskap. i den delen ligger de sedanövre
medeltiden nyttjade gruvfälten i ochNorberg vid ån finns flertalett
välbevarade bergsmansbyar, Olsbenning, längre ned finnst ex
bruksmiljöer vid Svanå och Skultuna messingsbruk. Här finns även

välhävdat odlingslandskap med rika inslag fomlämning.ett av
Kring Nötmyran i Västerfärnebo finns betydande områden med
våtängar.

Sagån U-Iän och C-län

Gruv- och odlingslandskap. Dalgång med kvammiljö, stenvalvsbro,
ÖstensMälshammars gård och bro, där bytte gisslan vadman

Eriksgatan och det omfattande dammsystemet till Sala silvergruva,
vilket förutsättning för gruvdriften där. Odlingslandskapet ärvar en
rikt på fomlämningar framförallt från bronsåldern och delutgör en

enköpingsområdets hällristningskomplex.av

Gideån Y-lân

Industrimiljöer med jämbruk kvarn och äldre kraftverk.
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Försvar

för försvar och kontroll finns i följande de härav
nominerade vattendragen; Råån, Alsterån, Helge Göta älv, Nis-

Ånger-Huskvamaån, Häggåxi, Göta älv, Gullspångsälven ochsan,
manälven. Dessa anläggningar främst till sin karaktär bety-är
dande stödjepunkter och igår följaktligen i vattendrag, karakte-som
riseras odlingslandskap eller områden med industri Dessasom osv.
försvarsanläggningar alltid betydelsefulla inslag iutgör kul-ett
turvattendrag.
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KrafcverksföreningensSvenska
vattenkraftinventering
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PM 1 996-09-25
beträffande vattenkraftinventering

inledning

På uppdrag Kraftverksföreningen har VBB Anläggning utfört inventeringav denen av
energipotential finns såväli undantagna i icke undantagna vattendrag. Försom som
inventeringsarbetet har vissa begränsningar gjorts:

Kraftverk med effekt 200 kW har beaktats.o

Kraftverk med utbyggnadskostnad kr/årskWh15 har beaktats.o

vattendragen är lokaliserade i tretton vattendragsregioner enligt Vattendragsutred-
ningens VDU rapport.

Investeringen omfattar anläggningar och tidigare utbyggda lallsträckor.nya avser
Produktionsökning tillbyggnad eller modernisering befintliga anläggningarp g a av
ingår ej.

Förutsättningar och metodik

Vid beräkning energiproduktion och utbyggnadskostnad för anläggningar i regio-av
två1-5 användes metoder enligt nedan:ner

Metod A

Uppgifter energiproduktion är hämtade från statliga utredningar avseendeom vat-
tenkraftutbyggnad årutförda och1979 1984.

Uppgifter anläggningskostnad är antingen frånhämtade statliga utredningarom en-
ligt och uppräknade med VAST anläggningskostnadsindex till årets nivåovan eller
uppskattade med hjälp liknande projekt.av

Metod B

Enligt metod B har energiproduktion och utbyggnadskostnad beräknats för sådana
huvudvattendrag inkl biflöde och biflöde till huvudvattendragstora inte ingår isom
statliga utredningar.

För anläggningar i vattendrag med flacka lutningar och relativt vattenföringarstora
har förutsatts del fallhöjdenatt tillvaratas uppdämning.en av genom

För beräkningen har använts för ändamåletett utarbetat dataprogram. Indata till pro-
hämtades enligt följande.grammet

Bruttofallhöjden och vattenvägslängden har pábaserats topografiska kartor, däro
vattendraget delats i lämpliga fallsträckor.

Medelvattenföringen har beräknats med hjälp SMHIs uppgifter nederbörds-o av om
område och medelavrinningen.

Vid databerâkningen har följande antaganden gjorts:
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beräknattsUtbyggnadsvattenföringen Om,har till medelvattenföringen.1,5 xo

meadhänsyynNettofallhöjden H.,har beräknats till förlusterna i vattenvägarna.o

formelnEffekten P., har beräknats enligt PH 0...., H,,.8,5o .
Årsproduktionen enligthar beräknats formelln E P,./1,5.0,7.8760o .

anläggningskostnadernaVid beräkning har följande beaktats:avo

beräknats ståltuberVattenvägskostnaden har antagandeunder användsatt
Vidtill diameter större erforderlig har förut-2 vattenvägsareaav m.upp en m2.medtunnel sprängs mininniarea Kostnaden för lägg-20satts att ein av

berglörstärkningning tuben tunneln har antagits 20%av resp aw vara av
tunnelkostnad.tub- resp

överKostnaden för turbin- och mekanisk utrustning har beräknats enligt
foljande:

fallhöjd och utbyggnadsvattenföringa Beroende har fyra turbintyperen av
Kaplanstor eller litenvalts Francis.resp

b Turbindiametern och varvtal har beräknats och närmaste standardvarv-
tal, valts.n,

uppskattatsVäxelkostnad har i de fall erfordras.c växel

d Luckkostnaden har antagits turbinkostnaden.10%vara av

och påför övrig elektriskKostnaden utrustning har beräknats ba-generator
asynkron-beträffandesis val eller synkrongenerator valt varvtal.samtav

transmissionslinjeför harKostnaden uppskattats schablonmässigt utan un-
överföringsavstånd.aktuelltdersökning av

för kraftstationByggnadskostnaden Km, damm har beräknats enligtoch
Kun.formeln Kbm konst +

för administration, projektering, oförutsettKostnaden kontroll, räntorsamt
under byggnadstiden har till kostnaderna 1 5satts 25% tornav summan av
ovan.

energiproduktion och för regioner harVid beräkning utbyggnadskostnad 6-13av
frånuppgifter för större anläggningar eller andra utredningar och förhämtats statliga

från inventeringar frånmindre anläggningar dels utförda länsstyrelser, och delsav
VBBs inventeringar.

Sammanfattning

uppgårförutsättningarna beräknade energiproduktionen till 32 570Den med ovan
framgårGWh/år, Som ovanstående kraftproduktion ibilaga. har kostnader ochse av

påflesta fall enligt metod B beräknas schablonmässigt relativt begränsat under-de
lag.
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medhushållningl987:l2LagUtdrag naturresurser m.m.omur:
Ändring SFS 1993:189införd: t.o.m.

bestämmelserInledandekap.l

såanvändasi övrigt skallmiljönoch den fysiskaMarken,1 § vattnet
synpunkt läng-samhällsekonomiskochekologisk, socialfrånatt en

främjas.hushållningsiktigt god

vadenligtskall tillämpaskap.i och 3 ärBestämmelserna 22 § som
1983:291,l987:l0, vattenlagenoch bygglageni plan-föreskrivet

1964:822, lagen1969:387, naturvårdslagenmiljöskyddslagen
1971:948, lagentorvfyndigheter, väglagenvissa1985:620 om

elektriskabestämmelservissainnefattandes.l,1902:7l an-om
luñfartslagenrörledningar,vissa1978:160läggningar, lagen om

kontinen-1966:314l99l:45, lagenminerallagen1957:297, om
avlysningutvidgning ochinrättande,1983:293lagentalsockeln, om

Sveri-1992:1140och lagenoch allmän hamnfarledallmän omav
1992:1146.1992:1146. Lagekonomiska Lagzon.ges

hushållningsbestämmelserGrundläggande2 kap.

deför det elleranvändasvattenområden skalloch än-Mark-1 §
beskaf-tillhänsynlämpade medområdenadamål för vilka är mest

sådanskallFöreträdebehov.föreliggandefenhet och läge samt ges
hushållning.synpunkt godfrån allmänanvändning medför ensom

obe-endastinte alls ellervattenområdenochStora mark-2 § som
iingreppeller andraexploateringsfciretagpåverkadetydligt är av

kan påtagligtåtgärdermöjligt skyddasmiljön skall så långt mot som
karaktär.påverka områdenas

ekolo-frånsärskilt känsligavattenområdenMark- och3 § ärsom
kanåtgärderskyddaslångt möjligtsynpunkt skall sågisk mot som

natumiiljön.skada

betydelse.nationellskogsbruk näringarochJord-4 § är av
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bebyggelseanspråk förjordbruksmark får iBrukningsvärd tas
väsentligatillgodosebehövs föranläggningar endast deteller attom

fråntillgodoses påbehov inte kansamhällsintressen och detta ett
imarktillfredsställandesynpunktallmän sätt att tasgenom annan

anspråk.

skall så långtskogsnäringenSkogsmark har betydelse försom
ratio-försvårakan påtagligtåtgärdermöjligt skyddas ettmot som

skogsbruk.nellt

rennäringenbetydelse förvattenområden harMark- och5 § som
möjligt skyddasskall så långtför vattenbrukyrkesfisket ellereller
bedrivande.näringarnaspåtagligt försvåraåtgärder kanmot som

yrkesfis-ellerriksintresse för rennäringenOmråden ärsom av
stycket.i förstaåtgärderket skall skyddas mot som avses

från allmänbetydelsevattenområden harMark- och6 § syn-som
ellerkulturvärdennaturvärden ellerpå områdenaspunkt grund av

åt-skyddasså långt möjligtfriluftslivet skallmed hänsyn till mot
Behovetkulturmiljön.ellerkan påtagligt skadagärder natur- avsom

särskilt beaktas.skalli närhetenområden för friluftsliv tätorterav

naturvärden, kulturmin-förriksintresseOmråden ärsom av
iåtgärderfriluftslivet skall skyddasnesvården eller mot avsessom

första stycket.

värdefullainnehållervattenområdenMark- och7§ ämnensom
åtgärder kanskyddasså långt möjligteller material skall mot som

utvinningen dessa.påtagligt försvåra av

materialellerfyndigheterinnehållerOmråden ämnenavsom
i förstaåtgärderskall skyddasriksintresseär mot som avsessom av

stycket.

för anlägg-lämpligavattenområden särskiltMark- och§8 ärsom
energidistribu-energiproduktion,produktion,för industriellningar

avfallshantering skallVattenförsörjning ellerkommunikationer,tion,
försvårapåtagligtkanmöjligt skyddas åtgärderså långt mot som

anläggningar.utnyttjandet sådanatillkomsten eller av

iför anläggningarriksintresseOmråden är som avsessom av
försvårakan påtagligtskyddas åtgärderförsta stycket skall mot som

anläggningarna.utnyttjandettillkomsten eller av
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9 Mark-§ och vattenområden har betydelse för totalförsvaretsom
skall så långt möjligt skyddas åtgärder kan påtagligtmot mot-som
verka totalförsvarets intressen. i

Områden riksintresse på grund de behövs förär attsom av av
totalförsvarets anläggningar skall skyddas åtgärder kanmot som
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet anläggningarna.av

10 Om§ område enligt 5--8 §§ riksintresse för flera oför-ett är av
enliga ändamål, skall företräde åt det eller de ändamål påges som
lämpligaste främjar långsiktig hushållningsätt med marken, vatt-en

och den fysiska miljön i övrigt. Behövs områdetnet eller delen av
detta för anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresseten ges
företräde.

Beslut med stöd första stycket får inte strida hushåll-motav
ningsbestämmelsema i 3 kap.

3 kap. Särskilda hushållningsbestämmelser för områdenvissa i
landet

l § De områden i 2-6 med hänsyn till deär, natur-som anges
och kulturvärden finns i områdena, i sin helhet riksintresse.som av
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till
stånd i dessa områden endast hinder inte enligt och2-6möterom

det kan ske på inte påtagligt skadar områdenassättettom som na-
och kulturvärden.tur-

Bestämmelserna i detta kapitel inte hinder för utveckling-utgör
befintliga eller det lokala näringslivet förtätorter eller utfö-en av av

randet anläggningar behövs för totalförsvaret. Om det ñnnsav som
särskilda skäl bestämmelserna inte heller hinderutgör för anlägg-
ningar för utvinning sådana fyndigheter eller materialämnenav av

i kap.2 7 andra stycket.som avses

2§
. . . . . . . ..

3§
. . . . . . . ..

4§
. . . . . . . ..

5§
. . . . . . . ..
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6 § Vattenkraftverk vattenreglering eller vattenöverledningsamt
for krañäxidamål får inte utföras i nationalälvama Tomeälven, Ka-
lixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden

i följande vattenområden:samt

I Dalälven Västerdalälven Hummelforsen ochuppströms
Österdalälven Trängsletuppströms

I Ljusnan Voxnan Vallhagauppströms

I Ljungan Ljungan Storsjön Gimånuppströms samt
Holmsjönuppströms

Åre-älven,I Indalsälven Annnerån, Storån Dammån samt-
Hårkan

ÅngennanälvenI Lejarälven, Storån Klumpvattnet,uppströms
Ransam Vojmân Vojmsjönuppströmssamt

Vapstälven

Moälven

Lögdeälven

Öreälven

I Umeälven Tämaân, Giijesân och Juktån uppströms
Fjosoken

Sävarân

I Skelleñeälven källflödena Sädvajaure respektiveuppströms
Riebnes Malånsamt

Byskeälven

Åbyälven

I Luleälven Stora Luleälven Akkajaure, Lillauppströms
Luleälven Skalka och Tjaktjajaureuppströms

Pärlälvensamt

Råneälven

Emån

Bräkneån

Mörrumsån
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Fylleån

EnningdalsälvenEnningdalsälvenI uppströms
tillriksgränsen Norge

vattenöverledning förvattenreglering ellerVattenkraftverk samt
följande älvsträckor:heller utföras ikrañändamål får inte

Edebäckmellan Höljes ochsträckanKlarälvenI

SkiffsforsenVästerdalälven nedströmsDalälvenI samt
bruknedströms NäsDalälven

sträckHede och Svegsjönsträckan mellanLjusnanI samt
Arbråsjöamamellan Laforsen ochan

Holmsjönochsträckan mellan HavemLjunganI samt
Viforsennedströmssträckan

LandösjönLångan nedströmsIndalsälvenI

Ångennanälven HelgumsjönochFaxälven mellan EdseleI

GäutaStor-Laisan ochTämaforsen mellanI Umeälven

förorsakarvattenföretagstyckena gäller inteoch andraFörsta som
miljöpåverkan.obetydligendast

7§
... . . . .

4kap ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Milj5 kap.

åtgärdanläggning ellertillstånd föransökanl § En en somom en
miljökonsekvensbeskrivning.innehållai kap. skall4 enavses

fårregeringen bestämmerden myndighetRegeringen eller2 § som
inågon de lagarärenden enligtföreskriva det iatt som angesav

enligt dettamiljökonsekvensbeskrivningskallkap. 2 upprättas en
kapitel.

samladmöjliggöraskallMiljökonsekvensbeskrivningen3 § en
åtgärdsanläggnings, verksamhets ellerplaneradbedömning av en

medoch hushållningeninverkan på miljön, hälsan naturresurser.
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Miljökonsekvensbeskrivningen skall bekostas den4 § an-av som
fråga.vidta åtgärden iverksamheten eller skallför somsvarar

ansvarsñrdelninguppgifter,Myndigheternas6 kap. m. m.

skall tilltillämpa denna lagmyndighet skallVarjel § attsesom
pla-10 och sådantoch bygglagen 1987:enligt plan-sådana planer

itillgängligahushållningsfrågan finnsbelyserneringsunderlag som
målet eller ärendet.

tillhandahållaskyldigkommunenmyndigheten begär det,Om är att
planeringsunderlaget tillbygglagenenligt plan- ochplaner samt

dessa.

ochutredningar,skall ställaLänsstyrelsen annatprogramsamman
hushållningen medbetydelse förplaneringsunderlag har natur-som

statliga myndigheter.ñnns hosi länet och somresurser

tillhandahålla sådant plane-påskyldig begäranLänsstyrelsen är att
tillämpamyndigheter skallochkommunerringsunderlag som

denna lag.

flera kommunerellervisst fall beslutaRegeringen får i2 § att en
myndighet hur kom-regeringen eller någonredovisa tillskall arman

101987:och bygglagenplanering enligt plan-i sin attavsermunen
hushållningen medintressetillgodose rör naturresurser.ett som

det uppkommertill regeringenskall anmälaStatliga myndigheter om
redovisning.behov sådanav

hushållningen medhar tillsyn i länetLänsstyrelsen3 § natur-över
beslutasföreskrivs i ellerefterlevnaden vadoch somresurser av

kap.med stöd 4av

sittoch inomharforvaltningsmyndigheternacentralaDe envar
hushållningen meduppsiktverksamhetsområde över naturresurser.

hushållningen meduppsiktenden allmännaBoverket har över natur-

resurser.
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